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Perencanaan dan Pengelolaan Organisasi 

 
Sesi 1: Perencanaan dan Pengendalian Operasi 

 
STANDAR MAC:  TANGKAPAN BERDASARKAN PESANAN 

Memenuhi Pesanan 

Memenuhi pesanan mengacu tidak hanya pada menyediakan bagi para eksportir apa yang 
mereka pesan dan melaksanakannya tepat waktu, namun juga menyediakan semua jasa 
terkait.   

Memenuhi pesanan adalah bagian dari aktifitas yang dilaksanakan di tempat atau di 
dalam komunitas, seperti pengumpulan, persiapan pengapalan, semua logistik dan 
prosedur terkait, pembiayaan, akuntansi, dan kegiatan administratif lainnya.  Logistics 
mengacu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan 
tangkapan, pelayanan, dan informasi terkait dari lokasi ke eksportir untuk keperluan memenuhi 
ketentuan dari konsumen secara efektif dan efisien.   

Memenuhi pesanan juga mengacu pada apapun yang berhubungan dengan pergerakan 
kembali ke pelabuhan, keluar pelabuhan, internal, dan eksternal.

Memenuhi pesanan juga sangat erat berhubungan dengan aktifitas khusus pemasaran 
seperti penjualan, pemasaran, dan kontak konsumen, penyediaan daftar spesies di suatu 
lokasi tertentu, dan pengambilan pesanan. 

Memenuhi pesanan juga mengacu pada alur proses seluruh operasi MAC dan aktifitas 
pendukungnya. 
 
 
PERENCANAAN OPERASI 
 
Perencanaan Operasi mengacu pada penyesuaian aktifitas dengan sumberdaya yang ada. 
Apa yang akan Anda peroleh dari perencanaan dan penjadualan yang cermat? 
Keuntungan mencakup penghematan tenaga dan ongkos penangkapan secara signifikan, 
pemanfaatan sumberdaya dengan lebih baik, dan peningkatan kinerja kelompok secara 
menyeluruh. 
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Perencanaan Operasi dan penjadualan yang cermat dapat mempengaruhi ongkos dan 
waktu yang diperlukan untuk mengirim pesanan. Tindakan ini dapat meningkatkan beban 
kerja dan membantu alokasi persyaratan kerja secara lebih baik. Perencanaan operasi 
membuat hidup Anda lebih efisien!   
 
Bila pesanan tidak direncanakan dan dijadualkan secara efisien, yang kita dapat adalah 
pesanan yang setengah selesai sementara kita sedang menyelesaikan tugas lain yang 
seharusnya sudah kita selesaikan. Sebagai contoh, pengepakan tertunda karena kelompok 
baru menyadari mereka kehabisan kantong plastik. Meski bahan pembungkus sudah 
terbeli, kantong persediaan telah dilupakan. Kejadian ini membuang waktu, biaya, uang, 
makan tempat, dan membuat konsumen kecewa. 
 
Operasi menggunakan beragam sumberdaya. Sifat dan kelemahan sumberdaya ini 
ditentukan oleh beberapa keputusan strategis. 
 
Penangkapan ikan sehari-hari dan perdagangan ikan hias sangat memerlukan Perencanaan 
Operasi. Kelompok harus mengatur sumberdaya mereka demi kelangsungan 
ketersediaannya: 
 
1. dengan kualitas yang tepat, 
2. pada waktu yang tepat, dan 
3. dalam jumlah yang tepat 
 
untuk melakukannya, Operasi perlu memikirkan dua unsur: 
 
Yang pertama melibatkan sumberdaya yang ada bagi operasi tersebut, misalnya tenaga 
kerja, peralatan, bahan, perbelakan, dll. 
 
Yang kedua adalah tuntutan umum dan spesifik dari konsumen lama dan calon 
konsumen. 
 
Perencanaan Operasi menyediakan prosedur dan keputusan untuk menyatukan kedua 
elemen ini bersama-sama dan pada akhirnya menyesuaikan pesanan dengan tangkapan 
atau cadangan ikan. 
 
