
 



 



 



 

PEDOMAN PEMBINAAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar, 
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dan luas perairan laut sekitar 5,8 juta 
km2, luas hamparan budidaya yang lebih dari 15,59 juta hektar, serta luas 
perairan umum 5,4 juta ha sebagai modal dasar pembangunan di Indonesia pada 
masa yang akan datang.  

Senada dengan hal tersebut di atas, dari sisi pelaku utama pembangunan 
kelautan dan perikanan yang meliputi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan 
pengolah hasil perikanan serta masyarakat yang memanfaatkan usaha di bidang 
kelautan dan perikanan yang jumlahnya lebih dari 6,5 juta Kepala Keluarga (KK) 
pelaku utama atau berkisar 35 juta orang (15% dari jumlah penduduk Indonesia); 
dengan catatan sekitar 90 persen berada pada skala usaha mikro dan kecil yang 
cenderung bersifat subsisten. Apabila hal ini dikaitkan dengan rencana pemenuhan 
kebutuhan Penyuluh Perikanan pada Tahun 2015 yang mencapai 15.350 orang 
dan kemampuan seorang Penyuluh Perikanan dalam membina sasaran 
penyuluhan perikanan yang hanya mencapai rata-rata 400 orang sasaran per 1 
orang Penyuluh Perikanan maka jumlah tersebut jelas tidak akan mencukupi. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 menyatakan 
bahwa penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
Penyuluh Perikanan Swadaya dan/atau Penyuluh Perikanan Swasta. Sesuai RKP 
Pusat Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditargetkan penyelenggaraan penyuluhan 
perikanan dilaksanakan oleh 6000 tenaga Penyuluh Perikanan. Namun sampai 31 
Agustus 2011 sebagaimana data Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, baru 
berjumlah 2.022 orang Penyuluh Perikanan, sehingga kekurangan jumlah 
supporting Penyuluh Perikanan dipenuhi dengan Penyuluh Perikanan Swadaya 
dan/atau Penyuluh Perikanan Swasta sebagai mitra Penyuluh Perikanan PNS 
serta Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak sebagai pendamping pelaksanaan 
penyuluhan perikanan di Kabupaten/Kota.  

 
Dalam rangka pemenuhan pemenuhan jumlah tenaga Penyuluh Perikanan 

tersebut, dibutuhkan lebih kurang 2.480 Penyuluh Perikanan Swadaya yang terdiri 
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dari 880 orang untuk mendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan Prioritas 
pada 41 lokasi, sedangkan 1.660 orang dibutuhkan pada 160 kawasan 
Minapolitan lainnya, sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga Penyuluh Perikanan 
lebih kurang 20 % nya dapat terpenuhi dari Penyuluh Perikanan Swadaya. 
Dengan demikian perlu adanya Pedoman Pembinaan Penyuluh Perikanan 
Swadaya. 
 

 Tujuan 

Tujuan disusunnya Pedoman Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya 
adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan fungsi dan peran Penyuluh Perikanan Swadaya dalam 
penyelenggaraan penyuluhan; 

2. Meningkatkan motivasi Penyuluh Perikanan Swadaya dalam memfasilitasi 
pelaku utama dan/atau pelaku usaha; 

3. Memberikan pedoman mekanisme kerja Penyuluh Perikanan Swadaya; 

4. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Penyuluh Perikanan Swadaya. 

 

 Pengertian 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta 
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 
permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

2. Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan 
pengolah ikan beserta keluarga intinya. 

3. Pelaku usaha perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang 
dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha perikanan. 

4. Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh 
Perikanan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan 
organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. 

5. Penyuluh Perikanan Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam 
usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri 
mau dan mampu menjadi penyuluh. 



6. Sertifikat pelatihan adalah jaminan tertulis atas penguasaan materi pelatihan pada 
bidang keahlian perikanan tertentu atau lainnya yang diberikan oleh satuan pendidikan 
dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang; 

7. Sertifikat pengukuhan adalah jaminan tertulis atas pengakuan resmi (entitas) 
sebagai Penyuluh Swadaya yang diberikan oleh Pimpinan yang berwenang; 

8. Balai Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disebut balai/instansi yang 
menangani penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan adalah satuan unit 
kerja penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan; 

9. Kelompok perikanan yang selanjutnya disingkat POKKAN adalah kumpulan 
pelaku utama perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 
kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota; 

