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Nama posisi  : Staf Peneliti 

Qualifikasi   : Sarjana/Diploma III/ Diploma IV - Paramedis (Analis Kesehatan/  

  Keperawatan/Kebidanan) 

Lokasi   : Yogyakarta 

Unit   : Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada  

Status   : Penuh Waktu di 2020 

Durasi   : 1 tahun 

Mulai bekerja   : 1 Desember 2019 

Maksimal pendaftaran : 18 Oktober 2019 

Jumlah dibutuhkan : 11 staff 

 

RINGKASAN TUGAS 

Staf peneliti akan bertanggung jawab untuk merekrut responden penelitian di Puskesmas yang terlibat 
dalam penelitian Aplikasi Wolbachia untuk Eliminasi Dengue (AWED) sesuai dengan cara kerja dan 
protokol yang telah ditetapkan, mengumpulkan data responden yang diperlukan dan melakukan kontak 
lanjut terhadap responden melalui telepon dalam waktu 14 hari  setelah tanggal perekrutan. 
 
TUGAS UTAMA DAN TANGGUNG JAWAB  

• Mengorganisasi jalannya penelitian di Puskesmas secara efektif termasuk didalamnya tim 
peneliti Puskesmas  

• Melakukan tugas penelitian yang didelegasikan sesuai dengan cara kerja yang telah ditetapkan  
dan cara uji klinik yang baik 

• Melakukan penyaringan calon responden dan merekrut sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan 

• Bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari responden penelitian 

• Bertanggung jawab untuk menjelaskan informasi studi secara detil kepada calon responden dan 
mendapatkan persetujuan dari responden sesuai prosedur yang ditetapkan 

• Bertanggung jawab untuk mengkaji kriteria inklusi dan eksklusi calon responden 

• Bertanggung jawab untuk melengkapi semua prosedur penelitian spesifik sesuai cara kerja 
penelitian 

• Bertanggung jawab untuk melengkapi semua dokumen penting yang ditetapkan dalam 
penelitian 

• Memastikan sampel darah yang dikumpulkan diberi label dengan baik, didokumentasikan 
dengan lengkap dan ditempatkan dengan baik untuk dikirim ke laboratorium World Mosquito 
Program (WMP) 

• Mengirim sample darah ke laboratorium WMP di Fakultas Kedokteran UGM 

• Melaporkan dan mendokumentasikan kejadian sampingan serius dengan tepat waktu 

• Membantu tugas lain yang diberikan oleh koordinator atau manajemen bila diperlukan  

• Memelihara dokumen-dokumen peneliti di Puskesmas 

• Memelihara hubungan baik dengan staf Puskesmas dan Dinas Kesehatan baik yang terlibat 
langsung maupun tidak langsung dalam penelitian 

• Menjaga nama baik institusi 
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INTERACTION  
Interaksi utama adalah dengan tim epidemiologi termasuk didalamnya supervisor, koordinator, ketua 
tim, peneliti pendamping dan peneliti utama serta staf puskesmas.  
 

PERSYARATAN  
Untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut diatas pelamar harus mampu untuk melakukan tugas-tugas 
penting dengan baik sehingga persyaratan berikut ini diperlukan: 

• Memiliki latar belakang pendidikan perawat atau bidan atau analis kesehatan 

• Minimal memiliki pengalaman klinis selama dua tahun, (kerja praktek profesi/magang termasuk 
dalam kriteria ini) dan pengalaman dalam melakukan survey/riset kesehatan 

• Bersedia berkomitmen menjadi staf minimal selama 1 tahun penuh 

• Mampu bekerja dengan cepat 

• Memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tertulis  

• Memiliki kemampuan organisasi  

• Memiliki ketrampilan melakukan phlebotomy (pengambilan sampel darah) 

• Memiliki motivasi dan kemampuan inisiasi yang baik 

• Mampu bekerja dalam team dan menjaga integritas 

• Mampu memahami bahasa Jawa diprioritaskan 

• Mampu melaksanakan tugas secara mandiri 

• Mampu bekerja dengan detil dan berpikir kritis 

• Berpikiran terbuka dan selalu ingin belajar 

• Mampu bekerja secara fleksibel dan mampu melakukan perubahan dalam jadwal kerja untuk 
memenuhi kebutuhan 

• Jam bekerja: 8 jam/hari 

• Tinggal/bersedia tinggal di Yogyakarta  
 

PERSYARATAN FISIK DAN NON FISIK 

• Mampu mengendarai sepeda motor dan mempunyai surat ijin mengemudi (SIM) 

• Mampu berkomunikasi dengan baik melalui telepon 

• Mampu menggunakan Tablet atau Smartphone 
 

LINGKUNGAN KERJA 

Sebagian besar waktu kerja adalah di dalam ruangan yaitu di Puskesmas atau di lingkungan Fakultas 
Kedokteran UGM. Kerja diluar ruangan adalah ketika mengantarkan spesimen darah ke Laboratorium 
WMP di Fakultas Kedokteran UGM 
 

CARA PENDAFTARAN 

• Lamaran dikirim dengan format subjek email sebagai berikut:  
Study Nurse – (Nama Lengkap) – Latar Belakang Profesi 
Contoh: Study Nurse – Eva Yolanda - Perawat 

• Berkas lamaran yang dikirimkan antara lain:  
1. CV (Curriculum Vitae)  
2. Ijazah dan Transkrip 
3. Surat Tanda Registrasi (STR) jika ada 
4. Scan Kartu Identitas 
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5. Pass Photo 
Semua file berkas lamaran dijadikan dalam satu file .pdf 

• Lamaran dikirim  kepada Ibu Eva Yolanda melalui email : eva.yolanda@worldmosquito.org  
maksimal pada tanggal  18 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB. Lamaran yang dikirim setelah tanggal 
tersebut tidak akan diproses 

• Hanya aplikan terpilih yang akan dihubungi lebih lanjut untuk proses berikutnya 
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