
    

Tuberculosis: Pencegahan dan 

Pemberantasan 

 
 

Australia Awards mencari pelamar yang bekerja di sektor kesehatan di Sumatera Utara, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan 

berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal pencegahan 

dan pemberantasan Tuberculosis dengan mengikuti  studi singkat selama dua minggu di 

Australia pada bulan Maret 2018. 

Studi ini merupakan bagian dari rangkaian studi singkat di bidang kesehatan tropis yang didanai 

oleh the Northern Australia White Paper. Fokus pada kesehatan tropis selaras dengan tantangan 

yang dihadapi Indonesia dalam menangani TB MDR dan koinfeksi TB-HIV-AIDS untuk 

menurunkan prevalensi TB nasional dan memenuhi sasaran nasional pada 2019. 

Agar terpilih untuk studi ini, berikut persyaratannya: 

 Mempunyai KTP dari provinsi yang disasar (Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa 

Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) 

 Pelamar (staff hingga tingkat Eselon II) dari kantor pemerintahan (Bappeda, Dinas 

Kesehatan), rumah sakit dan klinik kesehatan (Puskesmas), pengembangan 

masyarakat, universitas, LSM dan bekerja di sektor swasta dengan peranan yang 

berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan Tuberculosis di provinsi yang 

disasar 

 Minimal ijasah S1 di bidang yang relevan  

 Memiliki pengalaman kerja praktis yang signifikan 

 Pelamar mendapatkan rekomendasi dari supervisor  

 Komitmen untuk menyiapkan dan mengimplementasikan sebuah proyek 

pengembangan sebagai bagian dari studi; terlibat aktif dan menjalin jejaring dengan 

berbagai pemangku kepentingan; dan menyebarkan pembelajaran dari studi ini kepada 

rekan kerja, sejawat dan pemangku kepentingan 

 Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris dasar (bukti belajar/kursus Bahasa Inggris 

dan/atau partisipasi dalam forum/seminar/pelatihan di luar negeri sebaiknya dilampirkan 

bila ada) 

Studi ini adalah beasiswa penuh. Semua biaya studi, perjalanan, akomodasi dan uang saku akan 

disediakan oleh Australia Awards. 

Wanita dan penyandang disabilitas sangat dianjurkan untuk mengajukan aplikasi. 

Untuk informasi lebih lanjut dan cara mengisi formulir aplikasi, kunjungi situs kami di: 

https://australiaglobalalumniinindonesia.org/sta/pencegahan-dan-pemberantasan-

tuberculosis-36/register  

Semua aplikasi HARUS diterima sebelum 29 October 2017. 
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