
 
 

PBS - DESKRIPSI PEKERJAAN PARTNER PENGEMBANGAN BISNIS 
SWASTA 

 

Sebelum meneruskan membaca, pastikan Anda sudah memahami DESKRIPSI 
PEKERJAAN BISNIS PARTNER SECARA UMUM 

 
 
Pengantar  

1. Partner Pengembangan Bisnis adalah peran senior, dan karena itu memiliki beberapa 
tugas dan tanggung jawab penting untuk dipenuhi, dengan tujuan jangka pendek, jangka 
menengah dan jangka panjang untuk dicapai.  

2. Partner Pengembangan Bisnis memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan misi dan 
target bisnis WEABC Indonesia di bidang investasi, jasa manajemen, dukungan bisnis dan 
mendapatkan pasangan transaksi bisnis. 

3. Portfolio investasi mencakup investasi sendiri maupun mitra lain (klien) baik dari luar 
negeri (penanaman modal asing) maupun dari dalam negeri (penanaman modal dalam 
negeri). 

4. Jasa manajemen meliputi penugasan oleh perusahaan kepada Tim Manajemen yang 
sudah dipersiapkan untuk mengisi jabatan manajemen menyelesaikan tugas dan fungsi 
tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

5. Mendapatkan pasangan transaksi bisnis merupakan kegiatan mempertemukan 
kepentingan dua klien atau lebih sehingga terjadi transaksi.  

 
Deskripsi Pekerjaan Partner Pengembangan Bisnis Swasta: 

1) Mengembangkan strategi dan rencana mendapatkan klien perusahaan swasta di bidang 
investasi, jasa manajemen, dukungan bisnis dan mendapatkan pasangan transaksi bisnis.  

2) Mengelola dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada. 
3) Meningkatkan basis klien. 
4) Memiliki pengetahuan mendalam tentang produk bisnis dan proposisi nilai. 
5) Menulis proposal bisnis. 
6) Bernegosiasi dengan pemangku kepentingan. 
7) Mengidentifikasi dan memetakan kekuatan bisnis dan kebutuhan pelanggan. 
8) Meneliti peluang bisnis dan aliran pendapatan yang layak. 
9) Mengikuti tren industri lokal dan internasional 
10) Merancang dan meninjau kontrak. 
11) Melaporkan keberhasilan dan area yang membutuhkan perbaikan. 

 
Kualifikasi Dan Persyaratan Pekerjaan Partner Pengembangan Bisnis Swasta 



 
 

Sebagai Partner di sebuah organisasi, ini adalah peran yang menuntut kualifikasi, atau 
pengalaman signifikan di bidangnya.  
Derajat ini penting saat beriklan untuk Partner Pengembangan Bisnis: 

1) Pengembangan Bisnis. 
2) Ekonomi atau Keuangan. 
3) Pemasaran. 

 
Deskripsi pekerjaan Partner Pengembangan Bisnis juga harus meminta soft skill di bawah ini dari 
kandidat: 
 

1) Keterampilan komunikasi tingkat tinggi. 
2) Keterampilan manajemen pemangku kepentingan. 
3) Kemampuan negosiasi yang terbukti. 
4) Pengalaman dengan desain dan implementasi strategi pengembangan bisnis. 
5) Resolusi konflik. 
6) Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan memotivasi tim. 
7) Pengalaman bekerja dan melampaui target. 

 
Uraian pekerjaan ini bukan merupakan bagian dari kontrak kerja. 
 
Proses Lamaran 

1) Pelamar yang memenuhi syarat harus mengirimkan CV terperinci, surat lamaran, sampel 
tulisan/kisah pekerjaan terbaru dan 3 referensi dengan baris subjek yang tepat: Partner 
____________.  

2) Harap juga menyimpan dokumen (surat lamaran, resume, dan referensi) dalam satu PDF 
dengan diberi nama sendiri 'Last Name_First Name.pdf' (mis., John_Tarigan.pdf).  

3) Aplikasi akan ditinjau secara bergilir.  
4) Hanya kandidat yang terpilih untuk wawancara yang akan dihubungi. Tidak ada panggilan 

telepon. WEABC adalah Pemberi Kerja dengan Peluang yang Setara. 
5) Kalau Anda yakin posisi ini sesuai dan paling tepat untuk diri Anda, silahkan kirimkan 

lamaran, cv, foto diri Anda yang terbaik, rencana kerja kalau Anda terpilih (akan baik 
dalam horizon setahun, lima tahun, dan sepuluh tahun) melalui email ke: 
eclubcomdev@gmail.com atau melalui Formulir Lamaran berikut:  
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