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Tanggung Jawab Pekerjaan 
 
• Melaksanakan secara aman pemasangan, pemeliharaan, pemeliharaan dengan pemadaman 

(shutdown maintenance), dan perbaikan peralatan listrik dan peralatan kontrol proses yang digunakan 
dalam produksi, pemrosesan penyimpanan, dan distribusi di area yang berbahaya dan rawan meledak 
sesuai kebijakan dan prosedur pemeliharaan listrik DSLNG untuk memastikan kelancaran proses produksi. 

• Menyiapkan dan memeriksa daftar tugas jelang pemadaman (shutdown job pack) dan tugas rutin terkait 
kebutuhan material, penggunaan tenaga kerja, dan jangka waktu, serta melaksanakan tugas tersebut 
dengan koordinasi dengan supervisor dan perencana pemeliharaan. Memahami dan menerapkan kebijakan 
dan prosedur keselamatan dalam persiapan pemadaman. 

• Menganalisis dan mengidentifikasi bahaya dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan dan menentukan 
mitigasi bahaya tersebut untuk menyusun Analisis Bahaya Kerja (JHA) sebagaimana terlampir dalam Izin 
Kerja (PTW). 

• Menganalisis akar penyebab kerusakan atau kegagalan peralatan kompleks listrik dan melakukan 
perawatan preventif dan korektif untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik. Menyampaikan usulan 
dan merekomendasikan strategi atau metodologi untuk mencegah dan mengatasi kegagalan berulang pada 
peralatan listrik. 

• Melakukan Uji Keamanan Peralatan Kritis (SCE) dengan mengacu pada semua prosedur dan instruksi kerja 
yang berlaku. Menyertakan pernyataan kondisi “As found” dan “As left” pada hasil lulus/gagal SCE, serta 
menyusun laporan dan daftar data dari pengujian tersebut. 

 
Kualifikasi Pekerjaan 
 
• Diploma Teknik Elektro. 
• Pengalaman minimum 5 tahun dalam pemeliharaan elektrikal dalam industri minyak dan gas 

atau petrokimia. 
• Diutamakan memiliki sertifikasi COMPEX dan BNSP / LSP Migas sebagai teknisi kelistrikan. 
• Terbiasa dengan sistem PTW, sistem SPO dan CMMS. 
• Memiliki pengalaman yang kuat untuk melakukan perawatan preventif, prediktif dan korektif (kerusakan) 

pada peralatan kompleks kelistrikan. 
 
 

*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 subjek 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. 
 

Electrical 
Technician	

 

Direktorat : Operation Directorate 
 
 
Melapor kepada : Field Electrical Supervisor 
 
 
Lokasi Kerja        : Site Base 
 


