PELUANG KERJA/CAREER
1. Rumah sakit/Pusat rehabilitasi/Puskesmas (Intansi Pemerintah ataupun Swasta)
Fisioterapis sangat dibutuhkan di berbagai pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit,
pusat rehabilitasi ataupun puskesmas. Di Bali sendiri masih banyak Rumah Sakit yang
memerlukan tenaga ahli fisioterapi. Disamping itu pula di puskesmas-puskesmas yang
ada di bali masih belum tersentuh oleh fisioterapis. Oleh karena itu peluang kerja masih
sangat terbuka lebar bagi lulusan-lulusan fisioterapi yang nantinya dapat diserap oleh
dunia kerja khususnya di dalam pusat layanan kesehatan.
2. Konsultan kebugaran
Tenaga fisioterapi juga dapat bekerja di pusat-pusat kebugaran yang betindak sebagai
konsultan kebugaran yang dapat membantu seseorang untuk mencapai kebugarannya. Di
Bali ataupun di Indonesia sendiri masih sangat kurang pusat-pusat kebugaran mempunyai
tenaga fisioterapis sehingga ini menjadi peluang yang sangat besar kedepannya bagi
seorang fisioterapis yang mempunyai minat untuk menjadi konsultan kebugaran.
3. Club olahraga
Club olahraga di Indonesia sudah mulai memandang pentingnya seorang fisioterapis di
dalam sebuah Tim olahraga seperti di dalam olahraga sepak bola, basket, bulu tangkis
dan lain sebagainya. Seorang fisioterapis yang mempunyai minat untuk menjadi seorang
sport physiotherapy di dalam sebuah club olahraga yang memiliki banyak peran dalam
memberikan layanan fisioterapi pada atlet-atlet yang mengalami cidera ataupun menjaga
kebugaran seorang atlet.
4. Pengajar (dosen)
Bagi lulusan S1 Fisioterapi yang bekeinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang
yang lebih tinggi baik ke tingkat S2 (Magister) maupun S3 (Doktor), memiliki peluang
yang sangat besar untuk bekerja di Instansi-Instansi Pendidikan untuk menjadi seorang
tenaga pendidik (Dosen).
5. Entrepreneur di bidang fisioterapi
Selain bekerja di dalam pusat layanan kesehatan, seorang fisioterapis juga dapat
mengembangkan dirinya untuk menjadi seorang entrepreneur di dalam bidang fisioterapi
seperti membuka dan mengembangkan sebuah klinik mandiri.
6. Home care
Fisioterapis Home Care merupakan suatu layanan fisioterapi yang diberikan kepada
klien/pasien yang menginginkan seorang fisioterapis itu sendiri datang ke tempat
tinggalnya. Fisioterapis home care ini begitu banyak diminati oleh masyarakat di jaman
sekarang oleh karena klien/pasien bisa lebih fokus untuk menjalani treatment dengan
fisioterapisnya.