10. Gabungan Kelompok perikanan yang selanjutnya disingkat GAPOKKAN adalah 
kumpulan beberapa kelompok perikanan yang bergabung dan bekerja sama 
untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 

 

 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman pembinaan penyuluh perikanan swadaya meliputi: 
kedudukan, tugas, fungsi, penetapan, pembinaan, mekanisme kerja, pembiayaan, 
monitoring dan evaluasi, ketentuan dan sanksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

 Kedudukan 

Kedudukan Penyuluh Perikanan Swadaya adalah sebagai mitra Penyuluh 
Perikanan PNS dalam melakukan kegiatan penyuluhan perikanan, baik sendiri-
sendiri maupun kerja sama yang terintegrasi dalam programa penyuluhan 
perikanan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan dimana kegiatan 
penyuluhan diselenggarakan.  

 

 Tugas  

Tugas Penyuluh Perikanan Swadaya adalah melakukan kegiatan penyuluhan 
perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan rencana kerja 
penyuluhan perikanan yang disusun berdasarkan programa penyuluhan perikanan 
di wilayah kerjanya. 

 

 Fungsi 

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok, Penyuluh Perikanan Swadaya  
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan perikanan yang dikoordinasikan 
dengan kelembagaan penyuluhan perikanan setempat; 

2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan rencana kerja 
yang telah disusun; 

3. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan PNS, pelaku 
utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sinergi kerja; 

4. Mengikuti kegiatan rembug, pertemuan teknis, dan temu lapang pelaku utama 
dan pelaku usaha; 

5. Berperan aktif menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama; 

6. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak yang terkait dengan bidang tugasnya; 

7. Menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan pelaku 
utama; 

8. Menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku 
utama; 

9. Melaksanakan proses pembelajaran secara partisipatif melalui berbagai media 
penyuluhan; dan 

10. Menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. 

 



 Hak dan Kewajiban  

Penyuluh Perikanan Swadaya memiliki hak sebagai berikut: 

1. Menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan mengikuti pelatihan bidang 
penyuluhan perikanan. 

2. Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang 
dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah; 

3. Dimungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan 
penyuluhan sepanjang tersedia anggaran pemerintah dan pemerintah daerah 
mencukupi; 

4. Mendapat penghargaan atas tugas pengabdian dan prestasinya; dan 

5. Dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan perikanan yang difasilitasi oleh 
pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

 

Penyuluh Perikanan Swadaya memiliki kewajiban sebagai berikut: 

1. Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan; 

2. Mengikuti pelatihan bidang penyuluhan perikanan; 

3. Bekerja atas dasar sukarela dan tidak menerima gaji/honorarium sebagaimana 
Penyuluh Perikanan PNS; 

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Perikanan PNS dan 
kelembagaan penyuluhan perinkanan di wilayahnya; dan 

5. Membuat laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PENETAPAN PENYULUH PERIKANAN SWADAYA  

 

 

 Persyaratan Umum 

1. Warga Negara Republik Indonesia; 

2. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kelautan dan 
perikanan; 

3. Mempunyai kesempatan, kesediaan, kemauan, kemampuan dan perhatian 
untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha; 

4. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan para pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha; 

5. Mampu bermitra dengan Penyuluh Perikanan PNS dan stakeholder terkait 
dalam melakukan kegiatan penyuluhan perikanan; 

6. Bersedia mengikuti pelatihan di bidang penyuluhan perikanan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah. 

 

 Persyaratan Khusus 

1. Pernah menjadi pengurus atau pengurus kelompok pelaku utama perikanan 
yang masih eksis dan sudah dikukuhkan; 

2. Memiliki dan atau mengelola usaha di bidang perikanan yang berhasil dan 
dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya; 

3. Mempunyai sifat kepemimpinan dan menjadi teladan bagi pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

 

