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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
 
 
 
 

A. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. 

Bila ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat bertanya pada 

Dosen  

2. Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam 

setiap kegiatan belajar  

3. JIka belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada dosen.  

B. Petunjuk Bagi Dosen  

1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan proses belajar 

2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa dan 

menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai proses belajar 

3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.  
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PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi Singkat  

Untuk mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan Semester 2, terdiri 

dari 2 SKS (1 SKS teori & 1 SKS Praktek). Materi yang akan dipelajari 

terdiri dari 9 Kompetensi dengan 16 kali pertemuan dari awal 

pembelajaran, mid semester hingga Ujian Akhir Semester.  

Mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan terdiri dari 2 modul, yakni 

untuk modul pertama ini berisi materi pertemuan 1-7, sedangkan 

untuk modul ke dua berisi materi pertemuan 9 – 15. Isi dari Modul 

pertama ini dari mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan ini mencakup 4 

kompetensi. Setiap kompetensi masing-masing diuraikan pada Bab 

Kegiatan Belajar. Pada pembahasan kegiatan belajar tersebut, terdiri 

dari Judul, Indikator, Uraian Materi, Rangkuman dan Formatif.  

Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Dasar-Dasar 

Penyuluhan Semester 2 ini adalah : Mampu menguasai metode 

penyuluhan perikanan dan dapat berkomunikasi dengan baik dan 

benar.  

 

B. Kompetensi  

Pada modul pertama ini, ada 4 Kompetensi yang akan dipelajari, 

yakni :  

1. Ruang lingkup penyuluhan  

2. Konsep dasar penyuluhan perikanan 

3. Proses belajar mengajar dalam penyuluhan perikanan  

4. Organisasi dan perkembangan penyuluhan perikanan   

 

C. Sub Kompetensi  

No Kompetensi 
Sub Kompetensi /Pokok 

Bahasan 
Tatap 
Muka 

1 Ruang lingkup 
penyuluhan  
 

1.1. Pengertian dan ruang lingkup 
penyuluhan perikanan  

1 
 

 
1.2. Perbedaan penyuluhan, 

penerangan dan propaganda   

2 Konsep dasar 
penyuluhan 
perikanan  

2.1. Arti penyuluhan perikanan  2 

2.2. Tujuan penyuluhan perikanan  

2.3. Tugas penyuluhan perikanan  

2.4. Fungsi penyuluhan perikanan  3 
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2.5. Falsafah penyuluhan 
perikanan 

3 Proses belajar 
mengajar dalam 
penyuluhan 
perikanan 

3.1. Proses belajar mengajar 4 

3.2. Prinsip-prinsip umum memilih 
pengalaman belajar 

3.3. Pokok-pokok pendidikan 
penyuluhan perikanan  

3.4. Efektifitas pengalaman 
belajar  

5 

3.5. Prinsip-prinsip umum memilih 
pengalaman belajar  

4 Organisasi dan 
perkembangan 
penyuluhan 
perikanan  

4.1. Organisasi penyuluhan 
perikanan  

6 

4.2. Tugas pokok dan fungsi 
penyuluhan perikanan  

4.3. Perkembangan penyuluhan 
perikanan di Indonesia  

7 
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G. PETA MODUL 

 

 

 

  
MODUL I  

Kompetensi  II  : Konsep dasar 

penyuluhan perikanan 

Kompetensi III : Proses belajar 
mengajar dalam penyuluhan 

perikanan    

Kompetensi IV : Organisasi dan 
perkembangan penyuluhan 

perikanan    

Kompetensi V : Proses 
komunikasi penyuluhan 

perikanan 

Kompetensi VI : Proses adopsi, 
difusi dan inovasi dalam 
penyuluhan perikanan   

Kompetensi VII : Aktifitas 
penyuluhan perikanan   

Kom  I : Ruang lingkup 

penyuluhan  

Kompetensi VIII: Metode dan 
media penyuluhan perikanan   

Kompetensi IX: Perencanaan 
dan evaluasi penyuluhan  

MODUL II  

Mata Kuliah 

Semester 2  

Kreatifitas dan Inovasi 

Kewirausahaan 

Dasar-Dasar 

Penyuluhan 

Ekologi Perairan 

Biologi Reproduksi 

Ikan 

Wadah Budidaya 

Perikanan  

Teknik Produksi 

Pakan Alami 

Teknik Pembenihan 

Ikan 

PPKMP 
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KEGIATAN BELAJAR I 
 

1. Judul : Ruang lingkup penyuluhan.   

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami pengertian dan ruang lingkup penyuluhan perikanan  

2. Memahami perbedaan penyuluhan, penerangan dan propaganda. 

3. Uraian Materi  

a. Pengertian dan ruang lingkup penyuluhan perikanan 

Pengertian Penyuluhan Secara Umum adalah kegiatan yang 

berhubungan dengan ilmu sosial уаng mempelajari sistem dan 

proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dараt 

terwujud perubahan уаng lebih baik sesuai dеngаn уаng 

diharapkan (Setiana. L. 2005).  

Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku 

utama serta pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu 

menolong dan 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. 

Penyuluhan dараt dipandang ѕеbаgаі ѕuаtu bentuk pendidikan 

untuk orang dewasa. Dan penyuluhan perikanan bisa juga di 

anggap bentuk pendayagunaan stackholder atau pelaku perikanan 

seperti nelayan dan petambak ikan. 

Pendidikan bagi masyarakat sendiri, menurut Carter V (1995), 

adalah merupakan proses perkembangan pribadi, proses sosial, 

proses pengembangan keterampilan sesuai profesi serta kegiatan 

bersama dalam memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan 

dikembangkan dari masa ke masa oleh setiap generasi bangsa. 

Dalam bukunya A.W. van den Ban dkk. (1999) dituliskan bаhwа 

penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan 

komunikasi informasi secara sadar dеngаn tujuan membantu 

sesamanya memberikan pendapat sehingga bіѕа membuat 

keputusan уаng benar. Jadi prinsip prinsip penyuluhan perikanan 
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bisa di artikan juga sebagai pemberi pesan, mediator dan humas 

bagi pemerintah dan pelaku perikanan 

Untuk menguji apakah suatu kegiatan merupakan pendidikan, 

adalah dengan meilhat terjadinya perubahan perilaku yang 

biasanya berupa: (1) perubahan pada pengetahuan atau hal yang 

diketahui; (2) perubahan pada keterampilan atau kebiasaan dalam 

melakukan sesuatu; dan (3) perubahan pada sikap mental atau 

segala sesuatu yang dirasakan.   

Penyuluhan, dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu sistem 

pendidikan yang bersifat non formal di luar sistem sekolah yang 

biasa. Pendidikan bagi masyarakat sendiri, adalah merupakan 

proses perkembangan pribadi, proses sosial, proses 

pengembangan keterampilan sesuai profesi serta kegiatan 

bersama dalam memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan 

dikembangkan dari masa ke masa oleh setiap generasi bangsa.  

Penyuluhan perikanan merupakan salah satu cabang  dari ilmu-

ilmu sosial, yang mempelajari cara-cara dan proses perubahan 

manusia dan masyarakat agar perubahan tersebut sesuai dengan 

apa yang diharapkan, khususnya manusia atau masyarakat yang 

mengusahakan perikanan. 

Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, maka ilmu penyuluhan 

perikanan merupakan ilmu terpakai (applied science) yang 

dijunjung oleh berbagai ilmu antara lain : sosiologi, ilmu pendidikan, 

psikologi, manajemen, teknik perikanan, ilmu komunikasi dan 

sebagainya sehingga ilmu penyuluhan perikanan ini tergolong ilmu 

yang bersifat interdisipliner. 

Secara umum dapat ditarik suatu pengertian bahwa penyuluhan 

perikanan bertujuan untuk membantu para nelayan dan 

keluarganya untuk mencapai tingkat usaha nelayan yang lebih 

produktif dan efisien sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan 

taraf hidup nelayan khususnya masyarakat secara keseluruhan 

lebih memuaskan. 

Dalam pelaksanaannya penyuluhan mempunyai ruang lingkup 

уаng diharapkan dараt membuat kehidupan pelaku utama menjadi 

lebih baik, hal іnі tergambar dаrі ruang lingkup penyuluhan ѕеbаgаі 

bеrіkut : 

6. Better Farming; Teknik berproduksi yang lebih baik. Dimaksud 

meningkatkan produksi seoptimal mungkin dengan penerapan 

teknologi penangkapan dan budidaya yang lebih efektif dan 
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efisien, tanpa merusak lingkungan. Untuk memperoleh hasil 

produksi yang lebih baik diperlukan adanya manajemen yang 

baik pada setiap kegiatan perikanan 

7. Better Businness; Berusaha yаng lebih menguntungkan. 

Dimaksudkan mengelola usaha harus secara efisien dan 

mengikuti serta memanfaatkan perkembangan dаrі permintaan 

dan harga pasar,untuk memperoleh keuntungan уаng sebesar-

besarnya baik dalam pengelolaan maupun dalam penyimpanan 

hasil produksi. Selengkapnya ѕіlаhkаn baca disini. 

8. Better Living; Kehidupan lebih sejahtera. Dimaksudkan 

masyarakat уаng menjadi sasaran kegiatan penyuluhan dараt 

hidup layak, artinya cukup makan makanan уаng bergizi, 

kesehatan terpelihara, memiliki tempat tinggal уаng memadai, 

berpakaian уаng pantas dan ѕеlаlu menjaga/  mempertahankan 

(memelihara) kebersihan, kedamaian dan keindahan,baik dі 

lingkungan keluarganya sendiri maupun dі lingkungan 

masyarakat sekitarnya.  

9. Better Community; Bermasyarakat yаng lebih baik. 

Perkembangan tatanan sosial уаng dараt mewujudkan 

terciptanya iklim masyarakat уаng kreatif, produktif уаng 

berkesinambungan.  

10. Better Environment; Terciptanya lingkungan yаng lebih baik. 

Dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan уаng lebih sehat, 

bersih dеngаn seminimal mungkin. Adanya pencemaran, polusi 

dan suasana lingkungan aman, tertib, teratur.  

b. Perbedaan penyuluhan, penerangan dan propaganda 

Diantara kegiatan penyuluhan, penerangan dan propaganda 

terdapat beberapa persamaan dimana ketiga kegiatan 

tersebut  didalamnya terdapat kegiatan menyampaikan sesuatu hal 

kepada pihak lain agar hal tersebut dapat diterima dan dimengerti. 

Selain itu, ketiga kegiatan tersebut kesemuanya melalui proses 

komunikasi yang berupa fakta, pendapat, pengetahuan, peraturan 

dan lain-lain dari komunikator kepada komunikan atau propaganda. 

Apabila ditinjau dari tujuan yang diinginkan baik oleh pemberi 

informasi maupun penerima informasi, terdapat perbedaan yang 

prinsip antara penyuluhan, penerangan dan propaganda. 

Penyuluhan : merupakan sistem pendidikan non formal 

dilaksanakan tanpa unsur paksaan dan berusaha agar sasaran 
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menjadi sadar dan yakin serta berusaha untuk melaksanakan 

terhadap suatu yang dianjurkan. 

Penerangan : merupakan suatu usaha pemberitahuan tentang 

sesuatu pada sasaran baik perorangan, kelompok atau masyarakat 

dimana sasaran hanya perlu mendengar dan memperhatikan 

terhadap suatu yang disampaikan dan tidak diperlukan adanya 

kegiatan berupa tindakan, sehingga pesan yang disampaikan agar 

sekedar diketahui dan disadari oleh sasaran. 

4. Rangkuman  

b) Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku 

utama serta pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu 

menolong dan 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. 

c) Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan,maka ilmu penyuluhan 

perikanan merupakan ilmu terpakai (applied science) yang dijunjung 

oleh berbagai ilmu antara lain : sosiologi, ilmu pendidikan, psikologi, 

manajemen, teknik perikanan, ilmu komunikasi dan sebagainya 

sehingga ilmu penyuluhan perikanan ini tergolong ilmu yang bersifat 

interdisipliner. 

d) Secara umum dapat ditarik suatu pengertian bahwa penyuluhan 

perikanan bertujuan untuk membantu para nelayan dan keluarganya 

untuk mencapai tingkat usaha nelayan yang lebih produktif dan efisien 

sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan 

khususnya masyarakat secara keseluruhan lebih memuaskan. 

e) Ruang lingkup penyuluhan ѕеbаgаі bеrіkut : 

1) Better Farming; Teknik berproduksi yang lebih baik.  

2) Better Businness; Berusaha yаng lebih menguntungkan.  

3) Better Living; Kehidupan lebih sejahtera.  

4) Better Community; Bermasyarakat yаng lebih baik.  

5) Better Environment; Terciptanya lingkungan yаng lebih baik.  

f) Diantara kegiatan penyuluhan, penerangan dan propaganda terdapat 

beberapa persamaan dimana ketiga kegiatan tersebut  didalamnya 

terdapat kegiatan menyampaikan sesuatu hal kepada pihak lain agar 

hal tersebut dapat diterima dan dimengerti. Selain itu, ketiga kegiatan 

tersebut kesemuanya melalui proses komunikasi yang berupa fakta, 
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pendapat, pengetahuan, peraturan dan lain-lain dari komunikator 

kepada komunikan atau propaganda. 

g) Apabila ditinjau dari tujuan yang diinginkan baik oleh pemberi 

informasi maupun penerima informasi, terdapat perbedaan yang 

prinsip antara penyuluhan, penerangan dan propaganda. 

a) Penyuluhan : merupakan sistem pendidikan non formal 

dilaksanakan tanpa unsur paksaan dan berusaha agar sasaran 

menjadi sadar dan yakin serta berusaha untuk melaksanakan 

terhadap suatu yang dianjurkan. 

b) Penerangan : merupakan suatu usaha pemberitahuan tentang 

sesuatu pada sasaran baik perorangan, kelompok atau 

masyarakat dimana sasaran hanya perlu mendengar dan 

memperhatikan terhadap suatu yang disampaikan dan tidak 

diperlukan adanya kegiatan berupa tindakan, sehingga pesan 

yang disampaikan agar sekedar diketahui dan disadari oleh 

sasaran. 

 

5. Formatif  

a. Menurut anda alasan mengapa perlunya mempelajari penyuluhan 

perikanan, jelaskan! 

b. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, maka ilmu penyuluhan 

perikanan merupakan ilmu terpakai (applied science). Menurut 

anda apa hubungan antara ilmu penyuluhan dengan ilmu 

pendidikan! 

c. Jelaskan menurut pemahaman anda tentang perbedaan antara 

penyuluhan, penerangan dan propaganda! 
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KEGIATAN BELAJAR II 
 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar II adalah : Konsep dasar penyuluhan 

perikanan  

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu :  

1. Memahami arti penyuluhan perikanan  

2. Memahami tujuan penyuluhan perikanan    

3. Memahami tugas penyuluhan perikanan 

4. Memahami fungsi penyuluhan perikanan 

5. Memahami falsafah penyuluhan perikanan 

3. Urairan Materi  

A. Arti penyuluhan perikanan 

Beberapa pendapat dari beberapa penulis tentang arti penyuluhan, 

antara lain : 

1. Kelsey & Hearne; mengemukakan bahwa kegiatan penyuluhan 

adalah suatu sistem pendidikan diluar sekolah dimana orang 

dewasa dan pemuda belajar sambil mengerjakan.tujuan 

pokoknya adalah pembangun masyarakat (extention work is an 

out school system of education in which adult and young people 

learn by doing.its fundamental objective is the development of 

the people). 

2. Jack Ferner; mengemukakan bahwa penyuluhan perikanan 

merupakan ilmu yang terpakai yang secara khusus mempelajari 

teori, prosedur dan cara-cara yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan teknologi baru sebagai hasil penelitian dibidang 

perikanan dan sosial kepada masyarakat nelayan melalui 

proses pendidikan sehingga mereka mengerti, menerima dan 

menggunakannya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. 

3. Soekandar Wiriatmadja (1973); bahwa penyuluhan perikanan 

adalah pendidikan di luar sekolah untuk keluarga-keluarga 

nelayan di pedesaan dimana mereka belajar sambil berbuat 

untuk menjadi ilmu, tahu dan bias menyelesaikan sendiri yang 

dihadapinya secara baik, menguntungkan dan memuaskan. 
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4. Tarya Johar s. & R. Suratno I (1978); mengemukakan 

penyuluhan perikanan merupakan usaha/kegiatan non formil 

dalam menimbulkan perubahan perilaku dari sasaran sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

5. Hasmosuwignyo & Attila Garnadi; memberikan batasan 

penyuluhan di rumah, di tempat-tempat tertentu atau dimana 

saja mereka dapat ditemui. 

