
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tanggung Jawab Pekerjaan 
 

• Memimpin dan menyetujui pemecahan masalah rutin semua sistem kontrol dan subsistem untuk 

memastikan tidak ada gangguan pada aktivitas pabrik. 

• Menyetujui tindakan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah teknis yang diidentifikasi dalam 

jangka waktu yang diharapkan untuk meminimalkan plant shutdown atau trips karena masalah 

teknis kontrol proses dan sistem instrumentasi. 

• Memimpin pemantauan dan menyetujui hasil kerja vendor untuk memastikan kompatibilitas 

penyesuaian atau perubahan yang diajukan oleh vendor. 

• Memberikan saran masalah teknis pengendalian proses dan instrumentasi kepada Departemen 

terkait untuk mengurangi kejadian dan durasi perjalanan 

• Menganalisis potensi peningkatan dalam sistem dan subsistem kontrol proses saat ini untuk 

merekomendasikan solusi perbaikan yang tepat 

• Memantau dan mengontrol kontrak dengan vendor sistem untuk memastikan layanan dilakukan 

sesuai kesepakatan yang disepakati 

• Memimpin manajemen perubahan yang terkait dengan kontrol proses dan instrumentasi. 

• Meninjau dan menyetujui desain untuk MOC dan/atau kontrol dan instrumen proses terkait 

teknologi baru 

 

 

Kualifikasi Pekerjaan 
 

• Minimum Gelar Sarjana dari Teknik Elektro/ Instrumen/ Fisika. 

• Memiliki Pengalaman minimal 10 tahun sebagai Instrument and Process Control Engineer dimana 

6 tahun di industri petrokimia atau minyak & gas di mana ia berpartisipasi dalam bagian instrumen 

dalam tim pemeliharaan, start-up atau konstruksi (Memiliki latar belakang operasi lebih disukai ). 

• Memahami desain sistem instrumen modern, mis. Penerapan field bus system, desain DCS, kontrol 

turbin Mark Vie, PLC, sistem pengukur tangki, dan sistem komunikasi elektronik lainnya. 

• Memiliki Aplikasi kontrol proses lanjutan di industri minyak dan gas. 

• Memiliki Pengetahuan kerja sistem pengukuran fiskal dan analisa. 

• Memiliki Sertifikasi Cyber Security lebih disukai. 

• Memiliki Sertifikasi insinyur keselamatan fungsional. 

 

 

 

 

Senior 
Process 
Controls 
Engineer 

 

Direktorat : Operation 

 
Melapor kepada : Technical Services  

  Senior Manager 

 
Lokasi Kerja : Site Base 



*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. 


