
PELUANG KERJA

MARINE COORDINATOR

PT Donggi-Senoro LNG (“DSLNG”) membuka lowongan karier untuk posisi berikut dengan 
penempatan di lokasi Kilang DSLNG, Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai:

Memiliki integritas dan standar etik yang baik.
Memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris, baik 
lisan maupun tulisan.
Memiliki kemampuan membuat laporan yang 
sistematis dan informatif secara berkala.
Memiliki inisiatif, interpersonnel dan kemampuan 
komunikasi yang baik serta bekerja di dalam tim.
Memiliki keahlian analitis dan kemampuan 
memecahkan masalah.
Memiliki komitmen dalam keselamatan kerja.
Memiliki kemampuan bekerja di bawah tekanan, 
terbiasa berhadapan dengan masalah yang beragam 
yang simultan, dinamis, dan bergerak cepat dalam 
lingkungan kerja.

Mengatur dan mengawasi kegiatan kelautan di dalam 
Terminal DSLNG untuk memastikan penambatan dan 
pelepasan kapal dilakukan dengan cara yang aman, 
lancar, efisien dan hemat biaya dengan sepenuhnya 
mematuhi peraturan Perusahaan, Kelautan Nasional 
dan Internasional.

Mengatur dan mengawasi pemeliharaan fasilitas 
tambat/labuh dan pelayanan teknis di pelabuhan untuk 
memastikan semua fasilitas dalam kondisi optimal.

Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan semua 
Kontrak Jasa Kapal Laut untuk memastikan semua pasal 
dalam kontrak dilaksanakan dengan baik, 
didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.

Mengkoordinasikan, memantau dan melaksanakan 
kontrol dan layanan pada akses yang aman dan 
manuver kapal mengunjungi Terminal, termasuk 
verifikasi daftar periksa untuk memastikan pemeriksaan 
pra-kedatangan dan kesiapan peralatan dan jalur 
verifikasi komunikasi operasi kargo.

Meninjau dan menganalisis kebijakan Prosedur 
Kelautan dan pengambilan keputusan Keamanan 
Pelabuhan untuk memberikan masukan bagi 
pengembangan dan penyempurnaan Kebijakan.

Memelihara dan menerapkan daftar kriteria 
pemeriksaan yang komprehensif untuk memastikan 
ketersediaan kriteria kapal yang diterima untuk 
dipanggil di Terminal sesuai dengan standar minimum 
operasi yang aman dan kompatibel dengan tempat 
berlabuh.

Memberikan masukan, sebagai bagian dari tim operasi
tepi laut, kontrol dan biaya, melakukan kontrol di 
tempat dan menghilangkan biaya demurrage
untuk mempercepat pemuatan kapal yang aman serta
meminimalkan durasi tinggal.

Mengawasi dan melatih kegiatan awak tambat yang 
berkaitan dengan tambat/labuh kapal laut untuk 
memastikan awak kapal memiliki kompetensi.

TANGGUNG JAWAB 
UTAMA

PERSYARATAN UMUMPERSYARATAN KHUSUS

Silakan kirim surat lamaran lengkap, CV, foto terbaru, remunerasi saat ini dan remunerasi yang diharapkan
ke recruitment@dslng.com dan memasukkan kodel lowongan “Nama Posisi” sebagai Subjek email (tidak lebih dari 300kb).

Batas waktu penerimaan berkas lamaran adalah tanggal 10 Juni 2022. DSLNG akan menjaga kerahasiaan informasi dari pelamar. Harap 
diperhatikan bahwa DSLNG tidak memungut biaya apapun terhadap kandidat-kandidat dalam proses rekrutmen ini dan tidak bertanggung 
jawab atas pungutan yang diminta oleh bukan perusahaan. Seluruh proses seleksi didasarkan pada hasil uji kompetensi dan akan dilakukan 
secara transparan dan objektif.

Hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dihubungi.

Akademi di bidang Maritim, atau Sarjana di bidang Ilmu 
Kelautan atau teknik kelautan.
ANT 1 (Ahli Nautika L-1).
Standar IMO sertifikat Master Marine kelas-1 bersertifikat.
Inspektur bersertifikat oleh OCIMF.
Sertifikasi Ahli Pelabuhan.
Memegang lisensi pilot kelas-1 yang valid dengan pengalaman 
minimal 5 tahun di bidang pemanduan (lebih disukai LNG dan 
kapal tanker minyak) yang dikeluarkan oleh DGSC.
Pengalaman minimal 3 tahun di darat dalam bidang kapasitas 
manajemen Terminal Minyak & Gas dan/atau Pemerintah atau 
otoritas lainnya.
Pengalaman minimal 5 tahun di atas Kapal LNG sebagai 
Kapten/Senior Officer.


