
 

 

 

 

KEPUTUSAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KEP.54/MEN/2011 

 

TENTANG 

 
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN                        

DAN ANGKA KREDITNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan 
keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan 
fungsional Penyuluh Perikanan dan guna menindaklanjuti Pasal 5 
ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional 
Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, dan Pasal 33 Peraturan 
Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk teknis 
jabatan fungsional penyuluh perikanan dan angka kreditnya; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan dan Angka Kreditnya; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 

 

 

 

2. Undang-Undang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5073); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4739);  

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4739);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang  
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi  
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4332); 

 

 

 

 

9.Peraturan ... 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4192); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  13 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4194); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, 
Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5018); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

18. Peraturan ... 
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18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

19. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 56/P Tahun 2010; 

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor: 
PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan dan Angka Kreditnya; 

21. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala 
Badan Kepegawaian Negara Nomor PB. 01/MEN/2009 dan Nomor 
14 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan  Jabatan Fungsional 
Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya; 

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 

 

MEMUTUSKAN:    

Menetapkan  :  KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS  JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH 
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA. 

KESATU       :  Menetapkan petunjuk teknis  jabatan fungsional Penyuluh Perikanan 
dan angka kreditnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA      : Petunjuk Teknis  Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka 
Kreditnya sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU merupakan 
acuan bagi pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan dan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan dan 
pengelolaan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan. 

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

  

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  12 September 2011 

 
       MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
       REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
         FADEL MUHAMMAD 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KEP.54/MEN/2011 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN 
DAN ANGKA KREDITNYA 
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dan Angka Kreditnya 

II Formulir  

 
 

   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
   REPUBLIK INDONESIA, 

 
   

ttd. 
   
 

          FADEL MUHAMMAD 
 
 



Lampiran I   : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
 Republik Indonesia 

 Nomor KEP.54/MEN/2011 
 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya 
 

 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN                       
DAN ANGKA KREDITNYA 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, 
pada Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah menyelenggarakan 
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan 
pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan” dan dalam Undang-
Undang tersebut ditentukan bahwa Pemerintah memberdayakan nelayan kecil 
dan pembudidaya ikan kecil melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan 
penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudidaya ikan kecil untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, 
pengolahan, dan pemasaran ikan. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan  
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, khususnya pada Pasal 22 ayat (1) 
disebutkan bahwa  “Penyuluh Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat fungsional 
yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian  
maka perlu adanya jaminan pengembangan karier, termasuk kejelasan kenaikan 
pangkat dan golongan secara proporsional terhadap penyuluh Pegawai Negeri 
Sipil termasuk di dalamnya penyuluh perikanan. 

Dengan adanya landasan hukum yang kuat sebagaimana tersebut di atas, 
penyuluh perikanan memegang peranan yang sangat strategis dalam rangka 
mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan perikanan, oleh sebab itu 
diperlukan penyuluh perikanan yang handal dan profesional yang didukung oleh 
kepastian karier dan pembinaan jabatan fungsional penyuluh perikanan. 

Sebagai implementasi peningkatan mutu profesionalisme dan pembinaan 
karir PNS yang bertugas di bidang penyuluhan perikanan, telah ditetapkan 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan 
Angka Kreditnya. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 
dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan Bersama 
Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan  Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya. 

 

 

Dengan ... 
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Dengan terbitnya dua peraturan tersebut, perlu dilakukan penjabaran yang 
lebih detail guna memudahkan pemahaman khususnya meliputi pelaksanaan dan 
pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang memuat Tugas 
Penyuluh Perikanan, Jenjang Jabatan/Kepangkatan Penyuluh Perikanan, Pejabat 
Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, Prosedur Pengangkatan, 
Perpindahan dari Jabatan Lain, Pembebasan Sementara, Pengangkatan 
Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Penyuluh Perikanan.  

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi 
Pembina menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan 
dan Angka Kreditnya. 

 

B. Maksud dan Tujuan  

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka 
Kreditnya dimaksudkan agar para Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan, Tim 
Penilai Penyuluh Perikanan, Pejabat Pengelola Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan, dan para Pejabat Struktural terkait mempunyai pedoman baku dalam 
hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan. 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka 
Kreditnya bertujuan untuk tercapainya keseragaman pemahaman dalam 
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan perikanan, tata kerja 
dan tata cara penilaian bagi Tim Penilai Penyuluh Perikanan, sehingga 
pengelolaan pembinaan bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan 
mempunyai standar yang sama baik di Pusat maupun Daerah. 

 

C. Pengertian  

Dalam Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ini yang 
dimaksud dengan: 

1. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki 
oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang 
diberikan oleh pejabat yang berwenang. 

2. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan 
keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan 
prosedur dan teknik kerja tertentu. 

3. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan 
keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin 
ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu. 

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

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

6. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan 
hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola sebagian 
atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir. 

7. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat 
yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan 
perikanan. 

8. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan 
digunakan sebagai materi penyuluhan. 

9. Program penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah suatu rencana 
kegiatan pendayagunaan segala sumber daya penyuluhan perikanan di 
berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerja sama yang serasi, selaras dan 
terpadu antara Pelaku Utama/Pelaku Usaha dengan pemerintah dan antara 
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka mewujudkan 
kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan 
perikanan. 

10. Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun 
secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan 
penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian tujuan. 

11. Rencana kerja Penyuluh Perikanan adalah jadwal kegiatan yang disusun 
oleh  para Penyuluh Perikanan Terampil dan Penyuluh Perikanan Ahli 
berdasarkan programa penyuluhan perikanan setempat, yang 
mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan 
pelaku utama dan pelaku usaha. 

12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi 
nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam 
rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 

13. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit hasil penilaian tim. 

14. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan 
angka kredit Penyuluh Perikanan. 

15. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu 
Tim Penilai dalam melakukan penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan. 

16. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan 
dan/atau hasil kajian/penelitian di bidang perikanan yang disusun oleh 
kelompok dan/atau perorangan yang membahas suatu pokok bahasan 
dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi, 
analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya. 

17. Piagam kehormatan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara asing atau organisasi 
ilmiah nasional/internasional atas prestasi dan reputasinya di bidang 
penyuluhan perikanan. 

18. Organisasi ... 
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18. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan etika profesi 
di bidang penyuluhan perikanan. 

19. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk 
dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang 
menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta  
sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 

20. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi 
pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan 
pendidikan dan pelatihan  yang telah terakreditasi oleh lembaga yang 
berwenang. 

21. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang 
dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. 

22. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan 
memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional Penyuluh Perikanan 
adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing atau pejabat lain 
yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah 
Kementerian Kelautan Perikanan. 

24. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. 

25. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah 
Bupati/Walikota. 

26. Metode Penyuluhan Perikanan adalah cara atau teknik penyampaian materi 
penyuluhan perikanan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku utama 
perikanan dan keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung 
agar mereka mengerti, mau, dan mampu menerapkan inovasi baru. 

27. Pengkajian/pengujian teknologi anjuran adalah kegiatan pengembangan 
penelitian sebelum dilakukan ujicoba lapang (kaji terap) dari suatu teknologi 
dari hasil penelitian yang dilakukan di lahan percontohan. 

28. Pengembangan profesi adalah kegiatan Penyuluhan Perikanan dalam 
rangka pengembangan diri melalui ilmu pegetahuan, teknologi, dan 
keterampilan untuk meningkatkan mutu penyuluhan perikanan dan 
profesionalisme Penyuluh Perikanan serta dalam rangka menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan perikanan. 

29. Makalah adalah suatu karya tulis yang berdasarkan kaidah ilmu yang 
disusun oleh seseorang yang membahas suatu pokok persoalan 
berdasarkan kaidah-kaidah ilmu perikanan. 

30. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas 
suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 

31. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang 
telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa 
menghilangkan atau mengubah gagasan penulis asli. 

32. Penulis ... 
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32. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide 
tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat 
outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan 
tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama 
atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama. 

33. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada 
penulis utama misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, 
menganalisa data, menyempurnakan konsep dan/atau penambahan bahan 
materi dan penunjang. 

34. Kegiatan pendukung penyuluhan perikanan adalah kegiatan penyuluhan 
perikanan yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas pokok, wewenang 
dan tanggung jawab Penyuluh Perikanan. 

35. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan yang mendiskusikan masalah 
tertentu dalam bidang penyuluhan perikanan untuk memperoleh suatu 
kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.  

36. Lokakarya adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah 
tertentu dalam bidang perikanan untuk memperoleh hasil tertentu yang perlu 
ditindak lanjuti. 

37. Kelas kemampuan kelompok adalah ukuran kemajuan kelompok pelaku 
utama.  

38. Data adalah catatan atas sekumpulan fakta sebagai pernyataan yang 
diterima dan/atau hasil pengukuran serta pengamatan suatu variabel yang 
bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.  

39. Data/informasi primer adalah data yang diambil/diperoleh langsung dari 
lapangan, biasa disebut sebagai penelitian (identifikasi, pengamatan 
dan/atau wawancara) lapangan/penelitian empiris/penelitian data sosiologis.  

40. Data/informasi sekunder adalah data yang sudah tersedia dan didapat tidak 
secara langsung dari obyek penelitian. 

41. Peta kegiatan usaha perikanan adalah gambaran sebagian atau seluruh 
wilayah kerja penyuluhan dengan berbagai aktivitas kegiatan usaha 
perikanan. 

42. Materi penyuluhan perikanan adalah bahan atau informasi yang disiapkan 
dalam rangka pelaksanaan penyuluhan perikanan. 

43. Kursus adalah kegiatan proses belajar mengajar terstruktur yang khusus 
diperuntukkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan yang 
diselenggarakan secara sistematis dan teratur dalam jangka waktu tertentu. 

44. Media cetak adalah media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-
pesan visual. Media cetak dapat pula diartikan sebagai informasi yang 
disajikan dalam bentuk cetakan. 

45. Media tertayang adalah media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan visual atau audio visual. 

46. Media terdengar adalah media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan audio. 

47. Demonstrasi ... 
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47. Demonstrasi cara adalah teknik penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi 
perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi pelaku utama dan/atau 
pelaku usaha perikanan.  

48. Demonstrasi hasil adalah teknik penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
untuk memperlihatkan secara nyata tentang hasil penerapan teknologi 
perikanan yang telah terbukti menguntungkan bagi pelaku utama dan/atau 
pelaku usaha perikanan atau teknologi lainnya yang sudah spesifik lokasi. 

49. Intermedier adalah orang yang bertindak sebagai perantara atau penengah 
atau moderator dalam kegiatan pertemuan.  
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BAB II 

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DAN  

UNSUR KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN 

 

A. Jenjang Jabatan Fungsional, Pangkat, dan Golongan Ruang 

PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dapat memiliki 
karir dengan pangkat atau golongan ruang mulai dari II/a sampai dengan 
golongan tertinggi IV/e sesuai dengan angka kredit yang dimilikinya.  Jenjang 
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, angka kredit, pangkat dan golongan 
ruang sebagaimana tersebut pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Jenjang, Pangkat/Golongan Ruang, dan Angka Kredit Jabatan 
Fungsional Penyuluh Perikanan 

NO 
JENJANG JABATAN 

FUNGSIONAL 
(JABFUNG) 

PANGKAT 

GOL/ RUANG 

ANGKA 
KREDIT 

ANGKA KREDIT 
KENAIKAN 
JENJANG 

I. Terampil:      

1. Penyuluh Perikanan 
Pelaksana Pemula 

Pengatur Muda, II/a 25 15 
(paling sedikit 

12 unsur utama) 
2. Penyuluh Perikanan 

Pelaksana 
Pengatur Muda Tingkat I, II/b 40 20 

(paling sedikit 
16 unsur utama) 

   Pengatur, II/c 60 20 
(paling sedikit 

16 unsur utama) 
    Pengatur Tingkat I, II/d 80 20 

(paling sedikit 
16 unsur utama) 

3. Penyuluh Perikanan 
Pelaksana Lanjutan 

Penata Muda, III/a 100 50 
(paling sedikit 

40 unsur utama) 

   Penata Muda Tingkat I, III/b 150 50 
(paling sedikit 

40 unsur utama) 
4. Penyuluh Perikanan 

Penyelia 
Penata, III/c 200 100 

(paling sedikit 
80 unsur utama) 

    Penata Tingkat I, III/d  300 Wajib 
mengumpulkan 
10 angka kredit 
dari tugas pokok 

penyuluhan 
setiap tahun 

 

 

 

    

Penata Muda, III/a ... 
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NO 
JENJANG JABATAN 

FUNGSIONAL 
(JABFUNG) 

PANGKAT 

GOL/ RUANG 

ANGKA 
KREDIT 

ANGKA KREDIT 
KENAIKAN 
JENJANG 

II. Ahli:        

5. Penyuluh Perikanan 
Pertama 

Penata Muda, III/a 100 50 

(paling sedikit 
40 unsur utama) 

    Penata Muda Tingkat I, III/b 150 50 

(paling sedikit 
40 unsur utama) 

6. Penyuluh Perikanan 
Muda 

Penata, III/c 200 100 

(paling sedikit 
80 unsur utama) 

   Penata Tingkat I, III/d 300 100 

(paling sedikit 
80 unsur utama) 

7. Penyuluh Perikanan 
Madya 

Pembina, IV/a 400 150 

(paling sedikit 
120 unsur 

utama) 

   Pembina Tingkat I, IV/b 550 150 

(paling sedikit 
120 unsur 

utama) 

    Pembina Utama Muda, IV/c 700 150 

(paling sedikit 
120 unsur 

utama) 

8. Penyuluh Perikanan 
Utama 

Pembina Utama Madya, IV/d 850 200 

(paling sedikit 
160 unsur 

utama) 

    Pembina Utama, IV/e 1.050 Wajib 
mengumpulkan 
25 angka kredit 
dari tugas pokok 

penyuluhan 
setiap tahun 

 

 

 

 

B. UNSUR ... 
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B. UNSUR KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN 

Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit jabatan fungsional 
Penyuluh Perikanan terdiri atas: 

1. Unsur Utama, meliputi: 

a. Pendidikan; 

b. Penyuluhan perikanan; 

c. Pengembangan penyuluhan perikanan; dan 

d. Pengembangan profesi.  

2. Unsur Penunjang yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan 
tugas pokok Penyuluh Perikanan. 
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BAB III 

RINCIAN DAN TOLOK UKUR KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN  

 

Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan terdiri atas Penyuluh Perikanan Tingkat 
Terampil dan Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli dengan jenjang jabatan/pangkat 
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang 
II/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, 
golongan ruang III/d untuk tingkat terampil dan jenjang jabatan/pangkat Penyuluh 
Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Utama, golongan ruang IV/e untuk tingkat ahli. 

Dalam melaksanakan tugas penyuluhan perikanan sebagaimana butir kegiatan 
sesuai jenjang jabatannya, maka Penyuluh Perikanan yang berada satu tingkat di 
atas dan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan 
penyuluhan perikanan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit 
kerja.  

Setiap butir kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya merupakan butir 
kegiatan yang belum pernah dinilai angka kreditnya pada periode penilaian angka 
kredit sebelumnya.  

Berikut ini adalah rincian dan tolok ukur kegiatan Penyuluh Perikanan yang 
dapat dinilai dengan angka kredit: 

A. PENDIDIKAN: 

1. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar pendidikan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah/perguruan tinggi yang 
terakreditasi atau sekolah/perguruan tinggi di lingkungan Kementerian; 
dan 

2) Jurusan/program studi di bidang perikanan, kelautan dan perikanan, 
penyuluhan perikanan, atau yang terkait dengan bidang tugas 
penyuluhan perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Fotokopi ijazah/gelar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

2) Surat Izin Belajar/Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang; dan 

3) Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan Penyuluh 
Perikanan sebagaimana Formulir 1. 

c. Pelaksana kegiatan dan pemberian angka kredit:  

1) Dilaksanakan oleh semua jenjang Penyuluh Perikanan; 

2) Pemberian angka kredit untuk ijazah yang sesuai dengan Tolok Ukur: 

a) Doktor/S3 yaitu 200; 

b) Magister/S2/Pasca Sarjana yaitu 150; 

c) Sarjana/Diploma IV yaitu 100; 

d) Sarjana  ... 
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d) Sarjana Muda/Diploma III yaitu 60;  

e) Diploma II yaitu 40; dan 

f) SUPM/SMK Perikanan yaitu 25. 

Keterangan: Apabila memperoleh ijazah/gelar yang lebih tinggi dan sesuai 
kualifikasi, maka angka kredit yang diberikan adalah sebesar 
selisih angka kredit yang pernah diberikan (ijazah lama) 
dengan angka kredit ijazah/gelar yang lebih tinggi tersebut. 