 Tahapan Penetapan 

1. Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat Kecamatan dan Kabupaten  

a. Calon Penyuluh Perikanan Swadaya dapat mengajukan diri atau diajukan 
sebagai calon penyuluh perikanan swadaya ke Balai/Instansi yang 
menangani Penyuluhan Perikanan di Tingkat Kecamatan setempat; 

b. Penyuluh Perikanan PNS bersama dengan aparat desa/kelurahan melakukan 
identifikasi pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi syarat 
sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya di setiap desa/kelurahan binaannya; 

c. Hasil identifikasi dilaporkan ke Balai/Instansi yang Menangani Penyuluhan 
Perikanan di tingkat kecamatan sebagai calon Penyuluh Perikanan Swadaya; 



d. Balai/Instansi yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan 
merekapitulasi calon Penyuluh Perikanan Swadaya dan mengirimkan ke 
Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan 
Perikanan di kabupaten/kota; 

e. Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan 
perikanan kabupaten/kota melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap 
calon Penyuluh Perikanan Swadaya; 

f. Calon Penyuluh Perikanan Swadaya yang memenuhi syarat ditetapkan 
sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya baik itu tingkat kecamatan maupun 
tingkat kabupaten oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan atau lembaga 
yang menangani penyuluhan Perikanan di kabupaten/kota setelah Calon 
Penyuluh Perikanan Swadaya tersebut mengikuti Pola Diklat yang telah 
ditentukan; 

g. Laporan penetapan dan rekapitulasi Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat 
Kecamatan dan Kabupaten pada butir 6 dikirimkan ke Badan Koordinasi 
Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan Perikanan di 
provinsi dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

2. Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat Provinsi  

a. Calon Penyuluh Perikanan Swadaya dapat mengajukan diri atau diajukan 
sebagai calon penyuluh perikanan swadaya ke Badan Koordinasi 
Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan Perikanan di 
provinsi; 

b. Penyuluh Perikanan PNS melakukan identifikasi pelaku utama dan 
masyarakat lain yang memenuhi syarat sebagai Penyuluh Perikanan 
Swadaya di Tingkat Provinsi; 

c. Hasil identifikasi dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan atau 
lembaga yang menangani penyuluhan Perikanan di provinsi sebagai calon 
Penyuluh Perikanan Swadaya; 

d. Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan 
Perikanan di provinsi melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon 
Penyuluh Perikanan Swadaya; 

e. Calon Penyuluh Perikanan Swadaya yang memenuhi syarat ditetapkan 
sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat Provinsi oleh Kepala Badan 
Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan 
Perikanan di provinsi setelah Calon Penyuluh Perikanan Swadaya tersebut 
mengikuti Pola Diklat yang telah ditentukan; 



f. Badan Koordinasi Penyuluhan atau lembaga yang menangani penyuluhan 
Perikanan di provinsi merekapitulasi Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat 
Provinsi; 

g. Laporan penetapan dan rekapitulasi Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat 
Provinsi pada butir 5 dan 6 dikirimkan ke Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan c.q Pusat Penyuluhan Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

3. Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat Pusat 

a. Calon Penyuluh Perikanan Swadaya dapat mengajukan diri atau diajukan 
sebagai calon penyuluh perikanan swadaya ke ke Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan c.q Pusat Penyuluhan 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

b. Penyuluh Perikanan PNS pada ke Pusat Penyuluhan Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan identifikasi 
pelaku utama dan masyarakat lain yang memenuhi syarat sebagai Penyuluh 
Perikanan Swadaya di Tingkat Pusat; 

c. Hasil identifikasi dilaporkan kepada ke Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kelautan dan Perikanan c.q Pusat Penyuluhan Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai calon Penyuluh 
Perikanan Swadaya; 

d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan c.q 
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon Penyuluh 
Perikanan Swadaya; 

e. Calon Penyuluh Perikanan Swadaya yang memenuhi syarat ditetapkan 
sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat Pusat oleh Kepala Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah Calon Penyuluh Perikanan 
Swadaya tersebut mengikuti Pola Diklat yang telah ditentukan; 

f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan c.q 
Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merekapitulasi Penyuluh 
Perikanan Swadaya Tingkat Pusat; 

g. Laporan penetapan dan rekapitulasi Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat 
Pusat pada butir 5 dan 6 dikirimkan kepada Menteri Kelautan dan 
Perikanan; 

 

 

 

 



 Penetapan dan Registrasi 

Penyuluh Perikanan Swadaya ditetapkan oleh : 

a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/kota, atau instansi yang 
membidangi penyuluhan perikanan bagi Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat 
Kecamatan dan Kabupaten/Kota dengan pemberian Kartu Registrasi Penyuluh 
Perikanan Swadaya; 

b. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan atau instansi yang membidangi 
penyuluhan perikanan di Provinsi bagi Penyuluh Perikanan Swadaya Tingkat 
Provinsi dengan pemberian Kartu Registrasi Penyuluh Perikanan Swadaya; 

c. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Penyuluh Perikanan Swadaya 
Tingkat Pusat dengan pemberian Kartu Registrasi Penyuluh Perikanan 
Swadaya; 

