
 

MARINE AQUARIUM MARKET TRANSFORMATION INITIATIVE  
BUSINESS TRAINING 

Training of Trainers (TOT) 

 

 
 
 

. 
 

S
es

i K
ee

m
pa

t 
 

Perawatan pencegahan dan perbaikan 

 
Sesi 4 Perawatan Pencegahan dan Perbaikan 
 
Tujuan   

 
Di akhir pelajaran, peserta harus mampu: 
1. memahami pentingya perawatan pencegahan dan perbaikan dan bagaimana tindakan 

tersebut mempengaruhi pekerjaan dan usaha mereka; dan 
2. menerapkan teknik-teknik perencanaan dan pengendalian perawatan 
 
Peralatan & Bahan Yang Dibutuhkan 
Peralatan Latihan Perawatan: Kapal Poster, sobekan kertas 
Kertas Sobek atau Kertas Kraft 
Esel atau selotip penutup 
Pena Pentel  
 
Durasi: 1 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul harus disesuaikan dengan lokasi dan realistis bagi peserta: 
 

 Evaluasi kebutuhan perencanaan operasi komunitas. Sesuaikan skenario 
dengan lokasi yang ada, termasuk informasi dasar tentang tempat yang 
bersangkutan. 

 Struktur dasar lokasi: Siapa pemilik kapal? Calo apa yang terlibat? Jenis 
kapal? Peralatan apa yang dipakai (kompresor atau peralatan selam)? Berapa 
jumlah nelayan per kapal? Berapa lama perjalanan menangkap ikan? Pikirkan 
informasi relevan lainnya tentang lokasi tersebut. 

 Prakirakan harga suku cadang kapal, perawatan, dll di tempat tersebut. 
 Pikirkan dari mana nelayan memperoleh pinjaman. 
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Durasi Metodologi Peserta  

45 mn Latihan: Perbaikan kapal  
• Bagi kelas menjadi beberapa kelompok (5-8 

anggota). 
• Jelaskan tujuan dan prosedur sesi. 
• Peserta akan diberi gambar kapal, daftar 

sukucadang dan kondisinya, anggaran, dan daftar 
aktifitas perawatan serta biaya masing-masing. 
Lihat Lampiran. 

• Minta peserta memprioritaskan dan 
menjadualkan perbaikan. Mereka akan diberi 
rincian jadual order, yang  di tangan, pilihan 
biaya, dan pilihan lain selain memperbaiki.   

• Peserta juga akan diberi secarik kertas yang 
bernomor. Jika mereka berniat melakukan 
perbaikan preventif atau korektif, mereka harus 
menempelkan kertas-kertas ini pada bagian yang 
ditandai. 

• Proses outputs:  kritisi rencana perawatan dan 
perbaikan tersebut, alasan pilihan mereka, dan 
kemungkinan akibat rencana mereka. 

• Mengidentifikasi 
bagian kapal yang 
perlu perbaikan 
preventif atau 
korektif, 
memprioritaskan 
jadual 

• Berbagi dan 
menyampaikan 
pengalaman dari 
latihan, masalah 
yang dihadapi, dan 
solusi yang 
dihasilkan 

• Menanggapi 
pengalaman 
kelompok lain 

• Melontarkan 
pertanyaan yang 
relevan  

 
15 mn Ceramah dan diskusi tentang: 

• Penjadualan Perawatan Pencegahan 
• Pengelolaan Persediaan 
• Perbaikan dan perawatan 

 
Lihat bacaan Anda untuk penjelasan teknis topik ini. 
Gunakan selebaran sebagai handouts. 

Mengetahui gagasan 
pokok yang dicakup. 
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Lampiran 5 

Bagian Kapal Untuk Dirawat/dicegah dan diperbaiki 
 

Pekerjaan perawatan terakhir 
 

Bagian kapal 

 

Kondisi 

Jenis pekerjaan yang 
dilakukan/mengapa 

Tanggal selesai 

1. Baling-baling  
Aktifitas 
perawatan/pencega
han dilakukan tiap 
bulan (sukucadang 
harus tersedia, harga 
Rp 70 000) 

Berfungsi  Pengganti telah 
dipasang dipasang, 
yang lama rusak 

1 tahun yang lalu 

2. Mesin 
Perbaikan perlu 
setiap empat kali 
pengapalan, jatuh 
minggu ini  

Berfungsi, dua 
kerusakan parah tahun 
ini 

Turun mesin  3 bulan lalu 

3.   Lambung 
Aktifitas 
perawatan/pencega
hn dilakukan setiap 
tahun 

Lengkap dan kuat, 
dicat ulang minggu ini 

Tidak ada  

4.   Lantai   
Aktifitas 
perawatan/pencega
han dilakukan setiap 
tahun 

Perlu penggantian 
dalam 1 bulan 

Pengganti telah 
dipasang, yang lama 
sudah terlalu lemah 

1 tahun lalu 

5.   Cadik  
Ganti tiap tahun 

Berfungsi, tapi perlu 
pemasangan ulang 

Tidak ada  

6. Jangkar  Berfungsi    
7. Kemudi & Poros 

Aktifitas 
perawatan/pencega
han dilakukan tiap 
bulan (suku cadang 
harus ada, harga Rp 
600 000) 

Berfungsi, tapi ada 
retak kecil 

Pengganti telah 
dipasang, yang lama 
tidak berfungsi 

3 bulan lalu 
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Lihat Formulir Pesanan untuk pengumpulan yang dijadualkan 

 
Asumsi Dasar 

 
1. Umur kapal 8 tahun 
2. Eksportir 1 menempatkan order untuk dikirim 3 hari sejak diterimanya Formulir 

Pemesanan 
3. Uang tunai di tangan, Rp 4 000 000 
4. Garis kontribusi dari nelayan ke calo 35% 
5. Pilihan biaya 

 
Untuk perbaikan bagian-bagian kapal 
• Perbaikan mesin: Rp 500 000 (dengan suku cadang)  
 
Untuk membeli suku cadang baru:
• Beli baling-baling: Rp 70 000  
• Beli kemudi dan poros: Rp 600 000 
• Beli mesin, 3- 5hp: kisaran Rp 4 000 000  
• Jangkar: 50 000 Rp 
 
Pak Hadji menyewakan 2 kapalnya seharga Rp 200 000/hari/kapal. 
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