
 

 

Bekerja di sektor perawatan dan bantuan 

Sektor perawatan dan bantuan (care and support sector) adalah salah satu peluang 

kerja dengan pertumbuhan tercepat di Australia. Saat ini lapangan kerja tersedia di 

bidang perawatan lanjut usia, bantuan disabilitas dan perawatan veteran (mantan 

prajurit). 

 

Kenapa memilih untuk bekerja di bidang perawatan dan 

bantuan? 

Bekerja di sektor perawatan dan bantuan itu penting karena pekerjaan ini 

meningkatkan taraf hidup orang yang Anda rawat. Pekerjaan ini juga dapat 

memberikan banyak manfaat bagi Anda, baik secara pribadi maupun profesional. 

Ini adalah sektor yang berkembang dan memiliki banyak peluang. Sektor ini 

menawarkan fleksibilitas dalam jam dan pengaturan kerja, memungkinkan Anda 

untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan di rumah, atau bekerja sambil 

belajar. 

Pekerjaannya bervariasi serta memiliki berbagai posisi dan jalur karier. Bekerja di 

bidang ini biasanya membawa pengalaman yang berbeda hari demi hari. 

Pekerja perawatan dan bantuan biasanya membangun hubungan yang bermakna 

dengan orang-orang yang mereka bantu. 



 

 

Anda akan membantu klien Anda untuk mencapai sasaran mereka dan untuk 

membangun atau mempertahankan keterampilan, kemandirian, kebahagiaan, dan 

kapasitas mereka. Pekerjaan yang Anda lakukan akan menciptakan perbedaan. 

 

Siapa yang akan saya rawat dan bantu? 

Di sektor perawatan dan bantuan (care and support sector), Anda bisa bekerja 

dengan orang tua untuk membantu mereka tetap hidup mandiri di rumah mereka, 

atau merasa nyaman di panti jompo. 

Anda juga bisa bekerja dengan penyandang disabilitas untuk membantu mereka 

mencapai sasaran mereka, mengembangkan kemampuan dan membangun 

kemandirian mereka. 

Anda dapat memberikan perawatan dan bantuan kepada para veteran, yaitu orang-

orang yang pernah bertugas di Angkatan Pertahanan Australia. Mereka mungkin 

berasal dari berbagai usia, jenis kelamin, dan mungkin ada beberapa yang 

menyandang disabilitas. 

Anda dapat bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan 

pengalaman hidup. 

 

 

 

 



 

 

Seperti apakah pekerjaan ini? 

Ada banyak jenis pekerjaan yang tersedia di sektor perawatan dan bantuan. 

 

Pekerja perawat pribadi dan penyedia bantuan 

Penyedia bantuan (support worker) bertugas membantu seseorang melakukan 

aktivitas sehari-hari sehingga mereka bisa lebih menikmati hidup dan lebih mandiri. 

Setiap orang membutuhkan bantuan untuk alasan yang berbeda. Beberapa orang 

membutuhkan bantuan melakukan hal-hal pribadi seperti mandi, kebersihan, makan 

dan berpakaian. Orang lain mungkin memerlukan bantuan untuk keluar rumah dan 

bersosialisasi, atau pergi bekerja. Anda dapat melakukan tugas-tugas seperti 

berbelanja, menyiapkan makanan, bersih-bersih atau berkebun, supaya orang 

tersebut tetap dapat tinggal di dan mengurus rumah mereka sendiri. 

Anda mungkin harus secara teratur melaporkan bantuan Anda, kesejahteraan orang 

tersebut, masalah apa pun, atau kemajuan yang telah mereka buat dalam mencapai 

sasaran mereka. 

 

Bantuan di rumah 

Tersedia pekerjaan untuk membantu warga lansia Australia, penyandang disabilitas, 

dan veteran menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehari-hari demi kelancaran 

rumah tangga mereka. Misalnya, bersih-bersih, memasak, mengurus rumah, dan 

berkebun. 



 

 

 

Petugas profesional layanan kesehatan terpadu (allied health) atau 

spesialis lainnya 

Petugas professional layanan kesehatan terpadu atau spesialis lainnya biasanya 

memiliki spesialisasi untuk bantuan tertentu, dan biasanya memiliki kualifikasi 

tambahan seperti gelar dari universitas. 

Posisi ini mencakup sebagian besar profesi layanan kesehatan terpadu, seperti ahli 

patologi wicara, terapis okupasional, psikolog, pekerja sosial, fisioterapis, spesialis 

dukungan perilaku, ahli gizi, dan konselor. 