Tata cara pemberian nomor registrasi penyuluh perikanan swadaya sebagai 
berikut: 

Nomor registrasi terdiri dari 24 angka (digit) yang memuat keterangan: 

- Empat angka pertama menunjukkan tahun kelahiran 

- Angka kelima dan ke enam menunjukkan bulan kelahiran 

- Angka ke tujuh dan ke delapan menunjukkan tanggal kelahiran  

- Angka ke sembilan sampai ke dua belas menunjukkan tahun teregistrasi 

- Angka ke tiga belas dan ke empat belas menunjukkan bulan teregistrasi 

- Angka ke lima belas menunjukkan jenis kelamin, di isi 1 jika laki-laki dan 2 jika 
perempuan 

- Angka ke enam belas diisi dengan angka 2, yang menunjukkan sebagai 
penyuluh perikanan swadaya 

- Angka ke tujuh belas diisi dengan angka 3, yang menunjukkan sebagai tenaga 
penyuluh perikanan non PNS 

- Angka kedelapan belas disi dengan angka 1 jika bidang keahlian budidaya, 
angka 2 jika bidang keahlian penangkapan ikan, angka 3 jika bidang keahlian 
pengolahan dan pemasaran, angka 4 jika bidang keahlian garam, dan angka 5 
jika menunjukkan bidang keahlian perikanan lainnya. 

- Angka ke sembilan belas dan ke dua puluh diisi dengan nomor urut provinsi, 
dengan ketentuan:  

 

 



Aceh = 01 Nusa Tenggara Timur = 19 
Sumatera Utara = 02 Kalimantan Barat = 20 
Sumatera Barat = 03 Kalimantan Tengah = 21 
Riau = 04 Kalimantan Selatan = 22 
Jambi = 05 Kalimantan Timur = 23 
Sumatera Selatan = 06 Sulawesi Utara = 24 
Bengkulu = 07 Sulawesi Tengah = 25 
Lampung = 08 Sulawesi Selatan = 26 
Kep. Bangka Belitung = 09 Sulawesi Tenggara = 27 
Kep. Riau = 10 Gorontalo = 28 
DKI Jakarta = 11 Sulawesi Barat = 29 
Jawa Barat = 12 Maluku = 30 
Jawa Tengah = 13 Maluku Utara = 31 
D.I Yogyakarta = 14 Papua = 32 
Jawa Timur = 15 Papua Barat = 33 
Banten = 16 
Bali = 17 
Nusa Tenggara Barat = 18 

 

- Angka ke dua puluh satu sampai dua puluh empat diisi dengan nomor urut 
registrasi 

 

Contoh nomor : 1982.01.26.2011.02.2.3.2.1.11.0001 

Keterangan: 

1982   = tahun kelahiran 

01      = bulan kelahiran 

26  = tanggal kelahiran  

2011   = tahun teregistrasi 

02       = bulan teregistrasi 

1          = Laki-laki ;  2  = jika perempuan 

1          = PNS;  2 = Swadaya; dan 3 =  Swasta 

2          = PNS jenjang Ahli;  1 = terampil; dan 3 = Non PNS 

1  = Bidang keahlian budidaya; 2 = tangkap; 3 = pengolahan     

dan pemasaran; 4 =  garam rakyat; 5 = perikanan lainnya  

11   = Nomor urut propinsi   

0001   = Nomor registrasi 



IV. PEMBINAAN DAN MEKANISME KERJA 

 

Pembinaan dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan perikanan secara 
berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat sesuai 
kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman kedudukan, 
tugas dan fungsi dari pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan programa 
penyuluhan perikanan dan rencana kerja. 

 

4.1 Sertifikasi dan Akreditasi 

Dalam melaksanakan tugasnnya penyuluh perikanan swadaya harus 
memiliki kompetensi yang terkait dengan bidang penyuluhan perikanan. Oleh 
kerna itu perlu adanya mekanisme sertifikasi dan akreditasi penyuluh perikanan 
swadaya. Pelaksanaan sertifikasi penyuluh perikanan swdaya mengacu pada 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Kelautan dan 
Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan. 

 

4.2 Atribut dan Penghargaan  

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan atas tugas, 
pengabdian dan prestasinya. Atribut yang menunjukkan penyuluh perikanan 
swadaya berupa kartu tanda registrasi penyuluh swadaya yang dikeluarkan oleh 
pejabat yang berwenang di tingkat kabupaten/kota. 