3) Pemberian angka kredit untuk masing-masing ijazah/gelar yang tidak 
memenuhi Tolok Ukur sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a 
atau memperoleh ijazah/gelar yang setara/setingkat dengan 
ijazah/gelar sebelumnya, dinilai sebagai unsur penunjang: 

a) Doktor yaitu 15; 

b) Pasca Sarjana yaitu 10; 

c) Sarjana/Diploma IV yaitu 5; dan 

d) Sarjana Muda/Diploma III yaitu 4. 

2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Penyuluhan Perikanan serta 
memperoleh Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 

a. Tolok Ukur: 

1) pendidikan dan pelatihan bidang teknis atau fungsional dengan jangka 
waktu paling sedikit 30 Jam Pelatihan; 

2) pendidikan dan pelatihan tersebut harus memuat jangka waktu 
pelaksanaan, tanggal, hari atau jumlah jam latihan (apabila jumlah jam 
latihan tidak ada maka jumlah jam dihitung dari jumlah hari dikalikan 8 
(delapan) jam latihan (45 menit)); dan 

3) Penyelenggaraan diklat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Diklat 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, atau swasta yang 
berbadan hukum.  

b. Bukti Fisik:  

1) Surat Perintah Tugas (SPT) mengikuti pendidikan dan pelatihan dari 
pimpinan unit kerja;  

2) Fotokopi STTPP/sertifikat dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan; dan 

3) Surat Pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyuluh 
Perikanan sebagaimana Formulir 1. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

1) Dilaksanakan oleh semua jenjang Penyuluh Perikanan; 

2) Angka kredit yang dapat diberikan untuk setiap STTPP/sertifikat yang 
sesuai, adalah sebagai berikut: 

a) lamanya lebih dari 960 jam, yaitu 15; 

b) lamanya antara 641-960 jam, yaitu 9; 

c) lamanya ... 
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c) lamanya antara  481-640 jam, yaitu 6; 

d) lamanya  antara 161-480 jam, yaitu 3; 

e) lamanya antara 81-160 jam, yaitu 2; dan 

f) lamanya antara 30-80 jam, yaitu 1; 

    Keterangan:  
1. Apabila penyelenggara diklat tidak mengeluarkan 

sertifikat/STTPP, sebagai pengganti sertifikat/STTPP 
dapat melampirkan surat keterangan dari penyelenggara 
dengan didukung daftar hadir, jadwal kegiatan dan Surat 
Perintah Tugas (SPT). 

2. Pelatihan lamanya kurang dari 30 jam, dikategorikan 
mengikuti kegiatan lokakarya/seminar tingkat nasional 
sebagai peserta dan angka kredit masuk ke dalam unsur 
penunjang. 

3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan memperoleh STTPP. 

a. Tolok Ukur: 

1) Pendidikan dan pelatihan pra jabatan diberi angka kredit apabila 
merupakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS); dan 

2) Penyelenggaraan diklat oleh Badan Diklat kelembagaan pemerintah. 

b. Bukti Fisik:  

1) Surat Perintah Tugas (SPT) mengikuti pendidikan dan pelatihan pra 
jabatan dari pimpinan unit kerja;  

2) Fotokopi STTPP/sertifikat dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang 
bersangkutan; dan 

3) Surat Pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyuluh 
Perikanan sebagaimana Formulir 1. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

1) Dilaksanakan oleh CPNS; dan 

2) Angka kredit yang diberikan: 

a) Prajabatan Golongan II, yaitu 1,5; dan 

b) Prajabatan Golongan III, yaitu 2. 

B. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA PEMULA 

1. Mengumpulkan data/informasi primer tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan tingkat kesulitan rendah 

a. Tolok Ukur:  

Data/informasi primer tingkat kesulitan rendah merupakan data/informasi 
yang diambil/diperoleh langsung dari lapangan/wilayah kerja setingkat 
pemerintahan desa, dengan persyaratan sebagai berikut: 

1) jumlah ... 
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1) jumlah responden/sampel adalah 10 – 50 orang, atau paling sedikit 5 
kelompok; 

2) Metode pengumpulan data berupa interview (wawancara tidak 
terstruktur); 

3) Kontinuitas data bersifat harian atau bulanan;   

4) jumlah variabel data yang dikumpulkan paling sedikit 3 variabel yang 
masing-masing mencerminkan tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan atau bersifat campuran.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi 
primer sebagaimana Formulir 2; dan                                                                                                                             

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data primer. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.029. 

2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan tingkat kesulitan rendah 

a. Tolok Ukur:  

Data/informasi sekunder tingkat kesulitan rendah merupakan data/informasi 
yang diambil/diperoleh tidak langsung dari lapangan/ wilayah kerja dan/atau 
studi literatur/penelitian dokumentasi/penelitian normatif murni dengan 
syarat jumlah variabel data yang dikumpulkan paling sedikit 3 variabel yang 
masing-masing mencerminkan tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
atau bersifat campuran. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mengumpulkan data/informasi 
sekunder sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data sekunder. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.013. 

3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan Tingkat 
kesulitan rendah 

a. Tolok Ukur: 

1) Peta kegiatan usaha perikanan yang memuat: 

a) deskripsi umum wilayah (nama wilayah, batas wilayah);  

b) lahan menurut penggunaan;  

c) sebaran komoditas usaha perikanan;  

d) letak ... 
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d) letak sentra usaha perikanan;  

e) penyebaran pelaku utama/pelaku usaha dan/atau kelompok 
perikanan;  

f) sarana dan prasarana penunjang.  

2) Peta memuat data/informasi tentang kegiatan usaha perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan peta kegiatan usaha 
perikanan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa peta. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberi Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.025. 

4. Membuat data monografi wilayah binaan 

a. Tolok Ukur: 

Data monografi wilayah binaan merupakan data tentang keadaan wilayah 
binaan (desa/kelurahan dan/atau kecamatan dan/atau kabupaten/kota) 
yang berisi tentang deskripsi umum wilayah, keadaan sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang dan permasalahan 
umum. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan data monografi 
wilayah binaan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa Monografi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.050. 

5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Rekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 10. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan rekapitulasi rencana kegiatan 
usaha kelompok pelaku utama perikanan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rekap rencana usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.035. 

6. Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat desa/UKL 

a. Tolok Ukur: 

1) Konsep ... 
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1) Konsep programa penyuluhan perikanan tingkat desa/UKL disusun 
berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan; 

2) Menyusun konsep programa merupakan kegiatan mengumpulkan, 
mengolah, menganalisa dan menyajikan bahan konsep programa; dan 

3) Konsep programa penyuluhan perikanan tingkat desa/UKL disepakati 
oleh penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep rograma 
penyuluhan perikanan tingkat desa/UKL sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.036. 

7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

a. Tolok Ukur: 

1) Menyusun rencana kerja Penyuluh Perikanan merupakan kegiatan 
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan pelaku 
utama/pelaku usaha berdasarkan programa; dan 

2) Rencana kerja Penyuluh Perikanan disusun sebagaimana Formulir 8 dan 
Formulir 9. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja 
penyuluh sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.042. 

8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk folder  

Folder adalah lembaran kertas yang dilipat dua atau tiga lipatan yang berisi 
pesan penyuluhan dalam bentuk tulisan gambar (foto atau ilustrasi). 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran kertas paling sedikit A5; 

2) Ukuran huruf (font) yang digunakan paling sedikit 10 dan/atau mudah 
dibaca;  

3) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

4) Pesannya harus singkat, padat, jelas dan tepat. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan folder sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa folder. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.017. 

9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk flipchart/peta singkap 

Flipchart/peta singkap merupakan lembaran-lembaran kertas berisi gambar 
dan tulisan yang disusun secara berurutan, bagian atasnya disatukan 
sehingga mudah disingkap. 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran kertas paling sedikit A3 

2) Ukuran huruf (font) yang digunakan paling sedikit 24 dan/atau mudah 
dibaca 

3) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

4) Pesannya harus singkat, padat, jelas dan tepat. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan flipchart/peta singkap 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa flipchart/peta singkap. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.033. 

10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk kartu kilat/flier  

Kartu kilat/flier merupakan kartu-kartu yang disusun secara berurutan 
(serial), masing-masing berisikan gambar. 

a. Tolok Ukur: 

1) Halaman muka berisi foto/gambar dan halaman belakang berisi 
keterangan gambar serta tahun pembuatan; 

2) Ukuran kartu paling banyak A4 dilipat 2 dan paling sedikit A4 dilipat 47; 

3) Ukuran font mudah dibaca; dan 

4) Pesannya harus singkat, padat, jelas dan tepat. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan kartu kilat/flier 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa kartu kilat/flier. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.016. 

11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perorangan/anjangsana  

Kunjungan  ... 



 

 

- 21 -

Kunjungan pembinaan kepada sasaran perorangan/anjangsana merupakan 
metode penyuluhan perikanan langsung kepada pelaku utama/pelaku usaha 
perikanan secara perorangan dengan mendatangi rumah atau tempat usaha 
pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a.  Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Kunjungan dilakukan paling banyak 4 kali per hari atau 2 jam 
perkunjungan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku dan pelaku usaha kepada sasaran perorangan sebagaimana 
Formulir 3;  

2) Jadwal kegiatan kunjungan pembinaan; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.007.  

12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran kelompok merupakan metode 
penyuluhan perikanan langsung dengan mendatangi pertemuan kelompok 
baik yang rutin maupun yang insidentil dalam rangka memberdayakan 
kelompok pelaku utama/pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap kelompok pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha perikanan yang dikunjungi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha kepada sasaran kelompok 
sebagaimana Formulir 3;  

2) Jadwal kegiatan kunjungan pembinaan; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.008. 

13. Melaksanakan kegiatan Temu Lapang bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL  

c. Temu ... 
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Temu lapang merupakan pertemuan di lapangan sebagai tindak lanjut 
demonstrasi cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu lapang tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Laporan temu lapang dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Lapang tingkat desa/UKL 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.024. 

14. Melaksanakan kegiatan Temu Wicara bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL 

Temu Wicara merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan  

2) Laporan temu wicara dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Wicara bagi Pelaku utama 
dan pelaku usaha tingkat desa/UKL sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.030. 

15. Melaksanakan kegiatan Temu Teknis bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/profesional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 
kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan  

2) Laporan temu teknis dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan. 

b. Bukti  ... 



 

 

- 23 -

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Teknis bagi Pelaku utama 
dan pelaku usaha tingkat desa/UKL sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Teknis 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.027. 

16. Melaksanakan kegiatan Temu Karya bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL  

Temu karya merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan 
pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Karya tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Laporan temu karya dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu karya ditingkat desa/UKL 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.027. 

17. Melaksanakan kegiatan Mimbar Sarasehan bagi Kontak Pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat desa/UKL 

Mimbar sarasehan merupakan 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 perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Laporan mimbar sarasehan dibuat oleh masing-masing pelaksana 
kegiatan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan ditingkat 
desa/UKL sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Mimbar Sarasehan. 

c. Pelaksana ... 
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c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.027.  

18. Menjadi intermedier pada  kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat desa/UKL 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu lapang tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada  kegiatan temu lapang bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desa/UKL sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan dari 
Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.006.  

19. Menjadi intermedier pada kegiatan Temu Wicara bagi Pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat desa/UKL 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan Temu Wicara bagi 
Pelaku utama dan pelaku usaha tingkat desa/UKL sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.006. 

20. Menjadi intermedier pada kegiatan Mimbar Sarasehan bagi Kontak Pelaku 
utama dan pelaku usaha tingkat desa/UKL 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 
2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan Mimbar 
Sarasehan bagi Kontak Pelaku utama dan pelaku usaha tingkat 
desa/UKL sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh penyelenggara kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.006. 

21. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha 

Widyakarya merupakan kegiatan perjalanan bersama yang dilaksanakan 
oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan untuk mempraktekkan 
hasil suatu pengajaran atau melakukan suatu karya yang bermanfaat di 
tempat yang dituju. 

Widyawisata adalah kegiatan perajalanan bersama yang dilakukan olek 
kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan untuk belajar 
dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang 
sesungguhnya. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan widyakarya/widyawisata yang dilaksanakan dan didampingi 
oleh Penyuluh Perikanan; dan 

2) Widyakarya/widyawisata pada kegiatan usaha perikanan 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melaksanakan dan mendampingi kegiatan 
widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3)  Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.028.  

22. Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Materi kursus merupakan tulisan tentang suatu pokok bahasan yang 
disiapkan dalam rangka kursus bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan dalam bentuk makalah atau bahan tayang. 

Modul merupakan acuan bagi tenaga pelatih dan peserta pada proses 
belajar mengajar dalam suatu kursus, yang berisi: pendahuluan (latar 
belakang, deskripsi singkat, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi 
pokok dan submateri pokok, waktu pembelajaran, metode pembelajaran, dan 
media/sarana pembelajaran); pokok bahasan (materi, rangkuman dan 
latihan); penutup; daftar pustaka; dan riwayat penulis. 

 

 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

1) Modul berisi pendahuluan (latar belakang, deskripsi singkat, 
kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi pokok dan submateri 
pokok, waktu pembelajaran, metode pembelajaran, dan media/sarana 
pembelajaran); pokok bahasan (materi, rangkuman dan latihan); 
penutup; daftar pustaka; dan riwayat penulis;  

2) Materi/modul pada kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat; 

3) Setiap materi/modul kursus bagi pelaku utama yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi/modul  
kursus bagi pelaku utama sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa materi/modul. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.046. 

23. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama 

Fasilitator merupakan seseorang yang menjadi pemandu proses kegiatan 
dengan prinsip terbuka, inklusif, dan adil sehingga setiap individu 
berpartisipasi secara seimbang. Fasilitator juga menciptakan ruang aman 
dimana semua pihak bisa sungguh-sungguh berpartisipasi. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Setiap laporan kegiatan fasilitator kursus bagi pelaku utama yang 
difasilitasi.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula 0.010. 

24. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan 

Pramuwicara merupakan orang atau kumpulan orang yang diberi tugas untuk 
menjadi juru penerang atau pemberi informasi tentang model, contoh, 
barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya yang 
dipertunjukkan dalam sebuah stan pameran. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap ... 
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Setiap kegiatan pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan 
yang dilaksanakan selama 2 sampai dengan 6 jam, kegiatan yang lebih 
dari 6 jam maka angka kredit yang diberikan dinilai setara dengan dua 
kali kegiatan.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi pramuwicara dalam pameran 
pembangunan perikanan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.014. 

25. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, 
pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana 
prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan) 

a. Tolok Ukur: 

Penyuluhan massal merupakan metoda penyuluhan yang sasarannya 
paling sedikit 50 orang dengan tujuan menyampaikan informasi/materi 
penyuluhan kepada khalayak luas 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan massal 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.012. 

26. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang 
berkonsultasi di bidang perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang 
berkonsultasi di bidang perikanan yang dilakukan. 

2) Setiap kegiatan bimbingan yang memuat satu topik permasalahan 
yang ditangani oleh Penyuluh Perikanan memuat paling banyak 75 
topik permasalahan per tahun.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dalam pemecahan 
masalah pelaku utama sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.008. 

27. Menumbuhkan ... 
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27. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama 
antara pelaku utama dengan swasta yang dituangkan dalam bentuk ikatan 
kerja sama dalam rangka penyediaan dukungan dan kemudahan untuk 
pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan swasta 
yang ditumbuhkan dan digalang. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan menumbuhkan dan 
menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.009. 

28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum diskusi untuk 
membahas hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil 
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keputusan/surat keterangan (dokumen asli atau fotokopi yang 
disahkan oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.006. 

29. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat ... 
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1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil 
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keputusan/surat keterangan (dokumen asli atau fotokopi yang 
disahkan oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.006. 

30. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksanan Pemula, angka kredit 0.006. 

31. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan 

Kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum 
diskusi untuk membahas konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan. 

a.  Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kecamatan yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kecamatan sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

 

c. Pelaksana ... 
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c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.006. 

C. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA 

1. Mengumpulkan data/informasi primer tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan tingkat kesulitan sedang 

a. Tolok Ukur:  

Data/informasi yang diambil/diperoleh langsung dari lapangan/wilayah 
kerja setingkat di atas pemerintahan desa, dengan persyaratan sebagai 
berikut: 

1) jumlah responden/sampel adalah 51 – 100 orang, atau paling sedikit 10 
kelompok;  

2) Metode pengumpulan data berupa interview (wawancara terstruktur) 
dan kuisioner; 

3) Kontinuitas data bersifat per triwulan dan/atau semesteran;   

4) jumlah variabel data yang dikumpulkan paling sedikit 4 (empat) variabel 
yang masing-masing mencerminkan tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan atau bersifat campuran. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi 
primer sebagaimana Formulir 2; dan  

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data primer. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.054. 

