
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanggung Jawab Pekerjaan 
 

• Melakukan identifikasi secara berkala terhadap persyaratan kepatuhan terkait izin lingkungan, 
undang-undang dan peraturan serta persyaratan lainnya (seperti ISO 14001) untuk mematuhi 

peraturan terkait. 

• Memimpin dan memantau kepatuhan organisasi terkait izin lingkungan yang ditetapkan. 

• Menyusun laporan analisis lingkungan secara berkala yang akan digunakan oleh perusahaan 

untuk memeriksa dampak lingkungan saat ini dari operasi DSLNG terhadap lingkungan sekitar. 

• Menyampaikan saran teknis tentang hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan kepada 

semua Departemen dan kontraktor untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi dampak 

lingkungan yang negatif. 

• Memberikan komunikasi dan sosialisasi kepada pihak ketiga seperti vendor dan kontraktor 
untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar, undang-undang, dan peraturan 

DSLNG dan persyaratan lainnya. 

• Memelihara sistem administrasi dan analisis yang efektif untuk memastikan bahwa semua 

pemeriksaan lingkungan dicatat dan catatan dipelihara sesuai persyaratan. 

• Memimpin dan memantau kepatuhan aspek persyaratan peringkat PROPER yang ditetapkan 
untuk memastikan pencapaian peringkat yang ditargetkan oleh Manajemen. 

• Memimpin, mengaudit, dan memantau penerapan standar ISO 14001 di dalam departemen 

yang ditugaskan di organisasi lokasi untuk memastikan kegiatan di DSLNG sesuai dengan 

standar. 

 
Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Gelar Sarjana Lingkungan lebih disukai. 
• Pengalaman minimal 5 tahun sebagai profesional lingkungan di perusahaan besar di industri 

Minyak & Gas. 
• Lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. 
• Sertifikat bidang HSE (AMDAL A, Lead Auditor ISO 14001, PROPER, IMO Level 1 & 2) 

(Diperlukan). 
 
*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 foto 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). 

Environment 
Officer 

Direktorat :  PD Office 
 
Melapor kepada : Environment Team Leader 
 
Lokasi Kerja : Site – Luwuk 



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. 