Dari pengertian penyuluhan perikanan tersebut tergantung di 

dalamnya unsur-unsur : 

1. Suatu sistem  : yaitu sistem pendidikan di luar sekolah (informal) 

2. Obyek kegiatan : yaitu para nelayan dan keluarganya 

3. Manfaat kegiatan : untuk merubah perilaku dari nelayan dan 

keluarganya agar mampu, sanggup dan berswadaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan sendiri dan masyarakat. 

 

B. Tujuan penyuluhan perikanan  

Sebagai suatu sistem pendidikan maka penyuluhan perikanan 

mengajarkan para nelayan dan keluarganya tentang apa yang di 

inginkan. 

Pada dasarnya keinginan manusia dibagi menjadi empat (4) yaitu : 

1. Keinginan untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

baru yang menimbulkan kehendak untuk perubahan, keharuan 

dan pertualangan. 

2. Keinginan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman 

sehingga terhindar dari segala bahaya dan kekurangan 

(misalnya pangan, sandang dan papan) serta melanjutkan 

pemuasan keinginan lainnya. 

3. Keinginan untuk mendapat pengakuan yang pada dasarnya 

adalah meminta pujian dan prestise serta persetujuan 

kelompoknya. 

4. Keinginan untuk mendapatkan balasan yang pada dasarnya 

untuk meminta kasih sayang dari teman-teman hidupnya, dari 

seluruh keluarganya dan keakraban dari teman-teman. 

Berdasarkan hasil yang diharapkan, maka tujuan penyuluhan 

perikanan dibedakan menjadi : 

a. Tujuan dasar (fundamental objective) merupakan tujuan akhir 

yang menyangkut kehidupan masyarakat yaitu tercapainya 

masyarakat adil makmur yang merata material dan spritual, 
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b. Tujuan umum (general objectives) yaitu tujuan yang sifatnya 

lebih jelas dan spesifik misalnya membantu masyarakat desa 

memperbaiki kehidupan para nelayan dan keluarganya. 

c. Tujuan Kerja (working objectives) yaitu tujuan sifatnya lebih 

jelas dan dipergunakan sebagai arah kegiatan usaha. Tujuan ini 

terdiri dari dua arah : Pertama, tujuan dari pihak penyuluh 

misalnya mempengaruhi nelayan untuk mengadopsi cara 

budidaya ikan yang baik. Kedua, tujuan kerja nelayan misalnya 

peningkatan produksi usaha budidaya ikan. 

Berdasarkan Sosio-ekonomi dibedakan : 

1. Tujuan sosiologis, yaitu adanya perubahan yang memberikan 

hasil sosiologis, misalnya adanya perubahan perilaku, keluarga 

nelayan yang dinamis, maju dan masyarakat yang lebih besar 

kesadarannya. 

2. Tujuan ekonomis, yaitu adanya tambahan pengetahuan, 

ketetrampilan dan sikap sehingga produksi usahataninya dapat 

meningkat dan dapat lebih memuaskan. 

Berdasarkan waktu untuk mencapainya, tujuan perikanan 

dibedakan : 

a. Tujuan jangka panjang, yaitu yang karena sifatnya hanya akan 

tercapai dalam jangka yang lama (25-30 tahun atau kurang) 

misalnya masyarakat nelayan yang sejahtera material dan 

spiritual atau taraf hidup nelayan yang tebih tinggi. 

b. Tujuan jangka pendek (5-10 tahun atau kurang) merupakan 

tujuan yang dapat dicapai dalam waktu dekat misalnya 

bertambahnya pengetahuan, ketrampilan sehingga produksi 

usaha taninya meningkat.  

 

C. Tugas penyuluhan perikanan 

Penyuluhan perikanan bertugas menghubungkan antara lembaga-

lembaga penelitian sebagai sumber inovasi dengan para nelayan 

yang membutuhkan inovasi tersebut. 

Ditinjau dari segi sasaran/nelayan maka tugas penyuluhan 

perikanan adalah berusaha agar nelayan lebih aktif dan dinamis 

serta berusaha untuk menciptakan iklim agar inovasi yang 

disampaikan dapat dilaksanakan oleh sasaran tanpa adanya unsur 

paksaan. 
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D. Fungsi penyuluhan perikanan 

Sebagai suatu sistem pendidikan, penyuluhan perikanan berfungsi 

menimbulkan perubahan perilaku sesuai dengan yang dikehendaki. 

Adapun perubahan perilaku yang dikehendaki dalam penyuluhan 

perikanan adalah : 

a. Perubahan sikap mental : kecendrungan untuk bertindak lebih 

baik, misalnya tidak berprasangka buruk terhadap hal-hal yang 

baru, mau bergotong royong untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi secara bersama-sama dengan swadaya dan 

swadana. 

b. Perubahan Pengetahuan : Dengan penyuluhan perikanan 

diharapkan masyarakat tani dapat bertambah pengetahuannya 

baik dalam jenis maupun jumlahnya, sehingga dari tambahan 

pengetahuan tersebut dapat meningkatkan usahatani, 

pendapatan dan kesejahteraan. 

c. Kecakapan bertambah : Disini dimaksudkan agar nelayan 

sanggup mengorganisasikan pengetahuan yang diterimanya 

sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

d. Ketrampilan bertambah : Dengan bertambahnya ketrampilan, 

para nelayan dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih 

efektif dan efisien. 

E. Falsafah penyuluhan perikanan  

Aliran filsafah banyak sekali, namun secara garis besar dapat 

dibagi menjadi tiga aliran yaitu :  aliran idealis, aliran 

pragmatis, dan aliran realitis.   

Aliran Idialis : Kenyataan itu ada dalam fikiran. Manusia adalah 

makhuk spritual yang erat hubungannya dengan Tuhan. Kebenaran 

adalah abadi mutlak, ditemukannya dengan jalan tepat karena 

ilham-ilham. Pengaruh aliran ini bagi pendidikan adalah bahwa 

realitas itu ada dalam pikiran. Menurut aliran ini, penting sekali 

kedudukan guru yang bertanggungjawab dan mempunyai dedikasi 

yang besar terhadap pekerjaan. 

Aliran Pragmatis : Kenyataan itu ada dalam pengalaman, dimana 

untuk masing-masing orang berbeda tergantung dari latar belakang 

dan pengalamannya. Sesuatu yang dilihat tidaklah menurut 

wujudnya, tetapi menurut keadaan kita sendiri. 
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Aliran Realisme : Kenyataan itu ada di alam. Hukum alam 

merupakan hukum kenyataan. Kita harus ilmiah dan obyektif serta 

harus bebas dari subyektifitas, prasangka dan takhayul. Kita hanya 

memperdulikan fakta-fakta saja. Menurut aliran ini manusia itu 

adalah makhluk hasil evolusi dan selalu berada dalam proses 

tersebut. Manusia itu makhluk rasional, yang dapat berfikir dan 

berkomunikasi dan telah memperkembangkan kesadaran dirinya. 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa falsafah yang perlu 

diperhatikan dalam penyuluhan perikanan adalah : 

a. Bahwa keinginan, kemampuan dan kesanggupan untuk maju 

secara potensial ada pada nelayan. 

b. Bahwa nelayan tidak boleh bodoh, selalu mau belajar dan 

sanggup berkreasi. 

c. Bahwa belajar dengan mengerjakan sendiri akan lebih efektif 

karena apa yang dikerjakan/dialami sendiri akan berkesan. 

d. Bahwa setiap keputusan dalam kegiatan usahatani sepenuhnya 

ada pada nelayan. 

Falsafah penyuluhan harus berpijak pada pentingnya 

pengembangan individu dalam perjalanan pertumbuhan 

masyarakat itu sendiri. Ada empat hal penting yang harus 

diperhatikan oleh penyuluh sehubungan dengan falsafah 

penyuluhan tersebut, yaitu: 

1. Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, dan bukan 

bekerja untuk masyarakat; 

2. Penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru 

harus mampu mendorong kemandirian; 

3. Penyuluhan harus selalu mengacu pada terwujudnya 

kesejahteraan hidup masyarakat; dan 

4. Penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan 

martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat 

umumnya. 

 

4. Rangkuman  

Dari pengertian penyuluhan perikanan tersebut tergantung di 

dalamnya unsur-unsur : 

1. Suatu sistem  : yaitu sistem pendidikan di luar sekolah (informal) 

2. Obyek kegiatan : yaitu para nelayan dan keluarganya 
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3. Manfaat kegiatan : untuk merubah perilaku dari nelayan dan 

keluarganya agar mampu, sanggup dan berswadaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan sendiri dan masyarakat. 

Berdasarkan hasil yang diharapkan, maka tujuan penyuluhan 

perikanan dibedakan menjadi : 

a. Tujuan dasar (fundamental objective) merupakan tujuan akhir yang 

menyangkut kehidupan masyarakat yaitu tercapainya 

masyarakat adil makmur yang merata material dan spritual, 

b. Tujuan umum (general objectives) yaitu tujuan yang sifatnya lebih 

jelas dan spesifik misalnya membantu masyarakat desa 

memperbaiki kehidupan para nelayan dan keluarganya. 

c. Tujuan Kerja (working objectives) yaitu tujuan sifatnya lebih jelas 

dan dipergunakan sebagai arah kegiatan usaha. Tujuan ini terdiri 

dari dua arah : Pertama, tujuan dari pihak penyuluh misalnya 

mempengaruhi nelayan untuk mengadopsi cara budidaya ikan yang 

baik. Kedua, tujuan kerja nelayan misalnya peningkatan produksi 

usaha budidaya ikan. 

Berdasarkan Sosio-ekonomi dibedakan : 

a. Tujuan sosiologis, yaitu adanya perubahan yang memberikan hasil 

sosiologis, misalnya adanya perubahan perilaku, keluarga nelayan 

yang dinamis, maju dan masyarakat yang lebih besar 

kesadarannya. 

b. Tujuan ekonomis, yaitu adanya tambahan pengetahuan, 

ketetrampilan dan sikap sehingga produksi usahataninya dapat 

meningkat dan dapat lebih memuaskan. 

Ditinjau dari segi sasaran/nelayan maka tugas penyuluhan perikanan 

adalah berusaha agar nelayan lebih aktif dan dinamis serta berusaha 

untuk menciptakan iklim agar inovasi yang disampaikan dapat 

dilaksanakan oleh sasaran tanpa adanya unsur paksaan. 

Sebagai suatu sistem pendidikan, penyuluhan perikanan berfungsi 

menimbulkan perubahan perilaku sesuai dengan yang dikehendaki. 

Adapun perubahan perilaku yang dikehendaki dalam penyuluhan 

perikanan adalah : a) Perubahan sikap mental, b) Perubahan 

pengetahuan, c) Kecakapan bertambah, d) Ketrampilan bertambah. 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa falsafah yang perlu 

diperhatikan dalam penyuluhan perikanan adalah : 

a. Bahwa keinginan, kemampuan dan kesanggupan untuk maju 

secara potensial ada pada nelayan. 
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b. Bahwa nelayan tidak boleh bodoh, selalu mau belajar dan sanggup 

berkreasi. 

c. Bahwa belajar dengan mengerjakan sendiri akan lebih efektif 

karena apa yang dikerjakan/dialami sendiri akan berkesan. 

d. Bahwa setiap keputusan dalam kegiatan usahatani sepenuhnya 

ada pada nelayan. 

Ada empat hal penting yang harus diperhatikan oleh penyuluh 

sehubungan dengan falsafah penyuluhan tersebut, yaitu: 

a. Penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat, dan bukan 

bekerja untuk masyarakat; 

b. Penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru 

harus mampu mendorong kemandirian; 

c. Penyuluhan harus selalu mengacu pada terwujudnya 

kesejahteraan hidup masyarakat; dan 

d. Penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat 

manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat umumnya. 

5. Formatif  

a. Sebutkan dan jelaskan falsafah penyuluhan dan implementasinya 

di lapangan! 

b. Sebutkan dan jelaskan azas-azas penyuluhan! 

c. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penyuluhan yang paling 

penting dalam penyelenggaraan penyuluhan! 

d. Sebutkan dan jelaskan fungsi penyuluhan perikanan berdasarkan 

UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan! 
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KEGIATAN BELAJAR III 
 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar III adalah : Proses belajar mengajar dalam 

penyuluhan perikanan.   

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami proses belajar mengajar   

2. Memahami prinsip-prinsip umum memilih pengalaman belajar 

3. Memahami pokok-pokok pendidikan penyuluhan perikanan 

4. Memahami efektifitas pengalaman belajar 

3. Urairan Materi  

A. Proses belajar mengajar 

Proses belajar-mengajar merupakan suatu proses perubahan yang 

relatif tetap dalam persediaan (refetoir) tingkah laku yang terjadi 

akibat dari hasil pengalaman. Ini berarti hanya dapat dikatakan 

terjadi proses belajar mengajar bila seseorang menunjukkan 

tingkah laku yang sama tidak sama sebelum dan sesudah 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Dari proses belajar-mengajar ini diperoleh suatu hasil belajar, 

dimana hasil ini akan efektif dan efesien apabila dilaksanakan 

dengan sadar dan terorganisasi dengan baik serta didasarkan pada 

tujuan pendidikan yang hendak di capai. 

Secara garis besar, tujuan pendidikan dapat dibadi atas : 

1) Cognitive (pengetahuan)  

Dalam hal ini pendidikan bertujuan untuk menambah 

pengetahuan yang bersangkutan dengan otak. Tahapan-

tahapan yang dilalui dalam proses ini adalah : 

a. Tahapan tahu (knowledge), dimana orang hanya sekedar 

tahu 

b. Tahapan Komprehensif (comprehensive), dimana pada 

tahapan ini sasaran telah mampu menjelaskan apa yang 

diketahui secara lisan 

c. Tahapan aplikasi (application), yaitu tahapan dimana orang 

telah dapat menggunakan pengetahuannya untuk 
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memecahkan masalah yang dihadapinya, artinya sudah 

sanggup menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh untuk 

keperluannya. 

d. Tahapan analisa dan sintesa (analysis & synthesis), pada 

tahap ini yang bersangkutan telah sanggup 

mengorganisasikan ilmu yang satu dengan lainnya sehingga 

sanggup memecahkan masalah yang dihadapi. 

e. Tahapan evaluasi (evaluation), dimana  pada tahapan ini 

dengan ilmu yang diterimanya sasaran telah sanggup 

mengadakan evaluasi sesuatu masalah, sehingga hasilnya 

lebih baik. 

2) Efektif 

Tujuan ini menyangkut emosi, perasaan dan sikap mental. 

Tahapan yang terjadi pada proses ini  adalah : 

a. Tahapan menerima, dimana yang bersangkutan baru dapat 

menerima apa yang dikatakan oleh pengajar, tetapi belum 

memberikan reaksi apa-apa. 

b. Tahapan respon, dimana pada tahapan ini sasaran telah 

mampu memberikan respon. Jiwanya telah berpatisipasi 

dengan materi yang disampaikan. 

c. Tahapan menilai, dimana yang bersangkutan telah sanggup 

menilai materi yang disampaikan. Biasanya tahapan ini 

merupakan tahapan yang menentukan apakah sasaran akan 

menerima atau menolak pelajaran yang diterima. 

d. Tahapan organisasi, dimana pada tahap ini sasaran telah 

sanggup mengorganisasikan materi yang diterima untuk 

dilahirkan sebagai kesatuan sikap/perubahan sikap. 

e. Tahapan karakter, pada tahap ini yang bersangkutan sudah 

menjadikan ilmu sebagai bagian dari karakter. Hal-hal baru 

diintergrasikan dengan kepribadian. 

3) Psikomotor 

Untuk mencapai tujuan ini, maka ketrampilan dan kemampuan 

(skill) harus diberikan melalui pengalaman belajar dengan 

mengerjakan sendiri. Setiap pelajar (sasaran) harus 

mendapatkan pengalaman yang memberi kesempatan kepada 

mereka untuk berlatih melakukan perilaku seperti yang 

dimaksudkan oleh pengajar. 

