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Kaitan dengan 
Kurikulum  

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib peminatan yang ditawarkan 
pada semester 6 

Metode Pembelajaran, 
 
 
 
 
Jumlah Jam 
Pembelajaran 

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
1. Ceramah (diskusi kelompok kecil, cooperative learning, collaborative 

learning) 
2. Tugas terstruktur (kuis, studi kasus, tinjauan pustaka) 

 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 50 mahasiswa 
Jam kontak untuk kuliah adalah 23 jam, penugasan 28 jam untuk tugas 
terstruktur, dan 28 jam untuk pembelajaran mandiri 

Beban Mata Kuliah Untuk mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan untuk memenuhi minimal 79 
jam dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 23 jam untuk kuliah, 
- 28 jam untuk tugas terstruktur, 
- 28 jam untuk belajar mandiri, 

Jumlah SKS 2 SKS (Setara dengan 3.6 ECTS) 

Persyaratan mengikuti 
ujian 

- Kehadiran kurang dari 80% materi, tidak memenuhi syarat untuk 
mengikuti ujian akhir 

- Menyelesaikan semua tugas dan materi kuliah, sebelum ujian tengah 
dan akhir semester 

Mata kuliah yang 
dipersyaratkan sebelum 
mengikuti mata kuliah 
ini 

Tidak Ada 

Tujuan/Capaian 
Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan matakuliah Manajemen Logistik diharapkan 
mahasiswa: 
Keterampilan Khusus (KK2) : 
CPMK 1 → Mahasiswa mampu mengemukakan sejarah dan filosofi 
mamajemen logistik, pengertian, tujuan dan ruang lingkup manajemen 
logistik  
CPMK 2 → Mahasiswa mampu mengidentifikasi Perkiraan kebutuhan 
logistik, sumber-sumber dana logistik 
CPMK 3 → Mahasiswa mampu menerapkan manajemen logistik 
kesehatan (sistem pengadaan, inventarisasi, penggudangan, 
pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendaliannya 
dibidang kesehatan) 



Bahan Kajian 1. Sejarah dan filosophi manajemen logistik (nilai dasar & 
perkembangan logistik). 

2. Pengertian,Tujuan dan ruang lingkup manajemen logistik  
3. Sistem logistic terpadu (sistem operasi dan koordinasi pengelolaan 

logistic dalam pelayanan kesehatan terpadu. 
4. cara-cara pengadaan logistik, sistem pengadaan logistik, perencanaan 

pengadaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan dengan logistik 
dengan cara pembelian 

5. Pengertian, tujuan, prinsip-prinsip sistem penomoran dan teknik 
inventarisasi pada institusi kesehatan  

6. Pemeliharaan logistik kesehatan 
7. Distribusi dan transaksi logistik (alur, model transaksi, asas, proses 

logistik) pada institusi kesehatan 
8. Arti penting dan tujuan, cara pemeliaraan pihak eksternal dan 

internal 
9. Beberapa kriteria untuk penghapusan logistic, cara-cara penghapusan 

logistik, proses kegiatandan administrasi penghapusan logistik 
10. Pengertian, karakteristik, ruang lingkup, metode, dan metode 

pengendalian logitik 
11. Komunikasi dalam manajemen logistic kesehatan (peran, fungsi, 

system komunikasi dan dasar-dasar manajemen logistic 
12. Sistim informasi logistik pada institusi kesehatan 
13. Etika dan moralitas, etika dalam pengelolaan logistik 

Bobot dan item 
penilaian 

1. Penugasan terstruktur (Kuis, studi kasus, tinjauan pustaka): 25%  
2. Presentasi individu dan kelompok (Paper dan presentasi) : 35%  
3. Penilaian hasil Mid dan Final Test:  30%  
4. Kehadiran dan partisipasi dalam kelas:  10%  