2. Mengumpulkan data/informasi sekunder tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan tingkat kesulitan sedang. 

a. Tolok Ukur:  

1) Data/informasi yang diambil/diperoleh tidak langsung dari 
lapangan/wilayah kerja dan/atau studi literatur/penelitian 
dokumentasi/penelitian normatif murni  dengan syarat jumlah variabel 
data yang dikumpulkan paling sedikit 4 (empat) variabel yang masing-
masing mencerminkan tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
atau bersifat komposit; dan 

2) Setiap data/informasi sekunder tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan tingkat kesulitan sedang yang dikumpulkan. 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi 
sekunder sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data sekunder. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.034. 

3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan tingkat 
kesulitan sedang 

a. Tolok Ukur: 

1)  Peta kegiatan usaha perikanan yang memuat: 

a) deskripsi umum wilayah (nama wilayah, batas wilayah);  

b) lahan menurut penggunaan;  

c) sebaran komoditas usaha perikanan;  

d) bidang dan segmentasi usaha perikanan;  

e) letak sentra usaha perikanan;  

f) penyebaran pelaku utama/pelaku usaha dan/atau kelompok 
perikanan; dan  

g) sarana dan prasarana penunjang.  

2) Peta dapat dilengkapi dengan data yang lebih kompleks; dan 

3) Peta memuat data/informasi tentang kegiatan usaha perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan peta kegiatan usaha 
perikanan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa peta. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberi Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, dengan diberikan angka kredit 0.048. 

4. Membuat data monografi wilayah binaan 

a. Tolok Ukur: 

Data monografi wilayah binaan merupakan data tentang keadaan wilayah 
binaan (desa/kelurahan dan/atau kecamatan dan/atau kabupaten/kota) 
yang berisi tentang deskripsi umum wilayah, keadaan sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang serta permasalahan 
umum. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan membuat data monografi 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa Monografi. 

c. Pelaksana ... 
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c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.066. 

5. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Rekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 10. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan merekapitulasi rencana usaha 
kelompok sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rekapitulasi rencana usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.046. 

6. Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

1) Konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan disusun 
berdasarkan programa penyuluhan perikanan tingkat desa/UKL dan 
program/kebijakan pembangunan perikanan di tingkat kecamatan; 

2) Menyusun konsep programa merupakan kegiatan mengumpulkan, 
mengolah, menganalisa dan menyajikan bahan konsep programa; dan 

3) Setiap kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan yang diikuti dan menjadi anggota. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi anggota dalam menyusun konsep programa 
tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keputusan/surat keterangan (dokumen asli atau fotokopi yang 
disahkan oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.027.  

7. Menjadi anggota dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan kecamatan. 

 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi anggota dalam membahas konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.012. 

8. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

Rencana kerja Penyuluh Perikanan merupakan jadwal kegiatan yang disusun 
oleh Penyuluh Perikanan berdasarkan programa, yang mencantumkan hal-
hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku 
usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Menyusun rencana kerja Penyuluh Perikanan merupakan kegiatan 
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan pelaku 
utama/pelaku usaha berdasarkan programa. 

2) Rencana kerja Penyuluh Perikanan disusun sebagaimana Formulir 8 
dan Formulir 9.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan menyusun rencana kerja 
penyuluh sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.056. 

9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk klips/serial foto 

Klips/serial foto merupakan materi penyuluhan perikanan berupa rangkaian 
foto yang disusun secara berurutan sehingga menjadi suatu kesatuan 
cerita/gagasan kegiatan di bidang perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap materi penyuluhan dalam bentuk klips/serial foto yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan menyusun materi penyuluhan 
dalam bentuk klips/serial foto sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa klips/serial foto. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.027. 

10. Melakukan ... 
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10. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perorangan/anjangsana 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran perorangan/anjangsana adalah 
metode penyuluhan perikanan langsung kepada pelaku utama/pelaku usaha 
perikanan secara perorangan dengan mendatangi rumah atau tempat usaha 
pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha perikanan yang dikunjungi, paling banyak 4 (empat) kali per hari 
atau 2 (dua) jam perkunjungan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
sasaran perorangan sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.010. 

11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran kelompok adalah metode 
penyuluhan perikanan langsung dengan mendatangi pertemuan kelompok 
baik yang rutin maupun yang insidentil dalam rangka memberdayakan 
kelompok pelaku utama/pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap kelompok pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha perikanan yang dikunjungi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
sasaran kelompok sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.011. 

12. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
sederhana yang direkomendasi  

Teknologi ... 
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Teknologi perikanan tingkat sederhana merupakan teknologi tepat guna yang 
bisa langsung digunakan oleh masyarakat tanpa harus ada pendampingan 
dari penghasil teknologi dimaksud. 

a. Tolok Ukur: 

1) Demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sederhana yang 
direkomendasi memuat karakteristik sebagai berikut: 

a) alat bantu yang digunakan mudah diperoleh dengan prinsip kerja 
sederhana; dan 

b) sasaran pelaku utama/usaha tingkat pemula. 

2) Teknologi perikanan yang mengacu pada referensi yang berlaku umum, 
kebijakan lembaga dan/atau direkomendasi oleh instansi yang 
berwenang; dan 

3) Teknologi perikanan yang dimaksud meliputi teknologi bidang budidaya 
ikan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, pemasaran hasil perikanan, 
konservasi sumber daya perikanan dan/atau bidang lain yang terkait 
dengan pemberdayaan masyarakat perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.080. 

13. Melaksanakan kegiatan Temu Lapang bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan 

Temu lapang adalah pertemuan di lapangan sebagai tindak lanjut 
demonstrasi cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang. 

a. Tolok Ukur: 

Temu lapang tentang kegiatan perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Lapang tingkat kecamatan 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.032. 

14. Melaksanakan kegiatan Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan 

Temu Wicara merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pemerintah 

untuk ... 
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untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam 
pembangunan perikanan, serta antisipasi dan peran serta pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan Temu Wicara bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan yang dilaksnakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Wicara tingkat kecamatan 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.040. 

15. Melaksanakan kegiatan Temu Usaha bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/Unit Kerja Lapangan (UKL) 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Usaha tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan Temu Usaha bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Usaha tingkat desa/UKL 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.040. 

16. Melaksanakan kegiatan Mimbar Sarasehan bagi Kontak Pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat kecamatan 

Mimbar sarasehan merupakan forum konsultasi antara gabungan kelompok 
pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi kelompok perikanan 
dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara berkala atau periodik 
dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan 
menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan perikanan. 

Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan Mimbar Sarasehan bagi Kontak Pelaku utama dan pelaku 
usaha tingkat kecamatan yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Mimbar Sarasehan tingkat 
kecamatan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Mimbar Sarasehan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.036. 

17. Menjadi Intermedier pada kegiatan Temu Wicara bagi Pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan  

2) Setiap kegiatan Temu Wicara bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan Temu Wicara 
tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara dan Surat 
Keterangan yang dibuat oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

18. Menjadi intermedier pada kegiatan Mimbar Sarasehan bagi Kontak Pelaku 
utama dan pelaku usaha tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan Mimbar Sarasehan bagi Kontak Pelaku utama dan pelaku 
usaha tingkat kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan Mimbar 
Sarasehan tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

19. Menjadi ... 
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19. Menjadi intermedier pada Kegiatan Temu Teknis bagi Pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat desa/UKL 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

2) Setiap Kegiatan Temu Teknis bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan Temu Teknis 
tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

20. Menjadi intermedier pada Kegiatan Temu Karya bagi Pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat desa/UKL 

Temu karya merupakan kegiatan pertemuan antara Penyuluh Perikanan 
dengan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta masyarakat untuk 
menyampaikan hasil karya inovasi Penyuluh Perikanan bidang perikanan 
yang sudah diujicobakan oleh kelompok dan dipresentasikan di depan 
Penyuluh Perikanan lainnya. 

Tahapan :  

1) karya inovasi Penyuluh Perikanan; 

2) uji Coba oleh Kelompok; 

3) dipresentasikan di depan penyuluh lainnya; dan 

4) disampaikan kepada masyarakat. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi Temu Karya tentang teknis perikanan; dan 

2) Setiap Kegiatan Temu Karya bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat desa/UKL yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan Temu Karya 
tingkat desa/UKL sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

21. Melaksanakan ... 
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21. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan widyakarya/widyawisata yang dilaksanakan dan didampingi 
oleh Penyuluh Perikanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 

2) Widyakarya/widyawisata pada kegiatan usaha perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat perintah tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan dan mendampingi kegiatan 
widyakarya/widyawisata sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.03 

22. Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Materi kursus merupakan tulisan tentang suatu pokok bahasan yang 
disiapkan dalam rangka kursus bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan dalam bentuk makalah atau bahan tayang. 

Modul merupakan acuan bagi tenaga pelatih dan peserta pada proses 
belajar mengajar dalam suatu kursus, yang berisi: pendahuluan (latar 
belakang, deskripsi singkat, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi 
pokok dan sub materi pokok, waktu pembelajaran, metode pembelajaran, 
dan media/sarana pembelajaran); pokok bahasan (materi, rangkuman dan 
latihan); penutup; daftar pustaka; dan riwayat penulis. 

a. Tolok Ukur: 

1) Materi/modul pada kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Setiap materi/modul  kursus bagi pelaku utama yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan modul/kursus bagi 
pelaku utama sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa materi/modul. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.061. 

23. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama 

a. Tolok Ukur: 

1) Jangka waktu antara 8  sampai dengan 16 Jam Pelajaran. 

2) Kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat; dan 

3) Setiap ... 
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3) Setiap laporan kegiatan fasilitator kursus bagi pelaku utama yang 
difasilitasi.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi fasilitator dalam  kegiatan kursus 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.014. 

24. Melaksanakan  kegiatan gelar teknologi perikanan 

Gelar teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan 
teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah 
matang (good will inovasi) di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha dan dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan 
bimbingan teknis oleh Penyuluh Perikanan.  

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan gelar teknologi perikanan yang dilaksanakan.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan gelar teknologi perikanan  
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.029. 

25. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, 
pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana 
prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan) 

a. Tolok Ukur: 

1) Penyuluhan massal merupakan metoda penyuluhan yang sasarannya 
paling sedikit 50 orang dengan tujuan menyampaikan informasi/materi 
penyuluhan kepada khalayak luas; dan 

2) Setiap kegiatan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat 
nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan 
menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum 
(kelestarian dan kebersihan lingkungan) yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan massal 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.016. 

26. Melakukan ... 
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26. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang 
berkonsultasi di bidang perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang 
berkonsultasi di bidang perikanan yang dilakukan; dan 

2) Setiap kegiatan bimbingan yang memuat satu topik permasalahan. 
Topik permasalahan yang ditangani oleh penyuluh paling banyak 75 
(tujuh puluh lima) topik permasalahan per tahun.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan pemecahan masalah 
pelaku utama sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.011. 

27. Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan/atau 
pelaku usaha 

Kelembagaan kelompok  pelaku utama dan/atau pelaku usaha merupakan  
kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang bergerak/berusaha 
di bidang perikanan dan dapat bersifat formal maupun nonformal.  

a. Tolok Ukur: 

1) Kelembagaan pelaku utama perikanan beranggotakan pembudidaya 
ikan, pengolah ikan, dan/atau nelayan; 

2) Kelembagaan pelaku usaha perikanan yang dibentuk menurut hukum 
Indonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha 
perikanan dari hulu sampai hilir; dan 

3) Setiap kelembagaan kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
yang ditumbuhkembangkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhkembangan 
kelembagaan sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.014. 

28. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

a. Tolok Ukur: 

1) Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama 
antara pelaku utama dengan swasta yang dituangkan dalam bentuk 
ikatan kerja sama dalam rangka penyediaan dukungan dan kemudahan 
untuk pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok; dan 

2) Setiap ... 
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2) Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan 
swasta yang ditumbuhkan dan digalang 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan dan penggalangan 
kemitraan usaha kelompok dengan swasta sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.012. 

29. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
perikanan tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

30. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap kegiatan diskusi hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
perikanan tingkat kecamatan yang diikuti dan menjadi penyaji; dan 

2) Konsep evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan belum 
pernah dinilai angka kredit pada periode sebelumnya. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.012. 

31. Menjadi ... 
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31. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan diksusi hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana 
Formulir 4; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

32. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan di tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan 
yang dikumpulkan dan diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mengumpulkan dan mengolah 
data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kecamatan sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat Perintah Tugas (SPT)/keterangan (dokumen asli atau fotokopi 
yang disahkan oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa data. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.054. 

33. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Setiap diskusi konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di tingkat kabupaten/kota sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti  ... 
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3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

34. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan di tingkat kecamatan yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.008. 

D. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN 

1. Mengumpulkan data/informasi primer tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan Tingkat Kesulitan Tinggi 

a. Tolok Ukur:  

1) Memenuhi persyaratan: 

a. jumlah responden/sampel adalah 101 – 150 orang, atau paling 
sedikit 15 (lima belas) kelompok;  

b. Metode pengumpulan data berupa interview (wawancara terstruktur), 
kuisioner dan observasi; 

c. Kontinuitas data bersifat time series atau tahunan; dan 

d. jumlah variabel data yang dikumpulkan paling sedikit 5 (lima) 
variabel yang masing-masing mencerminkan tentang potensi 
wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan atau bersifat campuran. 

2) Setiap data/informasi primer tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan Tingkat Kesulitan Tinggi yang dikumpulkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mengumpulkan data/informasi 
primer tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan  

individu ... 
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individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan Tingkat Kesulitan 
Tinggi sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data primer. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.169. 

2. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat 
kesulitan rendah 

a. Tolok Ukur: 

1) Pengolahan data/informasi tingkat kesulitan rendah adalah 
pengelompokan atau pengkategorian atau pengurutan/pemeringkatan/ 
tabulasi data paling sedikit 1 (satu) desa dan paling banyak 1 (satu) 
kabupaten; dan 

2) Setiap data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
tingkat kesulitan rendah yang diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mengolah data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, 
kelompok, maupun masyarakat perikanan Tingkat Kesulitan Rendah 
persiapan penyuluhan perikanan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.080. 

3. Membuat data monografi wilayah binaan 

Data monografi wilayah binaan merupakan data tentang keadaan wilayah 
binaan (desa/kelurahan dan/atau kecamatan dan/atau kabupaten/kota). 

a. Tolok Ukur: 

Monografi berisi tentang deskripsi umum wilayah, keadaan sumber daya 
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang dan 
permasalahan umum. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan data monografi 
wilayah binaan persiapan penyuluhan perikanan sebagaimana Formulir 
2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa Monografi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.166. 

4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Rekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 10. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan perikanan merekapitulasi 
rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rekap rencana usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.116. 

5. Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan disusun 
berdasarkan programa penyuluhan perikanan tingkat desa/UKL dan 
program/kebijakan pembangunan perikanan di tingkat kecamatan.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi ketua dalam menyusun konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keputusan/surat keterangan (dokumen asli atau fotokopi yang 
disahkan oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.140. 

6. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan membahas konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi penyaji dalam membahas konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.045. 

7. Menjadi ... 
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7. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan pembahasan konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam membahas konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.040. 

8. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan pembahasan konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan yang diikuti dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi penyaji dalam membahas konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.050. 

9. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

a. Tolok Ukur: 

Setiap Rencana Kerja Penyuluh Perikanan yang disusun sebagaimana 
Formulir 8. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja 
penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.140. 

10. Menyusun ... 
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10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet  

Leaflet merupakan lembaran kertas lepas tidak dilipat yang berisi pesan 
penyuluhan perikanan dalam bentuk tulisan dan/atau gambar (foto ilustrasi). 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran kertas folio, A4, atau kuarto; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk leaflet yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk leaflet sebagaimana Formulir 3; dan  

2) Bukti hasil pekerjaan berupa leaflet. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.084. 

11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster 

Poster merupakan lembaran kertas yang berisikan pesan penyuluhan 
perikanan dalam bentuk gambar dan tulisan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran paling kecil double folio (29.7 x 42 cm) sampai ukuran plano (70 
x 90 cm) serta gambar terlihat jelas pada jarak 5 meter; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk poster yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan poster 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa poster. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.069. 

12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk booklet 

Booklet merupakan buku kecil yang berisi informasi materi penyuluhan 
perikanan dalam bentuk tulisan yang dilengkapi gambar atau foto atau tabel 
dan/atau ilustrasi lainnya. 

a. Tolok Ukur: 

1) Jumlah halaman : 10 - 20 halaman; dan  

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk booklet yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan booklet 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa booklet. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.120. 

13. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perorangan/anjangsana 

Anjangsana adalah metode penyuluhan perikanan langsung kepada pelaku 
utama/pelaku usaha perikanan secara perorangan dengan mendatangi 
rumah atau tempat usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha perikanan yang dikunjungi, paling banyak 4 (empat) kali per hari 
atau 2 (dua) jam perkunjungan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada 
sasaran perorangan/anjangsana sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.025. 

14. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran kelompok merupakan metode 
penyuluhan perikanan langsung dengan mendatangani pertemuan kelompok 
baik yang rutin maupun insidentil dalam rangka memberdayakan kelompok 
pelaku utama/pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap kelompok pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha perikanan yang dikunjungi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada 
sasaran kelompok sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.027. 

15. Melaksanakan ... 
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15. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
sedang yang direkomendasi  

Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
sedang yang direkomendasi merupakan penerapan teknik penyuluhan 
berupa kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara/hasil 
penerapan teknologi perikanan yang tergolong memiliki tingkat kesulitan 
dalam proses penerapan di lapangan sehingga memerlukan pendampingan 
dari penghasil teknologi yang dimaksud. 

a. Tolok Ukur: 

1) Alat bantu yang digunakan mudah diperoleh dengan prinsip kerja 
kompleks; 

2) Teknologi yang dimaksud berupa teknologi madya, yaitu teknologi yang 
tergolong memiliki tingkat kesulitan dalam proses penerapan di 
lapangan sehingga memerlukan pendampingan dari penghasil 
teknologi yang dimaksud. Contoh : Metode dan Teknik kawin silang 
pada pemijahan ikan; pembenihan ikan lele varietas baru; 

3) Teknologi perikanan yang mengacu pada referensi yang berlaku umum, 
kebijakan lembaga dan/atau direkomendasi oleh instansi yang 
berwenang; 

4) Teknologi perikanan yang dimaksud meliputi teknologi dibidang 
budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, pemasaran hasil 
perikanan, konservasi sumberdaya perikanan dan/atau bidang lain 
yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat perikanan; dan 

5) Setiap pelaksanaan kegiatan demonstrasi cara/hasil teknologi 
perikanan tingkat sedang yang direkomendasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil teknologi 
perikanan tingkat sedang yang direkomendasi sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.300. 

16. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket  teknologi  
perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi 

Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi merupakan 
pengujian teknologi yang sudah didesain yang sesuai dengan 
kebutuhan/lokasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Memuat unsur: 

a) alat dan bahan yang harus disediakan sulit untuk didapat; 

b) metodologi atau cara yang rumit untuk diterapkan di lokasi; dan 

c) waktu pengujian lama (perlu beberapa kali ulangan/uji). 

b) Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba 
lapang paket  teknologi  perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.300. 

17. Melaksanakan kegiatan Temu Teknis bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/professional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 
kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; 

2) Setiap kegiatan Temu Teknis bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan yang dilaksanakan; dan 

3) Laporan temu teknis dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Teknis bagi Pelaku utama 
dan pelaku usaha tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Teknis 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.090. 

18. Melaksanakan kegiatan Temu Karya bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan 

Temu karya merupakan kegiatan pertemuan antara Penyuluh Perikanan 
dengan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta masyarakat untuk 
menyampaikan hasil karya inovasi Penyuluh Perikanan di bidang perikanan 
yang sudah di ujicobakan oleh kelompok dan di presentasikan di depan 
Penyuluh Perikanan lainnya. 

Tahapan:  

1) karya inovasi Penyuluh Perikanan; 

2) uji Coba oleh Kelompok; 

3) dipresentasikan di depan penyuluh lainnya; dan 

4) disampaikan kepada masyarakat. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi ... 
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1) Substansi Temu Karya tentang teknis perikanan; 

2) Setiap kegiatan Temu Karya bagi Pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan yang dilaksanakan; dan 

3) Laporan temu karya dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan Temu Karya bagi Pelaku utama 
dan pelaku usaha tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.090. 

19. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat 
kecamatan yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha tingkat kecamatan sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.100. 

20. Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha tingkat kecamatan 

Temu lapang merupakan pertemuan di lapangan sebagai tindak lanjut 
demonstrasi cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu lapang tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kecamatan sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan yang dibuat 
oleh penyelenggara kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.020. 

21. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Usaha sektor kelautan dan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu usaha yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kecamatan sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.020. 

22. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha 

Widyakarya merupakan kegiatan perjalanan bersama yang dilaksanakan oleh 
pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan untuk mempraktekkan hasil 
suatu pengajaran atau melakukan suatu karya yang bermanfaat di tempat 
yang dituju.  

Widyawisata merupakan kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan olek 
kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan untuk belajar 
dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang 
sesungguhnya. 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap kegiatan widyakarya/widyawisata yang dilaksanakan dan 
didampingi oleh Penyuluh Perikanan; dan 

2) Widyakarya/widyawisata pada kegiatan usaha perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melaksanakan dan mendampingi kegiatan 
widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
sebagaimana Formulir 3; dan 

21. Bukti ... 
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3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.093. 

23. Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Materi kursus merupakan tulisan tentang suatu pokok bahasan yang 
disiapkan dalam rangka kursus bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan dalam bentuk makalah atau bahan tayang. 

Modul merupakan tulisan yang berisi informasi dan petunjuk pelaksanaan 
yang jelas mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara 
sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan oleh peserta kegiatan 
pendidikan atau pelatihan, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk 
para fasilitator/pengajar/pelatih. 

a. Tolok Ukur: 

1) Modul berisi pendahuluan (latar belakang, deskripsi singkat, 
kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi pokok dan submateri 
pokok, waktu pembelajaran, metode pembelajaran, dan media/sarana 
pembelajaran); pokok bahasan (materi, rangkuman dan latihan); 
penutup; daftar pustaka; dan riwayat penulis; dan 

2) Setiap materi/modul pada kegiatan kursus perikanan atau kursus 
lainnya bagi pelaku utama yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan 
perikanan sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa materi/modul. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.153. 

24. Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama 

Kursus merupakan kegiatan proses belajar mengajar terstruktur yang khusus 
diperuntukkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan yang 
diselenggarakan secara sistematis dan teratur dalam jangka waktu antara 8  
sampai dengan 16 Jam Pelajaran. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan kursus yang diselenggarakan lebih dari 16 jam, maka angka 
kredit yang diberikan dinilai setara dengan dua kali kegiatan kursus; 

2) Kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat; 

3) Setiap laporan kursus bagi pelaku utama yang diselenggarakan, 
dengan laporan meliputi unsur: 

a) Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, dan tujuan; 

b. Pelaksanaan  ... 
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b) Pelaksanaan yang mejelaskan dasar pelaksanaan, waktu dan 
tempat, metode, materi, sasaran, penyelenggara,  fasilitator, dan 
biaya serta dilengkapi bukti dokumentasi pelaksanaan; 

c) Hasil dan pembahasan; dan 

d) Kesimpulan dan saran. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.078. 

25. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama 

Kursus merupakan kegiatan proses belajar mengajar terstruktur yang khusus 
diperuntukkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan yang 
diselenggarakan secara sistematis dan teratur dalam jangka waktu antara 8  
sampai dengan 16 Jam Pelajaran. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Setiap kegiatan kursus bagi pelaku utama yang didampingi dan 
dipandu.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.034. 

26. Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama 

Magang usaha bagi pelaku utama merupakan kegiatan pelaku utama yang 
menjalankan kerja praktek pada suatu perusahaan atau tempat usaha di 
bidang perikanan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencari 
pengalaman kerja. 

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan 
kepada pelaku utama dalam kapasitas sebagai seorang motivator, fasilitator, 
komunikator, dan dinamisator. 

 

 

Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

1) Setiap pendampingan magang usaha bagi pelaku utama yang 
dilaksanakan; dan 

2) Setiap laporan kegiatan pendampingan magang usaha bagi pelaku 
utama yang dilaksanakan.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pendampingan magang usaha 
bagi pelaku utama sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.113. 

27. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, 
pembudi daya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana 
prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan). 

a. Tolok Ukur: 

1) Sasaran paling sedikit 50 orang; dan 

2) Setiap penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, 
pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana 
prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan 
lingkungan) yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan massal pada 
pertemuan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan 
dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum 
(kelestarian dan kebersihan lingkungan) sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.041. 

28. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang 
berkonsultasi di bidang perikanan 

Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama merupakan 
kegiatan pemberian saran serta solusi dalam memecahkan permasalahan 
usaha perikanan yang dihadapi oleh pelaku utama yang berkonsultasi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan bimbingan yang memuat satu topik permasalahan. Topik 
permasalahan yang ditangani oleh penyuluh paling banyak 75 (tujuh puluh 
lima) topik permasalahan per tahun.  

 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dalam pemecahan 
masalah pelaku utama yang berkonsultasi bidang perikanan 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.028. 

29. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau 
pelaku usaha 

Kelembagaan kelompok  pelaku utama dan/atau pelaku usaha merupakan  
kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang bergerak/berusaha 
bidang perikanan dan dapat bersifat formal maupun non formal yang 
beranggotakan: pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan/atau nelayan. 

Asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha adalah  
kelembagaan yang terdiri dari gabungan kelompok-kelompok pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha yang bergerak/berusaha bidang perikanan dan dapat 
bersifat formal maupun nonformal. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang 
ditumbuhkembangkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhkembangan asosiasi 
kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.026. 

30. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha 

Peningkatan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan 
kemampuan manajerial, teknis, ekonomis, dan sosial. 

a. Tolak Ukur: 

Setiap kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang dinaikkan 
kelas kemampuannya. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan peningkatan kemampuan 
kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan kenaikan 
kelas kemampuan kelompok. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.030. 

31. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan 

Penilaian peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan 
merupakan kegiatan menilai kelas kemampuan kelompok berdasarkan 
proses dan kriteria yang ditetapkan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Penilaian peningkatan kelas kemampuan kelompok dilakukan oleh tim; 
dan 

2) Setiap anggota tim yang melakukan penilaian terhadap satu kelompok 
pelaku utama perikanan yang dinilai. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penilaian peningkatan kelas 
kemampuan kelompok pelaku utama perikanan sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan sebagai tim 
penilai. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.031. 

32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama 
antara kelompok pelaku utama/pelaku usaha dengan swasta yang 
dituangkan dalam bentuk ikatan kerja sama dalam rangka penyediaan 
dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif 
kelompok. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan swasta 
yang ditumbuhkan dan digalang 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan penumbuhan dan penggalangan 
kemitraan usaha kelompok dengan swasta sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan sebagaimana Formulir 11. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.031. 

33. Menyusun proposal kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha 
perikanan 

a. Wirausaha ... 
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Wirausaha Penyuluh Perikanan dapat juga diartikan sebagai kegiatan usaha 
bidang perikanan yang dilakukan oleh penyuluh dalam rangka melaksanakan 
tugas peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku utama/pelaku 
usaha perikanan sebagai mediator, motivator, maupun fasilitator disamping 
untuk menambah pendapatan, juga diharapkan dapat dicontoh oleh pelaku 
utama dan pelaku usaha di wilayah kerjanya  dalam peningkatan 
pendapatannya. Proposal kewirausahaan adalah bentuk rancangan kegiatan 
yang dibuat dalam bentuk tulisan formal dan standar dalam rangka kegiatan 
wirausaha Penyuluh Perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap proposal kewirausahaan yang disusun; 

2) Proposal kewirausahaan memuat cara atau teknik yang lebih baik 
dalam pemanfaatan sumber daya serta efektifitas penggunaan biaya; 
dan 

3) Proposal kewirausahaan diketahui oleh atasan langsung. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan proposal 
kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha perikanan 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa proposal kewirausahaan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan pelaksana lanjutan, angka kredit 0.080. 

34. Melaksanakan pendampingan wirausaha dalam pengembangan wirausaha 
perikanan 

Pendampingan wirausaha merupakan kegiatan untuk mempercepat proses 
pelaksanaan, perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka pengembangan 
kegiatan wirausaha dengan berfungsi sebagai mediator, motivator, 
komunikator, maupun fasilitator. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan wirausaha yang didampingi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pendampingan wirausaha dalam 
pengembangan wirausaha perikanan sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.030. 

35. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

 

 a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
perikanan tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan  menjadi peserta dalam kegiatan diskusi tentang 
konsep hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.020. 

36. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.020. 

37. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan tingkat kecamatan, yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.020. 

38. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, 
yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan 

Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi,     
yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan merupakan 
mengumpulkan 
dan memberi kategori, mengelompokan/mengklasifikasikan, serta mengurutk
an/ memeringkatkan data yang terkait dengan kebijakan pembangunan 
perikanan berarti. 

a. Tolok Ukur: 

Data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan yang dikumpulkan dan diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan dan mengolah 
data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.450. 

E. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN PENYELIA 

1. Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat 
kesulitan sedang 

Mengolah data/informasi merupakan kegiatan  lanjutan dari kegiatan 
pengumpulan data yang meliputi pemberian kategori, pengelompokan/ 
pengklasifikasian, dan pengurutan/pemeringkatan data. 

a. Tolok Ukur: 

1) Pengelompokan atau pengkategorian atau pengurutan/ 
pemeringkatan/tabulasi data paling sedikit 1 (satu) kabupaten dan paling 
banyak 1 (satu) propinsi; dan 

2) Setiap data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
tingkat kesulitan sedang yang diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mengolah data/informasi tentang 
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, 
kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat kesulitan sedang 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.307. 

2. Membuat data monografi wilayah binaan 

Data monografi wilayah binaan adalah data tentang keadaan wilayah binaan 
(desa/kelurahan dan/atau kecamatan dan/atau kabupaten/kota) yang berisi 
tentang deskripsi umum wilayah, keadaan sumber daya alam, sumber daya 
manusia, dan sumber daya penunjang dan permasalahan umum. 

a. Tolok Ukur: 

Monografi berisi tentang deskripsi umum wilayah, keadaan sumber daya 
alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjang dan permasalahan 
umum. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan data monografi 
wilayah binaan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa monografi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.331. 

3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
berarti melakukan rekapitulasi terhadap kegiatan usaha yang dijalankan 
kelompok pelaku utama perikanan selama satu tahun. 

a. Tolok Ukur: 

Rekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 10. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan rekapitulasi rencana kegiatan 
usaha kelompok pelaku utama perikanan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rekap rencana usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.232. 

4. Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota 

Menyusun konsep programa merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, 
menganalisa dan menyajikan bahan konsep programa. 

a. Tolok Ukur: 

1) Konsep programa tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan 
programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dan 
program/kebijakan pembangunan perikanan di tingkat kabupaten/kota; 
dan  

Setiap ... 



 

 

- 63 -

2) Setiap kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi anggota. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi anggota dalam menyusun konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keputusan dari instansi yang berwenang tentang penunjukan 
sebagai anggota tim penyusun konsep programa; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.129. 

5. Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat propinsi 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan propinsi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan membahas konsep programa penyuluhan perikanan tingkat 
propinsi yang diikuti dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi penyaji dalam membahas konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat propinsi sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.110. 

6. Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan 
tingkat propinsi 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan propinsi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan membahas konsep programa penyuluhan perikanan tingkat 
propinsi yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam membahas konsep programa 
penyuluhan perikanan tingkat propinsi sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti ... 
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3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.090. 

7. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

Menyusun rencana kerja Penyuluh Perikanan merupakan kegiatan 
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan pelaku 
utama/pelaku usaha berdasarkan programa. 

a. Tolok Ukur: 

Rencana kerja Penyuluh Perikanan disusun sebagaimana Formulir 8 dan 
Formulir 9.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja 
penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.280. 

8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk bahan tayang 

Materi penyuluhan dalam bentuk bahan tayang merupakan materi penyuluhan 
yang dituangkan dalam media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan visual atau audio visual serta terdiri atas lembar transparansi 
dan/atau presentasi. 

a. Tolok Ukur: 

1) Lembar transparansi disusun dalam lembaran plastik transparan (tembus 
pandang) yang berisi pesan/informasi (teks, ilustrasi, gambar); 

2) Presentasi disusun dalam format power point; 

3) Bahan tayang berisi materi kelautan dan/atau perikanan dan/atau 
mengenai pemberdayaan masyarakat; dan 

4) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk bahan tayang yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk bahan tayang sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa bahan tayang. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.093. 

9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk film/video 

Film ... 
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Film/video merupakan rangkaian cerita yang disajikan dalam bentuk gambar 
bergerak disertai suara. 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 15 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk film/video yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk film/video sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa film/video. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.250. 

