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Prakiraan Tenaga Kerja 

 
Perencanaan tenaga kerja adalah proses mencari orang yang memenuhi syarat dalam 
jumlah yang tepat untuk pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini adalah sebuah 
cara untuk menyesuaikan pasokan orang (nelayan lama dan baru) dengan persyaratan 
untuk order tertentu selama jangkawaktu tertentu. Rencana tenagakerja disiapkan untuk 
jangka pendek dan panjang. Tidak ada satu pun pendekatan yang paling cocok untuk 
perencanaan tenagakerja. Kelompok pengumpul dan koordinator harus mengetahui 
kebutuhan tenagakerja jangka pendek dan panjang mereka sendiri. 
 
Metode yang paling tepat untuk perdagangan ikan hias adalah Analisis Beban Kerja. Di 
sini, koordinator atau nelayan menghitung jumlah orang yang dibutuhkan untuk berbagai 
pekerjaan dengan acuan hasil yang diinginkan. Misalnya: 
 
Pekerjaan : Pengepakan 
 
Hasil yang direncanakan untuk pesanan tersebut ...... unit  
Jam standar per unit ----------jam  
Lama waktu yang direncanakan .... jam  
Jam produktif per orang per pemenuhan pesanan -----------jam  
Jumlah pekerja yang dibutuhkan ---------  
 
  
Lihat studi waktu dan gerak MAMTI  
 

Perencanaan Peralatan, Bahan dan Persedian, serta Persyaratan Logistik  

Untuk menentukan kebutuhan untuk pesanan tertentu, Anda harus punya: 
1. Lembar Pesanan. Jumlah dan ukuran rata-rata spesies yang dipesan akan menentukan 

jumlah dan jenis bahan serta persyaratan logistik lain yang dibutuhkan guna 
memenuhi pesanan tersebut. 

2. Prakiraan waktu mula yang diperlukan untuk membeli, menyewa, dan mengatur; 
prakiraan waktu yang diperlukan untuk memperoleh bahan dan perbelalan, peralatan 
dan logistik yang diperlukan untuk memenuhi pesanan tersebut, termasuk waktu 
keterlambatan. 

HHHaaannndddooouuuttt   

 188



3. Persedian bahan siap dan perbekalan siap pakai. Neraca persediaan akan menentukan 
jumlah dan jenis bahan dan suplai yang akan dibeli untuk memenuhi pesanan dan 
mempertahankan persediaan. 

Perencanaan dan Pengelolaan Kapasitas 

Ada dua komponen Pengelolaan Kapasitas: 

• Perencanaan Kapasitas (membuat rencana “yang-dapat-dilakukan”)  
• Pangaturan Kapasitas (memastikan rencana terpenuhi)  

Tanpa kapasitas dan bahan untuk memenuhi permintaan, rencana tidak ada gunanya. 

Perencanaan Kapasitas diperlukan untuk mengelolan permintaan dan kapasitas untuk 
dipenuhi: Perencanaaan Penjualan dan Operasi. Perencanaan Kapasitas adalah tentang 
cara menghasilkan pesanan. 

Perencanaan Kapasitas menyangkut penentuan cara memindahkan tangkapan ke kapal, 
fasilitas penyimpanan, dan pengumpul. Perencanaan Kapasitas juga menyangkut cara 
menugaskan pekerjaan pengapalan kepada kolektor atau pembantu. 

Informasi yang dibutuhkan termasuk: 
1. rencana pesanan dan pesanan yang sedang dirundingkan  
2. status order dalam proses 
3. pencarian, termasuk pengaturan dan waktu yang dibutuhkan  
4. ketersediaan kapal dan fasilitas penyimpanan 
5. ketersediaan kolektor 
6. ketersediaan dan kemauan kelompok lain untuk memenuhi pesanan 
 

MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  

 189

BUSINESS TRAINING 
Training of Trainers (TOT) 


