
IC NURSES (PERAWAT IK)

1. Berkoordinasi dengan district coordinator dan pihak Puskesmas serta instansi terkait yang berkaitan dengan kegiatan 
investigasi kontak.
2. Mempersiapkan kebutuhan logistik untuk kegiatan investigasi kontak.
3. Melakukan kontak investigasi pada semua kontak serumah yang ada di wilayah kerja, tidak terbatas di luar wilayah kerja 
sepanjang diperlukan di bawah koordinasi district coordinator.
4. Menginisiasi pemberian pengobatan pencegahan TB dan memantau pemberian pengobatan pencegahan TB.
5. Melakukan dan memastikan pencatatan dan pelaporan kegiatan investigasi kontak dan pemberian terapi pencegahan 
TB sesuai dengan aturan yang ada di Zero TB Yogyakarta.
6. Membantu tim ACF dan perawat Posyandu apabila diperlukan.
7. Mendukung kegiatan Zero TB Yogyakarta secara keseluruhan.
8. Membuat laporan kegiatan mingguan dan melaporkan kepada supervisor dan penanggung jawab.
Kualifikasi
Kualifikasi Minimal
1. Minimal Diploma Keperawatan (D3 Keperawatan).
2. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai perawat.
3. Kemampuan berkomunikasi (public speaking).
4. Kemampuan berbahasa Inggris dalam menulis dan berbicara dengan baik (basic level).
5. Membuat laporan kegiatan mingguan dan melaporkan kepada supervisor dan penanggung jawab. 
Lebih Disukai Jika
1. Pernah bekerja di fasilitas kesehatan di bidang pelayanan tuberkulosis.
2. Pernah terlibat dalam oraganisasi/pekerjaan yang berhubungan dengan pelibatan kader kesehatan.
3. Pernah bekerja dalam penelitian, survei, atau skrining populasi tuberkulosis.
4. Memiliki dan bisa menggunakan kendaraan bermotor, serta memiliki SIM C.
5. Berdomisili di wilayah Kulon Progo.

Zero TB City adalah proyek yang dilakukan oleh Pusat Kedokteran Tropis FKKMK Universitas Gajah Mada yang 
berkolaborasi dengan 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 aktif /Active Case Finding (ACF), pengobatan TB dengan segera, dan pencegahan penyakit 
TB diantara orang yang berisiko tinggi menderita TB dengan memberikan pengobatan pencegahan TB.

Investigasi Kontak merupakan kegiatan pelacakan dan investigasi yang dirujukan pada orang-orang yang kontak dengan 
penderita TB (indeks kasus) untuk menemukan kasus TB aktif dan infeksi laten TB (ILTB) dan memastikan kontak serumah 
yang menderita TB dan ILTB mendapatkan pengobatan dengan segera. 

Perawat Investigasi Kontak (IK) dibawah koordinasi dari Fasilitas Kesehatan TB, dalam hal ini Puskesmas /rumah 
sakit akan melakukan penapisan TB pada kontak serumah dengan pasien TB dan dapat diperluas pada kontak erat 
apabila diperlukan. Perawat yang terseleksi akan membantu melakukan penapisan tanda dan gejala TB pada kontak 
serumah dan kontak erat dengan pasien TB, membantu petugas TB dalam melakukan uji tuberkulin, menginisiasi 
pemberian pengobatan TB, membantu petugas TB dalam monitoring kontak menyelesaikan pengobatan pencegahan, 
dan mengkoordinir kader masyarakat yang terlibat dalam dukungan pemantauan pengobatan pencegahan TB.
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