 

4.3 Pola Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya 

A. Kecamatan 

Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan dilakukan 
oleh Balai/Instansi yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan 
sesuai petunjuk kerja, meliputi : 

1. Penerapan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan; 

2. Materi, metode dan media penyuluhan perikanan; 

3. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhanperikanan; 

4. Pelaporan. 

B. Kabupaten/Kota  

Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan dilakukan 
oleh Badan Pelaksana Penyuluhan/kelembagaan yang menangani penyuluhan 
perikanan sesuai petunjuk kerja, meliputi: 

 



1. Sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan; 

2. Materi, metode dan media penyuluhan perikanan; 

3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguasan metoda dan teknik 
penyuluhan, manajerial dan kewirausahaan; 

4. Forum Penyuluh Perikanan Swadaya dan Penyuluh Perikanan Swasta; 

5. Supervisi; 

6. Pelaporan. 

C. Provinsi 

Pembinaan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan dilakukan 
oleh Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang menangani penyuluhan 
perikanan sesuai petunjuk kerja, meliputi : 

1. Sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan; 

2. Materi, metode dan media penyuluhan perikanan; 

3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kompetensi penyuluh, manajerial dan 
kewirausahaan; 

4. Forum Penyuluh Perikanan Swadaya dan Penyuluh Perikanan Swasta; 

5. Supervisi; 

6. Pelaporan. 

D. Pusat 

Pembinaan terhadap Penyuluh Perikanan Swadaya dan Penyuluh Perikanan 
Swasta melalui Badan Koordinasi Penyuluhan dilakukan oleh Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian 
Perikanan, meliputi : 

1. Kebijakan sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan dan pembinaan 
bagi penyuluh; 

2. Materi, metode dan media penyuluhan perikanan; 

3. Forum bagi para pembina, Penyuluh Perikanan Swadaya dan Penyuluh 
Perikanan Swasta; 

4. Membantu pemecahan masalah di tingkat provinsi dalam penyelenggaraan 
program pembinaan; 

5. Supervisi; 

6. Pelaporan. 

 

 



4.4 Pola Pendidikan dan Pelatihan  

Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh perikanan swadaya dilakukan oleh 
kelembagaan penyuluhan perikanan secara berjenjang mulai dari tingkat 
kecamatan sampai tingkat pusat sesuai kewenangan masing-masing dan 
dilaksanakan dengan berpedoman pada kedudukann, tugas dan fungsinya.  

Kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh perikanan swadaya 
disusun berdasarkan kebutuhan dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang 
dapat dilaksanakan yaitu : kepenyuluhan, teknis perikanan, pengembangan 
usaha, kepemimpinan. 

Ketentuan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh Perikanan 
Swadaya adalah sebagai berikut : 

1. Penyuluh Perikanan Swadaya yang telah ditetapkan diusulkan ke Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan yang berwenang untuk mengikuti pelatihan; 

2. Penyuluh Perikanan Swadaya yang telah mengikuti dan lulus pelatihan di 
bidang Perikanan diberikan sertifikat; 

3. Penyuluh Perikanan Swadaya dapat mengikuti uji kompetensi dan memperoleh 
sertifikat kompetensi profesi dari lembaga sertifikasi profesi Penyuluh 
Perikanan; 

4. Penyuluh Perikanan Swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan mendapat 
sertifikat, dinyatakan sebagai Penyuluh Perikanan Swadaya apabila telah 
menandatangani surat pernyataan sebagai penyuluh dan terikat dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.5 Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 

Penyuluh perikanan swadaya dapat memanfaatkan sarana dan prasarana 
penyuluhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan 
sarana dan prasarana dimaksudkan agar dapat membantu dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya. 

 

4.6 Mekanisme Kerja Penyuluh Perikanan Swadaya 

Mekanisme kerja Penyuluh Perikanan Swadaya diatur dalam tata hubungan 
kerja sebagai berikut : 

a. Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Penyuluh Perikanan 
PNS dalam hal: 

1. Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan; 

2. Menyusun materi penyuluhan Perikanan 



3. Melaksanakan berbagai teknik usaha minabisnis ; 

4. Memecahkan masalah dalam pengembangan usaha minabisnis yang ada 
di wilayah kerjanya; 

5. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait 
dalam pengembangan usaha minabisnis pelaku utama dan pelaku usaha. 

b. Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan balai/instansi yang 
menangani penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan dalam hal: 

