
 
LOWONGAN ENUMERATOR PROVINSI JAWA TIMUR dan BANTEN 

USAID Jalin Project: Every Mother and Newborn Counts 
 

Pusat Penelitian Keluarga Sejahtera, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (PUSKA 
FKM UI) melalui proyek Jalin akan mengadakan studi Every Mother and Newborn Counts (EMNC), 
dengan dukungan dari tim Departemen Gizi FKM Universitas Airlangga, yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi semua kasus kematian ibu dan bayi baru lahir dalam periode waktu tertentu. 
Penelitian ini akan menggunakan metodologi MADE-IN / MADE-FOR (MIMF) untuk kematian ibu , 
yang dikembangkan oleh PUSKA FKM UI dan University of Aberdeen, dan metode NODE-IN / NODE-
FOR (NINF) untuk kematian neonatal.  
 
Studi ini akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus hingga Desember 2018 (kurang lebih 4 bulan) di 
Provinsi Jawa Timur dan Banten. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung sebagai 
tim Pengumpul Data (Enumerator) di WILAYAH JAWA TIMUR dan BANTEN. Dengan persyaratan 
sebagai berikut: 
  
Kualifikasi yang dibutuhkan: 

1. Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Keperawatan, Diploma Kebidanan, dan terbuka pula 
untuk background kesehatan lainnya. 

2. Total enumerator yang dibutuhkan di masing-masing provinsi sebanyak 50-70 orang, sesuai 
kabupaten yang akan terpilih nantinya. 

Persyaratan Kandidat: 

1. Lebih diutamakan kandidat berdomisili di daerah setempat karena tidak ada budget uang 
transport untuk kandidat dari luar wilayah studi 

2. Lebih diutamakan kandidat yang sudah berpengalaman dalam kegiatan penelitian serupa 
3. Telah lulus pendidikan Kesehatan Masyarakat/ Keperawatan/ Kebidanan/ background 

kesehatan lainnya 
4. Siap berkomitmen penuh selama pelaksanaan studi, kurang lebih selama 4 bulan di 

lapangan (Agustus – Desember 2018) 
5. Tidak sedang terikat dengan komitmen lain termasuk studi, PNS, atau pekerjaan lain 
6. Tidak sedang dalam kondisi hamil/ berencana hamil/ berencana menikah selama kegiatan di 

lapangan berlangsung 
7. Memiliki BPJS 
8. Mengirimkan surat lamaran dilengkapi dengan: ijazah terakhir, KTP, CV, dan kartu BPJS. 

Pada CV harus mencantumkan pengalaman kerja (terutama penelitian) secara rinci, dan 2 
orang pemberi referensi (beserta nomor kontak yang bisa dihubungi) 

9. Lebih diutamakan kandidat yang menguasai bahasa dan budaya daerah setempat, serta 
memiliki kemampuan komunikasi terutama presentasi, advokasi, dan diskusi di depan forum 

10. Mampu bekerja dalam berbagai situasi termasuk di bawah tekanan 
11. Mampu beradaptasi di lapangan 
12. Memiliki kemampuan komukasi dan advokasi 
13. Mampu bekerja sama dalam tim 
14. Menghormati dan menyesuaikan diri dengan tata cara dan budaya setempat  
15. Bersedia hadir untuk wawancara bila terpilih sebagai kandidat. 
16. Familiar dalam penggunaan tablet untuk pengumpulan data akan menjadi nilai tambah  



  
Tugas dan Tanggung Jawab : 

1. Menghadiri training penelitian secara penuh 
2. Memimpin diskusi forum tenaga kesehatan dan aparatur pemerintahan desa 
3. Melakukan advokasi ke aparatur pemerintahan desa 
4. Melakukan wawancara kepada responden dan mengisi hasil wawancara di instrument yang 

digunakan 
5. Mengisi hasil wawancara dengan benar dan tepat waktu 
6. Berkoordinasi baik dengan koordinator lapangan, tim data manajemen, team leader dan  tim 

enumerator lainnya. 

 
Harap diperhatikan bahwa: 

1. Dokumen dikirimkan melalui email dengan format subject sbb :   
 
ENUMERATOR_EMNC_[PROVINSI]_[SKM/Perawat/Bidan/Lainnya]. 
 
Contoh subject email: 
 
 ENUMERATOR_EMNC_BANTEN_SKM 

2. Mohon tidak melampirkan dokumen-dokumen lainnya di luar yang disebutkan di atas. 
3. Surat lamaran dan dokumen dikirimkan (sebelum tanggal 7 Juli 2018, pukul 23.59 WIB) ke 

alamat email: 
WILAYAH BANTEN: recruitment.puska@gmail.com 
WILAYAH JAWA TIMUR: recruitment.puska@gmail.com ; qonita.rachmah@gmail.com ; 
stefania.widya@gmail.com  

  
Demikian informasi ini kami sampaikan, apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini silahkan 
menghubungi kami melalui email di atas atau melalui telpon di nomor: 021-7864442 (PUSKA FKM 
UI). 
 

Untuk pendaftar wilayah Jawa Timur, bisa juga menghubungi 0812-8610-9400 (Qonita Rachmah) 

atau 0812-3288-8834 (Stefani Widya) 

Catatan: 

 Enumerator akan mendapatkan honor, uang makan, tunjangan transportasi, dan sertifikat. 

 Hanya enumerator yang lolos seleksi berkas yang akan kami hubungi untuk mengikuti tahap 
seleksi wawancara. 
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