10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk naskah radio 

Naskah radio merupakan materi penyuluhan perikanan berupa suatu tulisan 
atau naskah atau skenario yang akan dibacakan dalam siaran radio. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap materi penyuluhan dalam bentuk naskah radio yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk naskah radio sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah radio. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.098. 

11. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perorangan/anjangsana 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran perorangan/anjangsana adalah 
metode penyuluhan perikanan langsung kepada pelaku utama/pelaku usaha 
perikanan secara perorangan dengan mendatangi rumah atau tempat usaha 
pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha perikanan yang dikunjungi, paling banyak 4 (empat) kali per hari 
atau 2 (dua) jam perkunjungan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada 
sasaran perorangan/anjangsana sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.049. 

12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran kelompok adalah metode penyuluhan 
perikanan langsung dengan mendatangani pertemuan kelompok baik yang 
rutin maupun insidentil dalam rangka memberdayakan kelompok pelaku 
utama/pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap kelompok pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha perikanan yang dikunjungi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada 
sasaran kelompok sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.054. 

13. Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi 
perikanan spesifik lokasi  

Desain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi adalah 
konsep/model pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil kajian sendiri, 
pelaku utama atau berbagai sumber lainnya, untuk mendapatkan teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Desain harus memuat unsur:  

a) kekhasan keadaan dan potensi pengembangan wilayah perikanan; 

b) ruang lingkup desain; 

c) acuan normatif (teknologi hasil kajian dan/atau tinjauan pustaka); 

d) istilah dan definisi; 

e) paket teknologi perikanan yang dianjurkan; dan 

f) kesimpulan. 

2) Setiap kegiatan mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan 
spesifik lokasi yang diikuti dan menjadi anggota tim. 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang 
paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa desain. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.080. 

14. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
tinggi yang direkomendasi  

Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
tinggi yang direkomendasi merupakan penerapan teknik penyuluhan berupa 
kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara/hasil penerapan 
teknologi perikanan yang tergolong memiliki tingkat kesulitan dalam proses 
penerapan (termasuk lingkungan, kesehatan, biaya dll) di lapangan sehingga 
memerlukan pendampingan dari penghasil teknologi yang dimaksud. 

a. Tolok Ukur: 

1) Alat bantu yang digunakan sulit diperoleh dengan prinsip kerja 
kompleks; 

2) Teknologi yang dimaksud berupa teknologi dengan tingkat risiko tinggi 
(high risk), yaitu teknologi yang tergolong memiliki tingkat kesulitan 
dalam proses penerapan (termasuk lingkungan, kesehatan, biaya dll) di 
lapangan sehingga memerlukan pendampingan dari penghasil teknologi 
yang dimaksud. 
Contoh : teknologi rekayasa genetika pada ikan;  

3) Teknologi perikanan yang mengacu pada referensi yang berlaku umum, 
kebijakan lembaga dan/atau direkomendasi oleh instansi yang 
berwenang; 

4) Teknologi perikanan yang dimaksud meliputi teknologi bidang budidaya 
ikan, penangkapan ikan, pengolahan ikan, pemasaran hasil perikanan, 
konservasi sumber daya perikanan dan/atau bidang lain yang terkait 
dengan pemberdayaan masyarakat perikanan; dan 

5) Setiap kegiatan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi 
yang direkomendasi yang dilaksanakan/dilakukan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil 
teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.800. 

15. Melaksanakan uji coba lapang paket  teknologi  perikanan spesifik lokasi 
perorangan (tingkat sederhana) 

a. Uji ... 
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Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi adalah pengujian 
teknologi yang sudah didesain yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku 
utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Memuat unsur: 

a) alat dan bahan yang tersedia dan mudah diperoleh; 

b) metodologi atau cara yang mudah diterapkan di lokasi; 

c) waktu pelaksanaan singkat; 

d) biaya yang digunakan kecil; dan 

e) pelaksana kegiatan paling banyak 5 orang. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan uji coba lapang paket  teknologi  
perikanan spesifik lokasi perorangan (tingkat sederhana) sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.400. 

16. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket  teknologi  
perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi 

Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi merupakan 
pengujian teknologi yang sudah didesain yang sesuai dengan 
kebutuhan/lokasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Memuat unsur: 

a) alat dan bahan yang tersedia dan mudah diperoleh; 

b) metodologi atau cara yang mudah diterapkan di lokasi; dan 

c) waktu. 

2) Setiap uji coba lapang paket  teknologi  perikanan spesifik lokasi tingkat 
tinggi yang dilaksanakan dan menjadi ketua tim. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba 
lapang paket  teknologi  perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.800. 

 

17. Melaksanakan ... 
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17. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
tingkat kabupaten/kota 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat 
kabupaten/kota yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan kegiatan temu usaha bagi pelaku 
utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota sebagaimana Formulir 
3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.200. 

18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku 
utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota 

Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi 
antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 
kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara 
priodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan 
menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 
usaha tingkat kabupaten/kota yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan 
bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan yang dibuat 
oleh penyelenggara kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.040. 

19. Menyusun ... 
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19. Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Kursus merupakan kegiatan proses belajar mengajar terstruktur yang khusus 
diperuntukkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan yang 
diselenggarakan secara sistematis dan teratur dalam jangka waktu antara 8  
sampai dengan 16 Jam Pelajaran. Materi kursus merupakan tulisan tentang 
suatu pokok bahasan yang disiapkan dalam rangka kursus bagi pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha perikanan dalam bentuk makalah atau bahan tayang. 

Modul merupakan tulisan yang berisi informasi dan petunjuk pelaksanaan 
yang jelas mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara 
sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan oleh peserta kegiatan 
pendidikan atau pelatihan, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk 
para fasilitator/pengajar/pelatih. 

a. Tolok Ukur: 

1) Modul berisi pendahuluan (latar belakang, deskripsi singkat, 
kompetensi dasar, indikator keberhasilan, materi pokok dan sub materi 
pokok, waktu pembelajaran, metode pembelajaran, dan media/sarana 
pembelajaran); pokok bahasan (materi, rangkuman dan latihan); 
penutup; daftar pustaka; dan riwayat penulis; dan 

2) Setiap materi/modul pada kegiatan kursus perikanan atau kursus 
lainnya bagi pelaku utama yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi/modul  
kursus bagi pelaku utama sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa materi/modul. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.305. 

20. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama 

Fasilitator merupakan seseorang yang menjadi pemandu proses. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Setiap kegiatan kursus bagi pelaku utama yang difasilitasi.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.068. 

21. Melaksanakan ... 
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21. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, 
pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana 
prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan) 

a. Tolok Ukur: 

1) Sasaran paling sedikit 50 orang; dan 

2) Setiap kegiatan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat 
nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan dan 
menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum 
(kelestarian dan kebersihan lingkungan) yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan 
masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan dan 
menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum 
(kelestarian dan kebersihan lingkungan) sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.081. 

22. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang 
berkonsultasi di bidang perikanan 

Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama merupakan 
kegiatan pemberian saran serta solusi dalam memecahkan permasalahan 
usaha perikanan yang dihadapi oleh pelaku utama yang berkonsultasi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan bimbingan yang memuat satu topik permasalahan. Topik 
permasalahan yang ditangani oleh penyuluh paling banyak 75 (tujuh puluh 
lima) topik permasalahan per tahun.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dalam pemecahan 
masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.056. 

23. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama 

Koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama adalah badan usaha 
yang beranggotakan pelaku utama perikanan; atau badan hukum koperasi 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai penggerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

 

 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama yang 
ditumbuhkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan 
koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.058. 

24. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama 
antara kelompok pelaku utama/pelaku usaha dengan swasta yang dituangkan 
dalam bentuk ikatan kerja sama dalam rangka penyediaan dukungan dan 
kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan swasta 
yang ditumbuhkan dan digalang. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan dan penggalangan 
kemitraan usaha kelompok dengan swasta sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.062. 

25. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan 

Media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan yang dikelola 
merupakan media online dan/atau rubrik khusus pada media cetak tentang 
penyuluhan perikanan yang menyediakan tempat untuk saling bertukar 
informasi, saling berkomunikasi dan penyebaran informasi lain bidang 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap pengelolaan media online selama enam bulan, yang pada setiap 
bulannya memposting paling sedikit satu artikel/informasi dan 
mendapat respon dari pengunjung; dan 

2) Setiap pengelolaan rubrik khusus pada media cetak selama satu bulan 
dan mendapat respon dari pembaca. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan media komunikasi 
dan informasi penyuluhan perikanan sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.055. 

26. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum diskusi untuk 
membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan perikanan pada tingkat 
kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan hasil 
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.060. 

27. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan di tingkat kabupaten/kota 

Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, 
yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan berarti 
mengumpulkan dan memberi kategori, mengelompokan/mengklasifikasikan, 
serta mengurutkan/memeringkatkan data yang terkait dengan kebijakan 
pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota yang dikumpulkan dan diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.520. 

28. Menjadi ... 
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28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

Kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum 
diskusi untuk membahas konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan 
pada tingkat kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur: 

1) Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota yang didiskusikan; dan 

2) Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan 
tingkat kabupaten/kota yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.040. 

29. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum diskusi untuk 
membahas konsep hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan pada 
tingkat kecamatan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kecamatan, yang didiskusikan; dan 

2) Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan 
tingkat kecamatan yang diikuti dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kecamatan sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan penyelia, angka kredit 0.060. 

30. Merumuskan ... 
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30. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan 

Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan berarti menyusun konsep hasil evaluasi 
penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan 
perikanan berdasarkan data – data yang telah dikumpulkan dan diolah. 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan 
pembangunan perikanan yang dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan merumuskan hasil evaluasi 
penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan 
pembangunan perikanan sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.062. 
 

F. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN PERTAMA 

1. Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang 
potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan 

Data/informasi sekunder merupakan data/informasi yang diambil/diperoleh 
tidak langsung dari lapangan/wilayah kerja dan/atau studi literatur/penelitian 
dokumentasi/penelitian normatif murni. 

a. Tolok Ukur: 

1) Syarat jumlah variabel data yang dikumpulkan paling sedikit 5 (lima) 
variabel yang masing-masing mencerminkan tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan atau bersifat komposit; dan 

2) Setiap data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi 
wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, 
maupun masyarakat perikanan yang dikumpulkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi 
sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem 
perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan, sebagaimana Formulir 2; dan  

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data sekunder. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.120. 

2. Mengolah ... 
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2. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan 

Mengolah data/informasi merupakan kegiatan  lanjutan dari kegiatan 
pengumpulan data yang meliputi pemberian kategori, 
pengelompokan/pengklasifikasian, dan pengurutan/pemeringkatan data 

a. Tolok Ukur: 

1) Pengolahan data/informasi tingkat kesulitan rendah merupakan data 
yang diolah paling sedikit memuat 1 (satu) desa dan paling banyak 1 
(satu) kabupaten; dan 

2) Setiap data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
tingkat kesulitan rendah yang diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengolahan data/informasi 
tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan, 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.090. 

3. Membuat data monografi wilayah binaan 

Data monografi wilayah binaan merupakan data tentang keadaan wilayah 
binaan (desa/kelurahan dan/atau kecamatan dan/atau kabupaten/kota). 

a. Tolok Ukur: 

Memuat data tentang deskripsi umum wilayah, keadaan sumber daya 
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang dan 
permasalahan umum. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan data monografi 
wilayah binaan sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa Monografi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.166. 

4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Rekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 10. 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan rekapitulasi rencana kegiatan 
usaha kelompok pelaku utama perikanan, sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rekap rencana usaha 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.116. 

5. Menjadi penyaji dalam membahas programa penyuluhan perikanan di tingkat 
Kecamatan 

Membahas programa merupakan kegiatan menyajikan dan mendiskusikan 
programa yang sudah ditetapkan untuk memberikan gambaran kepada semua 
pihak terkait sekaligus untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan konsep 
programa di tingkat kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur 

Setiap kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di tingkat 
Kecamatan yang diikuti dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan yang diikuti dan menjadi 
penyaji, sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.050.  

6. Menjadi pembahas dalam membahas programa penyuluhan perikanan di 
Tingkat Kecamatan 

a. Tolok Ukur 

Setiap kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat 
Kecamatan yang diikuti dan menjadi pembahas.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan membahas programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan yang diikuti dan menjadi 
pembahas, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.040. 

7. Menjadi ... 
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7. Menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan di 
Tingkat Kecamatan 

a. Tolok Ukur 

Setiap kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat 
Kecamatan yang diikuti dan menjadi narasumber. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan membahas programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan yang diikuti dan menjadi 
narasumber, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.040. 

8. Menjadi peserta dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat 
Kecamatan 

a. Tolok Ukur 

Setiap kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat 
Kecamatan yang diikuti dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan membahas programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan yang diikuti dan menjadi 
peserta, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.030. 

9. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

Rencana Kerja Penyuluh Perikanan merupakan jadwal kegiatan yang disusun 
oleh Penyuluh Perikanan berdasarkan programa, yang mencantumkan hal-hal 
yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku 
usaha. 

a. Tolok Ukur: 

Rencana kerja Penyuluh Perikanan disusun sebagaimana Formulir 8.  

 

 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja 
penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa Rencana Kerja Penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.140. 

10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur 

Brosur merupakan terbitan tidak berkala yang dapat terdiri atas satu hingga 
sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam 
sekali terbit. 

a. Tolok Ukur: 

1) Memiliki paling sedikit 5 (lima) halaman dan tidak lebih dari 48 (empat 
puluh delapan) halaman di luar perhitungan sampul; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media cetak berupa brosur, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa brosur. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.072. 

11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster 

Poster merupakan lembaran kertas yang berisi pesan penyuluhan perikanan 
dalam bentuk gambar dan tulisan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran paling kecil double folio (29.7 x 42 cm) sampai ukuran plano (70 
x 90 cm) serta gambar terlihat jelas pada jarak 5 (lima) meter; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media cetak berupa poster, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa poster. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.069. 

 

12. Menyusun ... 
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12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet 

Booklet merupakan buku kecil yang berisi informasi materi penyuluhan 
perikanan dalam bentuk tulisan yang dilengkapi gambar atau foto atau tabel 
dan/atau ilustrasi lainnya. 

a. Tolok Ukur: 

1) Jumlah halaman 10 - 20 halaman; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media cetak berupa booklet, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa booklet. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan, angka kredit 0.120. 

13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan 
tayang 

Media tertayang merupakan media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan visual atau audio visual yang dapat berupa transparansi 
dan/atau presentasi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan 
tayang yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa bahan tayang. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.046. 

14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa sound 
slide 

Sound slide merupakan bahan materi penyuluhan dalam bentuk gambar 
tanyang/rangkaian foto/rangkaian gambar yang disertai dengan audio baik 
suara atau musik 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 10 (sepuluh) menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa sound 
slide yang disusun. 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa sound slide, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa sound slide. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.067. 

15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video 

Film/video adalah rangkaian cerita yang disajikan dalam bentuk gambar 
bergerak disertai suara 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 15 (lima belas) menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
film/video yang disusun.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa film/video, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa film/video. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.125. 

16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah 
TV 

Naskah TV  merupakan  bahan siaran di media televisi dalam bentuk skenario 
materi penyuluhan yang tertulis 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
naskah TV yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah TV. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.165 

 

17. Menyusun ... 
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17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah 
radio 

Media terdengar merupakan media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan audio. 

Naskah radio merupakan materi penyuluhan perikanan berupa suatu tulisan 
atau naskah atau skenario yang akan dibacakan dalam siaran radio 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi penanyangan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar  berupa 
naskah radio yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media terdengar  berupa naskah radio, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah radio. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.049. 

18. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kapada sasaran perseorangan/anjangsana 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran perorangan/anjangsana adalah 
metode penyuluhan perikanan langsung kepada pelaku utama/pelaku usaha 
perikanan secara perorangan dengan mendatangi rumah atau tempat usaha 
pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha perikanan yang dikunjungi, paling banyak 4 (empat) kali per hari. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada 
sasaran perseorangan/anjangsana, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.025 

19. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha 
dilakukan oleh penyuluh kapada sasaran kelompok 

Kunjungan pembinaan kepada sasaran kelompok adalah metode penyuluhan 
perikanan langsung dengan mendatangani pertemuan kelompok baik yang 

rutin ... 
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rutin maupun insidentil dalam rangka memberdayakan kelompok pelaku 
utama/pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kunjungan pembinaan yang dilakukan terkait dengan tugas penyuluhan 
perikanan dan/atau pemberdayaan masyarakat; dan 

2) Laporan kunjungan pembinaan yang dapat diberikan angka kredit pada 
setiap laporan yang disusun untuk setiap kelompok pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha perikanan yang dikunjungi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan kunjungan pembinaan kepada 
pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada 
sasaran kelompok, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.027. 

20. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
sedang yang direkomendasi 

Teknologi perikanan tingkat sedang merupakan teknologi madya, yaitu 
teknologi yang tergolong memiliki tingkat kesulitan dalam proses penerapan di 
lapangan yang sudah direkomendasi oleh instansi yang berwenang sehingga 
memerlukan pendampingan dari penghasil teknologi. 

a. Tolok Ukur: 

1) Demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi tingkat 
sedang memuat karakteristik sebagai berikut: 

a) alat bantu yang digunakan mudah diperoleh dengan prinsip kerja 
kompleks;  

b) Latar belakang sasaran homogen/heterogen; dan 

c) waktu yang digunakan antara  3 - 4 jam. 

2) Setiap kegiatan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
sedang yang direkomendasi yang dilaksanakan/dilakukan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil teknologi 
perikanan tingkat sedang yang direkomendasi, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.300. 

21. Menjadi intermedier  pada  kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Kecamatan 

Temu ... 
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Temu lapang merupakan pertemuan di lapangan sebagai tindak lanjut 
demonstrasi cara/demonstrasi hasil/uji coba lapang. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu lapang tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh penyelenggara kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

22. Menjadi intermedier  pada  kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Kecamatan 

Temu Wicara merupakan  metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pemerintah 
untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam 
pembangunan perikanan, serta antisipasi dan peran serta pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara dan Surat 
Keterangan yang dibuat oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

23. Menjadi intermedier  pada  kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Kecamatan 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/profesional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 

kompetensi ... 
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kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

2) Setiap temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat 
Kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Teknis. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

24. Menjadi intermedier  pada  kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Kecamatan 

Temu karya merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan 
pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Karya tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat 
Kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu karya bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan yang diintermediasi 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

25. Menjadi intermedier  pada  kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Kecamatan 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat 
Kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

26. Menjadi intermedier  pada  kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku 
utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan 

Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi 
antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 
kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara 
priodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan 
menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kecamatan yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak 
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan yang 
diintermediasi, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

27. Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Kursus merupakan kegiatan proses belajar mengajar terstruktur yang khusus 
diperuntukkan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan yang 
diselenggarakan secara sistematis dan teratur. 

Modul merupakan tulisan yang berisi informasi dan petunjuk pelaksanaan 
yang jelas mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara 
sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan oleh peserta kegiatan 
pendidikan atau pelatihan, disertai dengan pedoman penggunaannya untuk 
para fasilitator/pengajar/pelatih. 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

1) Materi/modul pada kegiatan kursus perikanan atau kursus lainnya 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat;  dan 

2) Setiap materi/modul  kursus bagi pelaku utama yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi/modul  
kursus bagi pelaku utama, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa materi/modul. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan pertama, angka kredit 0.153. 

28. Melaksanakan  kegiatan gelar teknologi perikanan 

Gelar teknologi perikanan merupakan suatu kegiatan untuk memperagakan 
teknologi perikanan unggul hasil penelitian dan pengkajian yang sudah 
matang (good will inovasi) di lahan usaha pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha dan dilaksanakan oleh kelompok perikanan atau anggotanya, dengan 
bimbingan teknis oleh Penyuluh Perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan gelar teknologi perikanan yang dilaksanakan.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan gelar teknologi perikanan, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.072. 

29. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, 
pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana 
prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan) 

a. Tolok Ukur: 

1) Penyuluhan massal merupakan metoda penyuluhan yang sasarannya 
paling sedikit 50 orang dengan tujuan menyampaikan informasi/materi 
penyuluhan kepada khalayak luas; dan 

2) Setiap kegiatan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat 
nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan 
menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum 
(kelestarian dan kebersihan lingkungan) yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan massal pada 
pertemuan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan pengolah ikan 
dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum 
(kelestarian dan kebersihan lingkungan), sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.041. 

30. Melakukan/melaksanakan  penyuluhan melalui radio 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penyuluhan melalui radio yang dilakukan/dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan melalui radio, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa berita acara penyiaran/surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberi an Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.010. 

31. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha 

Asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha adalah 
kelembagaan yang terdiri atas gabungan kelompok-kelompok pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha yang bergerak/berusaha di bidang perikanan dan 
dapat bersifat formal maupun nonformal. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang 
ditumbuhkembangkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhkembangan asosiasi 
kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.026 

32. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku 
usaha 

Peningkatan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan 
kemampuan manajerial, teknis, ekonomis dan sosial. 

a. Tolak Ukur: 

Setiap kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang 
ditingkatkankan kelas kemampuannya. 

 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan peningkatan kemampuan 
kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan kenaikan 
kelas kemampuan kelompok. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.030. 

33. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Penilaian peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama 
perikanan merupakan kegiatan menilai kelas kemampuan kelompok 
berdasarkan proses dan kriteria yang ditetapkan; dan 

2) Setiap anggota tim yang melakukan penilaian terhadap satu kelompok 
pelaku utama perikanan yang dinilai. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penilaian peningkatan kelas 
kemampuan kelompok pelaku utama perikanan, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan sebagai tim 
penilai. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.031. 

34. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama 
antara pelaku utama dengan swasta yang dituangkan dalam bentuk ikatan 
kerja sama dalam rangka penyediaan dukungan dan kemudahan untuk 
pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok untuk mendukung 
pengembangan perekonomian anggota, yang bertujuan untuk menciptakan 
iklim usaha kondusif, meningkatkan akses pada sumber daya finansial dan 
akses pasar. 

Tolok Ukur: 

Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan swasta 
yang ditumbuhkan dan digalang. 

a. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan dan penggalangan 
kemitraan usaha kelompok dengan swasta, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

b. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.031. 

35. Pendampingan  wirausaha; 

Pendampingan wirausaha merupakan kegiatan untuk mempercepat proses 
pelaksanaan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam rangka pengembangan 
kegiatan wirausaha dengan berfungsi sebagai mediator, motivator, 
komunikator maupun fasilitator. 

Pendampingan wirausaha dapat pula diartikan sebagai bagian kegiatan 
supervisi, karena fokus pendampingan adalah membantu meningkatkan 
kemampuan Penyuluh Perikanan dalam pengembangan kegiatan 
wirausahanya. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan wirausaha yang didampingi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pendampingan wirausaha, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.030. 

36. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang 
dievaluasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.030. 

37. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
perikanan tingkat kecamatan yang dilaksanakan dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang 
dilaksanakan dan menjadi penyaji, sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat ... 
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2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.030. 

38. Menjadi pembahas dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
perikanan tingkat kecamatan yang dilaksanakan dan menjadi pembahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang 
dilaksanakan dan menjadi pembahas, sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

39. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan hasil mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang dilaksanakan dan menjadi 
peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan yang 
dilaksanakan dan menjadi peserta, sebagaimana Formulir 4; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

40. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

 

 Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota yang dikumpulkan dan diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat 
Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.260. 

41. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

1) Data hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 
yang dianalisis dan dirumuskan; dan 

2) Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kecamatan yang dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis data dan perumusan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat 
Kecamatan, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.100. 

42. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana Formulir 4; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

43. Menjadi ... 
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43. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.  

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat kecamatan, 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan yang diikuti dan 
menjadi penyaji, sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.030. 

44. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat kecamatan, 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan yang diikuti dan 
menjadi pembahas sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

45. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di  Tingkat Kecamatan. 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat kecamatan, 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di  Tingkat Kecamatan, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti ... 
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3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.020. 

G. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN MUDA 

1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan 

Pengolahan data/informasi tingkat kesulitan sedang  adalah pengelompokan 
atau pengkategorian atau pengurutan/ pemeringkatan/tabulasi data. 

a. Tolok Ukur: 

1) Data paling sedikit 1 (satu) kabupaten dan paling banyak 1 (satu) 
propinsi; dan 

2) Setiap data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
tingkat kesulitan sedang yang diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengolahan data/informasi 
tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 
perikanan, sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Muda, dengan diberikan angka kredit 0.307. 

2. Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan 
permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat 

Menganalisis data/informasi merupakan kegiatan penguraian serta 
penelaahan terhadap data yang telah diolah untuk menghasilkan sebuah 
pengertian yang tepat atau pemahaman arti secara keseluruhan. 

a. Tolok Ukur 

Setiap data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan 
permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat yang 
dianalisis. 

b. Bukti Fisik 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengolahan data/informasi 
tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan, 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan analisis. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, dengan diberikan angka kredit 0.306. 

3. Membuat ... 
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3. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah 
kerja penyuluhan 

a. Tolok Ukur: 

1) Peta kegiatan usaha perikanan yang memuat paling sedikit 5 (lima) 
unsur dari unsur-unsur berikut: 

a) deskripsi Umum Wilayah (nama wilayah, batas wilayah);  

b) lahan menurut penggunaan;  

c) sebaran komoditas usaha perikanan;  

d) bidang dan segmentasi usaha perikanan;  

e) letak sentra usaha perikanan;  

f) penyebaran pelaku utama/pelaku usaha dan/atau kelompok 
perikanan; dan  

g) sarana dan prasarana penunjang.  

2) peta memuat data/informasi tentang kegiatan usaha perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan peta kegiatan usaha 
perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan, 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa peta. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberi Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0,239. 

4. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama 

a. Tolok Ukur: 

Rekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 10. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan rekapitulasi rencana kegiatan 
usaha kelompok pelaku utama, sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rekap rencana usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.232. 

5. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep  programa penyuluhan 
perikanan di Tingkat Propinsi 

Menyusun konsep programa merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, 
menganalisa dan menyajikan bahan konsep programa. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa penyuluhan perikanan Tingkat Propinsi yang 
disusun. 

b. Bukti ... 



 

 

- 96 -

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep  programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.120. 

6. Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan 
perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa penyuluhan perikanan Tingkat Kabupaten/Kota 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan menyusun konsep programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana 
Formulir 2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.129. 

7. Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan 
perikanan di Tingkat Kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa penyuluhan perikanan Tingkat Kabupaten/Kota 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.280.  

8. Menjadi peserta dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan 
di Tingkat Propinsi 

Membahas ... 
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Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan propinsi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan pembahasan programa penyuluhan perikanan Tingkat 
Propinsi yang diikuti. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.090. 

9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan 
di Tingkat Kabupaten/Kota 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan pembahasan programa penyuluhan perikanan Tingkat 
Kabupaten/Kota yang diikuti. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana 
Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0.090. 

10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas programa penyuluhan 
perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

Membahas programa merupakan kegiatan menyajikan dan mendiskusikan 
konsep programa untuk disepakati menjadi programa penyuluhan 
kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan pembahasan programa penyuluhan perikanan Tingkat 
Kabupaten/Kota yang diikuti. 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana 
Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.080. 

11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas programa penyuluhan 
perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

Membahas programa merupakan kegiatan menyajikan dan mendiskusikan 
konsep programa untuk disepakati menjadi programa penyuluhan 
kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan pembahasan programa penyuluhan perikanan Tingkat 
Kabupaten/Kota yang diikuti. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana 
Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.080. 

12. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

Menyusun rencana kerja Penyuluh Perikanan merupakan kegiatan 
mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan pelaku 
utama/pelaku usaha berdasarkan programa. 

a. Tolok Ukur: 

Rencana kerja Penyuluh Perikanan disusun sebagaimana Formulir 8 dan 
Formulir 9.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja 
penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja penyuluhan. 

c. Pelaksana ... 
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c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.280. 

13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet 

Leaflet merupakan lembaran kertas lepas tidak dilipat yang berisi pesan 
penyuluhan perikanan dalam bentuk tulisan dan/atau gambar (foto ilustrasi) 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran kertas folio A4 atau kuarto. 

2) Setiap leaflet yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media cetak berupa leaflet sebagaimana Formulir 3; dan  

2) Bukti hasil pekerjaan berupa leaflet. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.169. 

14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder 

Folder merupakan lembaran kertas yang dilipat dua atau tiga lipatan yang 
berisi pesan penyuluhan dalam bentuk tulisan gambar (foto atau ilustrasi). 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran kertas folio dilipat 3 dan/atau kertas kuarto/A4 dilipat 2; 

2) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

3) Setiap folder yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media cetak berupa folder sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa folder. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.114. 

15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho 

Baliho merupakan media penyuluhan perikanan dalam bentuk media 
tercetak/tertayang pada bilboard 

a. Tolok Ukur: 

1) Ukuran paling kecil 2x3 meter dan tulisan dapat terlihat jelas pada jarak 
10 meter; 

2) Baliho terdiri dari tulisan dan atau gambar; dan 

3) Setiap baliho yang disusun. 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media cetak berupa baliho, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa baliho. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.120. 

16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan 
tayang 

Media tertayang merupakan media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan visual atau audio visual, dapat berupa lembar transparansi 
dan/atau presentasi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap materi penyuluhan dalam bentuk bahan tayang yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa bahan tayang. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.093. 

17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
klips/serial foto 

Klips/serial foto merupakan materi penyuluhan perikanan berupa rangkaian 
foto-foto yang disusun secara berurutan sehingga menjadi suatu kesatuan 
cerita/gagasan kegiatan di bidang perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap klips/serial foto yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial foto, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa klips/serial foto. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.133. 

18. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video 

Film/video merupakan rangkaian cerita yang disajikan dalam bentuk gambar 
bergerak disertai suara 

 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 15 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
film/video yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa film/video, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa film/video. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.250. 

19. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah 
TV 

Naskah TV  merupakan bahan siaran di media televisi dalam bentuk skenario 

a. Tolok Ukur: 

1) Materi penyuluhan yang tertulis paling sedikit 30 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
naskah TV yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah TV. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.330. 

20. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
jingle/iklan layanan masyarakat 

Jingle/iklan layanan masyarakat  merupakan materi penyuluhan yang 
ditanyangkan di media elektronik dengan subtansi pemberitahuan atau 
pemberitaan atau promosi atau larangan atau pengumuman mengenai 
kegiatan perikanan atau kegiatan penyuluhan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi antara 30 – 120 detik; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
jingle/iklan layanan masyarakat yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa jingle/iklan layanan masyarakat, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa jingle/iklan layanan masyarakat. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.160. 

21. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger 

Blogger merupakan media atau tempat menyajikan tulisan atau artikel atau 
gambar atau video dan multimedia lainnya pada internet yang ditayangkan 
pada hosting dan domain gratis atau berbayar. 

Materi penyuluhan yang ditanyangkan dalam blogger dihitung berdasarkan 
jumlah artikel yang disajikan dengan jumlah paling sedikit 1000 kata per artikel 
dengan atau tanpa multimedia lainnya. 

a. Tolok Ukur: 

1) Materi penyuluhan dalam bentuk blogger yang dinilai paling banyak 20 
buah setiap bulan; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
blogger yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa blogger, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa blogger. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.120. 

22. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah 
radio 

Naskah radio merupakan materi penyuluhan perikanan berupa suatu tulisan 
atau naskah atau skenario yang akan dibacakan dalam siaran radio. 

a. Tolok Ukur: 

1) Materi penyuluhan yang tertulis berdurasi paling sedikit 30 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa 
naskah radio yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah radio. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.098. 

23. Menyusun ... 
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23. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar  berupa 
jingle/iklan layanan masyarakat 

Jingle/iklan layanan masyarakat  merupakan materi penyuluhan yang 
ditanyangkan di media elektronik dengan subtansi pemberitahuan atau 
pemberitaan atau promosi atau larangan atau pengumuman mengenai 
kegiatan perikanan atau kegiatan penyuluhan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi antara 30 – 120 detik; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa 
jingle/iklan layanan masyarakat yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media terdengar  berupa jingle/iklan layanan masyarakat 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa jingle/iklan layanan masyarakat. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.240. 

24. Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi 
perikanan spesifik lokasi 

Desain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi adalah 
konsep/model pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil kajian sendiri, 
pelaku utama atau berbagai sumber lainnya, untuk mendapatkan teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Desain harus memuat unsur: 

a) Kekhasan keadaan dan potensi pengembangan wilayah perikanan; 

b) Ruang lingkup Desain; 

c) Acuan normatif (teknologi hasil kajian dan/atau tinjauan pustaka); 

d) Istilah dan definisi; 

e) Paket teknologi perikanan yang dianjurkan; dan 

f) Kesimpulan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan desain uji coba lapang paket 
teknologi perikanan spesifik lokasi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa Desain. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.080. 

