
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanggung Jawab Pekerjaan 
 

 

 Mengembangkan, mengevaluasi, dan meninjau pengembangan desain proses, spesifikasi peralatan, dan 

pekerjaan analitik laboratorium untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknik dan memenuhi tujuan 

keselamatan, keandalan, kemampuan pemeliharaan, dan meminimalkan biaya masa pakai perusahaan. 

Menganalisis kinerja pabrik secara terus menerus dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan lebih 

lanjut efisiensi dan stabilitas operasi pabrik. 

 Memimpin desain dan menentukan spesifikasi sistem untuk memastikan bahwa standar sesuai dengan 

standar DSLNG, hemat biaya dan dapat diandalkan sepanjang masa pakai pabrik. 

 Menyusun jadwal analisis laboratorium dan pedoman teknis yang memenuhi persyaratan DSLNG untuk 

memberikan pedoman yang jelas bagi teknisi laboratorium dalam mengembangkan prosedur kerja 

laboratorium. 

 Memantau pekerjaan atau kegiatan laboratorium sehari-hari, agar diperoleh hasil laboratorium yang akurat 

dan dapat diandalkan. 

 Memimpin analisis akar masalah yang melibatkan berbagai departemen, dari setiap penghentian/kerusakan 

pabrik secara tepat waktu dan rekomendasi untuk memecahkan masalah masing-masing. 

 Menganalisis dan menyetujui kinerja pabrik setiap hari dan mengembangkan solusi untuk masalah operasi 

dan pemeliharaan untuk memastikan penyelesaian masalah tepat waktu. 

 Mengembangkan ide potensial untuk meningkatkan pengoperasian, keandalan, efisiensi operasi pabrik. 

 Mengelola vendor dan kontraktor, sebagai titik fokus pada rekayasa proses selama pengembangan proyek, 

termasuk berinteraksi dengan disiplin ilmu teknik lain dan departemen lain. 

 Memimpin, mengelola, dan memantau pelaksanaan dan penyelesaian setiap perubahan, peningkatan, dan 

peningkatan fasilitas DSLNG melalui sistem MOC (Management of Change Procedure). 

 Melatih dan mengembangkan bawahan di wilayah tanggung jawabnya untuk memastikan mereka memiliki 

keterampilan dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi. 

 Memantau dan menerapkan peraturan QHSE di wilayah tanggung jawabnya untuk meminimalkan risiko yang 

mungkin terjadi dan mematuhi peraturan perusahaan dan pemerintah. 

 Secara proaktif memantau masalah keamanan proses dan memberikan solusi/mitigasi untuk 

menghindari/meminimalkan dampak dari setiap masalah keamanan proses di pabrik. 

 
 

Kualifikasi Pekerjaan 
 

 Sarjana di bidang Teknik Kimia. 

 Pengalaman minimal 10 tahun di bidang insinyur proses (process engineer) dengan 6 tahun pengalaman di 

industri LNG. 

 

*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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