
Zero TB Yogyakarta (ZTBY) adalah proyek yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis FKKMK Universitas 
Gajah Mada yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas 
Kesehatan Provinsi DIY, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dan 
Burnet Institute, Australia. Proyek ini bertujuan untuk mengeliminasi Tuberkulosis (TB) di Kota Yogyakarta dan 
Kulon Progo dengan melakukan penemuan kasus secara aktif  /active case finding (ACF), pengobatan TB dengan 
segera, dan pencegahan penyakit TB di antara orang yang berisiko tinggi menderita TB dengan memberikan 
pengobatan pencegahan TB. Di samping itu, ZTBY juga melakukan kegiatan-kegiatan dan membuat inovasi untuk 
meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi TB di wilayahnya, seperti pelatihan kader muda, 
pelatihan kader posyandu dan penyuluhan kepada masyarakat.
Community Mobilization Officer (CMO) akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di masyarakat 
untuk memobilisasi masyarakat untuk mendukung kegiatan ZTBY secara keseluruhan, termasuk penemuan 
kasus TBC secara aktif, pengobatan dan pencegahan TBC, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selaras dengan 
perencanaan kegiatan yang disepakati di tingkat pemangku kepentingan setempat, fasilitas Kesehatan dan proyek 
ZTBY. Dalam memobilisasi masyarakat, CMO akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lokal, antara 
lain terkait pemetaan wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, pelaksanaan survey lokasi ACF, dan pemanfaatan 
sumber daya potensial yang ada di wilayah tersebut seperti kader masyarakat, kader muda TB, kader posyandu 
atau kelompok komunitas masyarakat dalam mendukung kegiatan penemuan kasus TB, investigasi kontak dan tata 
laksana dukungan pengobatan pencegahan TB.

STAF KOORDINASI DAN MOBILISASI WILAYAH

Deskripsi Pekerjaan
1. Berkoordinasi dengan District Coordinator untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ZTBY yang 

berkaitan dengan penentuan lokasi dan mobilisasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ZTBY 
di masyarakat. 

2. Membantu District Coordinator melakukan survei lokasi pelaksanaan ACF, mempersiapkan kebutuhan 
teknis untuk pelaksanan ACF di lapangan, melakukan advokasi dan komunikasi pada stakeholder di wilayah 
ACF terkait dengan mobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ACF

3. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber 
daya potensial yang ada di masyarakat untuk  meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai 
TBC, menurunkan stigma TBC di masyarakat dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung kegiatan 
ZTBY: penemuan kasus  TBC, pendampingan pengobatan dan pecegahan TBC, dan inovasi lainnya di 
wilayah setempat.

4. 4. Di bawah koordinasi Manager Contact Investigation, TB preventive and Community mobilization, 
bersama dengan pemangku kepentingan dan kader komunitas setempat, membuat perencanaan kegiatan 
mobilisasi masyarakat, memantau dan mendukung pelaksanaan termasuk kebutuhan pelatihan/peningkatan 
kapasitas untuk mendukung kegiatan ZTBY, serta melakukan evaluasi pelaksanaan serta analisis masalah 
yang menghambat pelaksanaannya.

5. Membuat perencanaan kegiatan setiap bulannya termasuk pembiayaan terkait mobilisasi masyarakat untuk 
mendukung kegiatan ZTBY dan melaporkan kepada supervisor dan penanggungjawab untuk mendapatkan 
persetujuan kegiatan.

6. Berkoordinasi dengan staf  administrasi dan staf  keuangan ZTBY terkait dengan administrasi dan keuangan 
kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan 
berlangsung.

7. Berkoordinasi dengan Perawat IK, Posyandu dan TB-HIV terkait dukungan mobilisasi kader masyarakat 



Kualifikasi
Kualifikasi Minimal
1. Pendidikan minimal D3 semua bidang
2. Minimal pengalaman 1 tahun dalam kegiatan mobilisasi masyarakat
3. Mempunyai kemampuan advokasi dan komunikasi (public speaking)
4. Mempunyai kemampuan berbahasa inggris dalam menulis dan berbicara dengan baik (basic level)

Kirimkan lamaran anda (Surat Lamaran dan CV):
Subject:
ZTB DCMO _Nama

Kirimkan melalui email:
ztb.fkkmk@ugm.ac.id cc ztbyogyakarta@gmail.com

Paling lambat: 29 Maret 2021

Lebih Disukai Jika
1. Pendidikan di bidang kesehatan, kesehatan masyarakat, antropologi sosialPernah bekerja di bidang kesehatan
2. Memiliki dan bisa menggunakan kendaraan bermotor 
3. Berdomisili di wilayah kota Yogyakarta atau Kulon Progo

yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ZTBY
8. Berkoordinasi dengan Konsultan Gender terkait kegiatan pengarusutamaan gender dan membantu dalam 

pencapaian luaran yang diharapkan.
9. Berkoordinasi dengan Media dan Communication Officer ZTBY untuk dokumentasi semua proses kegiatan 

yang dilakukan setiap bulannya termasuk memberikan masukan terhadap proses yang dilakukan. 
10. Membuat laporan kegiatan mingguan berdasarkan perencanaan kegiatan dan informasi atau permasalahan 

yang ditemukan di lapangan  dan melaporkan kepada Supervisor dan penanggungjawab.