25. Mengkaji ... 
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25. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi 

Teknologi perikanan tingkat sederhana adalah Uji coba lapang paket teknologi 
perikanan spesifik lokasi adalah pengujian teknologi yang sudah didesain 
yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan pengujian teknologi dimaksud harus memuat unsur: 

a) Alat dan bahan yang tersedia dan mudah diperoleh; 

b) Metodologi atau cara yang mudah diterapkan di lokasi; 

c) Waktu pelaksanaan singkat;  

d) Biaya yang digunakan kecil; dan 

e) Pelaksana kegiatan paling banyak 5 orang. 

2) Setiap pengkajian/pengujian teknologi perikanan tingkat sederhana 
yang direkomendasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian/pengujian teknologi 
perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket kajian/uji teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.400. 

26. Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat 
tinggi yang direkomendasi 

a. Tolok Ukur: 

1) Demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan yang direkomendasi tingkat 
tinggi memuat karakteristik sebagai berikut: 

a) Alat bantu yang digunakan mudah diperoleh dengan prinsip kerja 
kompleks; 

b) Latar belakang sasaran homogen/heterogen; dan 

c) Waktu yang digunakan lebih dari 5 jam. 

2) Teknologi yang dimaksud berupa teknologi dengan tingkat risiko tinggi 
(high risk), yaitu teknologi yang tergolong memiliki tingkat kesulitan 
dalam proses penerapan (termasuk lingkungan, kesehatan, biaya dll) di 
lapangan sehingga memerlukan pendampingan dari penghasil 
teknologi yang dimaksud. 
contoh : teknologi rekayasa genetika pada ikan; dan 

3) Setiap demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang 
direkomendasi yang dilaksanakan/dilakukan. 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan demonstrasi cara/hasil teknologi 
perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.800. 

27. Melaksanakan uji coba lapang paket  teknologi  perikanan spesifik lokasi 
tingkat sedang (perorangan) 

Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi merupakan 
pengujian teknologi yang sudah didesain yang sesuai dengan 
kebutuhan/lokasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi perorangan 
(tingkat sedang) adalah pengujian teknologi dengan paling sedikit harus 
memuat unsur: 

a) Alat dan bahan yang tersedia dan mudah diperoleh; 

b) Metodologi atau cara yang mudah diterapkan di lokasi; 

c) Waktu yang singkat; dan 

d) Biaya yang dikeluarkan lebih murah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan uji coba lapang paket  teknologi  
perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan), sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.400. 

28. Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket  teknologi  
perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi 

a. Tolok Ukur: 

1) Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi perorangan 
(tingkat tinggi) adalah pengujian teknologi dengan paling sedikit harus 
memuat unsur: 

a) Alat dan bahan yang tersedia dan mudah diperoleh; 

b) Metodologi atau cara yang mudah diterapkan di lokasi; dan 

c) Waktu. 

 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan uji coba lapang paket  teknologi  
perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.600. 

29. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi yang diikuti 
dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil 
pengkajian/pengujian teknologi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.050. 

30. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang 
direkomendasi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan evaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat 
sederhana yang diikuti. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi penerapan teknologi 
perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.120. 

31. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu Wicara merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Muda, angka kredit 0.200. 

32. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/professional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 
kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Teknis. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Muda, angka kredit 0.180.    

33. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu karya merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan 
pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Karya tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu karya bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Muda, angka kredit 0.180. 

34.  Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Usaha tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.200.   

35. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak  pelaku utama dan 
pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

1) Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum 
konsultasi antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha 
perikanan atau asosiasi kelompok perikanan dengan pihak pemerintah 
yang diselenggarakan secara priodik dan berkesinambungan untuk 
membicarakan, memusyawarahkan dan menyepakati pemecahan 
berbagai permasalahan pembangunan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak  pelaku utama dan 
pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak  
pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Mimbar Sarasehan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.180.   

36. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi 
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu pakar merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi 
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat 
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu pakar dalam 
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu pakar penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.200. 

37. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu Wicara merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan. 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara. 

c. Pelaksana ... 
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c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Muda, angka kredit 0.040. 

38. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/professional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 
kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha 
Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Teknis. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Muda, angka kredit 0.040. 

39. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu karya merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan 
pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan.  

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Karya tentang kegiatan perikanan. 

2) Setiap kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu karya bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Pelaksana Muda, angka kredit 0.040. 

40. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di  Tingkat Kabupaten/Kota 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Usaha tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di  
Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di  Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Usaha 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

41. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku 
utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota 

Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi 
antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 
kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara 
priodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan 
menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak 
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota yang 
diintermediasi, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Mimbar Sarasehan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

42. Menjadi ... 



 

 

- 112 -

42. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan 
metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Temu pakar merupakan memfasilitasi 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. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi 
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota yang 
diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu pakar dalam 
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota yang diintermediasi 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

43. Mendesain dan membuat display pameran pembangunan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap display pameran pembangunan perikanan yang dibuat. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan desain dan pembuatan display 
pameran pembangunan perikanan, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa desain pameran. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.136. 

44. Melakukan/melaksanakan  penyuluhan melalui  radio 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penyuluhan melalui radio yang dilakukan/dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan melalui  radio 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa berita acara penyiaran/surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.020. 

 45. Melakukan ... 
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45. Melakukan/melaksanakan  penyuluhan melalui  televisi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penyuluhan melalui televisi yang dilakukan/dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan melalui televisi 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa berita acara penyiaran/surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.020. 

46. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang 
berkonsultasi di bidang perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Bimbingan pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di 
bidang perikanan yang dilakukan; dan 

2) Setiap kegiatan bimbingan yang memuat satu topik permasalahan. 
Topik permasalahan yang ditangani oleh penyuluh paling banyak 75 
(tujuh puluh lima) topik permasalahan per tahun.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dalam pemecahan 
masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.056. 

47. Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama 

Koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama merupakan badan 
usaha yang beranggotakan pelaku utama perikanan atau badan hukum 
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 
kekeluargaan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama yang 
ditumbuhkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan 
koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.058. 

48. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama antara 
pelaku utama dengan swasta yang dituangkan dalam bentuk ikatan kerja 
sama dalam rangka penyediaan dukungan dan kemudahan untuk 
pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok untuk mendukung 
pengembangan perekonomian anggota, yang bertujuan untuk menciptakan 
iklim usaha kondusif, meningkatkan akses pada sumber daya finansial dan 
akses pasar. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan swasta 
yang ditumbuhkan dan digalang. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan dan penggalangan 
kemitraan usaha kelompok dengan swasta, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.062. 

49. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota 

Jejaring kerja antar kelompok/asosiasi merupakan membuat kesepakatan-
kesepakatan dan kerja sama dalam pengembangan usaha pelaku 
utama/pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan serta 
menambah mitra usaha. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota 
yang dibangun 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembangunan jejaring kerja 
antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.140. 

50. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan 
kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan 
kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan. 

b. Bukti ... 



 

 

- 115 -

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penilaian perlombaan usaha 
perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat 
Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.080. 

51. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan 

Media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan yang dikelola 
merupakan media online dan/atau rubrik khusus pada media cetak tentang 
penyuluhan perikanan yang menyediakan tempat untuk saling bertukar 
informasi, saling berkomunikasi dan penyebaran informasi lain bidang 
perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap pengelolaan media online selama enam bulan, yang pada setiap 
bulannya memasukkan/memasang paling sedikit satu artikel/informasi 
dan mendapat respon dari pengunjung; dan 

2) Setiap pengelolaan rubrik khusus pada media cetak selama 1 (satu) 
bulan dan mendapat respon dari pembaca. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan media komunikasi 
dan informasi penyuluhan perikanan, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.055. 

52. Menyusun proposal kewirausahaan 

Proposal kewirausahaan adalah bentuk rancangan kegiatan yang dibuat 
dalam bentuk tulisan formal dan standar dalam rangka kegiatan wirausaha 
Penyuluh Perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Proposal kewirausahaan yang diketahui oleh atasan langsung; dan 

2) Setiap proposal kewirausahaan yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan proposal 
kewirausahaan, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa proposal kewirausahaan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.160. 

53. Mengevaluasi ... 
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53. Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha 

Evaluasi hasil dan manfaat wirausaha adalah kegiatan menilai yang dilakukan 
oleh Penyuluh Perikanan terhadap hasil dan manfaat wirausaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Evaluator tidak diperbolehkan mengevaluasi kegiatan wirausahanya 
sendiri; dan 

2) Setiap evaluasi dari hasil dan manfaat wirausaha. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi hasil dan manfaat 
wirausaha, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.080. 

54. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota yang 
dievaluasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, sebagaimana Formulir 4; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.060. 

55. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat propinsi 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi yang 
didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

56. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, 
sebagaimana Formulir 4; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.060. 

57. Menjadi pembahas dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

58. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat ... 
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2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

59. Menjadi narasumber dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kecamatan, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

60. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, 
yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan yang dikumpulkan dan diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data dan naskah. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.900. 

61. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

1) Data hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota yang dianalisis; dan 

2) Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota  yang dirumuskan. 

b. Bukti  ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis data dan perumusan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat 
Kabupaten/Kota, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.440. 

62. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat propinsi 
yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana 
Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

63. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota, 
sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.060. 

64. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kabupaten/kota yang dibahas. 

 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota, 
sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

65. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat 
kecamatan yang didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan, sebagaimana 
Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.040. 

66. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, 
yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan yang dikumpulkan dan diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data dan naskah. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Muda, angka kredit 0.900. 

 

H. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN MADYA 

1. Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, 
ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, maupun 
masyarakat perikanan 

Mengolah ... 
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Mengolah data/informasi merupakan kegiatan  lanjutan dari kegiatan 
pengumpulan data yang meliputi pemberian kategori, 
pengelompokan/pengklasifikasian, dan pengurutan/pemeringkatan data. 

a. Tolok Ukur: 

1) Data yang diolah paling sedikit mencakup 1 (satu) propinsi dan tingkat 
nasional; dan 

2) Setiap data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 
permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
tingkat kesulitan tinggi yang diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengolahan data/informasi 
tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, 
atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Madya, dengan diberikan angka kredit 0.606. 

2. Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah 
kerja penyuluhan  

a. Tolok Ukur: 

1) Peta kegiatan usaha perikanan yang memuat paling sedikit 5 unsur dari 
unsur-unsur berikut: 

a) diskripsi Umum Wilayah (nama wilayah, batas wilayah);  

b) lahan menurut penggunaan;  

c) sebaran komoditas usaha perikanan;  

d) Bidang dan segmentasi usaha perikanan;  

e) letak sentra usaha perikanan;  

f) penyebaran pelaku utama/pelaku usaha dan/atau kelompok 
perikanan; dan 

g) sarana dan prasarana penunjang.  

2) Peta memuat data/informasi tentang kegiatan usaha perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan peta kegiatan usaha 
perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan, 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa peta. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberi Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.525. 

c. Pelaksana ... 
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3. Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama 

a. Tolok Ukur: 

Rekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan 
sebagaimana Formulir 10. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan rekapitulasi rencana kegiatan 
usaha kelompok pelaku utama, sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rekap rencana usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.348. 

4. Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kebutuhan teknologi perikanan yang dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan perumusan teknologi perikanan, 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan rumusan teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit:  

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.600. 

5. Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di 
Tingkat Nasional 

Konsep programa penyuluhan perikanan tingkat nasional disusun 
berdasarkan programa penyuluhan perikanan tingkat propinsi dan 
program/kebijakan pembangunan perikanan di tingkat propinsi. 

Menyusun konsep programa nasional merupakan kegiatan mengumpulkan, 
mengolah, menganalisa dan menyajikan bahan untuk konsep programa 
nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa nasional yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.180. 

6. Menjadi ... 
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6. Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa Penyuluh Perikanan di 
Tingkat Propinsi 

Konsep programa penyuluhan perikanan tingkat propinsi disusun berdasarkan 
programa penyuluhan perikanan tingkat kabupaten dan program/kebijakan 
pembangunan perikanan di tingkat kabupaten. 

Menyusun konsep programa propinsi merupakan kegiatan mengumpulkan, 
mengolah, menganalisa dan menyajikan bahan untuk konsep programa 
propinsi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa propinsi yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep programa 
Penyuluh Perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.360. 

7. Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa Penyuluh Perikanan di 
Tingkat Kabupaten/Kota 

Konsep programa tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan programa 
penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dan program/kebijakan 
pembangunan perikanan di tingkat kabupaten/kota. 

Menyusun konsep programa kabupaten/kota merupakan kegiatan 
mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan bahan untuk konsep 
programa kabupaten/kota. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa kabupaten/kota yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep programa 
Penyuluh Perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Formulir 
2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.360. 

8. Menjadi peserta dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat 
Nasional 

Membahas ... 
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Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa nasional yang dibahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.150. 

9. Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan 
di Tingkat Propinsi 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan propinsi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap programa propinsi yang disajikan dan dibahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.165. 

10. Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas programa penyuluhan 
perikanan di Tingkat Propinsi 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan propinsi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap programa propinsi yang dibahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat ... 
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2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.135. 

11. Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas programa penyuluhan 
perikanan di Tingkat Propinsi 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan propinsi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap programa propinsi yang dibahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.135. 

12. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

a. Tolok Ukur: 

Rencana kerja Penyuluh Perikanan disusun sebagaimana Formulir 8 dan 
Formulir 9.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja 
penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.420. 

13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan 
tayang 

Media tertayang merupakan media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan visual atau audio visual, dapat berupa lembar transparansi 
dan/atau presentasi. 

 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan 
tayang yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa bahan tayang. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.139. 

14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video 

Film/video merupakan rangkaian cerita yang disajikan dalam bentuk gambar 
bergerak disertai suara. 

a. Tolok Ukur: 

1) Film dengan durasi paling sedikit 15 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa  
film/video yang disusun.   

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa  film/video, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa film/video. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.375. 

15. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah 
TV 

Naskah TV  merupakan Naskah TV  adalah bahan siaran di media televisi 
dalam bentuk skenario materi penyuluhan yang tertulis. 

a. Tolok Ukur: 

1) durasi paling sedikit 30 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
naskah TV yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah TV. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh... 
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Penyuluh Perikanan Pertama, angka kredit 0.330. 

16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger 

Blogger merupakan media atau tempat menyajikan tulisan atau artikel atau 
gambar atau video dan multimedia lainnya pada internet yang ditayangkan 
pada hosting dan domain gratis atau berbayar. 

a. Tolok Ukur: 

1) Materi penyuluhan yang ditayangkan dalam blogger dihitung 
berdasarkan jumlah artikel yang disajikan dengan jumlah paling sedikit 
1000 kata per artikel dengan atau tanpa multimedia lainnya; 

2) Materi penyuluhan dalam bentuk blogger yang dinilai paling banyak 20 
buah setiap bulan; dan 

3) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
blogger yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang berupa blogger, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa blogger. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.180. 

17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa  naskah 
radio 

Naskah radio merupakan materi penyuluhan perikanan berupa suatu tulisan 
atau naskah atau skenario yang akan dibacakan dalam siaran radio. 

a. Tolok Ukur: 

1) durasi paling sedikit 30 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa  
naskah radio yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media terdengar berupa  naskah radio, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah radio. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.146. 

18. Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi 
(perorangan) 

Uji ... 
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Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi adalah pengujian 
teknologi yang sudah didesain yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku 
utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap desain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi 
yang dibuat. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan desain uji coba lapang paket 
teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan), sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.240. 

19. Menjadi ketua tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan 
spesifik lokasi 

Desain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi adalah 
konsep/model pengujian teknologi anjuran, teknologi hasil kajian sendiri, 
pelaku utama atau berbagai sumber lainnya, untuk mendapatkan teknologi 
yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Desain harus memuat unsur: 

1) kekhasan keadaan dan potensi pengembangan wilayah perikanan; 

2) ruang lingkup Desain; 

3) acuan normatif (teknologi hasil kajian dan/atau tinjauan pustaka); 

4) istilah dan definisi; 

5) paket teknologi perikanan yang dianjurkan; dan 

6) kesimpulan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan desain uji coba lapang paket 
teknologi perikanan spesifik lokasi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa desain. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.180. 

20. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap pengkajian/pengujian teknologi perikanan tingkat sedang yang 
direkomendasi. 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian/pengujian teknologi 
perikanan tingkat sedang yang direkomendasi, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket kajian/uji teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.900. 

21. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi 
perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi 

Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi adalah pengujian 
teknologi yang sudah didesain yang sesuai dengan kebutuhan/lokasi pelaku 
utama dan/atau pelaku usaha perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi perorangan 
(tingkat tinggi) merupakan pengujian teknologi paling sedikit harus 
memuat unsur: 

a) Alat dan bahan yang tersedia dan mudah diperoleh; 

b) Metodologi atau cara yang mudah diterapkan di lokasi; dan 

c) Waktu. 

