
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebuah Studi Singkat Australia Awards untuk Sektor Kesehatan  

Australia Awards mencari pelamar yang bekerja di sektor kesehatan di NTT, Maluku, Maluku 
Utara, Papua dan Papua Barat dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan mereka dalam hal pencegahan dan pengobatan malaria dengan mengikuti  studi 
singkat selama tiga minggu di Australia pada bulan April 2017 (untuk peserta dari NTT, Maluku 

dan Maluku Utara) dan pada bulan Mei 2017 (untuk peserta dari Papua dan Papua Barat).  

Studi ini merupakan pengulangan dari studi singkat yang telah sukses diadakan pada awal 2016. 
Studi ini bertujuan untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia yang bekerja 
di bidang pencegahan dan pengobatan malaria sehingga mereka bisa memberikan respon yang 
lebih baik terhadap malaria melalui strategi-strategi pencegahan dan pengobatan malaria yang 
lebih berdaya guna.  

Melalui program tiga-minggu ini, kami ingin mendorong Anda untuk meningkatkan hasil-hasil 
kesehatan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan 
kemiskinan dan keamanan regional, dan untuk berkontribusi terhadap penyusunan strategi-
strategi pencegahan dan pengobatan malaria pada tingkat distrik dan provinsi.  

Agar terpilih untuk studi ini,  berikut persyaratannya: 

• Warga negara Indonesia  

• Berasal 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 pengobatan 

malaria di NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat 

• Minimal ijasah D3 atau 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 KTP dari provinsi yang disasar 

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

dan/atau partisipasi dalam forum/seminar/pelatihan di luar negri 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 dan untuk mengisi formulir aplikasi, kunjungi situs internet kami di: 
www.australiaawardsindonesia.org 

Semua aplikasi HARUS diterima sebelum 31 Desember 2016. 
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Tujuan pembelajaran studi ini adalah peningkatan ketrampilan dan kemampuan peserta untuk:  

 Mengevaluasi secara kritis dampak Malaria terhadap bayi, anak-anak dan wanita hamil 

di Indonesia bagian timur dengan menggunakan metode-metode kuantitatif dan kualitatif 

 Mengidentifikasi prinsip-prinsip dan praktek dari manajemen populasi nyamuk 

 Mengidentifikasi dan mengevaluasi praktek yang baik dan model-model lokal untuk 

menangani Malaria pada bayi, anak-anak dan wanita hamil di Indonesia bagian timur 

 Mengidentifikasi dan mengevaluasi temuan-temuan riset-riset penting terkini terkait 

dengan Malaria pada bayi, anak-anak dan wanita hamil di Indonesia bagian timur 

 Mengevaluasi secara kritis strategi-stategi pencegahan yang sudah ada untuk melawan 

Malaria terhadap laki-laki, wanita, dan anak-anak (termasuk strategi spesifik untuk 

wanita hamil dan bayi) 

 Mengidentifikasi dan mengevaluasi persyaratan sistem kesehatan dan kapasitas untuk 

melawan dan mengobati Malaria pada bayi dan anak-anak  

 Mengidentifikasi dan mengevaluasi respon masyarakat untuk melawan dan mengobati 

Malaria, termasuk melalui keterlibatan dengan sektor swasta (bila relevan) 

 Menganalisa proses kebijakan dan efektivitas kesempatan-kesempatan kebijakan pada 

tahap yang berbeda-beda mulai dari kesadaran publik dan pencegahan hingga 

pengobatan  

 Menyusun rencana-rencana pencegahan dan pengobatan Malaria pada tingkat distrik 

dan desa berdasarkan bukti dan praktek yang baik 

 Mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem pengawasan pencegahan Malaria termasuk 

bagaimana untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan sistem-sistem untuk 

memetakan kasus-kasus dan populasi untuk respon yang cepat dan efektif terhadap 

wabah  

 Mengevaluasi secara kritis strategi-strategi kontrol vektor  

 Mengidentifikasi alat-alat untuk diagnosa yang akurat atas parasit Malaria dengan 

mikroskopi dan RDT  

 Mengidentifikasi dan mengevaluasi cara-cara pengobatan Malaria, termasuk strategi-

strategi untuk mengakses obat-obatan berkualitas yang terjangkau untuk penyembuhan 

malaria secara total     

 Mengidentifikasi penyebab-penyebab daya resisten terhadap obat Malaria, termasuk 

strategi-strategi untuk mencegah timbulnya daya resisten terhadap obat Malaria 

 


