
 
Tanggung Jawab Pekerjaan 

• Menjalankan instalasi, perawatan, shutdown, dan perbaikan peralatan mekanis baik yang 
berputar dan statis di lingkungan yang berbahaya dan mudah meledak (kompresor instrumen 
udara, generator turbin gas, kompresor turbin gas, kompresor pendingin, pompa proses, 
pompa kriogenik, kapal, kolom-kolom, lengan pemuatan LNG, penyimpanan tangki, generator 
mesin diesel, perpipaan, katup manual, katup pengaman, katup kontrol, kontrol proses, sistem 
hidrolik, sistem pneumatik, sistem hidro mekanik dan peralatan serta peralatan terkait yang 
digunakan dalam produksi).  

• Menjadi pimpinan kerja untuk memimpin dan berkoordinasi dengan disiplin dan bagian atau 
departemen terkait lainnya untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman dan efektif, untuk 
memastikan bahaya diidentifikasi dan mitigasi telah diterapkan dan tercakup dalam Izin Kerja 
(PTW).  

• Bertindak sebagai supervisor Mekanis Lapangan selama ketidakhadirannya, dan melakukan 
semua fungsi dasar dan akuntabilitasnya.  

• Mempersiapkan dan meninjau paket pekerjaan shutdown dan pekerjaan rutin sehubungan 
dengan kebutuhan material, penggunaan tenaga kerja dan kerangka waktu dan juga 
pelaksanaannya dalam koordinasi dengan penyelia dan perencana pemeliharaan. Memahami 
dan menerapkan kebijakan dan prosedur keselamatan dalam persiapan shutdown.  

• Menganalisis dan mengidentifikasi bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan dan 
menentukan mitigasi bahaya untuk menetapkan Analisis Bahaya Pekerjaan (JHA) yang 
dilampirkan dalam Permit To Work (PTW).  

Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Diploma Teknik Mesin. 
• Pengalaman minimal 5 tahun dalam pemeliharaan mekanik, baik yang statis maupun 

berputar dalam industri minyak dan gas atau petrokimia. 
• Pernah mengikuti pelatihan pemeliharaan peralatan statis dan berputar. 
• Diutamakan memiliki sertifikasi BNSP/LSP Migas untuk teknisi mekanik. 
• Terbiasa dengan sistem PTW, sistem SPO dan CMMS. 
• Terbiasa dengan PID, PFD, manual servis dan gambar isometrik. 

 
*Kondisi Spesifik: 
Permanen dengan (3) tiga bulan masa percobaan. 

 
Surat Lamaran harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan meliputi daftar 
riwayat hidup, pas photo terbaru, informasi perolehan gaji saat ini serta ekspektasi dan dikirimkan ke 
alamat email: recruitment@dslng.com dengan menuliskan “Nama Posisi”  di subject email (tidak 
lebih dari 300kb). 
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 obyektif.  
Hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang akan dihubungi. 

Direktorat : Operation Directorate 
 
Melapor kepada : Field Mechanical Supervisor 
 
Lokasi Kerja : Site – Luwuk 

Mechanical 
Technician 