1. Mengkonsultasikan metodologi penyuluhan Perikanan (materi, metode 
dan media) yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha 
minabisnis; 

2. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam 
pengembangan usaha minabisnis pelaku utama; 

3. Mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan 
hasil kesepakatan/kerjasama dan kemitraan usaha dalam pengembangan 
minabisnis pelaku utama. 

c. Hubungan kerja Penyuluh Perikanan Swadaya dengan Dinas Lingkup 
Perikanan dalam hal: 

1. Mengkonsultasikan materi-materi teknis usaha minabisnis; 

2. Menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung 
penyelenggaraan penyuluhan Perikanan. 

 

Bagan Alur Mekanisme Kerja Penyuluh Perikanan Swadaya adalah sebagai 
berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan Alur Mekanisme Kerja Penyuluh Perikanan Swadaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPSDMKP 

PUSLUHKP 

BAKORLUH/DINAS KP 

BAPELLUH/DINAS KP 

BP3K/CABANG DINAS 

POSLUHKAN 

PENYULUH PERIKANAN 
SWADAYA 

PENYULUH PERIKANAN 
SWADAYA 

PENYULUH PERIKANAN 
SWADAYA 

PENYULUH PERIKANAN 
SWADAYA 

= Garis Hierarki 

= Garis Pembinaan 

= Garis Konsultasi dan Koordinasi  



4.7 Fasilitasi Pembentukan Forum  

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan pembentukan 
forum secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat 
sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
azas,, tujuan, dan fungsi dari pelaku kegiatan melalui rencana kerja dan 
programa penyuluhan perikanan.  

Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat berupa: 

a. Fasilitasi di tingkat pusat berupa pelaksanaan kegiatan kerja sama baik 
nasional, regional dan internasional; 

b. Fasilitasi di tingkat provinsi berupa kegiatan yang dilakukan melalui forum 
masyarakat kelautan dan perikanan; 

c. Fasilitasi di tingkat kabupaten/kota berupa penumbuhkembangan dan 
fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha; 

d. Fasilitasi di tingkat kecamatan berupa pengembangan kelembagaan dan 
kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; 

e. Fasilitasi di tingkat pos penyuluhan kelautan dan perikanan berupa forum 
penyuluhan perdesaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. PEMBIAYAAN 

 

5.1 Sumber Pembiayaan  

Pembiayaan penyuluhan perikanan merupakan setiap pengeluaran untuk 
keperluan penyelenggaraan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan 
penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang efektif dan efisien. Sumber 
pembiayaan untuk penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh perikanan 
swadaya dapat disediakan melalui APBN, APBD baik Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan programa 
penyuluhan perikanan. 

  

5.1 Komponen Pembiayaan  

Komponen pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan swadaya 
dapat berupa: 

a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku 
utama dan pelaku usaha yang dibebankan pada biaya operasional pada 
badan koordinasi penyuluhan. 

b. Fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha yang dibebankan pada biaya operasional pada badan pelaksana 
penyuluhan. 

c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan 
pelaku usaha yang dibebankan pada biaya operasional pada balai 
penyuluhan. 

d. Pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode 
penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang dibebankan pada 
biaya operasional pada pos penyuluhan. 

e. Fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha yang dibebankan pada biaya operasional 
pada pos penyuluhan. 

f. Fasilitasi forum penyuluhan perdesaan yang dibebankan pada biaya 
operasional pada pos penyuluhan. 

 

 

 

 

 



VI. MONITORING DAN EVALUASI 

 

6.1 Aspek Monitoring dan Evaluasi 

Aspek-aspek dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi : 

a. Peran serta Penyuluh Perikanan Swadaya dalam penyusunan programa 
penyuluhan perikanan dan rencana kerja penyuluhan perikanan. 

b. Peran serta dalam pertemuan dengan Penyuluh Perikanan PNS, pelaku utama 
dan pelaku usaha. 

c. Peran serta dalam mengikuti kegiatan rembug, lokakarya lapangan dan temu 
lapang pelaku utama dan pelaku usaha. 

d. Peran serta dalam mengembangkan dan menumbuhkan kemitraan usaha. 

e. Peran serta dalam pemberdayaan dan menumbuh kembangkan 
POKKAN/GAPOKKAN. 

f. Peran serta dalam pengembangan usahaperikanan melalui percontohan, 
demonstrasi plot/unit/area dan pengembangan model-model usaha 
perikanan. 

g. Peran serta dalam penyampaian informasi dan teknologi tepat guna kepada 
pelaku utama. 