 

Perawat terdaftar kerja atau terlatih 

Perawat terdaftar kerja (registered nurse) atau terlatih (enrolled nurse) menyediakan 

keperawatan misalnya dengan menjalankan perawatan atau memberi obat-obatan, 

mengoperasikan peralatan medis, memantau tanda-tanda vital tubuh dan melakukan 

pertolongan pertama. 

Perawat memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (Diploma atau Diploma Lanjutan untuk 

Keperawatan untuk perawat terlatih, dan Sarjana Keperawatan untuk perawat 

terdaftar kerja). Perawat terdaftar harus terdaftar secara resmi di Dewan 

Keperawatan dan Kebidanan Australia (Nursing and Midwifery Board of Australia). 

 

 



 

 

 

 

 

Posisi lainnya 

Ada berbagai posisi yang bekerja bersama dengan penyedia bantuan, misalnya 

koordinator bantuan dan petugas advokasi. 

Ada juga posisi yang tersedia untuk manajer, pemimpin tim dan supervisor, serta 

staf administrasi yang bekerja di bidang keuangan, sumber daya manusia, bagian 

penerimaan, entri data, dan bidang usaha penyedia layanan lainnya. 

 

Bagaimana cara mendapatkan kerja di bidang perawatan dan 

bantuan? 

Ada banyak jalur untuk mulai bekerja di sektor perawatan dan bantuan. Walaupun 

beberapa posisi seperti perawat dan petugas layanan kesehatan terpadu (allied 

health) memerlukan kualifikasi formal, banyak posisi yang tidak butuh kualifikasi 

formal, misalnya, penyedia bantuan. 

Bagi pemberi kerja, mencari orang yang tepat sama pentingnya dengan mencari 

orang yang memiliki kualifikasi yang tepat. Sifat pribadi Anda, seperti kepedulian, 

fleksibilitas, dan sikap bersahabat dan menyenangkan, adalah hal-hal yang dicari 

oleh pemberi kerja, dan akan membuat Anda cocok untuk pekerjaan itu. 



 

 

Jika Anda berasal dari latar belakang yang beragam, Anda mungkin dapat 

menggunakan keterampilan bahasa dan pengetahuan budaya Anda untuk 

memberikan perawatan dan bantuan kepada orang-orang dari latar belakang yang 

sama atau serupa. 

Untuk beberapa posisi, Anda mungkin memerlukan pemeriksaan penyaringan 

pekerja yang mencakup pemeriksaan catatan kepolisian. Pemberi kerja mungkin 

akan mengurusnya untuk Anda sebelum Anda mulai bekerja. Anda mungkin juga 

memerlukan Sertifikat P3K (First Aid Certificate) dan Surat Izin Mengemudi. 

Banyak pemberi kerja memberikan pelatihan di tempat kerja untuk orang-orang yang 

tidak berpengalaman. Untuk orang-orang yang kembali bekerja, atau menginginkan 

perubahan karier, riwayat studi dan pengalaman kerjaAnda sebelumnya sering kali 

dapat dipertimbangkan. Ada banyak pilihan untuk meningkatkan keterampilan, atau 

untuk meningkatkan kesiapan kerja dan keterampilan berhitung dan baca tulis Anda 

jika diperlukan. 

Informasi lebih lanjut tersedia di https://www.careandsupportjobs.gov.au/skills-and-

training 
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Sektor perawatan dan bantuan menyambut hangat 

keberagaman 

Sektor perawatan dan bantuan mungkin tepat bagi orang-orang dalam berbagai 

situasi dan dari berbagai latar belakang. 

Anda mungkin akan lulus sekolah, sedang mempertimbangkan kembali ke dunia 

kerja, mencari perubahan karier, atau hanya ingin mencari pekerjaan yang lebih 

sesuai dengan nilai-nilai Anda dan memberi Anda rasa kepuasan yang lebih besar. 

Keterampilan dan pengalaman Anda sering kali dapat diakui secara formal. Dan 

pengalaman serta latar belakang pribadi Anda dapat memberi Anda hubungan yang 

lebih bermakna dengan orang-orang yang Anda bantu. 

 

Mencari pekerjaan 

Informasi lebih lanjut tentang sektor perawatan dan dukungan, dan untuk mencari 

pekerjaan yang tersedia saat ini tersedia di www.careandsupportjobs.gov.au.  

 

http://www.careandsupportjobs.gov.au/

