
Perencanaan SDM - 2018 
 

 
 
 

KUALIFIKASI MANAGER 
PROSEDUR & KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN 

PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) 
 

JOB SPECIFICATION 
1. Usia maksimal 40 tahun pada tanggal 10 September 2018; 
2. Pendidikan minimal S1 dari jurusan Accounting atau Finance dengan minimal IPK 3.00 ; 
3. Pengalaman dalam posisi: 

a. Managerial di bidang prosedur & kebijakan akuntansi keuangan minimal 3 tahun; 
b. Staf di bidang prosedur & kebijakan akuntansi keuangan minimal 5 tahun. 

4. Memahami PSAK konvergensi dengan IFRS; 
5. Memiliki pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan; 
6. Sehat jasmani dan rohani; 
7. Memiliki nilai integritas tinggi; 
8. Memiliki leadership dan managerial skill (POAC) tinggi; 
9. Analitik, teliti, dan mampu bekerja dibawah tekanan; 
10. Komunikasi dan penampilan yang baik; 
11. Siap ditempatkan di wilayah kerja perusahaan. 
 
JOB REQUIREMENT 
1. Mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang prosedur dan kebijakan 

akuntansi sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Strategi Bisnis Perusahaan agar 
memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK); 

2. Mampu menyusun kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan melalui identifikasi 
standar baru dan regulasi pemerintah agar sesuai dengan kaidah dan ketentuan akuntansi yang 
berlaku; 

3. Pernah melakukan pengelolaan Chart of Account (COA) meliputi penentuan dan pembuatan 
COA baru serta menyelaraskan COA anak perusahaan melalui analisa dan koordinasi dengan 
fungsi terkait untuk pemenuhan standar akuntansi keuangan; 

4. Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang prosedur dan kebijakan 
akuntansi keuangan; 

5. Mampu membuat laporan berkala terhadap kegiatan prosedur dan kebijakan akuntansi keuangan 
(bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). 

 
PERSYARATAN BERKAS PELAMAR 
1. Surat Lamaran pekerjaan; 
2. Daftar Riwayat Hidup yang berisi : nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor telepon/HP, 

jenis kelamin, agama, pendidikan formal, pengalaman kerja, foto terbaru; 
3. Foto copy Ijazah dan Transkrip yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang; 
4. Foto copy Sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi terkait bidang akuntansi keuangan 

(jika ada); 
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
 
Dokumen pelamar dapat dikirim ke alamat email : rekrutmen@indonesiaferry.co.id 
Dengan menggunakan judul kode pelamar : PKAK_nama pelamar 
 

Contoh : PKAK_Budi 
 
 

 
 
 
 
Catatan selama proses rekrutment “TIDAK” dipungut biaya apapun. 
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