 

6.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arah 
pembinaan bagi pendayagunaan Penyuluh Perikanan Swadaya, dan dilaksanakan 
oleh : 

a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Pejabat yang ditunjuk berwenang 
melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Pusat, Provinsi, 
Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dapat 
didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan mempunyai tanggungjawab 
kompetensi dalam bidang penyuluhan perikanan. 

b. Kepala Dinas Lingkup Kelautan dan Perikanan Provinsi/Pejabat yang ditunjuk 
berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat Provinsi, 
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Sedangkan untuk 
monitoring dan evaluasi dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. 

c. Kepala Dinas Lingkup Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau Pejabat 
yang ditunjuk berwenang melakukan supervisi terhadap kegiatan di tingkat 
kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Sedangkan monitoring dan 
evaluasi dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Waktu dan 
metode pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan 



melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa dokumen/laporan dan 
dilakukan secara berkala (3 bulanan, tengah tahunan, dan tahunan). 

d. Waktu dan metode pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dapat 
dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi maupun analisa 
dokumen/laporan dan dilakukan secara berkala (3 bulanan, tengah tahunan, 
dan tahunan). 

 

6.3 Sistem Pelaporan 

Sistem pelaporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh 
Perikanan Swadaya diuraikan sebagai berikut: 

a. Penyuluh Perikanan Swadaya di Tingkat Kecamatan 

1. Penyuluh Perikanan Swadaya menyusun laporan kegiatan penyuluhan 
yang telah dilaksanakan. Laporan dikirimkan kepada Kepala/Koordinator 
Balai/Instansi yang menangani Penyuluhan Perikanan di Tingkat 
Kecamatan. 

2. Kepala/koordinator Balai/Instansi yang Menangani Penyuluhan Perikanan 
Di Tingkat Kecamatan melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan 
kemudian dikirimkan ke tingkat Kabupaten/Kota/Badan Pelaksana dengan 
tembusan Dinas Lingkup Perikanan. 

b. Penyuluh Perikanan Swadaya di Tingkat Kabupaten  

1. Penyuluh Perikanan Swadaya menyusun laporan kegiatan penyuluhan 
yang telah dilaksanakan. Laporan dikirimkan kepada Badan/Instansi yang 
menangani Penyuluhan Perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota. 

2. Kepala Badan/Instansi yang menangani Penyuluhan Perikanan di Tingkat 
Kabupaten/Kota melakukan kompilasi dan merumuskan kesimpulan 
kemudian dikirimkan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan/Instansi yang 
menangani penyuluhan di Tingkat Provinsi. 

3. Badan Pelaksana Penyuluhan/Instansi yang menangani penyuluhan 
perikanan di kabupaten/kota selanjutnya mengkompilasi dan merumuskan 
laporan dari Balai/Instansi Yang Menangani Penyuluhan Perikanan Di 
Tingkat Kecamatan, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan 
Koordinasi/Instansi yang menangani penyuluhan perikanan di tingkat 
provinsi. 

4. Badan Koordinasi Penyuluhan/Instansi yang menangani penyuluhan di 
Tingkat Provinsi mengirimkan hasil kompilasi laporan dari penyuluh 
swadaya tingkat kabupaten kepada Badan Pengembangan SDM Kelautan 
dan Perikanan c.q Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 

 



c. Penyuluh Perikanan Swadaya di Tingkat Provinsi 

1. Penyuluh Perikanan Swadaya menyusun laporan kegiatan penyuluhan 
yang telah dilaksanakan. Laporan dikirimkan kepada Badan Koordinasi 
Penyuluhan/Instansi yang menangani Penyuluhan Perikanan di Tingkat 
Provinsi. 

2. Badan koordinasi provinsi melakukan kompilasi dan merumuskan laporan 
tersebut serta mengirimkan laporan kegiatan ke Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Cq. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 

3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Cq. Pusat Penyuluhan Kelautan dan 
Perikanan mengirimkan laporan kegiatan yang dilakukan Penyuluh 
Perikanan Swadaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.  

d. Penyuluh Perikanan Swadaya di Tingkat Nasional 

1. Penyuluh Perikanan Swadaya menyusun laporan kegiatan penyuluhan 
yang telah dilaksanakan. Laporan dikirimkan kepada Badan 
Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan c.q Pusat Penyuluhan 
Kelautan dan Perikanan. 

2. Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan c.q Pusat Penyuluhan 
Kelautan dan Perikanan melakukan kompilasi dan merumuskan 
kesimpulan kemudian disampaikan kepada Menteri Kelautan dan 
Perikanan. 

 

Jenis dan waktu pengiriman laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan 
yang dilaksanakan Penyuluh Perikanan Swadaya disesuaikan dengan isi 
programa penyuluhan perikanan di wilayah kerjanya.  

e. Gambaran alur penyampaian laporan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGAN ALUR PELAPORAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyuluh Perikanan 
Swadaya Tk. Kecamatan 

Balai/instansi yang menangani 
penyuluhan di kecamatan 

Badan Pelaksana  
(kabupaten/Kota) 

Badan Koordinasi  
(Provinsi) 

Badan Pengembangan SDMKP 
(Pusat) 

Menteri Kelautan dan Perikanan 

Penyuluh Perikanan 
Swadaya Tk. Kabupaten 

Penyuluh Perikanan 
Swadaya Tk. Provinsi 

Penyuluh Perikanan 
Swadaya Tk. Nasional  

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

Rekapitulasi Laporan 

Rekapitulasi Laporan 

Rekapitulasi Laporan 

Rekapitulasi Laporan 



VII. KETENTUAN SANKSI 

 

Setiap Penyuluh Perikanan Swadaya yang melakukan penyuluhan dengan 
materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi dikenakan sanksi 
administratif berupa pencabutan sertifikat sebagai penyuluh swadaya, kecuali 
materi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.  

Penyuluhan Perikanan Swadaya yang melakukan penyuluhan dengan 
sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian sosial ekonomi, 
lingkungan hidup, dan/atau kesehatan masyarakat dipidana sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. PENUTUP 

 

Pedoman ini merupakan acuan dalam melaksanakan pembinaan penyuluh 
perikanan swadaya perikanan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana 
mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISIAN IDENTIFIKASI PENYULUH PERIKANAN SWADAYA 

 

1. Nama (Lengkap)   : ………………………………………………………………… 

2. Tempat/Tgl. Lahir  : ……………………………………………………..………… 

3. Pendidikan Terakhir  : ……………………………………………………..………… 

4. Jenis Kelamin   : ……………………………………………………..……….. 

5. Status Perkawinan  : ……………………………………………………..……….. 

6. Jumlah Tanggungan  : ........... orang 

7. Alamat Tempat Tinggal : ……………………………………………………..………. 

a. Desa/Kelurahan  : ……………………………………………………..……… 

b. Kecamatan/BALAI/INSTANSI YANG MENANGANI PENYULUHAN PERIKANAN DI 
TINGKAT KECAMATAN : ……………………………………… 

c. Kabupaten/Kota : ……………………………………………………..……….. 

d. Provinsi : ……………………………………………………..………..………………… 

8. Usaha perikanan/minabisnis yang dilakukan : 

N
o 

Jenis Usaha/ 
Komoditi 
(Budidaya/Penangk
apan/Pengolahan/G
aram)/ Bandeng, 
Lele, Udang, 
Rumput Laut, Ikan 
Asap, Bakso Ikan, 
dll… 

Volum
e / 

Luas 
Lahan 
(ekor/
ha) 

Pengalam
an Usaha 
(tahun) 

Pemasaran keterangan 

Dala
m 

Kota 

Luar 
kota 

 

1       
2       

 

9. Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti : 

a. …………………………………………………………………Tahun …………………… 

b. …………………………………………………………………Tahun …………………... 



c. …………………………………………………………………Tahun ………………… 

10. Pertemuan/Rembug/Lokakarya yang pernah diikuti : 

a. …………………………………………………………………sebagai ………………… 

b. …………………………………………………………………sebagai ………………… 

c. …………………………………………………………………sebagai ………………… 

d. …………………………………………………………………sebagai ………………… 

11. Pertemuan/Rembug/Lokakarya yang pernah diikuti : 

a. …………………………………………………………………sebagai …………………… 

b. …………………………………………………………………sebagai …………………… 

c. …………………………………………………………………sebagai …………………… 

d. …………………………………………………………………sebagai …………………… 

12. Kelompok perikanan/Gabungan Kelompok perikanan yang dibinanya : 

a. ……………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………... 

c. …………………………………………………………………………………………….... 

d. ……………………………………………………………………………………………… 



  
 