Keberhasilan proses belajar-mengajar akan lebih berhasil 

dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang antara lain : 
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a. Metode mengajar (leaching method), yaitu suatu cara yang 

digunakan untuk mengorganisasikan orang-orang untuk 

keperluan pendidikan (metode perorangan, kelompok atau 

massal). 

b. Teknik mengajar (leaching technique), yaitu suatu cara yang 

digunakan untuk mempertemukan orang yang belajar 

dengan materi yang harus dipelajari,misalnya beruapa 

ceramah, kuliah, tugas membaca, demontrasi dan 

sebagainya. 

c. Alat mengajar (leaching device), yaitu alat-alat penolong 

yang membantu mempertinggi efektifitas dari teknik dan 

metode mengajar, tetapi alat-alat itu sendiri tidak mengajar, 

hanya mempunyai arti apabila orang yang mengajar. 

Termasuk alat mengajar adalah : 

1) Illustrasi, exs: slide, gambar-gambar, demontrasi hasil 

dan sebagainya. 

2) Extension device, yaitu alat mengajar untuk meluaskan 

jangkauan. Exs : radio, TV, media masa. 

3) Manipulative device, yaitu alat mengajar yang digunakan 

dalam latihan. Exs : traktor, alat pemberantas hama, 

mesin pakan.  

B. Prinsip-prinsip umum memilih pengalaman belajar  

Dalam memilih pengalaman belajar perlu diperhatikan beberapa 

prinsip antara lain : 

1. Untuk mencapai tujuan pendidikan, setiap pelajar mendapatkan 

pengalaman yang memberi kesempatan kepada mereka untuk 

berlatih melakukan perilaku seperti yang dimaksudkan (tujuan), 

misalnya kalau akan mengajar mengendarai traktor, maka 

pengajar harus diberi kesempatan mengendarai traktor tersebut. 

2. Orang yang belajar harus mendapatkan kesempatan yang 

berhubungan dengan isi atau materi yang sesuai dengan apa 

yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan, misalnya 

seseorang penyuluh mengadakan kegiatan penyuluhan tentang 

penyakit ikan, maka harus mengetahui tentang obat-obatan 

yang ada dipasaran. 

3. Pengalaman belajar harus memberikan kepuasan kepada 

sasaran, sehingga perilaku yang baru benar-benar memberikan 

kepuasan kepada yang bersangkutan, usahakan jangan sampai 

menimbulkan kegagalan. 
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4. Pengalaman belajar harus sesuai dengan kemampuan yang 

belajar, misalnya kalau akan membagikan selebaran pada 

nelayan, isi selebaran tersebut harus sesuai dengan 

kemampuan membaca dan mengartikan selebaran itu. 

5. Untuk mencapai tujuan pendidikan banyak  pengalaman belajar 

yang dapat digunakan, misalnya berupa ceramah, film, diskusi 

dll. 

6. Sesuatu pengalaman belajar biasanya dapat digunakan untuk 

mencapai beberapa tujuan misalnya dengan ceramah bukan 

hanya pengetahuan berubah, tetapi juga sikap mental, minat 

dan lain-lain. 

 

C. Pokok-pokok pendidikan penyuluhan perikanan 

Pokok-pokok pendidikan yang perlu diperhatikan dalam 

memberikan penyuluhan perikanan antara lain : 

1. Program pendidikan harus menarik dan menyangkut 

kepentingan sasaran/nelayan. 

2. Perkembangan pendidikan orang dewasa agak lambat pada 

umumnya daya tangkap inderanya sudah agak menurun 

3. Perlu diberikan pengertian tentang hubungan antara pelajran 

yang diberikan dan tujuannya 

4. Masyarakat tidak mau dibujuk sebelum mereka benar-benar 

meyakininya 

5. Keinginan masyarakat tidak sama tergantung tata nilai yang 

berlaku di daerah tersebut. 

6. Partisipasi didalam penyuluhan berbeda tergantung pada umur, 

pendidikan, pengetahuan, sikap, minat, kebutuhan, ekonomi, 

sosial dan kemampuan fisik, 

7. Partisipasi masyarakat dalam penyuluhan perikanan tergantung 

pada aktivitas sehari-hari. 

8. Kegiatan penyuluhan perikanan harus erat hubungannya 

dengan kebutuhan yang ada pada saat itu (mendesak) 

9. Pengetahuan yang diajarkan harus setaraf dengan 

pengertahuan sasaran/nelayan 

10. Isi pesan harus mencapai pikiran melalui perasaan yang 

diterima melalui indra 

11. Pelajaran harus sesuai dengan lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial sasaran 
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12. Belajar meruapakan proses yang bertahap, sehingga pelajaran 

harus diberikan secara bertingkat. 

13. Antara teori dan praktek harus saling berkaitan. Biasanya 

nelayan tidak senang pada sesuatu yang teoritis, tetapi mereka 

lebih senang terhadap sesuatu yang bersifat praktis. 

 

D. Efektifitas pengalaman belajar 

Tahapan-tahapan yang perlu diambil oleh seorang pelajar/sasaran 

mendapat pengalaman belajar secara efektif yaitu : 

1. Analisa terhadap tujuan serta susunan pengalaman belajar yang 

mungkin digunakan. Hal ini ditentukan oleh jenis bahan serta 

isinya, ditentukan pula oleh kegiatan pula oleh kegiatan yang 

ditunjukkan oleh sasaran. 

2. Meninjau kembali daftar pengalaman  yang tepat antara lain : 

a) Apakah sasaran dapat melakukannya 

b) Apakah berhubungan dengan tujuan 

c) Apakah kerumitannya sesuai dengan kemampuan 

sasaran 

d) Apakah pengalaman belajar ini menyenangkan sasaran. 
 

Untuk memperoleh pengalaman belajar yang efektif, juga perlu 

diperhatikan situasi belajar. Efektifitas dari situasi belajar ditentukan 

oleh 5 unsur pokok yaitu : 

1. Adanya pengajaran efektif 

2. Adanya kegiatan dan kebutuhan pelajar/sasaran untuk 

belajar 

3. Isi bahan pengajaran yang berguna bagi sasaran 

4. Adanya bahan perlengkapan yang cukup 

5. Lingkungan fisik yang memadai 

Dari uraian di atas diperoleh suatu pengertian bahwa proses 

belajar-mengajar dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat 

terjadi setiap waktu, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

mempertinggi efisiensinya proses belajar-mengajar ini harus 

dilaksanakan secara sengaja, dengan sadar dan terorganisasi 

dengan baik. 

Pada dasarnya usaha pendidikan ialah mengusahakan terciptanya 

suatu situasi yang memungkinkan berlangsungnya proses belar. 
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4. Rangkuman  

Proses belajar-mengajar merupakan suatu proses perubahan yang 

relatif tetap dalam persediaan (refetoir) tingkah laku yang terjadi akibat 

dari hasil pengalaman. 

Secara garis besar, tujuan pendidikan dapat dibadi atas : 

a) Cognitive (pengetahuan) : Dalam hal ini pendidikan bertujuan untuk 

menambah pengetahuan yang bersangkutan dengan otak. 

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses ini adalah : 1) Tahapan 

tahu (knowledge), 2) Tahapan Komprehensif (comprehensive), 3) 

Tahapan aplikasi (application), 4) Tahapan analisa dan 

sintesa (analysis & synthesis), 5) Tahapan evaluasi (evaluation). 

b) Efektif : Tujuan ini menyangkut emosi, perasaan dan sikap mental. 

Tahapan yang terjadi pada proses ini  adalah : 1) Tahapan 

menerima, 2) Tahapan respon, 3) Tahapan menilai, 4) Tahapan 

organisasi, 5) Tahapan karakter. 

c) Psikomotor : Untuk mencapai tujuan ini, maka ketrampilan dan 

kemampuan (skill) harus diberikan melalui pengalaman belajar 

dengan mengerjakan sendiri.  

Keberhasilan proses belajar-mengajar akan lebih berhasil dengan 

memperhatikan faktor-faktor penunjang antara lain : 1) Metode 

mengajar (leaching method), 2) Teknik mengajar (leaching technique), 

3) Alat mengajar (leaching device).  

Tahapan-tahapan yang perlu diambil oleh seorang pelajar/sasaran 

mendapat pengalaman belajar secara efektif yaitu : 

a) Analisa terhadap tujuan serta susunan pengalaman belajar yang 

mungkin digunakan. Hal ini ditentukan oleh jenis bahan serta isinya, 

ditentukan pula oleh kegiatan pula oleh kegiatan yang ditunjukkan 

oleh sasaran. 

b) Meninjau kembali daftar pengalaman  yang tepat antara lain : 1) 

Apakah sasaran dapat melakukannya, 2) Apakah berhubungan 

dengan tujuan, 3) Apakah kerumitannya sesuai dengan 

kemampuan sasaran, 4) Apakah pengalaman belajar ini 

menyenangkan sasaran. 

Untuk memperoleh pengalaman belajar yang efektif, juga perlu 

diperhatikan situasi belajar. Efektifitas dari situasi belajar ditentukan 

oleh 5 unsur pokok yaitu : 1) Adanya pengajaran efektif, 2) Adanya 

kegiatan dan kebutuhan pelajar/sasaran untuk belajar, 3) Isi bahan 

pengajaran yang berguna bagi sasaran, 4) Adanya bahan 

perlengkapan yang cukup, 5) Lingkungan fisik yang memadai. 
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Dari uraian di atas diperoleh suatu pengertian bahwa proses belajar-

mengajar dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat terjadi setiap 

waktu, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempertinggi efisiensinya 

proses belajar-mengajar ini harus dilaksanakan secara sengaja, 

dengan sadar dan terorganisasi dengan baik. Pada dasarnya usaha 

pendidikan ialah mengusahakan terciptanya suatu situasi yang 

memungkinkan berlangsungnya proses belar. 

5. Formatif  

a. Apa yang anda ketahui tentang proses belajar mengajar! 

b. Jelaskan contoh prinsip umum dalam memilih pengalaman belajar! 

c. Jelaskan secara sederhana yang anda ketahui tentang pokok-

pokok pendidikan yang perlu diperhatikan dalam memberikan 

penyuluhan perikanan! 
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KEGIATAN BELAJAR IV 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar IV adalah : Organisasi dan perkembangan 

penyuluhan perikanan.   

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami organisasi penyuluhan perikanan   

2. Memahami tugas pokok dan fungsi penyuluhan perikanan 

3. Memahami perkembangan penyuluhan perikanan di Indonesia 

3. Urairan Materi  

A. Organisasi penyuluhan perikanan 

Bentuk kelembagaan penyuluhan yang melakukan fungsi 
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran penyuluhan 
perikanan sampai dengan akhir tahun 2016, terdiri dari: 

Kelembagaan di Tingkat Pusat 

1. Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan 
dan Perikanan 

Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan 

dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, 

pengembangan, dan pembinaan penyuluhan, akses ilmu 

pengetahuan dan teknologi, informasi, pembiayaan dan 

permodalan, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan 

usaha di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 1005 PermenKP 

23 Tahun 2015 tentang OTK). 

Menurut Pasal 1006 PermenKP 23 Tahun 2015 tentang OTK, 

dalam melaksanakan tugas Pusat Penyuluhan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan 

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan 

perikanan;  

b) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria pengembangan penyuluhan, akses ilmu pengetahuan 

dan teknologi, informasi, pembiayaan dan permodalan, serta 
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penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha di bidang 

kelautan dan perikanan; 

c) Pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan kelautan 

dan perikanan; 

d) Pelaksanaan akses ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

informasi di bidang kelautan dan perikanan; 

e) Pelaksanaan dan pembinaan akses pembiayaan dan 

permodalan usaha di bidang kelautan dan perikanan;  

f) Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha 

di bidang kelautan dan perikanan; 

g) Pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat di 

bidang kelautan dan perikanan; dan 

h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat KP; dan 

i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. 

 
2. Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional (KPPN) 

Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional (KPPN) adalah 

kelembagaan independen yang dibentuk oleh Menteri Kelautan 

dan Perikanan sebagai unsur kelembagaan independen di 

bidang penyuluhan perikanan yang membantu Menteri Kelautan 

dan Perikanan. KPPN terbentuk melalui Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.42/MEN/2011, dengan 

tugas memberikan masukan kepada Menteri Kelautan dan 

Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi 

penyuluhan perikanan, dengan rincian: 

a) Memberikan saran/bahan pertimbangan kepada Menteri 

Kelautan dan Perikanan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi 

penyuluhan perikanan. 

b) Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan 

fasilitasi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola 

penyuluhan perikanan sesuai dengan kewenangan otonomi 

daerah dan kebijakan pemerintah. 

c) Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan 

penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, 

program dan pembiayaan penyuluhan perikanan di provinsi 

dan kabupaten/kota. 
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d) Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam –

pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 

e) Turut serta membantu dalam identifikasi, monitoring dan 

evaluasi sistem penyuluhan perikanan. 

KPPN bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan 

Perikanan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kelautan dan Perikanan. KPPN memiliki kewenangan: 

a) Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri. 

b) Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan dalam 
pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 

c) Menyusun rencana kegiatan tahunan KPPN beserta 
anggaran yang diperlukan. 

d) Mendapatkan data dan informasi dari pusat dan daerah 
sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi 
penyuluhan perikanan. 

e) Memberikan masukan mengenai kebijakan dan strategi 
penyuluhan perikanan kepada Menteri Kelautan dan 
Perikanan, baik diminta maupun tidak diminta. 

f) Dalam kaitan dengan tugasnya, KPPN dapat mengundang 
narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup 
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau di luar 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 

 
3. Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) 

Pada tahun 2008 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui 

Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan - BPSDMKP 

menginisiasi pembentukan dan melakukan pembinaan terhadap 

Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) sebagai 

organisasi profesi yang beranggotakan para penyuluh perikanan 

baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Perikanan Bantu 

(PPB), Penyuluh Swadaya (Tokoh Masyarakat), maupun 

Penyuluh Swasta (Tenaga Pendamping Masyarakat pada 

Perusahaan Sarana Produksi Perikanan) dari seluruh penjuru 

nusantara. 

Bahwa berdasarkan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan, bahwa: “Untuk melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyuluh, 

pemerintah memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi dan 

kode etik penyuluh”. 
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Pendirian organisasi IPKANI memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya: (1) Meningkatkan kesejahteraan dan membantu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota dalam 

melaksanakan tugasnya, (2) Meningkatkan kemampuan 

Penyuluh Perikanan yang mandiri, profesional, dinamis, kreatif 

dan inovatif, (3) Mengembangkan terwujudnya hubungan 

kemitraan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 

Dalam menjalankan roda manajemen dan pengelolaan 

organisasi, IPKANI memiliki beberapa tingkatan kepengurusan, 

antara lain: Pengurus Pusat yang bertempat di Ibu kota Negara 

Republik Indonesia, Pengurus Daerah di masing-masing 

Provinsi, Pengurus Cabang yang berkedudukan di 

Kabupaten/Kota, serta Pengurus Ranting di masing-masing 

Kecamatan.  

Kelembagaan di Daerah 

1. Badan Koordinasi Penyuluhan 

Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai 

oleh gubernur.  Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi 

Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang 

dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang 

pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur 

(Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang SP3K). 

Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas:  

a) Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, 
optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan 
melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, 
perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;  

b) Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan provinsi 
yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan 
nasional;  

c) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum 
masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk 
mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik 
kepada pemerintah daerah; dan  

d) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, 
swadaya, dan swasta.  

 
2. Badan Pelaksana Penyuluhan 

Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota 

dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab 
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kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih 

lanjut dengan peraturan bupati/walikota (Pasal 13 UU Nomor 16 

Tahun 2016 tentang SP3K). 

Badan pelaksana penyuluhan bertugas:  

a) Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan 
kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan 
programa penyuluhan provinsi dan nasional;  

b) Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan 
mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;   

c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, 
dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha;  

d) Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, 
kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana 
dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan; 

e) Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan 
forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;  dan  

f) Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, 
swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara 
berkelanjutan.  