Persyaratan mengikuti 
kuliah, ujian dan bentuk 
ujian 

Persyaratan mengikuti kuliah dan ujian: 
- Berpakaian rapi dan formal 
- Hadir 15 menit sebelum kelas dimulai  
- Mematikan semua perangkat elektronik 
- Menginformasikan kepada dosen apabila tidak mengikuti perkuliahan 

karena sakit, dan alasan lainnya 
- Menyerahkan semua penugasan sebelum batas waktu 
- Mengikuti ujian untuk mendapatkan nilai akhir 

 
Bentuk dan soal ujian: 
Ujian tertulis: pilihan ganda untuk mengukur capaian pembelajaran mata 
kuliah 

Media pembelajaran 
yang digunakan 

Kuliah dan presentasi: slide, papan tulis/link zoom 
Studi kasus: Lembar kasus 
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Penilaian Hasil Capaian Mata Kuliah 

Nama mata kuliah : Manajemen Logistik 

Kode mata kuliah : 341K1122 

Semester : VI 
Penanggung jawab mata kuliah : Ir. Nurhayani, M.Kes 

Tim pengajar : 1. Dian Saputra Marzuki, SKM, M.Kes  

2. Suci Rahmadani, SKM, M.Kes 
 

Capaian Pembelajaran yang 
dibebankan Prodi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Jenis Penilaian Rubrik Penilaian 

Kemampuan Khusus (KK2):  
Mampu menerapkan perencanaan 
dan kebijakan dalam penyusunan 
program kesehatan masyarakat 

CPMK1: Mahasiswa mampu 
mengemukakan sejarah dan filosofi 
mamajemen logistik, pengertian, 
tujuan dan ruang lingkup 
manajemen logistik 
CPMK2: Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi Perkiraan 
kebutuhan logistik, sumber-sumber 
dana logistik 
CPMK3: Mahasiswa mampu 
menerapkan manajemen logistik 
kesehatan (sistem pengadaan, 
inventarisasi, penggudangan, 
pendistribusian, pemeliharaan, 
penghapusan, dan pengendaliannya 
dibidang kesehatan) 

Penugasan tertulis: 

• Pertanyaan pilihan ganda 

• Studi kasus 
Ujian tertulis: 

• Kuis 

• Mid-test 

• Final-test 

• Rubrik penilaian tatap muka 

• Rubrik partisipasi kelas 



Contoh Soal Ujian Tertulis 
 

Contoh soal dalam bentuk pilihan ganda untuk mengukur CPMK-1, CPMK-2, dan CPMK-3 pada mata 

kuliah Manajemen Logistik, sebagai berikut: 

1. Pada ruang persediaan Rumah Sakit X terdapat bahan-bahan tekstil, bahan rumah tangga, bahan 

ATK, cetakan, dan bahan inventaris, yang merupakan... (CPMK 1) 

a. Persediaan administrasi 

b. Persediaan logistik umum 

c. Persediaan farmasi 

d. A dan B benar 

e. Benar semua 

 

2. Perbekalan Rumah Sakit X dikatakan sulit dalam hal perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

dan penyaluran atau distribusi sehingga terdapat faktor yang menyebabkan peran logistik 

Rumah Sakit menjadi sangat penting antara lain.. (CPMK 1) 

a. Faktor waktu dan ketidakpastian 

b. Faktor waktu, tidak kesinambungan, dan ketidakpastian 

c. Faktor kedisiplinan, kesinambungan 

d. A dan B salah 

e. A dan B benar 

 

3. Manajemen Logistik adalah suatu sub sistem yang sangat vital di rumah sakit yang memiliki 

tujuan pokok antara lain:  (CPMK 2) 

a. Tujuan keuangan 

b. Tujuan keutuhan  

c. Tujuan keuangan 

d. A dan C benar 

e. Semua benar 

 

4. Seorang petugas Puskesmas melakukan aktivitas logistik berupa penyediaan barang guna 

memenuhi tingkat pelayanan tertentu, yaitu:  (CPMK 3) 

a. Precurement 

b. Inventory Management 

c. Reverse Logistic 

d. Order Processing 

e. Semua salah 

 

 

 


