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Pengelolaan Persediaan dan Penyimpanan 
 

 
 
Sesi 3 Pengelolaan Persediaan dan Penyimpanan 
            
Tujuan   

 
Di akhir pelajaran, peserta harus mampu: 
1. Menunjukkan peningkatan pemahaman dan penerapan standar MAC; dan  
2. Menerapkan teknik-teknik pengambilan, kontrol dan pengawasan stok persediaan; 
 
Peralatan dan Bahan Yang Dibutuhkan 
 
Perlengkapan Latihan Pengelolaan Persediaan:   
Kertas Sobek atau Kertas Kraft  
Esel atau selotip penutup 
Pena Pentel  
 
Durasi: 45 menit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modul harus sesuai dengan lokasi: 
 
Daftar ikan dan formulir pemesanan harus berdasarkan lokasi. 
 
Formulir persediaan harus diberikan dengan kolom neraca 
awal dan pengiriman yang telah diisi. 

PPPaaannnddduuuaaannn   SSSeeesssiii   
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Durasi Metodologi Peserta  

30 menit Topik: Kontrol Pengelolaan Persediaan untuk 
Perdagangan Ikan Akuarium 
Latihan: Pengambilan dan pengawasan stok persediaan 

• Jelaskan tujuan dan prosedur sesi ini. 
• Bagi kelas menjadi tiga kelompok. 
• Hanya pelatih yang tahu jumlah total persediaan. 
• Minta peserta menghitung dan mencatat barang 

pada buku harian. 
• Stok pertama yang tersedia untuk dihitung adalah 

stok tangkapan baru dan masih ada di atas kapal, 
siap dipindahkan ke drum penyimpanan. Minta 
peserta mencatat data pada lembar persediaan di 
bawah kolom neraca awal. Lihat Lampiran 3a. 

• Pelatih diberi Lampiran 3b – Panduan 
Penghitungan Persediaan. 

• Buat skenario baru, di mana lebih banyak nelayan 
datang untuk menaruh tangkapan mereka di 
tempat penyimpanan. Pelatih akan bertindak 
sebagai pemeriksa, dan mengumumkan sejumlah 
stok tidak memenuhi persyaratan; ia menuliskan 
jumlah di atas kertas lipat.  Peserta selanjutnya 
diminta membuang stok ini. Suruh mereka 
mencatat di lembar persediaan,  di bawah kolom 
kiriman dan tidak memenuhi syarat. 

• Pelatih selanjutnya mengumumkan sejumlah ikan 
mati, dan menuliskan jumlahnya pada kertas lipat. 
Peserta selanjutnya diminta membuang stok ini. 
Minta mereka mencatatnya pada lembar 
persediaan, di bawah kolom kematian. 

• Pelatih selanjutnya mengumumkan sejumlah ikan 
hilang, dan menuliskan jumlahnya pada kertas 
lipat. Peserta selanjutnya diminta membuang stok 
ini. Suruh mereka mencatatnya pada lembar 
persediaan, di bawah kolom hilang. 

• Peserta selanjutnya diberi salinan Formulir 
Pemesanan (lihat Lamp 4) untuk mempersiapkan 
pemberangkatan. Minta peserta melakukan 
pengepakan sesuai pesanan. Minta mereka 
mencatat data tersebut pada lembar persediaan. 

• Akhirnya, suruh peserta menghitung stok yng 
tersisa. Suruh mereka mencatat data pada lembar 
persediaan. 

• Setelah semua kelompok menyelesaikan 
pengambilan dan pengawasan stok, mereka 

 
• Melakukan 

penghitungan 
persediaan dan 
kontrol persediaan 
sesuai perintah 

• Berbagi pengalaman, 
masalah dan solusi 
yang dicapai 

• Menanggapi 
pengalaman 
kelompok lain 

• Melontarkan 
pertanyaan yang 
relevan 
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Durasi Metodologi Peserta  

menyerahkan hasil perhitungan mereka. 
• Pelatih mengungkap perhitungan awal, kiriman 

baru, tidak memenuhi syarat, kematian, dan 
selanjutnya neraca akhir. 

• Proses hasil-hasil (outputs):  apakah proses 
pengambilan stok, masalah apa yang ditemui, dan 
mengapa hal ini terjadi? 

 
Beri pertanyaan yang sering dilontarkan secara singkat 
tentang kontrol pengendalian persediaan. 
 
Gunakan selebaran sebagai handouts. 
 
Lihat bahan bacaan Anda untuk penjelasan teknis topik 
tersebut. 

15 menit Topik:  Tempat Penyimpanan/Pengelolaan Penyimpanan 
 
Kuliah/diskusui 

• Lokasi dan Denah Area Penyimpanan dan Fasilitas 
Pergudangan  

• Perencanaan dan Pengelolaan Kapasitas Fasilitas 
 
Lihat bahan bacaan Anda untuk penjelasan teknis topik 
tersebut. 
 
Beritahu peserta, sementara mereka harus mengetahui 
asas-asas dasar Pengelolaan Penyimpanan/Gudang, 
mereka juga akan diberi Tabel Acuan yang berisi 
perhitungan jadi. Jelaskan cara menggunakan tabel ini. 
 
Gunakan selebaran sebagai handouts. 
 
Sediakan Tabel Acuan untuk mengukur ukuran gudang 
dan kapasitas volume ikan dalam format poster. 

 
Menjadi tahu tentang 
asas-asas dasar. 
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Lampiran 3a 
Lembar Persediaan 

 

LOKAL 
Neraca 

awal Kiriman  

Tidak 
memenuhi 

syarat 
(reject) Hilang  Kematian 

Neraca 
sebelum 

pemberang
katan 

Diberangkat
kan  

Neraca 
Akhir 

  s m l s m l s m l s m l s m l s m l s m l s m l 
Angel BK / C. bicolor        
Angel Batman / P. imperator        
Abu liris / C. eibli        
Angel doreng / P. diacanthus        
Leter enam / P. hepatus        
Burung laut / Z. scopas        
Moyong Asli / F. flavissimus        
Botana kuning / A. olivaceus        
Klein liris / P. hexataenia        
Kelin kuning / H. chrysus        
Dokter B / L. dimidiatus        
Jahe jahe / C. viridis        
Clownfish / A. ocellaris        
Giropassir / A. clarkii        
Mandarin B / S. picturatus        

 
 
 

Lampiran 4 
Formulir Pemesanan 

Nama Spesies  Kecil  Sedang  Besar  
Angel BK / C. bicolor 25 50 3 
Angel Batman / P. imperator 3 32 5 
Abu liris / C. eibli 36 25 0 
Angel doreng / P. diacanthus 101 0 2 
Leter enam / P. hepatus 27 60 0 
Burung laut / Z. scopas 0 22 2 
Moyong Asli / F. flavissimus 55 53 0 
Botana kuning / A. olivaceus 20 13 2 
Klein liris / P. hexataenia 11 0 0 
Kelin kuning / H. chrysus 32 0 3 
Dokter B / L. dimidiatus 41 46 0 
Jahe jahe / C. viridis 26 35 0 
Clownfish / A. ocellaris 0 39 0 
Giropassir / A. clarkii 37 13 0 
Mandarin B / S. picturatus 19 15 3 
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