Pada tahun 2017 kelembagaan penyuluhan di daerah berupa 

Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dan Badan Pelaksana 

Penyuluhan Kabupaten/Kota sudah banyak yang dibubarkan, 

karena tidak mempunyai kekuatan hukum dengan berlakunya 

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

 

B. Tugas pokok dan fungsi penyuluhan perikanan 

Tugas pokok penyuluhan perikanan 

Penyuluh perikanan merupakan ujung tombak dilapangan yang 

mampu menjadi perantara pemerintah dengan pelaku utama/usaha 

sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menyebar 

dikalangan pelaku utama/usaha. Penyuluhan dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan 

metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku 

utama dan pelaku usaha. Keberhasilan proses penyuluhan ditandai 

timbulnya partisipasi aktif dari pelaku utama dan pelaku usaha di 

bidang perikanan, peningkatan pengetahuan dari tidak tahu 

menjadi tahu dari yang tahu menjadi lebih tahu, peningkatan 

keterampilan dari yang mampu menjadi tidak mampu dalam 
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usahanya serta peningkatan atau perubahan sikap dari tidak mau 

menjadi mau dalam mengembangkan usahanya. 

a) Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan perikanan 

b) Melaksanaan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan serta 

pengembangan penyuluhan 

Penyuluh Perikanan memliliki tugas pokok. Tugas pokok tersebut 

sebagai berikut : 

a) Melakukan pembinaan/penyuluhan kepada pelaku utama 

dan/atau pelaku usaha KP; 

b) Menumbuhkan Kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha 

KP; 

c) Meningkatkan kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku 

usaha KP; 

d) Melakukan penilaian peningkatan kelas kemampuan kelompok 

utama perikanan; 

e) Fasilitasi legalisasi izin usaha mikro dan kecil sektor KP (UMK 

KP); 

f) Melakukan pemberkasan pendirian koperasi sektor KP; 

g) Melakukan pendataan Kartu pelaku usaha Kelautan dan 

perikanan (Kusuka); 

h) Melakukan sampling pendataan obyek/Rumah Tangga 

Perikanan (RTP) dalam wilayah kerjanya; 

i) Melakukan pendampingan kelompok dalam proses dan setelah 

mendapatkan Bantuan Pemerintah; 

j) Fasiltiasi Pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan dalam akses informasi dan Teknologi KP yang 

dibutuhkan; 

k) Fasiltasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan dalam akses permodalan/ pembiayaan usaha KP; 

l) Fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan dalam akses pasar hasil perikanan; 

m) Mensosialisasikan peraturan terkait kelautan dan perikanan 

kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan; 

n) Melaporkan keberhasilan, permasalahan dan isu aktual terkait 

kelautan dan perikanan di wilayah kerja penyuluh. 
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Fungsi penyuluhan perikanan 

Eksplanasi Fungsi Menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Fungsi sistem 

penyuluhan meliputi termaktub dalam Pasal 4, yaitu: 

a) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dasn pelaku 

usaha; 

b) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku 

usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya 

agar mereka dapat mengembangkan usahanya. 

c) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan 

kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. 

d) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam 

menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi 

ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata 

kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan. 

e) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta 

merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama 

dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. 

f) Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku 

usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan 

g) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang 

maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. 

Fungsi penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan antara 

praktik yang biasa dijalankan oleh sasaran dengan pengetahun dan 

teknologi yang selalu berkembang menjadi kebutuhan sasaran 

tersebut. Dengan demikian, penyuluhan dengan para penyuluhnya 

merupakan penghubung yang bersifat dua arah (two way traffic) 

antara : 

a) Pengetahuan yang dibutuhkan sasaran dengan pengalaman 
yang biasa dilakukan oleh sasaran; dan 

b) Pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dengan 
kondisi yang nyata dialami oleh sasaran. 

Untuk itu, fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampai 

dan penyesuai program nasional dan regional agar dapat diikuti 

dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga program-program 

masyarakat yang disusun dengan itikad baik akan berhasil dan 

mendapat partisipasi masyarakat. 
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C. Perkembangan penyuluhan perikanan di Indonesia 

Strategi penyuluhan perikanan modern di Indonesia nampaknya 

perlu diorientasikan pada penerapan ”segmented client oriented 

opproach”. Perlu dilakukan perubahan mindset dari birokrasi pusat 

dan lokal, hal ini seharusnya juga perlu terus didodong sehingga 

mereka menjadi lebih pro terhadap kebijakan penyuluhan 

perikanan. Program yang perlu dikembangkan antara lain 

pendidikan dan advokasi tentang arti penting penyuluhan dalam 

pembangunan perikanan dan kesejahteraan masyarakat baik 

terhadap birokrat, politisi serta legislatif yang memiliki otoritas kuat 

dalam membuat kebijakan terakit dengan penyuluhan perikanan. 

Layanan jasa penyuluhan perikanan seharusnya mampu 

menunjukkan akan manfaat program kepada pemerintah daerah 

dengan menunjukan dampak positif yang akan diperoleh dengan 

adanya aktivitas penyuluhan Untuk mendukung hal tersebut serta 

dalam rangka mensikapi tuntutan global, para nelayan seharusnya 

juga mulai dididik dalam hal isu-isu yang terkait dengan globalisasi 

dan liberalisasi perdagangan termasuk didalamnya produk 

perikanan yang secara cepat atau lambat akan berpengaruh 

terhadap kehidupan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah 

ikan. 

Penyuluhan perikanan bukanlah suatu hal yang bisa ditangani 

secara mandiri oleh satu pihak namun memerlukan keterkaitan dan 

kerjasama antar lembaga, bukan hanya peneliti dan penyuluh 

namun juga antara petugas penyuluh dengan pelaku bisnis 

perikanan lainnya seperti pelaku pemasaran, transportasi, 

penyimpanan, lembaga keuangan dan asuransi serta institusi lain 

yang terkait dengan pembangunan perikanan. 

Harmonisasi pembagian peran layanan penyuluhan dan 

pendanaan antara sektor public dan private akan menjadi tema 

strategis dalam layanan dan pendanaan penyuluhan perikanan di 

masa mendatang. Privatisasi penyuluhan perikanan yang dimaknai 

sebagai pembagian peran yang serasi juga merupakan wahana 

demokratisasi karena membuka peluang partisipasi aktif 

dari stakeholders terkait untuk berkontribusi dalam proses 

penyuluhan perikanan. Monopoli sepihak dalam penyuluhan 

perikanan bisa dihindari, namun justru memunculkan iklim 

kompetisi sehat  yang memungkinkan client untuk bisa memilih 

alternatif yang terbaik yang mampu menyediakan kebutuhan akan 

layanan penyuluhan perikanan. Meskipun penyuluhan private akan 

semakin menguat karena efektifitas dan efeisiensinya, namun 
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bagaimanapun juga penyuluhan publik tetap penting sebagai 

penyedia public goods. 

Selanjutnya adalah memilih agen penyuluhan dalam hal ini 

penyuluh perikanan yang baik. Dengan kata lain, produk/inovasi 

yang akan disampaikan ke nelayan, pembudidaya, pengolah ikan 

harus bermutu (good innovations), dan orang yang menyampaikan 

harus bermutu (good extention agent). Akhirnya, dengan 

penerapan total quality management dalam penyuluhan, 

diharapkan percepatan adopsi dan difusi inovasi akan berhasil. 

Agen penyuluhan merupakan individu atau institusi yang 

mempunyai tugas pokok memberikan pendidikan informal kepada 

nelayan, pembudidaya, pengolah ikan dan keluarganya tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha perikanan dengan 

maksud agar mereka mampu, sanggup, dan berswadaya 

memperbaiki atau meningkatkan kesejahteran keluarganya atau 

bila memungkinkan mampu meningkatkan kesejateraan 

masyarakat sekelilingnya. 

Secara garis besar ada dua hal yang dapat dilakukan untuk dapat 

mengoptimalkan agen penyuluhan, yaitu : 

a) Kaderisasi masyarakat perikanan (nelayan, pembudidaya, 

pengolah ikan) sebagai penyuluh. 

Ada beberapa kelebihan jika menggunakan masyarakatmenjadi 

agen penyuluhan (Bunch, 2001), yaitu (a) mereka lebih 

memahami secara detil tentang karakteristik masyarakat 

perikanan setempat (perasaan, perilaku, sikap, tabiat), (b) 

mempunyai pengetahuan tentang ciri khas daerah, masyarakat, 

kelompok yang ada, (c) dapat menyampaikan pesan dengan 

bahasa yang sama dengan masyarakat perikanan setempat, (d) 

dapat memahami permasalahan masyarakat perikanan secara 

lebih tepat, (e) secara nalur dapat mengetahui bagaimana cara 

memotivasi nelayan, pembudidaya, pengolah ikan (agar mau 

menggunakan inovasi yang disampaikan), (f) sudah mempunyai 

dasar-dasar persahabatan dan hubungan baik dengan 

kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi di dalam desa. 

Akhirnya, cara terbaik untuk memahami berbagai hal tentang 

warga perikanan baik di wilayah pesisir dan darat adalah warga 

itu sendiri. 

Permasalahan yang sering muncul adalah tidak semua 

masyarakat perikanan dapat menjadi penyuluh, karena dia 

harus mempunyai kemampuan lebih dibanding rata-rata 
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masyarakat perikanan lainnya. Strategi untuk memilik nelayan, 

pembudidaya, pengolah ikan adalah dengan menggunakan 

criteria sebagai berikut : 

1) Diutamakan dari nelayan, pembudidaya, pengolah ikan yang 

berhasil (masuk dalam klasifikasi innovators dan early 

adopter) 

2) Mempunyai pengaruh dan citra kepribadian yang baik di 

tempatnya 

3) Mempunyai rasa empati terhadap nelayan, pembudidaya, 

pengolah ikan lainnya (baik merasakan apa yang dirasakan 

orang lain) 

4) Mempunyai kemauan dan motivasi yang tinggi untuk 

memajukan masyarakatnya 

5) Dipilih lebih dari satu orang (minimal 2 orang) 

b) Memberdayakan tenaga penyuluh 

Kegiatan penyuluhan merupakan kombinasi antara ilmu dan 

seni. Sebagai ilmu, penyuluhan dapat dipelajari dan hamper 

semua orang dapat melakukan, akan tetapi sebagai seni sangat 

dipengaruhi oleh daya kreatifitas dan improvisasi dari setiap 

individu penyuluh. Dengan demikian, dalam penyuluhan ilmu 

merupakan necessary condition, sedangkan seni 

merupakan sufficient condition. Artinya menguasai ilmu 

memang diperlukan akan tetapi tidak cukup, sehingga harus 

mempunyai seni. Penyuluh yang baik harus mengusai ilmu dan 

mempunyai seni. Seni dalam penyuluhan dapat diartikan 

sebagai daya kreatifitas dan improvisasi penyuluh dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga tercapai perubahan mental, 

sikap, dan perilaku nelayan, pembudidaya, pengolah ikan untuk 

mengadopsi suatu inovasi yang diintroduksikan. 

Pemberdayaan berarti memberi motivasi (Wahyuni, 2000), 

dengan demikian memberdayakan petugas penyuluh berarti 

menumbuhkan motivasi pada individu petugas penyuluh agar 

dapat memberikan kinerja yang terbaik. Salah satu teori 

motivasi menurut Agarwal (1982) dalam Umar (2004) adalah 

teori kepuasan, dimana dalam teori kepuasan mencoba 

menjawab pertanyaan : kebuthan apa yang diperlukan 

seseorang untuk mencapai kepuasan? Dari pertanyaan 

tersebut, motivasi akan meningkat apabila kebutuhan 

seseorang telah terpenuhi. Menurut Maslow dalam Umar 

(2004), kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi : (a) 
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kebutuhan fisik, (b) kebutuhan akan rasa aman, (c) kebutuhan 

sosial, (d) kebutuhan akan penghargaan, (e) kebutuhan untuk 

mewujudkan diri (aktualisasi diri). 

Dengan dua pendekatan teori tersebut, motivasi terhadap 

petugas penyuluh dapat dilakukan dengan cara (a) memberi 

insentif yang layak, (b) memenuhi kebutuhan operasional 

penyuluh seperti ; biaya pembuatan demlot, alat peraga, sepatu 

bot, jas hujan, dan lain-lain, (c) memberi penghargaan kepada 

penyuluh berprestasi, (d) melakukan pembinaan terhadap 

jenjang karir penyuluh (aktualisasi diri), (e) pelatihan dan 

magang bagi penyuluh, (f) dan lain-lain. 

Jika kebutuhan penyuluh dipenuhi, diharapkan akan tumbuh 

motivasi yang kuat untuk melakukan pembinaan kearah yang 

lebih baik. Jika hal terwujud, maka pemberdayaan terhadap 

petugas penyuluh telah berjalan dengan baik. 

4. Rangkuman  

Penyuluh Perikanan memliliki tugas pokok. Tugas pokok tersebut 

sebagai berikut : a) Melakukan pembinaan/penyuluhan kepada pelaku 

utama dan/atau pelaku usaha KP; b) Menumbuhkan Kelompok pelaku 

utama dan/atau pelaku usaha KP; c) Meningkatkan kelas kelompok 

pelaku utama dan/atau pelaku usaha KP; d) Melakukan penilaian 

peningkatan kelas kemampuan kelompok utama perikanan;                              

e) Fasilitasi legalisasi izin usaha mikro dan kecil sektor KP (UMK KP); 

f) Melakukan pemberkasan pendirian koperasi sektor KP;                                

g) Melakukan pendataan Kartu pelaku usaha Kelautan dan perikanan 

(Kusuka); h) Melakukan sampling pendataan obyek/Rumah Tangga 

Perikanan (RTP) dalam wilayah kerjanya; i) Melakukan pendampingan 

kelompok dalam proses dan setelah mendapatkan Bantuan 

Pemerintah; j) Fasiltiasi Pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan dalam akses informasi dan Teknologi KP yang dibutuhkan; 

k) Fasiltasi pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan 

dalam akses permodalan/ pembiayaan usaha KP; l) Fasilitasi pelaku 

utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam akses pasar 

hasil perikanan; m) Mensosialisasikan peraturan terkait kelautan dan 

perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan 

perikanan; n) Melaporkan keberhasilan, permasalahan dan isu aktual 

terkait kelautan dan perikanan di wilayah kerja penyuluh. 
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Menurut UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Fungsi sistem 

penyuluhan meliputi: a) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku 

utama dasn pelaku usaha; b) Mengupayakan kemudahan akses 

pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, 

dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan 

usahanya; c) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, 

manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;          

d) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam 

menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi 

yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola 

berusaha yang baik, dan berkelanjutan; e) Membantu menganalisis 

dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan 

yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola 

usaha; f) Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan 

pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;                                  

g) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang 

maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. 

 

5. Formatif  

a. Didalam Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang tentang 

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdapat 

beberapa jenis tenaga penyuluh, sebutkan dan jelaskan! 

b. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis Kelembagaan pelaku utama 

perikanan! 
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H. KEGIATAN BELAJAR V 

 

1. Judul : Proses Komunikasi Penyuluhan Perikanan 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami Pengertian komunikasi 

2. Memahami tujuan Komunikasi 

3. Memahami komponen komunikasi 

4. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas komunikasi 

5. Mengetahui kegagalan komunikasi 

 

3. Uraian Materi  

A. Pengertian komunikasi 

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah kebutuhan yang sangat 

fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Istilah 

komunikasi berpangkal pada perkataan latin Communis yang artinya 

membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua 

orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa 

latin Communico yang artinya membagi (Cangara 2000: 18).  

Ilmu komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis untuk merumuskan 

secara tegas azas-azas dan atas azas tersebut disampaikan informasi 

serta dibentuk pendapat dan sikap (Purba, 2006). Maksudnya adalah 

subjek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, 

melainkan pembentukan pendapat umum dan sikap publik yang dalam 

kehidupan sosial dan politik memainkan peranan penting. 

Tujuan utama dari penyuluhan perikanan adalah mempengaruhi para 

pelaku utama dan keluarganya agar berubah perilakunya sesuai dengan 

yang diinginkan oleh penyuluh, yang akhirnya mampu menyebabkan 

perbaikan mutu hidup dari pelaku utama kelautan dan perikanan. 

Perubahan perilaku yang terjadi dibagi kepada perubahan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dari sasaran penyuluhan. Untuk itulah, 

keberadaan dan peran penyuluh perikanan masih sangat diperlukan 
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sebagai dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam proses pembinaan 

dan pendampingan bagi para pelaku utama dan pelaku usaha tersebut 

dan sejalan dengan konsepsi itulah, penyuluhan perikanan sebagai 

rumpun ilmu hayat, ditengarai menjadi katalisator bagi upaya 

pembangunan perekonomian masyarakat dan eksistensinya menjadi 

penyokong bagi terwujudnya upaya kesejahteraan.  

Beberapa pengertian mengenai komunikasi dalam penyuluhan, antara 

lain :  

a. Pengiriman atau tukar menukar informasi, dan ide  

b. Proses lewatnya informasi dan pengertian dari seseorang kepada 

orang lain.  

c. Proses pengoperan lambanglambang yang mengandung arti  

d. Proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang dalam .  

5. Proses dimana suatu ide dialirkan dari sumber kepada satu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah 

laku mereka .  

