
FIELD COORDINATOR

Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah

Mada (FK-KMK UGM) merupakan pusat penelitian dan pelatihan yang berfokus pada berbagai penyakit

menular tropis terutama yang terdapat di Indonesia. Pusat Kedokteran Tropis didirikan sebagai salah satu

upaya meningkatkan dan memperkuat kapasitas penelitian di lingkungan FK-KMK UGM. Kami membuka

kesempatan kepada Bapak/Ibu untuk bergabung dalam proyek Applying Capacity Building for the Scaling-

up of Wolbachia Deployment as Innovative Technology for Dengue Control (ACTIVATE) yang bertujuan

memberikan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas individu dan institusi yang akan

mengimplementasikan teknologi Wolbachia. Saat ini kami membuka lowongan sebagai:

KUALIFIKASI
Lulusan S1/S2 semua bidang kesehatan

Memiliki pengalaman menjadi field coordinator minimal 2 tahun

Memiliki pengalaman penelitian/terlibat dalam proyek

Memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, keterampilan organisasi, komunikasi yang

baik, bekerja sama dalam tim, dan koordinasi lapangan

Mampu mengoperasikan MS Office dan platform online seperti Zoom/Google Meet

Memiliki fasilitas pendukung untuk bekerja mandiri dari rumah (working from home)

Diutamakan pelamar berdomisili DIY.

DESKRIPSI PEKERJAAN
Melakukan kegiatan pre-survey sebelum melakukan pendekatan dengan Dinas Kesehatan di

kabupaten/kota yang menjadi potential partners/targets dalam proyek (mencari dan

mengumpulkan contact person dari instansi terkait) dan melaporkan hasilnya kepada tim

peneliti

Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di kabupaten/kota yang

menjadi potential partners/targets dalam proyek

Melakukan komunikasi, follow up, dan memastikan kesediaan keterlibatan potential

partners/targets/local team dalam proyek di masing-masing wilayah kabupaten/kota

Mengurus perizinan/kebutuhan administrasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek

kepada pihak-pihak otoritas lokal (dinas kesehatan, badan Kesbangpol, atau pihak terkait

lainnya) dan melaporkan pencapaiannya kepada tim peneliti

Memenuhi dan memonitor prosedur implementasi dan kerja sama dengan otoritas lokal

Jika terjadi permasalahan di lapangan/dengan pihak potential partners, Field Coordinator

mendiskusikan dengan otoritas lokal yang sesuai dalam penyelesaian permasalahan yang

dihadapi di lapangan dan melaporkannya kepada tim peneliti



Merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

koordinasi lapangan sesuai dengan timeline dan arahan Principal Investigator

Memastikan potential partners yang bersedia terlibat untuk mengikuti seluruh kegiatan proyek

dan protokol yang telah ditetapkan

Melakukan kegiatan pengumpulan data dan memastikan kelengkapan data

Membantu mempersiapkan dan memonitor pelaksanaan kegiatan baseline survey hingga

pelatihan/workshop

Membantu persiapan dan pelaksanaan program magang di unit kerja WMP Yogyakarta

Melakukan tugas-tugas lain yang telah dikoordinasikan dengan Principal Investigator (PI) dan

Co-Principle Investigator (Co-PI)

Full-time equivalence (FTE) 100%.

INFORMASI TERKAIT PEKERJAAAN
Kegiatan utama proyek: (1) baseline survey: pengkajian kebutuhan pelatihan peningkatan

kapasitas; (2) program pelatihan; (3) pengembangan platform pembelajaran online

Durasi proyek: Juli 2021 - Oktober 2022.

Kirimkan surat lamaran, CV, scan KTP, scan ijazah terakhir dan transkrip nilai dalam 1 file pdf

melalui email: centertropmed.fkkmk@ugm.ac.id cc nuzulhertanti27@gmail.com

dengan subyek:

[ACTIVATE] Field Coordinator_Nama_Pendidikan Terakhir

Contoh: [ACTIVATE] Field Coordinator_Andi_S2 Kesehatan Masyarakat

Lamaran diterima maksimal tanggal 1 Juli 2021.


