
 

LOWONGAN KERJA: Kordinator ROP 

Sebuah proyek kesehatan mata anak sedang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh 

tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Persatuan Dokter Spesialis Mata (PERDAMI) Sulawesi 

Selatan, dan Helen Keller International (HKI).  

Salah satu komponen proyek adalah deteksi dini gangguan retinopati prematuritas pada bayi prematur di kota 

Makassar. Untuk mempercepat pelaksanaan komponen, kemitraan ini sedang mencari 1 orang Kordinator ROP 

yang mampu mengorganisir upaya deteksi dini dan tindak lanjut pada kelompok sasaran tersebut agar 

mencegah kebutaan pada anak. Kordinator Proyek diharapkan untuk juga mampu mengatur kegiatan bulanan, 

mengelola relasi dengan pemangku kepentingan lain seperti: pemerintah, organisasi profesi, distributor & 

teknisi, dan melakukan pencatatan dan analisa data kasus RoP. 

Lokasi tugas : Makassar 

Melapor kepada : Penanggungjawab Program di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin; Senior Project 

Coordinator di HKI  

Mengawasi  staf : 2- 3 orang 

Durasi : 12 bulan; perpanjangan akan tergantung pada kebutuhan. 

Tugas: 

1. Mengembangkan, melaksanakan dan melaporkan rencana kegiatan bulanan. 

2. Memantau tugas-tugas yang dilakukan oleh teknisi dan pengemudi. 

3. Mengatur jadwal kunjungan ke unit layanan NICU untuk skrining dan perawatan. 

4. Melakukan tindak lanjut terhadap bayi prematur yang membutuhkan perawatan dan skrining ulang. 

5. Melatih teknisi untuk melakukan edukasi kepada orang tua bayi-baru-lahir. 

6. Memastikan kamera berfungsi dengan baik, termasuk berhubungan distributor. 

7. Berkordinasi dengan tenaga ahli RoP dan dokter spesialis anak atau subspesialis neonatologi. 

8. Bertanggung jawab untuk pengumpulan dan analisa data skrining ROP. 

9. Mendokumentasikan dan melaporkan temuan kasus dan rekaman audio/visual kegiatan proyek di 

wilayahnya. 

10. Menyusun dan mengajukan anggaran bulanan untuk kebutuhan program dan laporan pengeluaran 

setiap bulan.  

Kualifikasi:  

• Berlatar belakang ilmu kesehatan setingkat sarjana atau lebih tinggi; 

• Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun, khususnya yang terkait advokasi, hubungan 

pemerintahan, atau pengelolaan program; 

• Pengalaman sebelumnya dalam manajemen pelatihan dan / atau advokasi akan menjadi nilai tambah; 

• Dapat bekerja mandiri, berinisiatif, berorientasi pada hasil, dan mengelola beberapa tugas sekaligus; 

• Memiliki karakter enerjik, proaktif, kolaboratif, dan toleran; 

• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 

• Bersedia tinggal di wilayah tugas selama periode kontrak; 

• Berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berkas lamaran untuk posisi ini dikirimkan dalam bentuk elektronik dan HANYA BERISI: surat lamaran, daftar 

riwayat hidup/CV dengan foto terbaru. Dokumen elektronik dikirimkan ke alamat surel MAndu@hki.org paling 

lambat 8 Maret 2019 pukul 17.00 WITA, dengan subjek : Kordinator ROP – (nama) 

Mohon diperhatikan bahwa bahwa posisi ini tidak mendapatkan akomodasi atau biaya relokasi di/ke lokasi 

tugas. 
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