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Consultant Kesehatan
� Seorang ahli independent yang dapat/mampu

memberikan masukan, nasihat, pendapat dan
pandangan dalam pengembangan pembangunan atau
pemecahan masalah kesehatanpemecahan masalah kesehatan

� Bukan bawahan atau staf kantor, seorang profesional

� Independent = kebebasan dalam menerapkan ilmu
dan pengetahuan serta pengalaman yang didasari etik
profesi.



Keahlian didasari pada:
� Pendidikan berasal dari IPT yang terakreditasi

� Pemahaman dan penguasaan ilmu (yang spesialistik)
dan pengetahuan dari hasil pendidikan dan
pengalaman.pengalaman.

� Kemampuan dalam menerapkan secara efektif ilmu
dan pengetahuan yang dimiliki (analytical capacity).

� Cara bekerja yang didasari pada etik profesi.



Pengalaman:
� Pernah bekerja pada institusi atau dalam sebuah team

� Pernah memimpin

� Networking partners (termasuk international)

Menulis dan publikasi (report, research)� Menulis dan publikasi (report, research)

� Birokrasi

� Pernah menjadi konsultan



Memiliki Kemampuan:
� Intelektual dasar: membaca intens, analisis, menulis

� Relevant data collection and analysis

� Komunikasi: lobby, negosiasi, advokasi

Operate IT� Operate IT

� Persuasif: mempengaruhi, mengajak

� Merumuskan dan menyimpulkan pemikiran dan
pendapat secara sistematis

� Merencanakan pekerjaan konsultan

� Kepemimpinan



Cara bekerja:
� Individual

� Tim konsultan

� Melalui perusahaan konsultan

Kontrak langsung kepada bohir atau melalui� Kontrak langsung kepada bohir atau melalui
perusahaan

� Short term, medium term, long term



Penugasan, assignment:
� Penunjukan langsung

� Melalui bidding

� Kontraktor hanya mempelajari dokumen CV dan
profile perusahaan. Jarang fit and proper test.profile perusahaan. Jarang fit and proper test.

� Biasanya adhoc

� Usia tidak ada persyaratan minimum-maksimum

� Referensi



Area kerja konsultan
� Upaya kesehatan

� Pembiayaan

� SDM atau ketenagaan

Farmasi dan alat kesehatan� Farmasi dan alat kesehatan

� Pemberdayaan masyarakat

� Manajemen (termasuk policy analysis and
development)

� Lingkungan

(ada semacam spesialisasi)



Prakarsa MTAF
� Diprakarsai oleh UNDP dan GF

� Tugas memberikan technical assistance pada unit-unit
atau institusi kesehatan dan institusi masyarakat

� Menghimpun para calon konsultan dan perusahaan� Menghimpun para calon konsultan dan perusahaan
konsultan kesehatan

� Pekerjaan awal diprioritaskan pada program GF

� Jangka panjang Kemkes dll

� Diperlukan peng kualifikasian konsultan



Remunerasi
� Mengikuti standar pemerintah atau donor

� Berbanding langsung dengan spesifikasi pekerjaan
dan senioritas konsultan

� Biasanya negotiable� Biasanya negotiable

� Beda rate: national vs international

� Besaran umumnya : insentif
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