6. Proses penyampaian informasi dari komunikator kepada 

komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian 

informasi yang dipahami oleh kedua pihak serta saling memiliki 

kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolis (Marpaung 

dan Renaldi, 2001)  

7. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan 

penerimaan pesanpesan dari seseorang (sumber penyuluh) 

kepada orang lain (penerima, sasaran, pelaku utama/pelaku 

usaha) secara timbal balik (two-way traffic communication). 

 

B. Tujuan komunikasi 

Setelah mengetahui apa itu pengertian komunikasi, berikutnya Anda 

perlu tahu tujuan komunikasi. Secara singkat tujuan komunikasi adalah 

untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. 

Namun, masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang perlu Anda 

ketahui. 



37 
 

1. Agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. 

Dengan adanya definisi komunikasi diatas maka akan 

menghindarkan diri dari kesalah pahaman. 

2. Agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. 

3. Agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang 

lain terutama dalam gelaran rapat tertentu. 

4. Penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya, 

kegiatan kerja bakti, sosialisasi dan sebagainya. 

 

C. Komponen-komponen komunikasi 

a. Komunikator /Sumber/Pengirim Pesan 

(Communicator/Source/Sender) 

Dalam proses komunikasi, yang menjadi sumber komunikasi 

adalah sender atau pengirim pesan. Komunikator adalah seseorang 

yang mengirimkan pesan. Terdapat beberapa faktor dalam diri 

komunikator yang menentukan efektivitas komunikasi yaitu sikap 

komunikator dan pemilihan berbagai simbol yang penuh makna. 

Yang dimaksud dengan sikap komunikator adalah bahwa 

komunikator harus memiliki sikap yang positif. Sementara itu, yang 

dimaksud dengan pemilihan berbagai simbol yang penuh makna 

yang dilakukan oleh komunikator adalah bahwa pemilihan simbol-

simbol yang tepat bergantung pada siapa yang menjadi khalayak 

sasaran dan bagaimana situasi lingkungan komunikasi 

Dengan demikian, untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat 

beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, diantaranya adalah : 

• kita harus mengenali siapa yang menjadi komunikate/penerima 

pesan/khalayak sasaran. 

• pesan yang akan kita kirimkan kepada komunikate/penerima 

pesan/khalayak sasaran harus jelas. 

• kita juga harus memahami mengapa kita mengirimkan pesan 

kepada komunikate/penerima pesan/khalayak sasaran. 

• hasil apakah yang kita harapkan. 

Jika sebagai komunikator kita tidak mempertimbangkan hal-hal di atas, 

maka proses komunikasi akan menemui kegagalan. 
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b. Pesan (Message) 

Yang dimaksud dengan pesan adalah informasi yang akan kita kirimkan 

kepada komunikate/penerima pesan/khalayak sasaran. Pesan yang kita 

kirimkan dapat berupa pesan-pesan verbal maupun pesan nonverbal. Agar 

pesan menjadi efektif, maka komunikator harus memahami sifat dan profil 

komunikate/penerima pesan/khalayak sasaran, kebutuhan khalayak 

sasaran, serta harapan dan kemungkinan respon yang diberikan oleh 

komunikate/penerima pesan/khalayak sasaran terhadap pesan yang 

dikirimkan. 

Hal ini sangat penting baik dalam komunikasi tatap muka maupun 

komunikasi bermedia. Tanpa adanya pesan, maka kita tidak memiliki alasan 

untuk melakukan komunikasi. Jika kita tidak dapat mengemas informasi 

dengan baik, maka kita belum siap untuk memulai proses komunikasi 

 

c. Encoding 

Encoding adalah proses mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam 

sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Informasi yang akan 

disampaikan harus dapat di-encode atau dipersiapkan dengan baik. Sebuah 

pesan harus dapat dikirimkan dalam bentuk dimana komunikate/penerima 

pesan/khalayak sasaran mampu melakukan decode atau pesan tidak akan 

dapat dikirimkan. 

Untuk dapat melakukan encode sebuah pesan, maka kita sebagai 

komunikator harus memikirkan apa yang komunikate/penerima 

pesan/khalayak sasaran butuhkan agar dapat memahami atau 

melakukan decode sebuah pesan. Kita harus menggunakan bahasa yang 

dapat dengan mudah dimengerti dan konteks yang dikenal baik oleh 

komunikate/penerima pesan/khalayak sasaran. Orang yang 

melakukan encode disebut dengan encoder. 

 

d. Media atau Saluran Komunikasi (Channel) 

Media atau saluran komunikasi adalah media atau berbagai media yang kita 

gunakan untuk mengirimkan pesan. Jenis pesan yang kita miliki dapat 

membantu kita untuk menentukan media atau saluran komunikasi yang akan 

kita gunakan. Yang termasuk ke dalam media atau saluran komunikasi 
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adalah kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang tercetak, media elektronik, 

atau petunjuk nonverbal. Dalam komunikasi modern, yang dimaksud media 

atau saluran komunikasi sebagian besar merujuk pada media komunikasi 

massa seperti radio, televisi, dan lain-lain serta internet sebagai media 

komunikasi. Pemilihan media atau saluran komunikasi yang tepat dapat 

menentukan sukses tidaknya komunikasi yang kita lakukan  

 

e. Decoding 

Decoding terjadi ketika komunikate/penerima pesan/khalayak sasaran 

menerima pesan yang telah dikirimkan. Dibutuhkan keterampilan komunikasi 

untuk melakukan decode sebuah pesan dengan baik, kemampuan 

membaca secara menyeluruh, mendengarkan secara aktif, atau 

menanyakan atau mengkonfirmasi ketika dibutuhkan. 

Jika sebagai komunikator kita menemui orang yang mengalami kesulitan 

atau kelemahan dalam keterampilan komunikasi, maka kita perlu untuk 

mengirim ulang pesan dengan cara berbeda. Atau, kita dapat membantu 

komunikate/penerima pesan/khalayak sasaran untuk memahami pesan 

dengan cara memberikan informasi tambahan yang bersifat menjelaskan 

atau mengklarifikasi. Orang yang menerima pesan disebut dengan decoder. 

 

f. Komunikate/Penerima pesan (Communicatee/Receiver) 

Komunikasi tidak akan terjadi tanpa kehadiran komunikate/penerima pesan. 

Ketika komunikate/penerima pesan menerima sebuah pesan, maka ia akan 

menafsirkan pesan, dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. 

Komunikasi dapat dikatakan berhasil manakala komunikate/penerima pesan/ 

menerima pesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator  

 

g. Umpan Balik (Feedback) 

Apapun media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan 

pesan, kita dapat menggunakan umpan balik untuk membantu kita 

menentukan sukses tidaknya komunikasi yang kita lakukan. Jika kita berada 

dalam komunikasi tatap muka dengan komunikate/penerima pesan, maka 

kita dapat membaca bahasa tubuh dan memberikan pertanyaan untuk 

memastikan pemahaman. Jika kita berkomunikasi secara tertulis maka kita 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-modern
https://pakarkomunikasi.com/internet-sebagai-media-komunikasi
https://pakarkomunikasi.com/internet-sebagai-media-komunikasi
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dapat mengetahui sukses tidaknya komunikasi melalui respon atau 

tanggapan yang kita peroleh dari komunikate/penerima pesan. 

Dalam beberapa kasus, umpan balik memiliki peran yang tak ternilai dalam 

membantu kita sebagai komunikator untuk memperbaiki keterampilan 

komunikasi. Kita dapat belajar apa yang berjalan dengan baik dan apa yang 

tidak sehingga kita dapat berlaku secara efisien ketika kita melakukan 

komunikasi di lain waktu. 

 

h. Konteks (Context) 

Yang dimaksud dengan konteks dalam proses komunikasi adalah situasi 

dimana kita melakukan komunikasi. Konteks dapat berupa lingkungan 

dimana kita berada dan dimana komunikate/penerima pesan berada, budaya 

organisasi, dan berbagai unsur atau elemen seperti hubungan antara 

komunikator dan komunikate. Komunikasi yang kita lakukan dengan rekan 

kerja bisa jadi tidak sama jika dibandingkan dengan ketika kita 

berkomunikasi dengan atasan kita. Sebuah konteks dapat membantu 

menentukan gaya kita berkomunikasi. 

 

i. Gangguan (Noise) 

Dalam proses komunikasi, gangguan atau interferensi dalam 

proses encode atau decode dapat mengurangi kejelasan komunikasi. 

Gangguan dalam proses komunikasi dapat berupa gangguan fisik seperti 

suara yang sangat keras, atau perilaku yang tidak biasa. Gangguan dalam 

proses komunikasi juga dapat berupa gangguan mental, gangguan 

psikologis, atau gangguan semantik. Dalam proses komunikasi, gangguan 

dapat berupa segala sesuatu yang dapat mengganggu dalam proses 

penerimaan, penafsiran, atau penyediaan umpan balik tentang sebuah 

pesan. 

 

j. Efek (Effect) 

Yang dimaksud dengan efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh 

atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau 

tingkah laku komunikate/penerima pesan. Komunikasi dapat dikatakan 

berhasil apabila sikap serta tingkah laku komunikate/penerima pesan sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Namun, apabila efek yang 
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diharapkan oleh komunikator dari komunikate/penerima pesan tidak sesuai 

maka dapat dikatakan komunikasi menemui kegagalan. 

Menurut Soeganda Priyatna (2004 : 13), efek yang ditimbulkan dari proses 

komunikasi dapat kita lihat dari adanya pendapat pribadi, pendapat publik, 

ataupun pendapat mayoritas. 

• Pendapat pribadi adalah dampak yang ditimbulkan dari komunikasi 

dan dapat berupa sikap atau pendapat yang diberikan oleh 

komunikate/penerima pesan tentang masalah tertentu. 

• Pendapat publik atau pendapat umum adalah suatu penilaian sosial 

tentang hal yang penting dan memiliki arti sebagai hasil dari tukar 

pikiran yang dilakukan oleh setiap individu secara sadar dan rasional. 

Pendapat publik umumnya ditujukan untuk mobilisasi massa. 

• Pendapat mayoritas adalah pendapat terbanyak dalam masyarakat 

atau publik. 

 
D. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Komunikasi 

Ada banyak hal yang perlu diketahui mengenai komunikasi organisasi 

yang efektif. Salah satunya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi 

komunikasi organisasi yang efektif. Dengan mengetahui apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi organisasi yang efektif, 

tentu saja para anggota organisasi ataupun para pengurus organisasi 

tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan 

komunikasi organisasi yang lebih efektif. 

Memangnya apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi 

organisasi tersebut? Apakah kamu telah mengetahuinya? Buat kamu 

yang belum tahu dan ingin tahu, maka berikut ini adalah beberapa faktor 

yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi yang telah 

dirangkum dari berbagai sumber. 

a. Jalur komunikasi formal 

Salah seorang penulis, Raymond V Lesikar dalam bukunya A General 

Sematic Apporoach to Communication Barries (1997), menjelaskan 

bahwa salah satu faktor yang bisa mempengaruhi komunikasi organisasi 

adalah jalur komunikasi formal yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

https://pakarkomunikasi.com/strategi-komunikasi-organisasi
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Tergantung pada bagaimana keluasan dan struktur jalur komunikasi 

formal yang dimiliki oleh suatu organisasi, jalur komunikasi bisa 

menghambat arus informasi yang bebas dari berbagai sumber informasi 

pada berbagi tingkat organisasi, ataupun mempercepat atau 

memperlancar arus informasi tersebut. 

 

b. Struktur wewenang 

Faktor kedua adalah adanya struktur wewenang pada suatu organisasi. 

Struktur wewenang bisa berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi 

karena bisa kewenangan membuat seorang individu memiliki kemampuan 

dan tentunya kebolehan untuk melakukan berbagai hal termasuk salah 

satunya adalah membatasi siapa saja yang akan berkomunikasi dengan 

siapa dan tentunya apa saja yang bisa dikomunikasikan. Adanya struktur 

wewenang yang saling tumpang tindih dengan orang lain juga bisa 

membuat suatu komunikasi dalam suatu organisasi menjadi lebih lama 

untuk dilakukan. 

 

c. Pekerjaan 

Spesialisasi pekerjaan yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam 

komunikasi organisasi juga bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi 

yang dilakukan. Apabila pihak yang terlibat komunikasi memiliki berbagai 

macam spesialisasi pekerjaan yang berbeda, besar kemungkinan 

penggunaan istilah, wawasan dan kepribadian yang dimiliki berbeda satu 

dengan yang lain sehingga bisa menjadi hambatan komunikasi 

organisasi. Akan tetapi hal ini bisa diatasi dengan memberikan wawasan 

terhadap bidang kerja dan kosakata satu dengan yang lain. Atau bisa pula 

disepakati penggunaan istilah yang sama-sama dimengerti satu dengan 

yang lainnya. 

 

d. Kemampuan komunikasi komunikator 

Salah satu hal lain yang juga mempengaruhi efektivitas komunikasi yang 

dilakukan dalam suatu organisasi adalah kemampuan komunikasi yang 

dimiliki oleh komunikator itu sendiri. Maksudnya adalah, apabila 

komunikator yang melakukan komunikasi organisasi tersebut memiliki 

kemampuan yang baik dalam komunikasi, maka efektivitas komunikasi 

https://pakarkomunikasi.com/hambatan-komunikasi-organisasi
https://pakarkomunikasi.com/hambatan-komunikasi-organisasi
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organisasi bisa lebih mudah dicapai. Sementara apabila kemampuan 

komunikasinya cenderung buruk, maka komunikasi organisasi yang 

efektif pun cenderung sulit untuk dicapai. 

 

e. Wawasan 

Wawasan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi 

organisasi yang lain. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

komunikasi tidak memiliki wawasan yang sama satu dengan yang lainnya, 

maka komunikasi yang efektif pun akan sulit untuk dilakukan. Selayaknya 

pada faktor spesialisasi pekerjaan, memiliki wawasan yang cukup 

mengenai topik yang dibicarakan adalah salah satu faktor utama 

komunikasi yang efektif. 

 

f. Konteks 

Konteks melingkupi peristiwa yang mengiri komunikasi sebelum 

dilakukan, dan berbagai macam hal lain seperti artefak atau benda-benda 

yang diperhatikan dalam suatu proses komunikasi oleh komunikator. 

Pada prinsipnya, konteks bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi yang 

dilakukan karena konteks bisa mempengaruhi persepsi komunikan, 

kondisi psikologis komunikator, dan berbagai aspek lain yang bisa 

mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dilakukan. Oleh karena 

itulah komunikasi organisasi yang efektif idealnya mempertimbangkan 

kondisi atau konteks dari peristiwa komunikasi yang dilakukan. Untuk 

mempelajarinya lebih dalam bisa melihat pada teori komunikasi 

organisasi menurut para ahli. 

 

g. Bahasa 

Bahasa dalam hal ini berperan sebagai bentuk pesan yang disampaikan 

oleh komunikator terhadap komunikan, seperti misalnya bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, dan berbagai macam bahasa yang lain. 

Perbedaan bahasa ataupun pengetahuan bahasa bisa berpengaruh 

terhadap komunikasi organisasi yang dilakukan. Misalnya apabila peserta 

komunikasi tidak memahami bahasa yang digunakan dalam komunikasi 

dengan baik, tentunya mereka tidak akan bisa merespons komunikasi 

yang dilakukan dengan baik pula. Oleh karena itulah idealnya komunikasi 

https://pakarkomunikasi.com/teori-komunikasi-organisasi-menurut-para-ahli
https://pakarkomunikasi.com/teori-komunikasi-organisasi-menurut-para-ahli


44 
 

organisasi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sesuai degan 

komunikan dan juga komunikator. 

h. Media 

Media yang dimaksud adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk 

melakukan suatu proses komunikasi dalam suatu proses komunikasi 

organisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi tersebut. Contoh media antara lain adalah telepon genggam, 

memo, dan berbagai jenis media lainnya selama hal tersebut bisa menjadi 

alternatif dilakukannya komunikasi organisasi. 

Pemilihan media yang tidak tepat bisa menghambat komunikasi 

organisasi. Misalnya untuk menyampaikan program baru perusahaan 

melalui saluran media sosial seperti BBM dengan disingkat” dan satu 

arah, tentunya akan menyelitkan pihak-pihak yang terlibat komunikasi 

organisasi tersebut untuk memahami maksud pesan yang sebenarnya. 

Selain itu, mereka juga tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk bisa 

bertanya pada mereka yang menyampaikan pesan tersebut. Oleh karena 

itulah media pun harus dipilih dengan cara yang tepat. 

