
 
Tanggung Jawab Pekerjaan 

 
• Memantau dan memfinalisasi pelaksanaan rencana inspeksi berbasis kondisi, berbasis risiko. 
• Mengelola pengukuran awal peralatan/sistem perpipaan. 
• Mengembangkan dan meninjau prosedur khusus yang terkait dengan rencana dan program 

inspeksi. 
• Memantau setiap kerusakan pabrik dan merekomendasikan revisi rencana inspeksi yang 

sesuai untuk memastikannya, mencerminkan kondisi terakhir pabrik. 
• Memantau program inspeksi in-service pabrik untuk mengidentifikasi kerusakan pabrik yang 

mengacu pada penilaian Pemeriksaan Berbasis Risiko (RBI) berdasarkan Pof vs CoF yang 
ditentukan oleh perusahaan dan merevisi rencana inspeksi seperlunya, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada: NDT, pengecatan/ isolasi, dan peralatan terkait lainnya, perpipaan, kondisi 
fasilitas penyimpanan. 

• Menganalisa dan memberikan rekomendasi pada setiap masalah Material dan Korosi serta 
analisa kegagalan kasus per kasus. 

• Berkoordinasi dengan departemen lain (Maintenance, Operation) dalam memantau sistem 
proteksi korosi (ICCP, Sacrificial Anode, dll) di semua area yang terkena dampak. 

• Mengkoordinasikan pemeriksaan dan dokumentasi internal dan eksternal yang layak untuk 
SKKP dan pembaruan SKPI dengan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. 

• Mengelola vendor dan kontraktor, sebagai titik fokus pada inspeksi selama pengembangan 
proyek, termasuk berinteraksi dengan disiplin teknik lain dan departemen lain. 

 
Kualifikasi Pekerjaan 

 
• Lulus dengan gelar BSc. di bidang Metalurgi atau Teknik Mesin. 
• Pengalaman minimal 6 tahun di industri sebagai ahli metalurgi, insinyur mesin, atau inspektur 

yang memiliki pengalaman mengimplementasikan rencana inspeksi. 
• Lebih disukai memiliki sertifikasi untuk Inspektur Pelapis, In-Service Inspector untuk 

pemipaan dan bejana tekan, dan tangki penyimpanan (API ICP), NDT, Welding Inspector, 
Inspektur PSV (katup pengaman tekanan) Migas, Pemeriksaan Berbasis Risiko (RBI), 
dan/atau Mekanisme Kerusakan. 

• Buta warna tidak diperkenankan. 
 
*Kondisi Spesifik: 
Permanen dengan (3) tiga bulan masa percobaan. 
 
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. 

Direktorat : Operation Directorate 
 
Melapor kepada : Asset Integrity Management  
                                    Specialist 
 
Lokasi Kerja : Site – Luwuk 

Inspector 


