
DSLNG akan menjaga kerahasiaan informasi dari 
pelamar. Harap diperhatikan bahwa DSLNG tidak 
memungut biaya apapun terhadap kandidat-kandidat 
dalam proses 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 kualifikasi dan 
persyaratan administrasi yang akan diproses lebih 
lanjut.

* Program pemagangan ini tidak memberikan 
jaminan status sebagai karyawan setelah masa 
program berakhir.

PROGRAM 
PEMAGANGAN OPERATOR 
PT DONGGI-SENORO LNG

PT DONGGI-SENORO LNG (DSLNG) adalah proyek LNG pertama di Indonesia 
yang dikembangkan dengan skema hilir.

DSLNG merupakan investasi penting yang mendorong pertumbuhan daerah 
serta memberikan kontribusi positif melalui dampak bergulir 

di bidang sosial, ekonomi dan infrastruktur.

DSLNG membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik di wilayah
Kabupaten Banggai untuk mengembangkan bakat dan keterampilan

khusus di bidang operasi melalui program pemagangan operator atau
“Operator Program Apprenticeship (OPA).”

PERSYARATAN INFORMASI LAINNYA

Dokumen yang dipersyaratkan sebagai 
berikut: daftar riwayat hidup, ijazah, transkrip 
nilai akademis yang dilegalisir, KTP, kartu 
keluarga, surat keterangan domisili dari 
RT/RW setempat, kartu pencari kerja dari 
disnaker setempat, bukti kepesertaan BPJS 
Kesehatan yang aktif, dan SKCK. 

Seluruh informasi dan korespondensi terkait 
pelaksanaan Program Pemagangan hanya 
melalui email resmi 
(recruitment@dslng.com) dengan 
subject: “OPA”. 
Semua dokumen disatukan dalam bentuk 
PDF dengan ukuran file tidak lebih dari 2MB. 

Bersedia mengikuti pemagangan secara 
penuh selama 12 bulan.

Berdomisili di wilayah Kabupaten Banggai.

Minimum Diploma 3 (D3) Teknik atau 
setara, dengan maksimum 3 tahun dari 
tanggal kelulusan.

IPK minimal 3.0 (skala 4) secara khusus 
harus memiliki nilai B pada program studi 
Matematika dan Teknik.

Mampu berbahasa Inggris baik lisan 
maupun tulisan secara fasih.

Batas waktu penerimaan dokumen adalah tanggal 2 Desember 2022.
Informasi Program Pemagangan ini dapat juga diakses di situs korporat:

https://dslng.com/career-opportunities/ind/

DSLNG akan menjaga kerahasiaan informasi dari pelamar. Harap diperhatikan bahwa DSLNG tidak memungut biaya apapun 
terhadap kandidat-kandidat dalam proses ini dan tidak bertanggung jawab atas pungutan yang diminta oleh bukan perusa-

haan. Seluruh proses seleksi didasarkan pada hasil uji kompetensi dan akan dilakukan secara transparan dan objektif. 

Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan administrasi yang akan diproses lebih lanjut.

*Program pemagangan ini tidak memberikan jaminan status sebagai karyawan setelah masa program berakhir.