 

i. Pesan yang berbeda 

Pesan yang berbeda, dalam hal ini bisa berarti pesan dari kompetitor, 

atau pesan yang bertolak belakang dengan pesan yang disampaikan oleh 

organisasi, dan lain sebagainya bisa memicu hasil komunikasi yang tidak 

efektif apabila dibiarkan begitu saja. Dengan kata lain, pesan yang 

berlawanan atau berbeda tetapi menghambat proses penerimaan pesan 

yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh organisasi, juga harus diatasi 

terlebih dahulu. Misalnya, melalui klarifikasi, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian, maka para peserta komunikasi bisa menerima pesan yang 

disampaikan oleh komunikator dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk 

senantiasa memperhatikan etika komunikasi organisasi. 

 

j. Tingkat kedekatan komunikator dan komunikan 

Masalah berikutnya yang merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi adalah tingkat 

kedekatan komunikator dan komunikan. Semakin dekat komunikator dan 

komunikan, maka maksud pesan pun bisa disampaikan dengan lebih 

https://pakarkomunikasi.com/etika-komunikasi-organisasi
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mudah. Sementara itu, sebaliknya, semakin jauh komunikator dan 

komunikan, semakin sulit pula komunikasi yang efektif tercapai kecuali 

kemampuan komunikator dan juga karakter komunikan mendukung hal 

tersebut. 

Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi 

organisasi. Semoga dengan mengetahui beberapa hal di atas komunikasi 

bisa dilakukan dengan semakin baik. 

 

E. Kegagalan komunikasi 

Beberapa faktor kegagalan komunikasi tersebut, di antaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Pesan sulit dipahami 

Pesan yang berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti 

yang jelas akan membuat komunikan susah memahami dan malas 

memahami pesan yang dibuat oleh komunikator sehingga komunikasi 

bisa gagal. Hal ini sangat sering dialami oleh mereka yang belum terbiasa 

berkomunikasi dengan orang lain.Oleh karena itu, gunakanlah pesan 

yang efektif dan efisien ya! 

 

2. Persepsi negatif 

Persepsi negatif terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap 

penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan. Oleh karena itu, 

cobalah untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut, khususnya 

dengan menunjukkan perilaku yang memang baik. Dengan demikian citra 

komunikator bisa berkesan lebih positif. Tentunya hanya citranya saja 

yang baik tanpa memiliki nilai yang benar-benar baik juga tidak etis 

karena bisa terlihat menipu komunikan. Jadi intinya, jadilah orang baik 

yang sesungguhnya ya. 

 

3. Tidak percaya diri 

Komunikator yang tidak percaya diri, terlihat sangat grogi, dan lain 

sebagainya, sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah 

mendengarkan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Akibatnya, 

pesan akan menjadi lebih sulit tertangkap dan menyebabkan komunikan 

jadi tidak bisa memahami pesan dengan baik. Oleh karena itulah, 
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komunikator sebaiknya memiliki rasa percaya diri yang cukup. Rasa 

percaya diri bisa diasah dengan berlatih ataupun dengan semakin banyak 

melakukan komunikasi. 

 

4. Tingkat kedekatan komunikator dan komunikan 

Jauhnya tingkat hubungan komunikator dan komunikan bisa menghambat 

komunikasi yang dilakukan. Misalnya apabila kamu baru berkenalan 

dengan seseorang dan orang tersebut mengucapkan beberapa hal yang 

membuatmu harus mengeluarkan biaya atau tenaga tertentu untuk 

melakukannya, kamu cenderung tidak akan mau mengikuti hal tersebut 

karena khawatir akan ditipu dan lain sebagainya. Dalam hal komunikasi 

kelompok, kedekatan kelompok juga berpengaruh, sebagaimana bisa kita 

baca pada teori komunikasi kelompok menurut para ahli. 

 

5. Gangguan komunikasi 

Gangguan komunikasi seperti cacat fisik yang tidak diketahui, sumber 

suara yang mengganggu suara komunikator, dan lain sebagainya bisa 

menjadi salah satu penyebab gagalnya komunikasi yang dilakukan oleh 

komunikator. Oleh karena itu, pilihan media, waktu, dan lain sebagainya 

harus dipertimbangkan dengan benar oleh komunikator agar tidak muncul 

gangguan komunikasi yang bisa mengganggu komunikasi yang dilakukan 

oleh komunikator. 

6. Bahasa tidak sama 

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahasa 

memegang peran yang penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi 

lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang 

tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut 

pasti akan mengalami kegagalan. Oleh karena itulah, komunikator harus 

memastikan bahwa bahasa yang digunakan oleh komunikator dan 

komunikan adalah sama. Inilah salah satu faktor yang mempengaruhi 

komunikasi kelompok menjadi gagal. 

4. Rangkuman  

h) Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari 

komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara 

https://pakarkomunikasi.com/teori-komunikasi-kelompok-menurut-para-ahli
https://pakarkomunikasi.com/faktor-yang-mempengaruhi-komunikasi-kelompok
https://pakarkomunikasi.com/faktor-yang-mempengaruhi-komunikasi-kelompok
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penyampaian informasi yang dipahami oleh kedua pihak serta saling 

memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolis. 

i) Secara singkat tujuan komunikasi adalah untuk menciptakan 

kesepahaman di antara kedua belah pihak. 

j) Komponen-komponen komunikasi terdiri dari komunikator, pesan 

encoding, media, decoding, penerima pesan , umpan balik , konteks , 

gangguan dan  efek. 

k) Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi diantaranya jalur 

komunikasi formal, struktur wewenang, spesialisasi pekerjaan, wawasan, 

kemampuan komunikasi komunikator, konteks  bahasa, media, pesan 

yang berbeda dan tingkat kedekatan komunikator dan komunikan 

l) Kegagalan komunikasi dapat disebabkan karena pesan sulit dipahami, 

persepsi negatif, tidak percaya diri, tingkat kedekatan komunikator dan 

komunikan, gangguan komunikasi dan bahasa tidak sama 

 

5. Formatif  

Silahkan anda kerjakan soal latihan di bawah ini kemudian berilah 

pendapat dari masing-masing soal yang telah anda kerjakan tersebut. 

Latihan ini dikumpulkan pada minggu ke dua setelah kalian 

mendapatkan modul perkuliahaan ini. 

1. Kemukakan Pendapat anda mengenai arti komunikasi ! 

2. Jelaskan tujuan Komunikasi ! 

3. Sebutkan 5 komponen dalam berkomunikasi ! 

4. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas komunikasi 

(Minimal 5 faktor)  

5. Apa saja hal yang merupakan kegagalan komunikasi?  

 

 



48 
 

I. KEGIATAN BELAJAR VI 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar VI adalah : Proses adopsi, difusi dan inovasi 

dalam penyuluhan perikanan 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

1. Memahami Pengertian inovasi, proses adopsi dan difusi 

2. Mengetahui tahapan dan kecepatan adopsi 

3. Menjelaskan proses difusi inovasi 

3. Urairan Materi  

A. Pengertian inovasi, proses adopsi dan difusi  

Adopsi suatu inovasi adalah suatu proses dimana seorang petani 

memperhatikan, mempertimbangkan dan akhirnya menerima atau 

menolak suatu inovasi (Mosher, 1978). Adopsi dalam kaitannya dengan 

penyuluhan adalah suatu proses yang terjadi pada pihak sasaran 

(nelayan dan keluarganya) sejak sesuatu hal baru diperkenalkan sampai 

orang tersebut menerapkan (mengadopsi) hal baru tersebut (Rogers, 

1962)  

 

B. Tahapan-tahapan adopsi  

Tahapan Adopsi  

1. Tahap kesadaran ( Awareness)  

Sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh 

penyuluh. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap sadar :  

a. Kontak petani/nelayan dengan sumber-sumber informasi dari luar  

b. Kontak dengan individu atau kelompok  

c. Tersedianya media komunikasi  

d. Adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat  

e. Bahasa dan kebudayaan  

2. Minat (Interest) Seringkali ditandai oleh keinginannya untuk bertanya 

atau mengetahui lebih banyak tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi:  

a. Tingkat kebutuhan  

b. Kontak dengan sumber informasi  

c. Keaktifan mencari sumber informasi  

d. Adanya sumber informasi yang detail  

e. Dorongan dari masyarakat setempat  
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3. Penilaian (Evaluation) Pada tahap ini sasaran mulai mengadakan 

penilaian terhadap baik/buruk atau manfaat inovasi yang telah 

diketahui informasinya secara lebih lengkap.  

Pada penilaian ini, sasaran tidak hanya melakukan penilaian terhadap 

aspek teknisnya, tetapi juga aspek ekonomi, maupun sosial budaya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi :  

a. Pengetahuan tentang keuntungan relatif dari praktek inovasi.  

b. Tujuan usaha  

c. Pengalaman petani/nelayan 

 

4. Mencoba (Trial)  

Sasaran mulai mencoba inovasi tersebut dalam skala kecil untuk lebih 

meyakinkan penilaiannya, sebelum menerapkam untuk skala yang 

lebih luas.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

a. Keterampilan khusus yang dimiliki petani  

b. Kepuasan pada cara lama  

c. Keberanian menanggung resiko  

d. Penerangan tentang cara-cara praktek khusus  

e. Faktor alam, harga dll  

 

5. Adopsi (Adoption)  

Dengan hasil penilaian dan uji coba yang telah dilakukan/diamati 

sendiri, maka sasaran akan menerima (mengadopsi). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi:  

a. Kepuasan pada pengalaman yang lama  

b. Kemampuan dalam mengelola usahataninya  

c. Ketersediaan dana dan sarana yang diperlukan  

d. Analisis keberhasilan  

e. Tujuan dan minat keluarga 

 

Kategori/Klasifikasi Adopter  

1. Golongan Perintis (innovator)  

- Kelompok yang paling cepat untuk mengadopsi  

- Petani maju  

- Jumlahnya sedikit dalam satu wilayah  

- Status ekonomi lebih tinggi dibandingkan yg lain  

- Status sosial dan pendidikan relatif tinggi  

- Pengalaman usahatani cukup luas  

- Penghasilannya relatif tinggi  

- Hubungan ke luar baik  
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2.Golongan Pengetrap Dini (early adopter)  

− Umur relatif muda  

− Status sosial relatif tinggi  

− Pendidikan relatif tinggi  

− Suka membaca surat kabar/buku  

− Aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan  

− Aktif membantu petugas pemerintah  

− Mitra kerja penyuluh pertanian  

 

3. Golongan Pengetrap Awal ( early majority)  

− Mudah terpengaruh oleh hal-hal baru  

− Pendidikan dan pengalaman termasuk sedang (cukup) 

 − Dihormati sebagai tokoh masyarakat  

− Status sosial dan ekonomi termasuk sedang  

− Aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan 

pertanian  

− Mitra kerja penyuluh pertanian  

 

4. Golongan Pengetrap Akhir ( Late majority)  

– Lambat dalam penerimaan inovasi  

– Umur relatif tua (diatas 45 tahun)  

– Status ekonomi dan sosialnya agar rendah  

– Hubungan dengan dunia luar sangat kurang  
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– Memerlukan waktu yang lama untuk menerima sesuatu yang baru  

– Tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan  

 

5. Golongan Penolak atau kaum kolot ( Laggards)  

− Umur diatas 50 tahun  

− Sulit diajak menuju perubahan  

− Kurang semangat dan tidak pandai bergaul  

− Tidak mau mengikuti kjegiatan penyuluhan (berpandangan negatif)  

 

Pendekatan terhadap adopter:  

- Golongan pertama yaitu perintis sebaiknya tidak terlalu diperhatikan 

karena sifatnya yang memiliki hubungan yang luas dengan dunia luar 

(kosmopolit) mereka akan mencari inovasi sendiri  

- Yang harus didekati oleh penyuluh adalah golongan kedua dan ketiga 

karena dapat membantu penyuluh untuk mempengaruhi golongan 

keempat dan kelima  

- Yang paling diutamakan didekati oleh penyuluh adalah golomgam ketiga, 

mereka aktif dalam berbagai kegiatan desa dan memahami sifat petani 

lainnya  

- Cara pendekatan terhadap masing-masing golongan berbeda, hal ini 

sangat berpengaruh terhadap kemampuan penyuluh 

 

C. Kecepatan adopsi 

Kecepatan adopsi merupakan tingkat kecepatan anggota system sosial 

dalam menerima suatu inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecepatan adopsi (Mardikanto, 1988) 

1. Sifat inovasinya sendiri, baik sifat instristik (yang melekat pada 

inovasi) :  

• informasi ilmiah yang melekat pada inovasi  

• Nilai-nilai keunggulan (teknis, ekonomis, sosial budaya yang melekat 

pada inovasinya  

• Tingkat kerumitan (kompleksitas)  

• Mudah tidaknya dikomunikasikan  

• Mudah tidaknya inovasi tsb dicobakan (trial ability)  

• Mudah tidaknya inovasi tsb diamati (obsevability)  
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2. Sifat Ekstrinsik inovasi(dipengaruhi oleh keadaan lingkungannnya) :  

• Kesesuaian (compatibility) baik lingkungan fisik, sosial budaya 

maupun ekonomis masyarakatnya.  

• tingkat keunggulan relative 

3. Sifat sasarannya (kecepatan dalam mengadopsi inovasi)  

• Golongan Perintis (innovator) 2,5%  

• Golongan Pengetrap dini (early adopter) 13,5%  

• Golongan pengetrap awal (early mayority) 34,0%  

• Golongan pengetrap akhir (late mayority) 34.0%  

• Golongan penolak atau kaum kolot (laggards) 16%  

4.Cara pengambilan keputusan Pengambilan keputusan secara 

individu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pengambilan 

keputusan secara kelompok.  

5. Saluran komunikasi yang digunakan Jika inovasi dapat dengan 

mudah disampaikan lewat media masa untuk diterima masyarakat 

sehingga inovasi dengan cepat dapat diadopsi, dibandingkan melalui 

media antar pribadi.  

6. Keadaan Penyuluh Aktivitas penyuluh dalam mempromosikan 

inovasi lewat saluran komunikasi yang tepat, maka inovasi tersebut 

akan lebih cepat diadopsi sasaran.  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan mengadopsi inovasi 

(Lionberger, 1960)  

1. Luas usahatani, semakin luas lahan usahatani, semakin cepat 

mengadopsi karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.  

2. Tingkat pendapatan, petani yang pendapatannya tinggi, biasanya akan 

semakin cepat mengadopsi.  

3. Keberanian mengambil resiko, individu yang memiliki keberanian 

menghadapi resiko, biasanya lebuh inovatif.  

4. Umur, semakin tuan maka semakin lamban mengadopsi inovasi, dan 

cenderung hanya melaksanakan kegiatan yang  

5. Tingkat partisipasi dalam kelompok/organisasi di luar lingkungannya 

sendiri, warga masyarakat yang suka bergabung dengan orang-orang 

di luar sistem sosialnya umumnya lebih inovatif.  
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6. Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru, golongan asyarakat yang 

aktif mencari informasi biasanya lebih inovatif.  

7. Sumber informasi yang dimanfatkan, masyarakat yang inovatif 

biasanya banyak memanfaatkan sumber informasi (lembaga penelitian, 

pakar, dinas terkait, media massa).  

 

D. Proses difusi inovasi 

Proses Difusi Inovasi adalah perembesan (penyebaran) adopsi inovasi 

dari satu individu yang telah mengadopsi ke individu yang lain dalam 

sistem sosial masyarakat sasaran yang sama. Perbedaan proses difusi 

inovasi dengan proses adopsi inovasi adalah: 

 – Proses difusi inovasi adalah sumber informasi berasal dari dalam 

sistem sosial masyarakat sasaran  

– Proses adopsi inovasi pembawa inovasinya bersasal dari luar sistem 

sosial masyarakat sasaran  

Dimensi waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam proses difusi 

dan berkaitan dengan :  

1. Proses pengambilan keputusan mulai saat sasaran menyadari sampai 

dengan mengadopsi atau menolak untuk mengadopsi inovasi.  

2. Membandingkan sifat sifat innovatiweness yaitu menentukan tingkat 

relatif kedinian (earliness) atau kelambatan (inteness) dari berbagai 

kategori adopter dalam suatu sistem sosial.  

3. Menentukan tingkat adopsi yang pada umumnya biasa diukur dengan 

jumlah atau banyaknya yang mengadopsi suatu inovasi dalam suatu 

sistem masyarakat tertentu.  

