
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tanggung Jawab Pekerjaan 
 

• Memproduksi LNG, Kondensat dan Refrigeran dengan mengoperasikan kilang dan peralatan secara aman 

dan efisien agar memenuhi persyaratan ADP (Annual Delivery Program) yang berpedoman pada Prosedur 

Operasi, Perintah Tetap dan Instruksi Kerja untuk memenuhi target dan kualitas produksi. 

• Menetapkan langkah-langkah pencegahan yang berkaitan dengan Loss of Primary Containment (LOPC) 

untuk memastikan langkah-langkah mitigasi ada dalam kasus LOPC. 

• Mengidentifikasi penyimpangan parameter operasi kilang dan peralatan, memberikan analisis masalah dan 

saran dan melaporkan kepada shift supervisor / OPS Superintendent dan menentukan tindakan lanjutan untuk 

memperbaiki setiap cacat sampai selesai agar peralatan atau proses kembali ke kondisi optimal dalam waktu 

minimum. 

• Menjaga pengetahuan menyeluruh tentang unit operasional dan status pemeliharaan kilang dengan mengacu 

pada instruksi harian, buku catatan dan perubahan shift melalui komunikasi ke shift masuk secara sistematis 

dan teratur untuk transfer shift yang efektif. 

• Mempersiapkan, menetapkan, dan menerapkan pemeriksaan keselamatan, pengujian gas, dan mengakui 

Sertifikat Izin sebelum kegiatan pemeliharaan apa pun, memantau penyelesaian pekerjaan untuk memastikan 

mereka dilakukan sesuai dengan persyaratan keselamatan dan keselamatan proses DSLNG secara efektif 

dan dalam waktu yang ditargetkan. 

 

Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Minimum Gelar Diploma di bidang Teknik atau setara. 

• Minimal pengalaman kerja 5 tahun di Kilang LNG. Lebih disukai memiliki Sertifikasi Loading Master dan Gas 

Tester . 

• Memiliki pengetahuan dalam pemrosesan LNG, turbin gas, pembangkit listrik, operasi kompresor, 

penyimpanan LNG dan operasi pemuatan. 

• Memiliki kemampuan untuk melakukan HAZOP, penilaian risiko dan memahami hambatan yang diperlukan 

untuk mengurangi risiko. 

• Mampu bekerja dengan shift malam. 

 

*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. 

Field 
Operator 

Direktorat : Operation 

 
Melapor kepada : Shift Supervisor 

 
Lokasi Kerja : Site Base 


