
JADUAL AKTIFITAS DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA
Pelatihan output Pelatih

Aktifitas Waktu Yang 

Dibutuhkan

Jumlah/Jenis orang Yang 

Dibutuhkan

Kebutuhan 

Alat

Kebutuhan 

Bahan

Persyaratan 

Logistik

Dana/Tunai Yang 

Dibutuhkan (Php)

Informasi Yang 

Dibutuhkan
Evaluasi dan 

penyampaian pesanan

2 jam 1 koordinator, 20 kolektor, 1 

eksportir

Telepon 

genggam

Kertas/formulir, 

pena

Undang-undang 
Penangkapan Ikan 

Setempat TAC/CAMP 
Pengumpulan 3 hari 20 kolektor Jaring, kendi, 

toples, dan 
kotak 
persediaan

Buku harian, 

bahan bakar, 

makanan

kapal, kerangkeng 

terapung

Bahan bakar -  , 

Makanan -  

Laporan cuaca

Penyampaian status 
pasokan

10 menit. 1 koordinator, 1 eksportir Telepon 

genggam

Jumlah ikan yang 

dikumpulkan (per species)
Persiapkan kiriman 30 menit. 1 koordinator Telepon 

genggam

Prakiraan jumlah boks, 

ongkos/beaya, jadual 

perjalanan kapal/jip/kapal 

terbang
Pemeriksaan dan 
pengepakan

8 jam 1 pemeriksa, 2 pembungkus, 1 

koordinator, 1 operator kapal

Kotak 

styrofoam boks, 

oksigen, jaring 

tangguk

Ikan, kantong 

plastik, karet 

gelang

Kapal Ikan - Bahan 

pembungkus - 

Bahan bakar - 

Tenaga -

Jumlah ikan, 

tenggat/waktu mulai dan 

selesai
Pengiriman 18 jam 1 koordinator, 2 kurir, 1 eksportir Kapal, jip, dan jasa 

penerbangan

Tenaga, biaya 

karantina, sewa 

kapal, kiriman 

udara/boks

jadual pasti/waktu 

kedatangan/ konfirmasi 

dari eksportir, jumlah 

boks/satuan ikan
Penerimaan kiriman
Hasil Pengapalan dan 
evaluasi

1 jam 1 koordinator, 20 kolektor Kertas/nota, 
pena

Titik pertemuan ORS

TOTAL KIRA-KIRA 2 MINGGU

Ketika anda memproses output, tujuan utamanya adalah menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi sebuah pesanan versus :
1) Berapa banyak akan didapat-dengan berapa banyak uang keluar. Dalam hal ini, butuh kira-kira 2 minggu untuk memenuhi pesanan eksportir, dan berapa ongkos total untuk 
memenuhi pesanan tersebut. Asumsinya mereka dapat menangkap apa saja yang dipesan dan tidak mengalami penolakan. Peserta kemudian akan  menyadari pesanan tersebut 
merugikan, dan mereka harus mengambil keputusan apakah akan menerima pesanan tersebut, memotong ongkos, mencari cara alternatif, atau mencari pesanan lain sehingga 
mereka dapat membagi ongkos tetap. Latihan perencanaan operasional ini tidak hanya akan memberi peserta sebuah "rencana produksi," tetapi juga akan menjadi dasar 
penganggaran belanja dan analisis pendapatan selain sebagai alat untuk membantu mereka menentukan berapa besar pemasaran yang harus mereka lakukan untuk meraih 
pesanan dalam volume tertentu agar mereka impas/kembali modal.
2)  Meski punya 20 kolektor di sana, tidak perlu 20 kolektor untuk memenuhi pesanan. Jadi, berapa kolektor yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan tersebut? Bagaimana 
mereka menentukan siapa yang akan menjadi kolektor untuk pesanan ini?
3)  Hal-hal khusus seperti jumlah dan spesifikasi perlu ditentukan untuk Peralatan, Bahan dan Logistik yang dibutuhkan.


