
ACT LABORATORY STAFF/ TENAGA LABORATORIUM ACT

Zero TB Yogyakarta (ZTBY) adalah inisiatif bersama Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM dengan

Dinas Kesehatan Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak

tahun 2020 kegiatan skrining aktif TBC, investigasi kontak, dan pemberian pengobatan

pencegahan TBC sudah dilakukan dalam inisiatif ini. Kami membuka lowongan untuk posisi:

KUALIFIKASI

 Minimal Diploma Analis Kesehatan (D3 Analis Kesehatan)

 Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

 Kemampuan berkomunikasi (public speaking)

 Mempunyai pengalaman sebagai Analis Laboratorium minimal 1 tahun

Kualifikasi Minimal 

1.

2.

3.

4.

 Kemampuan berbahasa Inggris dalam menulis dan berbicara dengan baik (basic level)

 Pernah bekerja di fasilitas kesehatan di bidang pelayanan tuberculosis

 Pernah bekerja di fasilitas kesehatan di bidang pelayanan COVID-19

 Pernah terlibat dalam penelitian, survei, atau skrining populasi tuberculosis

 Pernah terlibat dalam penelitian, survei, atau skrining populasi COVID-19

Kualifikasi Minimal 

1.

2.

3.

4.

5.

TANGGUNGJAWAB
 Menerima, menyimpan, dan memproses sampel dahak yang berasal dari peserta penelitian

 Melaporkan hasil pemeriksaan di formulir dan register penelitian

 Memonitor, menghitung kebutuhan, dan melengkapi kebutuhan laboratorium penelitian

 Menjalin hubungan kerja sama yang efektif dan kondusif dengan laboratorium penelitian yang

bekerja sama dengan Zero TB Yogyakarta

1.

2.

3.

4.

KOORDINASI
 Research Coordinator

 Project Manager

1.

2.

KOLABORASI
Pegawai dan petugas laboratorium di BBTKLPP Yogyakarta

Perawat penelitian ACT

Dokter dan perawat di ACF

Petugas administrasi dan keuangan tim penelitian

1.

2.

3.

4.



KEGIATAN
 Menerima, menyimpan, dan memproses sampel dahak yang berasal dari peserta penelitian

Melakukan koordinasi dengan perawat penelitian dan petugas laboratorium BBTKL PP

Yogyakarta dalam pengiriman 

Memeriksa kualitas sampel penelitian yang diterima

Mendokumentasikan penerimaan sampel dalam log book atau instrumen yang ditetapkan

dalam penelitian

Memastikan penyimpanan sampel yang benar sebelum dan sesudah pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan Xpert MTB/Rif

 Melaporkan hasil pemeriksaan di formulir dan register penelitian

Mengisi identitas dan variabel yang diperlukan di formulir dan register penelitian dengan

lengkap dan benar

Mengisi hasil pemeriksaan sesuai SOP

Entry data laboratorium yang diperlukan di instrumen penelitian

 Memonitor, menghitung kebutuhan, dan melengkapi kebutuhan laboratorium penelitian

Menyimpan reagen dan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium sesuai SOP penelitian

dan petunjuk penyimpanan dari produsen bahan

Memonitor jumlah stok reagen dan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium

Menyiapkan permintaan stok reagen dan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium setiap

bulan dan menyampaikannya kepada koordinator penelitian

Membantu koordinator penelitian membeli bahan-bahan pemeriksaan laboratorium jika

diperlukan

 Menjalin hubungan kerja sama yang efektif dan kondusif dengan laboratorium penelitian yang

bekerja sama dengan Zero TB Yogyakarta

Memastikan peralatan laboratorium yang digunakan dalam keadaan baik sebelum

memulai pekerjaan

Mencatat kondisi alat sebelum mulai dan sesudah mulai pekerjaan setiap hari

Bekerja sama dan berkomunikasi dalam hubungan yang adil dan setara dengan rekan

pekerja di laboratorium rekanan Zero TB Yogyakarta

Menaati peraturan laboratorium rekanan Zero TB Yogyakarta

Melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan ke koordinator penelitian 

1.

2.

3.

4.

Link Pendaftaran

https://bit.ly/actlabstaff

Deadline Pendaftaran

Selasa, 24 Mei 2022

Informasi Lebih Lanjut

ztb.fkkmk@ugm.ac.id

https://bit.ly/actlabstaff

