
OPEN RECRUITMENT  TUTOR PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 
 PRODI PROFESI APOTEKER JURUSAN FARMASI UII  

 
Pada proses pembelajaran Angkatan 34, PSPA kembali melakukan recruitmen tutor yang 

akan membantu pelaksanaan proses pembelajaran dengan metode PBL. Kriteria tutor terdiri atas 
kriteria umum dan kriteria khusus (berbeda untuk masing-masing Blok), pada kesempatan ini dibuka 
recruitment untuk : 

a. Asisten Praktikum Blok Farmasi Sains dan Industri 
b. Blok Manajemen Farmasi 
c. Blok Farmasi Komunitas 
d. Blok Farmasi Rumah Sakit  

 
Deskripsi tugas tutor secara umum adalah : 

1. Menjadi tutor yang berfungsi sebagai fasilitator pada setiap tutorial. Oleh karenanya tutor 
harus pernah mengikuti pelatihan tutor (difasilitasi oleh PSPA). 
Tugas tutor :  
a. Menjadi Role Model, teladan, contoh untuk mahasiswa profesi dalam hal keagamaan, 

kedisiplinan, sikap, dan cara berpakaian. 
b. Menjadi fasilitator tutorial untuk 1 kelompok (10-11 mahasiswa), baik pada saat tutorial 

sesuai dengan jadwal tutorial yang telah ditentukan, maupun pasca tutorial diharapkan 
tetap dapat menjadi fasilitator  

c. Menilai proses tutorial untuk seluruh mahasiswa dalam 1 kelompok dan dientrykan 
setelah selesai tutorial. 

d. Memberikan penilaian pada pre test sebelum tutorial untuk seluruh mahasiswa dalam 1 
kelompok. 

e. Memberikan penilaian pada hasil belajar mahasiswa berupa resume (2 halaman) dan 
Learning Objective (4 halaman) untuk seluruh mahasiswa dalam 1 kelompok. 

f. Merekap seluruh penilaian tutorial untuk seluruh mahasiswa dalam 1 kelompok. 
 

2. Menjadi asisten praktikum pada Blok yang diikuti. Masing-masing bentuk praktikum akan 
tergantung pembelajaran di masing-masing blok. 

 
KRITERIA UMUM : 

1. Beragama Islam dan mampu membaca Al-Qur’an dengan baik  
2. Berijazah Apoteker dengan IPK di S1 dan Profesi Apoteker minimal  3,00 
3. Bersedia mengikuti pelatihan tutor yang akan diadakan sebelum perkuliahan dimulai 
4. Bersedia mengikuti pelatihan tutor tambahan dari masing-masing Blok 
5. Bersedia mematuhi peraturan dan jadwal tutorial yang telah disusun oleh PSPA 
6. Memiliki motivasi mendidik , siap bekerja keras, dan mampu bekerja sama dengan baik 

dalam tim 
7. Tidak sedang aktif mengikuti perkuliahan S2 (kecuali dalam tahap menyusun tugas akhir) 
8. Memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan keprofesian 
9. Bersedia mematuhi jadwal dan ketentuan tutorial. 

 
KRITERIA KHUSUS 
 
KRITERIA ASISTEN PRAKTIKUM BLOK FARMASI SAINS DAN INDUSTRI 

1. Apoteker 
2. Bersedia mematuhi jadwal dan ketentuan praktikum 

 
KRITERIA TUTOR DAN ASISTEN  BLOK MANAJEMEN FARMASI: 

1. Nilai Mata Kuliah Manajemen Apotek,  Manajemen Farmasi Rumah Sakit, atau Manajemen 
Industri  minimal B 

2. Diutamakan memiliki pengalaman managerial di Apotek, Rumah Sakit, maupun Pedagang 
Besar Farmasi. 

 



 
KRITERIA TUTOR  DAN  ASISTEN  BLOK FARMASI KOMUNITAS : 

1. Apoteker 
2. Diutamakan nilai mata kuliah (baik di S1 Farmasi  maupun  Apoteker) meliputi mata kuliah : 

Farmasetika Dasar, Farmasetika Lanjut, Compounding and Dispensing, Farmakoterapi  
minimal B 

3. Diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja di apotek  atau  RS minimal 6 bulan 
4. Memiliki pengalaman dan terlibat dalam blok Promosi Kesehatan 
5. Memiliki komitmen mendampingi mahasiswa dalam program promosi kesehatan di 

masyarakat 
6. Memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan keprofesian. 

 
KRITERIA TUTOR DAN ASISTEN BLOK FARMASI RUMAH SAKIT 

1. Diutamakan nilai Mata Kuliah Farmakoterapi dan Konseling (atau nilai Blok Pengobatan 
Rasional) minimal B 

2. Apoteker yang merupakan praktisi di Rumah Sakit atau Apotek 
3. Diutamakan telah menempuh S2 Farmasi Klinik 

 
Pendaftaran diterima  tanggal 24–30 Januari 2019, dengan membuat surat lamaran menjadi tutor 

PBL (mencantumkan nama lengkap beserta gelar akademik, alamat email serta nomor hp 
yang aktif dan dapat dihubungi sewaktu-waktu). Surat Lamaran spesifik disebut blok yang 
dituju, jika mendaftar lebih dari satu blok dimohon membuat surat lamaran sejumlah blok yang 
didaftar/satu surat lamaran untuk satu blok, surat lamaran ditujukan pada : Ketua Prodi Profesi 
Apoteker UII dengan melampirkan : 

1. Ijasah S1, Apoteker, dan S2 (jika ada) yang dilegalisir 
2. Transkrip nilai S1, Apoteker, dan S2 (jika ada) yang dilegalisir 
3. Surat keterangan kerja dari instansi (jika ada) 
4. Jika sedang menempuh S2, dimohon melampirkan Kartu Mahasiswa S2 serta Kartu Hasil 

Studi S2(KHS) Semester 1, 2, dan 3 
5. Dokumen pendukung lain yang dirasa perlu (sertifikat pelatihan dll) 

 
Bagi yang sudah pernah menjadi tutor cukup mengirimkan surat lamaran dan surat kesanggupan 
mematuhi peraturan (jika mendaftar lebih dari satu blok dimohon membuat surat lamaran 
sejumlah blok yang didaftar/satu surat lamaran untuk satu blok) dan berkomitmen mematuhi 
jadwal yang telah ditetapkan oleh PSPA tanpa melampirkan persyaratan nomor 1 sampai dengan 
nomor 5.  

 
Surat lamaran dan lampiran pendukung diserahkan ke Sekretariat Prodi Profesi Apoteker UII selama 
jam kerja (08.00-16.00, pukul 12.00–13.00 istirahat), dimasukkan dalam map berwarna biru dengan 
informasi blok yang didaftar ditulis/ditempel di atas map (apabila mendaftar lebih dari satu blok, 
mohon untuk membuat surat lamaran sejumlah blok yang didaftar dan melampirkan persyaratan 
sejumlah blok yang didaftar serta diletakkan di map sejumlah blok yang didaftar).  
 
Schedulle recruitment tutor : 
     24 – 30 Januari 2019   : penerimaan berkas lamaran 
     31  Januari 2019   : seleksi administrasi berkas lamaran 
      1 Februari 2019   : seleksi lain-lain 
      4 Februari 2019    : pengumuman hasil seleksi tutor 
      6 Februari 2019   : Pembekalan Tutor yang lolos seleksi 
 
 Yogyakarta, 24 Januari 2019 

Ketua Program, 
 

ttd 
Dr. Farida Hayati, M. Si., Apt. 

 


