
 
Tanggung Jawab Pekerjaan 

 
• Bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan otoritas termasuk menjaga hubungan 

baik dengan orang penting TNI/POLRI untuk mendapatkan dukungan yang bermanfaat dari 
mereka. 

• Mengidentifikasi semua persyaratan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk 
memenuhi persyaratan keamanan mempertahankan status OBVITNAS (Objek Vital 
Nasional). 

• Memantau, mengontrol, dan memperbarui semua administrasi keamanan seperti tetapi tidak 
terbatas pada kontrak keamanan (pelacakan tanggal jatuh tempo), faktur, lisensi legal, dan 
dokumen keamanan untuk menjaga ketertiban dan keakuratan dokumen. 

• Mendokumentasikan dan memberikan analisis yang diperlukan dalam laporan formal semua 
ancaman keamanan dan menyerahkan laporan tersebut kepada semua pihak terkait 
termasuk Kapolda, Pangdam, Danramil, Migas, dan lembaga lainnya untuk memberikan 
visibilitas yang jelas tentang status keamanan DSLNG kepada pihak berwenang serta 
menganalisis data intelijen dan peramalan potensi ancaman yang mungkin terjadi yang 
secara langsung mempengaruhi DSLNG atau sekitarnya dan melaporkannya kepada 
Departemen Keamanan atau pihak terkait lainnya. 

• Mempersiapkan, memulai dan mendokumentasikan semua proses pengadaan untuk 
Departemen Keamanan untuk memenuhi semua dokumentasi yang diperlukan oleh 
Departemen Pengadaan. 

• Menyiapkan dan melaksanakan segala urusan administrasi dalam rangka kunjungan 
VIP/VVIP ke wilayah Luwuk untuk menjamin segala urusan administrasi yang berkaitan 
dengan kunjungan cenderung selesai. 

• Memantau pelaksanaan anggaran di unit kerja masing-masing untuk memastikan anggaran 
digunakan secara efektif & efisien serta sesuai dengan anggaran yang telah disetujui masing-
masing. 

 
Kualifikasi Pekerjaan 

 
• Minimal Gelar diploma dalam disiplin apapun. Pendidikan militer atau keamanan sebelumnya 

lebih disukai. 
• Pengalaman minimal 5 tahun di bidang security service dengan 3 tahun pengalaman di level 

supervisor, lebih disukai di perusahaan minyak/gas. 
• Memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan dan pengendalian dokumen dan data 

rahasia. 
• Memiliki pengalaman sebelumnya sebagai Perwira Pertama lebih disukai. 
• Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan otoritas Pemerintah, 

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 
• Sertifikasi atau pelatihan profesional di bidang Keamanan (Gada Utama). 

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

 

Direktorat : Corporate Affairs 
 
Melapor kepada : Corporate Security Manager 
 
Lokasi Kerja : Site - Luwuk 

Security 
Officer 



 
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. 