Untuk membuat perencanaan operasi dan sistem kendali untuk memenuhi kebutuhan 
spesifik Anda, yang harus Anda lakukan adalah: 
 
• Membuat Jadual Operasi. Ini dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, atau tiga 

bulanan. 
• Mengalokasikan sumberdaya, termasuk tenagakerja, peralatan dan fasilitas 

penyimpanan. Ini disebut Perencanaan Kapasitas. 
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• Menetapkan prosedur untuk menyeimbangkan Perencanaan Kapasitas dan Jadual 
Operasi. Yang juga perlu dipikirkan adalah: 

o Potensi perubahan jumlah pengumpul. 
o Menciptakan link antara Jadual Operasi dengan Kontrol Persediaan dan 

Pembelian. 
 
Penjadualan Operasi 

Jadual Aktifitas dan Diagram Gantt 

Jadual Aktifitas. Tugas-tugas pengumpul dan koordinator dapat diatur dengan sebuah 
daftar aktifitas sederhana dalam sebuah jadual. 

Jadual Aktifitas adalah alat praktis bagi perencanaan hanya jika terdapat kurang dari 
sepuluh aktifitas. Jika terdapat banyak aktifitas, metode ini tidak disarankan karena akan 
sulit melihat hubungan antar aktifitas. 

Diagram Gantt.  Diagram batang adalah wujud aktifitas secara grafis. Diagram diukur 
dengan waktu. Jadual Aktifitas dapat dibuat dalam format Diagram Gantt. Diagrama 
Gantt lebih baik daripada Jadual Aktifitas karena dapat memvisualisasikan jadual 
pencapaian suatu aktifitas.   

Kolektor dan koordinator harus menetapkan aktifitas mana yang akan dilakukan secara 
bersamaan, dan mana yang harus diselesaikan sebelum aktifitas lain dapat dimulai. 

Kontrol Operasi  

Ketiadaan perencanaan (misalnya, Perencanaan Kapasitas, Pengelolaan Persediaan, dll) 
cenderung akan menyebabkan kemandegan operasi. Berikut adalah contoh masalah yang 
muncul karena perencanaan yang buruk: 

1. Mesin kapal rusak  
2. Tiba-tiba kehabisan bahan pembungkus  
3. Tidak ada kolektor 
4. Alat rusak  

 Jadi, apa yang harus Anda lakukan? 

1. Tunggu dan lihat?  
2. Berusaha mencari operasi alternatif?  
3. Menolak Pesanan? 

Penting untuk mengetahui bahwa apa yang terjadi pada tahap operasi agar dapat merespon 
secara efisien tanda-tanda awal terjadi hambatan atau masalah lain. 
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Agar tetap mulus pada tahap operasi, kita wajib memperhatikan pengoperasian kapal, 
nelayan, dan kualitas serta kuantitas tangkapan.  
  
Koordinator atau ketua nelayan wajib memonitor hal-hal berikut: 
1. Memenuhi pesanan 

• Pada pengumpulan 
• Pada tempat penyimpanan 
• Pada pengepakan dan pengiriman 

2. Material dan Perbekalan  
3. Peralatan yang dibutuhkan dalam operasi 

• kapal  
• alat-alat 
• bahan makanan / perbekalan 

4. Memenuhi standar MAC  
• Kenali Standar Pengumpulan 
• Kenali Standar Pemeriksaan 
• Kenali Standar Pengapalan 

Pastikan semua elemen kontrol di bawah ini jelas dan terukur: 

• Sebuah Rencana  
• Pernyataan menerima penyimpangan dari rencana (misalnya Toleransi) 
• Pengukuran kinerja aktual  
• Saluran umpan-balik menyangkut penyimpangan dari rencana untuk diberikan 

kepada orang yang bertanggungjawab dan berwenang melakukannya  
• Sebuah rencana Tindakan yang muncul dari umpan-balik 
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