 

4. Rangkuman  

m) Adopsi suatu inovasi adalah suatu proses dimana seorang petani/nelayan 

memperhatikan, mempertimbangkan dan akhirnya menerima atau menolak 

suatu inovasi (Mosher, 1978). Adopsi dalam kaitannya dengan penyuluhan 

pertanian adalah suatu proses yang terjadi pada pihak sasaran (petani dan 

keluarganya) sejak sesuatu hal baru diperkenalkan sampai orang tersebut 

menerapkan (mengadopsi) hal baru tersebut (Rogers, 1962) Tahapan 

Adopsi terdiri dari 1) Tahap kesadaran ( Awareness), 2) Minat (Interest), 3) 

Penilaian (Evaluation, 4) Mencoba (Trial), dan 5) Adopsi (Adoption), 
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sedangkan kategori/klasifikasi Adopter terdiri : 1). Golongan Perintis 

(innovator), 2).Golongan Pengetrap dini (early adopter), 3) Golongan 

Pengetrap Awal ( early majority), 4) Golongan Pengetrap Akhir ( Late 

majority), dan 5) Golongan Penolak atau kaum kolot ( Laggards) 

n) Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi (Mardikanto, 1988) 

adalah 1) Sifat inovasinya sendiri, baik sifat instristik (yang melekat pada 

inovasi) ,2) Sifat Ekstrinsik inovasi(dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungannnya) ,3) Sifat sasarannya (kecepatan dalam mengadopsi 

inovasi) ,4) Cara pengambilan keputusan, 5) Saluran komunikasi yang 

digunakan, dan 6) Keadaan Penyuluh Proses Difusi Inovasi adalah 

perembesan (penyebaran) adopsi inovasi dari satu individu yang telah 

mengadopsi ke individu yang lain dalam sistem sosial masyarakat sasaran 

yang sama. Perbedaan proses difusi inovasi dengan proses adopsi inovasi 

adalah: – Proses difusi inovasi adalah sumber informasi berasal dari dalam 

sistem sosial masyarakat sasaran – Proses adopsi inovasi pembawa 

inovasinya bersasal dari luar sistem sosial masyarakat sasaran 

 

5. Formatif  

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 

kerjakanlah latihan berikut! 

1. Seberapa pentingkah inovasi dalam bidang perikanan? Jelaskan dan 

berikan contoh!  

2. Apa yang anda fahami tentang adopsi?  

3. Faktor-faktor yang saja mempengaruhi kecepatan mengadopsi 

inovasi!  

4. Sebutkan Tahapan-tahapan adopsi ! 
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KEGIATAN BELAJAR VII 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar VII adalah : Aktifitas penyuluhan perikanan 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, 

mahasiswa mampu  :  

Memahami dan mempraktekan aktifitas penyuluhan perikanan 

3. Urairan Materi  

A. Aktivitas apa yang harus dilakukan  

Pelaksanaan Kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana penyuluhan yang telah dibuat 

sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? 

• Menyebarkan informasi  

• Mengajarkan keterampilan 

• Mengajarkan usaha perikanan yang lebih menguntungkan 

• Mengusahakan fasilitas-fasilitas Saprodi 

• Menumbuhkan swadaya/ swadana bagi Usaha perbaikan 

 

B. Dimana aktivitas itu dilakukan  

Kegiatan penyuluhan dilakukan di tempat dimana para keluarga para 

nelayan/ petani ikan berada berupa tempat demontrasi, kursus, 

anjangsana, karya wisata, penyediaan saprodi & sebagainya. di pantai, 

tambak, kolam, balai desa, rumah  penduduk, rumah kontak nelayan/ 

petani ikan, tempat pemindangan,dsb.  

Tempat pembimbingan seperti: pusat  penyuluhan, balai-balai 

pembenihan, demplot, rumah kontak nelayan/ petani ikan  dan 

sebagainya. 

 

C. Kapan aktivitas itu dilakukan  

Prinsip penentuan waktu dalam penyuluhan adalah  bahwa waktu 

kegiatan harus disesuaikan dengan keperluan & Kondisi Sasaran 
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Penyuluh harus tahu kalender  kerja para petani ikan/ nelayan  dalam 

rangka menyusun kalender  penyuluhannya  agar  sesuai dengan 

kalender kerja sasaran 

 

D. Siapa yang melakukan aktivitas 

Siapakah yang  melakukan para penyuluh di bidang perikanan baik  dari 

dinas pemerintah maupun  sukarelawan misal: kontak nelayan/ petani 

ikan sbg partner penyuluh. disamping itu dapat juga dari swasta,  misal 

petugas perusahaan mesin - mesin  kapal, jaring, pupuk, obat - obatan, 

dan  sebagainya 

 

E. Bagaimana aktivitas itu dilakukan 

Syarat agar hasil yang diperoleh dapat semaksimal mungkin  

a. sesuai dengan keadaan sasaran 

b. cukup dalam jumlah dan mutu.  

c. tepat mengenai sasaran dan pada waktunya.  

d. amanat harus mudah diterima dan  dimengerti.  

e. biaya murah.  

 

4. Rangkuman  

 

Aktifitas Penyuluhan perikanan yang dilakukan di lapangan adalah tentang 

penyebaran informasi,peningkatan ketramilan nelayan/petani, mengajarkan 

usaha perikanan yang lebih menguntungkan, mengusahakan fasilitas-fasilitas 

Saprodi dan menumbuhkan swadaya/ swadana bagi Usaha perbaikan 

Kegiatan penyuluhan dilakukan di tempat dimana para keluarga para 

nelayan/ petani ikan berada berupa tempat demontrasi, kursus, anjangsana, 

karya wisata, penyediaan saprodi & sebagainya. di pantai, tambak, kolam, 

balai desa, rumah  penduduk, rumah kontak nelayan/ petani  

ikan, tempat pemindangan,dsb. Prinsip  penentuan waktu dalam penyuluhan 

adalah  bahwa waktu kegiatan harus disesuaikan dengan keperluan & 

Kondisi Sasaran.  

Syarat agar hasil yang diperoleh dapat semaksimal mungkin  sesuai dengan 

keadaan sasaran, cukup dalam jumlah dan mutu, tepat mengenai sasaran 
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dan pada waktunya, amanat harus mudah diterima dan  dimengerti dan biaya 

murah.  

 

5. Formatif  

Buatlah video dokumenter dalam bentuk film pendek yang berisikan kegiatan 

penyuluhan. di lokasi tempat tinggal anda. Dalam video tersebut diwajibkan 

taruna memberikan informasi baru kepada nelayan, alasan memilih lokasi, 

siapa yang disuluh, waktu menyuluh  dan lain –lain.  
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KEGIATAN BELAJAR VIII 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar II adalah : Metode dan media penyuluhan 

perikanan 

2. Indikator  

Adapun indikator ketercapaian kompetensi pada materi ini adalah, mahasiswa 

mampu  :  

1. Memahami dan menentukan metode penyuluhan 

2. Menyusun materi penyuluhan 

3. Membuat media penyuluhan  

3. Urairan Materi  

A. Metode penyuluhan perikanan  

Metode penyuluhan perikanan adalah cara yang digunakan untuk 

mendekatkan penyuluh perikanan dengan sasaran penyuluhannya. 

Metode penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip:  

a. mampu mendorong tumbuhnya swadaya, dan kemandirian pelaku 

utama dan pelaku usaha;  

b. efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga;  

c. menjamin keberlanjutan penyelenggaraan penyuluhan;  

d. mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan;  

e. sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;  

f. memungkinkan dapat disampaikan materi yang sesuai, cukup dalam 

jumlah dan mutu, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan 

dimengerti, penggunaan fasilitas dan media secara berhasil guna;  

g. kerja sama dan partisipasi. 

 

Metode penyuluhan perikanan dikelompokkan berdasarkan:  

a. tujuan penyuluhan perikanan;  

b. jumlah sasaran;  

c. media yang digunakan;  

d. teknik komunikasi. 
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Metode penyuluhan perikanan berdasarkan tujuan penyuluhan meliputi:  

a. mengembangkan kreativitas dan inovasi;  

b. mengembangkan kepemimpinan dan partisipatif pelaku utama dan 

pelaku usaha perikanan;  

c. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan/manajemen 

kelompok serta modal sosial;  

d. mengembangkan kemandirian, kecakapan pengelolaan usaha, 

kemampuan teknis dan aneka usaha perikanan;  

e. menyebarkan informasi.  

 

Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kreativitas dan 

inovasi dilakukan melalui:  

a. temu wicara, kegiatan pertemuan antara pelaku utama dan/atau pelaku 

usaha dengan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka 

penyampaian informasi /kebijakan dan peran serta pelaku utama 

dan/atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan;  

b. temu lapang, pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan 

penyuluh perikanan dan/atau peneliti/ahli perikanan di lapangan untuk 

mendiskusikan keberhasilan kegiatan perikanan dan/atau teknologi 

yang sudah diterapkan dan/atau sebagai tindak lanjut demonstarsi 

cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang;  

c. temu teknis, kegiatan pertemuan berkala antara penyuluh perikanan 

dengan tim penyuluh dan/atau antara penyuluh perikanan dengan 

peneliti/perekayasa/profesional/aparat pemerintah untuk meningkat- kan 

kompetensi penyuluh perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 

dan/atau pelaku usaha;  

d. temu karya, kegiatan pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku 

usaha untuk bertukar pikiran dan pengalaman, saling belajar, saling 

mengajarkan keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan oleh 

pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan;  

e. temu usaha, kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku usaha, 

pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan 

kerjasama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing- 
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masing pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat secara 

optimal yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama;  

f. temu teknologi, pertemuan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan 

ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan 

pembangunan perikanan; 

g. mimbar sarasehan, kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi antara 

gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 

kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan 

secara berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan 

dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan 

kelautan dan perikanan;  

h. temu pakar penyuluhan, pertemuan antara para ahli (pakar) dibidang 

penyuluhan atau bidang perikanan dengan pelaku utama dan pelaku 

usaha serta Penyuluh Perikanan yang membahas permasalahan 

penyuluhan atau perikanan dan perlu segera mendapatkan pemecahan 

masalah;  

i. temu Komunikasi Informasi dan Praktek Pemecahan Masalah (KIPRAH), 

pertemuan antara penyuluh bersama peneliti/ 

widyaiswara/instruktur/dosen/praktisi dengan pelaku utama dan pelaku 

usaha untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam mengembangkan usaha perikanan. Pemecahan 

masalah dilakukan secara partisipatif dalam bentuk praktek langsung di 

lahan usaha perikanan;  

j. jambore penyuluhan perikanan, pertemuan para penyuluh perikanan 

yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, 

tukar-menukar informasi, pentas budaya dan teknologi, guna menggali 

masalah-masalah penyuluhan perikanan dan merumuskan tindak lanjut 

pemecahannya;  

k. lomba, suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk 

menumbuhkan kreativitas antar peserta untuk mencapai prestasi yang 

diinginkan secara maksimal;  

l. lokakarya, suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk 

memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya;  
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m. temu profesi, pertemuan antar penyuluh perikanan yang ditujukan untuk 

peningkatan profesionalisme dan kepemimpinan penyuluh perikanan 

dalam manajemen penyuluhan.  

 

Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kepemimpinan dan 

partisipatif pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, dilakukan melalui:  

a. rembug desa, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi pelaku 

utama dan pelaku usaha tingkat desa untuk mendiskusikan dan mencari 

kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana kerja serta 

pemecahan masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh 

mereka sendiri beserta kelompoknya;  

b. rembug kecamatan, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi 

pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kecamatan untuk 

mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program 

dan rencana kerja serta pemecahan masalah yang dihadapi untuk 

kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya;  

c. rembug kabupaten/kota, pertemuan anggota dan/atau pengurus 

organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota untuk 

mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program 

dan rencana kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan 

rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat 

kabupaten/kota; 

 

d. rembug provinsi, pertemuan anggota dan/atau pengurus organisasi 

pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi untuk mendiskusikan 

dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan program dan rencana 

kerja, dan menilai/mengevaluasi pelaksanaan program dan rencana 

kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan tingkat provinsi 

serat membahas masalah umum pembangunan perikanan tingkat 

provinsi;  

e. rembug nasional, pertemuan konsultasi secara berkala dan 

berkesinambungan yang melibatkan anggota dan/atau pengurus 

organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional dengan 

pejabat pemerintah lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

dalam pelaksanaan program dan rencana kerja, menilai/mengevaluasi 
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pelaksanaan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta 

menyusun kepengurusan tingkat nasional serat membahas masalah 

umum pembangunan perikanan tingkat nasional.  

 

Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan dan menguatkan 

kelembagaan/manajemen kelompok serta modal sosial, dilakukan melalui:  

a. sarasehan, forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha 

dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk 

musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama 

dan/atau pelaku usaha serta pelaksanaan program pembangunan 

perikanan;  

b. diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat mengenai suatu masalah dan 

pemecahannya;  

c. seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah 

dibawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau 

beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing- masing 

serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah;  

d. workshop/lokakarya, sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan 

beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan 

mencari solusinya;  

e. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan manajerial dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, 

dan materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

Metode penyuluhan perikanan untuk mengembangkan kemampuan teknis 

dan aneka usaha perikanan dilakukan melalui:  

a. kunjungan rumah/tempat usaha, kunjungan terencana oleh penyuluh 

kerumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha;  

b. ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku 

utama, pelaku usaha dan atau tokoh masyarakat dalam suatu 

pertemuan;  

c. pelatihan, suatu proses perubahan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan teknis dalam rangka mencapai kemampuan, waktu, dan 

materi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.  
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d. magang, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja 

ditempat usaha perikanan pelaku utama yang berhasil dan/atau pada 

lembaga teknis pemerintah, swasta; 

 

e. studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbangan dari kasus 

yang sama atau serupa ditempat lain;  

f. widyawisata, perjalanan keluar dalam rangka studi secara berombongan 

dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan;  

g. demonstrasi, peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau 

hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada 

pelaku utama dan pelaku usaha;  

h. sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan diluar ruangan dengan 

dipandu pengajar/pemandu untuk memenuhi suatu kemampuan materi 

teknologi tertentu dengan waktu yang tidak ditentukan; dan i. gelar 

teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan 

suatu teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang 

sudah matang di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan 

dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan 

bimbingan petugas teknis.  

 
Metode penyuluhan perikanan dengan menyebarkan informasi, dilakukan 

melalui:  

a. kampanye, suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok 

yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan 

suatu efek atau dampak tertentu;  

b. pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, 

contoh, barang, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya 

secara sistematik pada suatu tempat tertentu;  

c. dialog interaktif, karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan 

antara dua tokoh atau lebih dan bersifat saling melakukan interaksi;  

d. siaran radio/televisi, penyiaran acara melalui radio atau televisi;  

e. cyber extension, dan/atau interaksi melalui internet;  

f. pemutaran film/video, penyuluhan dengan menggunakan alat film/ video 

yang bersifat visual dan masal, serta menggambarkan proses suatu 

kegiatan;  
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g. penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, merupakan penyebaran 

yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu; dan  

h. pemasangan poster/spanduk, merupakan penyebaran menggunakan 

gambar dan kata-kata yang dicetak dan dipasang pada tempat-tempat 

yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat 

orang berkumpul di luar ruangan 

 
Metode penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah sasaran meliputi: a. 

perorangan; b. kelompok; dan c. massal.  

Jumlah sasaran perorangan, dilakukan dengan cara:  

a. kunjungan rumah/lokasi usaha;  

b. surat menyurat;  

c. hubungan telepon. 

  
Jumlah sasaran kelompok, dilakukan dengan cara:  

a. diskusi;  

b. karyawisata;  

c. kursus;  

d. pertemuan kelompok;  

e. temu karya.  

 
Jumlah sasaran massal dilakukan dengan cara:  

a. sosialisasi;  

b. kampanye;  

c. pemasangan poster/spanduk;  

d. siaran radio;  

e. siaran televisi;  

f. temu wicara. 

 
 

B. Media penyuluhan perikanan  

 
Metode penyuluhan perikanan berdasarkan media meliputi:  

a. media terdengar;  

b. media cetak;  

c. media tertayang.  
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Media terdengar disampaikan dengan cara:  

a. tatap muka;  

b. lewat telepon;  

c. jingle/Iklan layanan masyarakat;  

d. siaran radio.  

 

Media cetak disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan tercetak, 

seperti:  

a. gambar;  

b. foto;  

c. selebaran;  

d. brosur;  

e. poster;  

f. leaflet;  

g. booklet;  

h. folder;  

i. baliho;  

j. koran;  

k. tabloid;  

l. majalah.  

