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Tanggung Jawab Pekerjaan 
 

• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses tender untuk Pialang Asuransi Langsung setiap 
3 tahun, termasuk merancang kriteria pengukuran untuk proses tender, penilaian dan evaluasi. 

• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses tender pemilihan Perusahaan Asuransi Dalam 
Negeri dan Lead Underwriter (Perusahaan Reasuransi) sebagai program tahunan untuk mengkaver aset 
PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) dan memastikan premi asuransi kompetitif dan dengan syarat dan 
ketentuan terbaik untuk DSLNG. 

• Menganalisa syarat dan ketentuan program Asuransi Operasional yang terdiri dari Property Damage & 
Business Interruption, Third Party Liability, Marine Cargo, Terrorism & Sabotage, Charterer Liability, Motor 
Vehicle, Heavy Equipment dan Director & Officer Liability Insurance untuk cakupan optimal DSLNG, 
memenuhi persyaratan minimum pemberi pinjaman dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan syarat 
dan ketentuan kepada Pialang dan Penanggung. 

• Memberikan konsultasi asuransi, memberikan saran dan rekomendasi kepada semua departemen agar dapat 
mempersiapkan perjanjian kontrak, merancang persyaratan asuransi dalam Purchase Order (PO) dan 
Perjanjian Kontrak, menilai kemampuan peserta lelang dan meninjau polis asuransi peserta lelang agar 
memiliki asuransi yang memadai yang memenuhi persyaratan DSLNG. 

• Ad Hoc untuk Proyek Konstruksi, menganalisis dan merumuskan syarat dan ketentuan untuk Asuransi 
Konstruksi All Risk, melakukan tender asuransi, memantau kemajuan proyek konstruksi dan meminta sertifikat 
Provisional Acceptance atau Plant Take Over setelah selesai. 

• Memantau dan mengevaluasi pasar asuransi dan terus-menerus memeriksa peringkat kredit reasuradur, 
termasuk namun tidak terbatas pada, Surat Kesepakatan Pialang, Pemberitahuan Pengakuan dan 
Pengesahan untuk memenuhi syarat dan ketentuan pembiayaan proyek. 
 

Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Gelar Sarjana di bidang keuangan (Asuransi, Aktuaris, Akuntansi, Pajak, Keuangan). 
• Pengalaman minimal 5 tahun di bidang akuntan atau akuntan pajak atau aktuaris di perusahaan akuntansi atau 

asuransi. 
• Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 
• Sertifikat bidang keuangan resmi (Akuntansi, Pajak, Keuangan) atau Asuransi (AAAIK) (Diperlukan). 
• Mampu menginterpretasikan dan menganalisis laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, 

laporan perubahan ekuitas pemilik atau ekuitas pemegang saham). 
 
*Kondisi Spesifik: 
Berbasis kontrak (1 tahun untuk tahap awal dengan subyek permanen). 
 
 
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. 
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