 

Media tertayang disampaikan dalam bentuk gambar dan/atau tulisan 

tercetak, seperti:  

a. bahan tayang;  

b. film/video;  

c. siaran televisi.  

d. sound slide;  

e. klip/serial foto;  

f. jingle/Iklan layanan masyarakat;  

g. blog;  

h. cyber extension;  

i. multimedia massage service 
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C. Materi Penyuluhan Perikanan 

Materi penyuluhan perikanan ditujukan untuk menyediakan bahan 

penyuluhan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

sasaran penyuluhan perikanan.  

Materi penyuluhan perikanan harus memenuhi prinsip:  

a. telah terbukti kebenarannya baik melalui analisis oleh para ahli maupun 

telah teruji; b. untuk teknologi tertentu harus mendapat rekomendasi 

dari lembaga Pemerintah;  

c. mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha dan 

sasaran antara;  

d. disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh 

pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara;  

e. bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaku 

usaha dan sasaran antara;  

f. merupakan teknologi yang dianjurkan disesuaikan kondisi setempat, 

pembiayaan dan sarana prasarana yang tersedia.  

 

Materi penyuluhan selain harus memenuhi prinsip harus disesuaikan 

dengan kebijakan dan program Pemerintah, pemerintah daerah serta 

menunjang kegiatan peningkatan produktivitas dan usaha di bidang 

perikanan. 

Substansi materi penyuluhan perikanan berupa materi kegiatan 

pengelolaan/bidang perikanan.  

Substansi materi penyuluhan perikanan berupa kegiatan pengelolaan 

perikanan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu 

yang berkaitan dengan: a. perikanan budidaya;  

b. perikanan tangkap;  

c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;  

d. konservasi;  

e. garam.  

 

Materi penyuluhan terkait perikanan budidaya  antara lain:  

a. pembenihan;  

b. pembesaran;  
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c. hama dan penyakit;  

d. kualitas air;  

e. pakan;  

f. sarana dan prasarana;  

g. pasca panen;  

h. pemasaran;  

i. analisa usaha.  

j. ikan hias;  

k. obat ikan;  

l. pemetaan lahan.  

 

Materi penyuluhan terkait perikanan tangkap antara lain:  

a. bahan dan alat penangkapan ikan;  

b. metode penangkapan ikan;  

c. pembongkaran ikan;  

d. sumber daya ikan;  

e. kapal penangkapan ikan;  

f. daerah penangkapan ikan;  

g. perizinan;  

h. pengembangan usaha penangkapan ikan;  

i. pasca panen;  

j. pemasaran;  

k. analisa usaha.  

 

Materi penyuluhan terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

antara lain:  

a. penanganan hasil perikanan;  

b. teknologi pengolahan hasil perikanan;  

c. usaha dan investasi;  

d. mutu hasil perikanan;  

e. pemasaran produk hasil perikanan;  

f. analisa usaha;  

g. pengemasan;  

h. labelling;  

i. branding.  
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Materi penyuluhan terkait konservasi antara lain:  

a. konservasi kawasan;  

b. jenis ikan langka;  

c. habitat mangrove;  

d. habitat terumbu karang;  

e. habitat padang lamun;  

f. mitigasi.  

 
Materi penyuluhan terkait garam antara lain:  

a. teknologi pengolahan garam;  

b. pemilihan kualitas garam;  

c. teknologi filter;  

d. pemasaran;  

e. analisa usaha garam. 

 
Unsur materi penyuluhan perikanan, meliputi:  

a. pengembangan sumber daya manusia;  

b. peningkatan modal sosial budaya;  

c. ilmu pengetahuan dan teknologi;  

d. informasi;  

e. ekonomi;  

f. manajemen;  

g. hukum;  

h. pelestarian lingkungan.  

 

Materi tentang pengembangan sumber daya manusia, meliputi 

peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan 

dan membentuk kepribadian yang mandiri.  

Materi tentang peningkatan modal sosial budaya untuk mengembangkan 

kondisi sosial dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat dan 

budaya setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan perikanan melalui pembentukan kelompok, gabungan 

kelompok/asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal dan akses 

informasi.  
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Materi tentang ilmu pengetahun dan teknologi berkaitan dengan upaya 

peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas usaha bidang 

perikanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperhatikan kearifan lokal.  

Materi tentang informasi meliputi pengetahuan yang didapatkan dari 

proses pembelajaran, pengalaman atau instruksi, kebijakan, inovasi, 

teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi lain yang dapat 

meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelompok 

sasaran antara.  

Materi tentang ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya 

perikanan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses 

potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses pasar, serta 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Materi tentang manajemen antara lain untuk meningkatkan kemampuan 

mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat.  

Materi tentang hukum antara lain memberikan informasi tentang 

peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan 

kewajibannya khususnya yang berkaitan dengan bidang perikanan.  

Materi tentang pelestarian lingkungan berkaitan dengan pemahaman dan 

kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya perikanan 

sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Materi penyuluhan perikanan dalam bentuk teknologi tertentu merupakan 

materi yang berisi tentang teknologi yang diperkirakan dapat merusak 

lingkungan hidup, menggangu kesehatan dan ketenteraman masyarakat, 

serta dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku utama, pelaku usaha dan 

masyarakat, antara lain meliputi kegiatan eksplorasi, pemanfaatan 

invasive alien species, mikroba, materi genetik impor, hasil rekayasa 

genetik, dan biodiversiti lainnya yang belum pernah dimanfaatkan serta 

penerapan teknologi pengendalian hama penyakit.  

Materi penyuluhan perikanan dalam bentuk teknologi tertentu harus 

mendapat rekomendasi dari lembaga yang bertanggung jawab atas nama 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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Pemilihan materi penyuluhan perikanan didasarkan pada beberapa faktor, 

yaitu:  

a. keadaan wilayah sasaran;  

b. kebijakan dan program pemerintah;  

c. keadaan sosial ekonomi dan budaya;  

d. keadaan perilaku, pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sasaran;  

e. kebutuhan sasaran dan dapat memecahkan permasalahan sasaran.  

 

Materi penyuluhan perikanan disusun oleh institusi penyelenggara 

penyuluhan perikanan, penyuluh perikanan, dan/atau pihak lain yang 

dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan 

dan kepentingan pelaku utama, pelaku usaha dan sasaran antara.  

Penyuluh perikanan dalam menyampaikan materi penyuluhan perikanan 

dapat memilih dan menetapkan materi penyuluhan yang paling tepat 

untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada kelompok sasaran 

penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan yang telah disahkan 

dan rencana kerja tahunan yang telah disusun. 

 

4. Rangkuman  

Metode penyuluhan perikanan adalah cara yang digunakan untuk 

mendekatkan penyuluh perikanan dengan sasaran penyuluhannya. 

Metode penyuluhan perikanan dikelompokkan berdasarkan: tujuan 

penyuluhan perikanan, jumlah sasaran, media yang digunakan dam teknik 

komunikasi. 

Metode penyuluhan perikanan berdasarkan media meliputi: media terdengar,  

media cetak dn media tertayang.  

Materi penyuluhan perikanan ditujukan untuk menyediakan bahan penyuluhan 

perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan sasaran penyuluhan 

perikanan.  

 

5. Formatif  

Pilihlah salah satu materi penyuluhan terkait budidaya ikan kemudian buatlah 

dalam bentuk media (media terdengar; media cetak dan media tertayang)  

J.  
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KEGIATAN BELAJAR IX 

 

1. Judul  

Judul dari kegiatan belajar IX adalah : Perencanaan dan evaluasi 

penyuluhan 

2. Indikator  

Dapat memahami dan membuat perencanaan dan evaluasi penyuluhan 

3. Urairan Materi  

A. Perencanaan Penyuluhan Perikanan 

Perencanaan penyuluhan yang selanjutnya di kenal dengan istilah 

Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun 

secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat 

pengendali pencapaian tujuan penyuluhan perikanan. 

Programa penyuluhan perikanan disusun berdasarkan azas:  

a. Realistik, yaitu programa penyuluhan perikanan sesuai dengan kondisi 

nyata yang memungkinkan untuk dilaksanakan;  

b. Manfaat, yaitu programa penyuluhan perikanan harus memberikan nilai 

guna bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan 

sikap pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan 

produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan;  

c. Partisipatif, yaitu programa penyuluhan perikanan melibatkan peran 

aktif pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh perikanan sejak 

identifikasi potensi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi;  

d. Terukur, yaitu programa penyuluhan perikanan dapat dinilai secara 

kuantitatif dan memuat alokasi waktu yang jelas;  

e. Demokratis, yaitu programa penyuluhan perikanan dilaksanakan 

dengan saling menghormati pendapat antara Pemerintah, pemerintah 

daerah, pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat;  

f. Bertanggung gugat, yaitu programa penyuluhan perikanan yang 

dilaksanakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah 

dilakukan dengan perencanaan yang dibuat dengan sederhana, 

terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadualkan;  

g. Keterpaduan, yaitu programa penyuluhan perikanan disusun dengan 

memperhatikan programa penyuluhan perikanan tingkat desa, tingkat 
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kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, 

dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;  

h. Kesinergian, yaitu programa penyuluhan perikanan pada tiap tingkatan 

mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung.  

 
Programa penyuluhan perikanan disusun dengan maksud, untuk:  

a. menumbuhkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, 

pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat 

termasuk penyuluh perikanan dalam penyelenggaraan penyuluhan 

perikanan; b. memberikan kesempatan kepada pelaku utama, pelaku 

usaha dan masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi penyuluhan perikanan;  

c. membangun pemahaman penyuluh perikanan, pelaku utama dan 

pelaku usaha, lembaga/instansi terkait yang menangani penyuluhan 

perikanan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara 

mencapai tujuan penyuluhan perikanan.  

 
Programa penyuluhan perikanan disusun dengan tujuan:  

a. memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan 

penyelenggaraan penyuluhan perikanan;  

b. memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan dalam menyusun 

rencana kegiatan penyuluhan.  

Programa penyuluhan perikanan memuat unsur: 

 a. keadaan;  

b. masalah;  

c. tujuan;  

d. cara mencapai tujuan. 

 
Keadaan pada programa penyuluhan perikanan merupakan data, fakta 

dan keterangan yang diperoleh, dihimpun, atau dikumpulkan pada saat 

akan disusunnya programa penyuluhan perikanan. Data, fakta, dan 

keterangan merupakan data, fakta, dan keterangan yang masih relevan 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data sebagaimana dimaksud 

terdiri atas data aktual dan data potensial. Data aktual merupakan data 

yang telah dapat dicapai oleh sebagian besar masyarakat setempat 

dengan pola dan teknik yang umum dipraktekkan. Data potensial 
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merupakan data yang telah dapat dicapai dalam skala kecil dan dapat 

dicapai sesuai dengan potensi yang ada di wilayah setempat.  

 
Masalah dalam programa penyuluhan perikanan merupakan kesenjangan 

antara data potensial dengan data aktual yang terdiri dari faktor yang 

bersifat: Perilaku dan non perilaku. Faktor bersifat perilaku merupakan 

faktor-faktor yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Sedangan Faktor bersifat non perilaku merupakan faktor-faktor 

yang berkaitan dengan sumber daya alam dan faktor penunjang. Tujuan 

pada programa penyuluhan perikanan harus dapat menggambarkan 

perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 

yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

Programa penyuluhan perikanan disusun melalui tahapan:  

a. perumusan keadaan;  

b. penetapan masalah;  

c. penetapan tujuan;  

d. penetapan cara mencapai tujuan;  

e. rencana monitoring dan evaluasi;  

f. revisi programa penyuluhan perikanan. 

 
Perumusan keadaan meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis 

data tentang potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pelaku utama, 

serta perilaku dan kebutuhan pelaku utama dalam usaha yang 

beriorientasi bisnis perikanan. Perumusan keadaan dilakukan melalui 

salah satu metode:  

a. identifikasi potensi wilayah atau Participatory Rural Appraisal (PRA);  

b. teknik identifikasi faktor penentu atau Impact Point;  

c. memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(weaknesses) dan ancaman (threats) atau SWOT analysis;  

d. kelompok diskusi terbatas atau Focus Group Discussion (FGD);  

e. kombinasi berbagai metode.  

 
Perumusan keadaan menggambarkan kondisi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, dan sumber daya penunjang, meliputi: a. luas lahan 

potensial untuk perikanan dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan; 
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b. iklim; c. jenis tanah; d. topografi; e. penggunaan lahan; f. wilayah 

kegiatan administrasi; g. keadaan irigasi dan/atau sumber air; h. kualitas 

dan kuantitas air; i. tata guna lahan; j. produksi potensial yang dapat 

dicapai dan produksi aktual yang baru dicapai; dan k. data potensial 

penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan, serta data aktual 

penggunaan perahu atau alat penangkapan ikan yang baru dimanfaatkan.  

Kondisi sumber daya manusia meliputi: a. data penduduk; b. kelompok di 

bidang perikanan; c. kelas kelompok; d. penyuluh perikanan; e. gabungan 

kelompok/asosiasi; dan f. data lain yang berkenaan dengan sumber daya 

manusia. Kondisi sumber daya penunjang yang diaksuda adalah : a. 

kebijakan pemerintah; b. kelembagaan keuangan; c. kelembagaan 

pendidikan; d. kelembagaan pelatihan; e. kelembagaan penelitian dan 

perekayasaan; f. pasar; g. sarana dan prasarana kelompok; dan h. 

kelembagaan masyarakat. 

Penetapan masalah dilakukan melalui tahapan, yaitu :  

a. mengidentifikasi permasalahan umum dari segi teknis, sosial, dan 

ekonomis;  

b. menetapkan permasalahan khusus berdasarkan hasil identifikasi 

permasalahan umum; dan c. menetapkan prioritas masalah dengan 

menggunakan metode analisis. 

Penetapan tujuan dilakukan melalui tahapan:  

a. mengidentifikasi pernyataan yang tepat berdasarkan masalah yang 

telah ditetapkan; b. menetapkan tujuan umum untuk menjawab 

pernyataan masalah umum;  

c. menetapkan tujuan khusus untuk menjawab pernyataan masalah 

khusus.  

 
Tujuan dirumuskan berdasarkan prinsip:  

a. spesifik, yaitu fokus pada sasaran penyuluhan yang diberdayakan;  

b. terukur, yaitu jelas sampai sejauh mana perubahan/perkembangan 

yang akan dicapai;  

c. dapat dikerjakan, yaitu memperhatikan kemampuan dan sumberdaya 

yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut;  

d. realistis, yaitu bersifat nyata dan wajar;  

e. memiliki batasan waktu, yaitu memuat batasan  
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Penetapan cara mencapai tujuan dirumuskan dalam bentuk Rencana 

Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan yang disusun dengan tahapan:  

a. menginventarisasi kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 

satu tahun; b. menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan analisis 

prioritas masalah; dan  

c. menyajikan seluruh rencana kegiatan dalam bentuk tabulasi/matrik. 

waktu dalam pencapaiannya. 

 

4. Rangkuman  

Perencanaan penyuluhan yang selanjutnya di kenal dengan istilah Programa 

penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis 

untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian 

tujuan penyuluhan perikanan. Programa penyuluhan perikanan memuat 

unsur: keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan. 

Programa penyuluhan perikanan disusun dengan tujuan: memberikan arah, 

pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan 

penyuluhan perikanan serta memberikan pedoman bagi penyuluh perikanan 

dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan 

Programa penyuluhan perikanan disusun melalui tahapan:  

a. perumusan keadaan;  

b. penetapan masalah;  

c. penetapan tujuan;  

d. penetapan cara mencapai tujuan;  

e. rencana monitoring dan evaluasi;  

f. revisi programa penyuluhan perikanan. 

 

5. Formatif  

K. Mari berlatih menyusun perencanaan penyuluhan. 

Tentukan lokasi wilayah binaan anda, dan buatlah program sesuai 

dengan pedoman dan syarat syarat penyusunan programa penyuluhan 

perikanan. 
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PENUTUP 

 

Demikian penyusunan Modul Dasar-Dasar Penyuluhan sebagai pedoman 

pembelajaran bagi taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku 

Program Studi Budi Daya Ikan semester II.  

Diharapkan dengan mempelajari seluruh isi modul dan melaksanakan 

setiap praktek unjuk kerja diharapkan peserta didik dapat lebih siap 

menghadapi uji kompetensi keahlian. 
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