2) Setiap uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat 
tinggi yang diketuai. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan uji coba lapang paket teknologi 
perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 1.200. 

22. Menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi yang diikuti 
dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil 
pengkajian/pengujian teknologi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.120. 

23. Mengevaluasi ... 
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23. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang 
direkomendasi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan evaluasi penerapan teknolgi perikanan tingkat sedang 
yang direkomendasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi penerapan teknologi 
perikanan tingkat sedang yang direkomendasi, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.180. 

24. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi 

Temu Wicara merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.300. 

25. Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/profesional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 
kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

2) Setiap ... 
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2) Setiap kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu teknis. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.270. 

26. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi 

Temu karya merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan 
pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Karya tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu karya bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.270. 

27. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Usaha tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang dilaksanakan. 

 

 b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.400. 

28. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Propinsi 

Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi 
antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 
kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara 
periodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan 
dan menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Mimbar saresehan di tingkat propinsi paling sedikit diikuti oleh 50 
orang; dan 

2) Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Propinsi yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak 
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan mimbar sarasehan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, angka kredit 0.027. 

29. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi 
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat 
Propinsi 

Temu pakar merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi 
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat 
Kabupaten/Kota yang dilaksanakan. 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu pakar dalam 
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu pakar penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.200. 

30. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Propinsi 

Menjadi intermedier Temu Wicara adalah kegiatan memfasilitasi 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. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi yang diintermediasi, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu wicara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

31. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Propinsi  

Menjadi Intermedier temu teknis merupakan kegiatan memfasilitasi pertemuan 
berkala antara Penyuluh Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara 
Penyuluh Perikanan dengan peneliti/perekayasa/profesional/aparat 
pemerintah untuk meningkatkan kompetensi Penyuluh Perikanan dalam 
pelayanan kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi yang diintermediasi, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Teknis. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

 

32. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Propinsi 

Temu Karya merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan 
pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Karya tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang dintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu karya bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi yang dintermediasi, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

33. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Propinsi 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Usaha tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Propinsi yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi yang diintermediasi, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

34. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku 
utama dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi 

Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi 
antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 
kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara 
priodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan 
menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Mimbar sarasehan tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Propinsi yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak 
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Propinsi yang dilaksanakan, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan mimbar sarasehan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

35. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan 
metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan 
di Tingkat Propinsi 

Temu pakar merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu pakar tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi 
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat 
Propinsi yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu pakar dalam 
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Propinsi yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

36. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penyuluhan melalui radio yang dilakukan/dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan melalui radio, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa berita acara penyiaran/surat keterangan 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.040. 

37. Melakukan/melaksanakan  penyuluhan melalui televisi 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap penyuluhan melalui televisi yang dilakukan/dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan melalui televisi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa berita acara penyiaran/surat keterangan 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.040. 

38. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama 
antara pelaku utama dengan swasta yang dituangkan dalam bentuk ikatan 
kerja sama dalam rangka penyediaan dukungan dan kemudahan untuk 
pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok untuk mendukung 
pengembangan perekonomian anggota, yang bertujuan untuk menciptakan 
iklim usaha kondusif, meningkatkan akses pada sumber daya finansial dan 
akses pasar. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan swasta 
yang ditumbuhkan dan digalang. 

 

 
b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan dan penggalangan 
kemitraan usaha kelompok dengan swasta, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.093.  

39. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di  Tingkat Propinsi 

Membangun jejaring kerja antarkelompok/asosiasi adalah membuat 
kesepakatan-kesepakatan dan kerja sama dalam pengembangan usaha 
pelaku utama/pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan 
serta menambah mitra usaha. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota 
yang dibangun 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembangunan jejaring kerja 
antar kelompok/asosiasi di  Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.180. 

40. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan 
kelompok/asosiasi Tingkat Propinsi 

Perlombaan usaha perikanan antarkelembagaan kelompok/asosiasi 
perlombaan kelompok pelaku utama/pelaku usaha/asosiasi perikanan yang 
dilaksanakan oleh dinas/instasi/kementerian Kelautan dan Perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan 
kelompok/asosiasi Tingkat Propinsi.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penilaian perlombaan usaha 
perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Propinsi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.160. 

41. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

1) Media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan yang dikelola 
merupakan media online dan/atau rubrik khusus pada media cetak 
tentang penyuluhan perikanan yang menyediakan tempat untuk saling 
bertukar informasi, saling berkomunikasi dan penyebaran informasi lain 
bidang perikanan; 

2) Setiap pengelolaan media online selama enam bulan, yang pada setiap 
bulannya memposting paling sedikit satu artikel/informasi dan 
mendapat respon dari pengunjung; dan 

3) Setiap pengelolaan rubrik khusus pada media cetak selama satu bulan 
dan mendapat respon dari pembaca. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan media komunikasi 
dan informasi penyuluhan perikanan, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.083. 

42. Mendesain  laboratorium/klinik penyuluhan perikanan 

Mendesain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan merupakan membuat 
desain sebuah tempat untuk melaksanakan uji coba/pengembangan model 
penyuluhan/uji coba teknologi inovasi yang disiapkan oleh Penyuluh 
Perikanan untuk menyiapkan kegiatan penyuluhan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap laboratorium/klinik penyuluhan perikanan yang didesain. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan desain  laboratorium/klinik 
penyuluhan perikanan, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa desain. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 1.200. 

43. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan 
penyuluhan perikanan 

a. Tolak Ukur: 

Instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan 
penyuluhan perikanan yang disiapkan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyiapan instrumen monitoring 
dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan, 
sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa instrumen. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 1.200. 

44. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di  Tingkat Propinsi 

a. Tolok Ukur: 

Hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi yang dievaluasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan 
penyuluhan perikanan di  Tingkat Propinsi, sebagaimana Formulir 4;  
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.090. 

45. Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
perikanan di Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum 
diskusi untuk membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan 
perikanan pada tingkat nasional; dan 

2) Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional 
yang didiskusikan dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

46. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat propinsi 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum 
diskusi untuk membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan 
perikanan pada tingkat propinsi; dan 

2) Hasil ... 
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2) Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi yang 
didiskusikan dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.090. 

47. Menjadi pembahas dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat propinsi 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum 
diskusi untuk membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan 
perikanan pada tingkat propinsi. 

2) Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi yang 
didiskusikan dan menjadi pembahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

48. Menjadi narasumber dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum 
diskusi untuk membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan 
perikanan pada tingkat propinsi; dan 

2) Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi yang 
didiskusikan dan menjadi narasumber. 

 

 b. Bukti… 
... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat propinsi, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

49. Menjadi narasumber dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota 

a. Tolok Ukur: 

1) Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum 
diskusi untuk membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan 
perikanan pada tingkat kabupaten/kota; dan 

2) Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota yang didiskusikan dan menjadi narasumber. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat kabupaten/kota, 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

50. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak  penyuluhan 
perikanan di Tingkat Nasional 

Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan 
perikanan merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data/informasi 
untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan pada 
tingkat nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di tingkat nasional 
yang dikumpulkan dan diolah. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
data bahan evaluasi dampak  penyuluhan perikanan di Tingkat 
Nasional, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa data. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 1.800. 

51. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi  

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
propinsi yang dianalisis dan dan dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis data dan perumusan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat 
Propinsi, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 1.050. 

52. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
kabupaten/kota yang didiskusikan dan menjadi peserta. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 1.050. 

53. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat di Tingkat 
Propinsi yang didiskusikan dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat ... 
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2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.090. 

54. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat di Tingkat 
Propinsi yang didiskusikan dan menjadi pembahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

55. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat di Tingkat 
Propinsi yang didiskusikan dan menjadi narasumber. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Propinsi, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

56. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat di Tingkat 
Kabupaten/Kota yang didiskusikan dan menjadi narasumber. 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota, 
sebagaimana Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.060. 

57. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan yang dievaluasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan instrumen evaluasi 
penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan 
perikanan, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa instrumen. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 1.200. 

 

I. RINCIAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN UTAMA 

1. Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan 

Rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan berarti studi lapang atau 
aktifitas yang fokus terhadap modifikasi atau pengembangan konsep bisnis 
perikanan pada suatu kawasan tertentu. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rancang 
bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan, sebagaimana Formulir 2; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep rancang bangun. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit 

Penyuluh Perikanan utama, angka kredit 0.726. 

2. Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan 
atau pelaku usaha di bidang perikanan 

3) Bukti ... 

Konsep ... 
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Konsep instrumen pengukuran kelas kelompok adalah rancangan dari 
seperangkat alat/bahan yang digunakan untuk menentukan kelas-kelas 
kelompok. 

Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok adalah proses atau 
cara yang digunakan untuk menghasilkan sebuah konsep instrumen 
pengukuran kelas kelompok. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep instrumen pengukuhan kelas kelompok yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep instrumen 
pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha di 
bidang perikanan, sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.800. 

3. Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan 
di Tingkat Nasional 

Konsep programa penyuluhan perikanan tingkat nasional disusun berdasarkan 
programa penyuluhan perikanan tingkat propinsi. 

Menyusun konsep programa merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, 
menganalisa dan menyajikan bahan konsep programa. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep programa penyuluhan nasional yang disusun dan menjadi 
ketua. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan konsep programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 2;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep programa. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.480. 

4. Menjadi penyaji dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat 
Nasional 

Membahas konsep programa nasional merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan nasional. 

 

 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 
yang dilaksanakan dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.240. 

5. Menjadi pembahas dalam membahas programa penyuluhan perikanan di 
Tingkat Nasional 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 
yang dilaksanakan dan menjadi pembahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.200. 

6. Menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan di 
Tingkat Nasional 

Membahas konsep programa merupakan kegiatan menyajikan dan 
mendiskusikan konsep programa untuk disepakati menjadi programa 
penyuluhan nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 
yang dilaksanakan dan menjadi narasumber. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan perikanan 
sebagaimana Formulir 2; 

2) Surat ... 
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2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.200. 

7. Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan 
pelaku usaha 

a. Tolok Ukur: 

Rencana kerja Penyuluh Perikanan disusun sebagaimana Formulir 8 dan 
Formulir 9.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana kerja 
penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha 
sebagaimana Formulir 2; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa rencana kerja penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Madya, angka kredit 0.560. 

8. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang  berupa bahan 
tayang 

Media tertayang merupakan media yang bersifat dinamis dan mengutamakan 
pesan-pesan visual atau audio visual, dapat berupa lembar transparansi 
dan/atau presentasi. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang  berupa bahan 
tayang yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembahasan programa 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa bahan tayang. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.185. 

9. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang  berupa 
film/video 

Film/video merupakan rangkaian cerita yang disajikan dalam bentuk gambar 
bergerak disertai suara. 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 15 menit; dan 

2) Setiap ... 
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2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang  berupa 
film/video yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang  berupa film/video, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa film/video. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.500. 

10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang  berupa naskah 
TV 

Naskah TV merupakan bahan siaran di media televisi dalam bentuk skenario 
materi penyuluhan yang tertulis. 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 30 menit; dan 

2) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
naskah TV yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang  berupa naskah TV, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah TV. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.660. 

11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang  berupa blogger 

Blogger merupakan media atau tempat menyajikan tulisan atau artikel atau 
gambar atau video dan multimedia lainnya pada internet yang ditayangkan 
pada hosting dan domain gratis atau berbayar. 

a. Tolok Ukur: 

1) Materi penyuluhan yang ditanyangkan dalam blogger dihitung 
berdasarkan jumlah artikel yang disajikan dengan jumlah paling sedikit 
1000 kata per artikel dengan atau tanpa multimedia lainnya. 

2) Materi penyuluhan dalam bentuk blogger yang dinilai paling banyak 20 
buah setiap bulan 

3) Setiap materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa 
blogger yang disusun. 

 

 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam bentuk media tertayang  berupa blogger, sebagaimana Formulir 
3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa blogger. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.240. 

12. Menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar berupa naskah radio 

Naskah radio merupakan materi penyuluhan perikanan berupa suatu tulisan 
atau naskah atau skenario yang akan dibacakan dalam siaran radio. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap materi penyuluhan dalam media terdengar berupa naskah radio 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan materi penyuluhan 
dalam media terdengar berupa naskah radio, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah radio. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.195. 

13. Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi 

Teknologi yang dimaksud berupa teknologi dengan tingkat risiko tinggi (high 
risk), yaitu teknologi yang tergolong memiliki tingkat kesulitan dalam proses 
penerapan (termasuk lingkungan, kesehatan, biaya dll) di lapangan sehingga 
memerlukan pendampingan dari penghasil teknologi yang dimaksud. 

Teknologi perikanan yang mengacu pada referensi yang berlaku umum, 
kebijakan lembaga dan/atau direkomendasi oleh instansi yang berwenang. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi yang 
dikaji/diuji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian/pengujian teknologi 
perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa paket kajian/uji teknologi. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 1.600. 

14. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap hasil pengkajian/pengujian teknologi yang didiskusikan dan menjadi 
pembahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil 
pengkajian/pengujian teknologi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.100. 

15. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian 
teknologi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap hasil pengkajian/pengujian teknologi yang didiskusikan dan menjadi 
narasumber. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil 
pengkajian/pengujian teknologi, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.100. 

16. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang 
direkomendasi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi 
yang dievaluasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi penerapan teknologi 
perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.240. 

17. Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional 

Temu Wicara merupakan 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. 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu wicara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.400. 

18.  Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/professional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 
kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang dilaksanakan; dan 

2) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu teknis. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.360. 

19. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional 

Temu karya merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antar pelaku utama dan/atau pelaku untuk bertukar pikiran dan 
pengalaman, saling belajar, saling mengajarkan keterampilan dan 
pengetahuan untuk diterapkan oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Karya tentang kegiatan perikanan. 

2) Setiap ... 
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2) Setiap kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu karya bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu karya. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.360. 

20. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu Usaha tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Usaha. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.400. 

21. Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan 
pelaku usaha di Tingkat Nasional 

Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi 
antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 
kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara 
priodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan 
menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Nasional yang dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak 
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional, sebagaimana 
Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan mimbar sarasehan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.360. 

22. Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi 
penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat 
Nasional 

Temu pakar merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan menjadi narasumber dalam kegiatan temu pakar temu 
pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku 
utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu pakar dalam 
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu pakar penyuluhan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.400. 

23. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Nasional 

Temu Wicara merupakan metode penyuluhan perikanan berupa kegiatan 
pertemuan antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pemerintah 
untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam 
pembangunan perikanan, serta antisipasi dan peran serta pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha dalam pembangunan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Temu wicara tentang kegiatan perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan Temu Wicara dan Surat 
Keterangan yang dibuat oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Pelaksana, angka kredit 0.080. 

24. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Nasional 

Temu teknis merupakan kegiatan pertemuan berkala antara Penyuluh 
Perikanan dengan tim penyuluh dan/atau antara Penyuluh Perikanan dengan 
peneliti/perekayasa/professional/aparat pemerintah untuk meningkatkan 
kompetensi Penyuluh Perikanan dalam pelayanan kepada pelaku utama 
dan/atau pelaku usaha. 

a. Tolok Ukur: 

1) Substansi yang dibahas berkaitan dengan teknis perikanan; dan 

2) Setiap kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

25. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Nasional 

Temu karya merupakan kegiatan pertemuan antara Penyuluh Perikanan 
dengan pelaku utama dan/atau pelaku usaha serta masyarakat untuk 
menyampaikan hasil karya inovasi Penyuluh Perikanan di bidang perikanan 
yang sudah di ujicobakan oleh kelompok dan di presentasikan di depan 
Penyuluh Perikanan lainnya. 

a. Tolok Ukur: 

1)  Tahapan:  

a) Karya inovasi Penyuluh Perikanan; 

b) Uji Coba oleh Kelompok; 

c) Dipresentasikan di depan penyuluh lainnya; dan 

d) Disampaikan kepada masyarakat. 

2) Substansi ... 
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2) Substansi Temu Karya tentang teknis perikanan; dan 

3) Setiap kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

26. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Nasional 

Temu usaha merupakan kegiatan pertemuan antara pelaku utama, pelaku 
usaha, pengusaha perikanan dan lembaga keuangan untuk melakukan kerja 
sama dalam pengembangan usaha perikanan, sehingga masing-masing 
pemangku kepentingan  dapat mengambil manfaat secara optimal, yang 
tertuang dalam surat kesepakatan bersama. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di 
Tingkat Nasional yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama 
dan pelaku usaha di Tingkat Nasional yang diintermediasi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

27. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku 
utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional 

Mimbar sarasehan merupakan kegiatan pertemuan sebagai forum konsultasi 
antara gabungan kelompok pelaku utama dan usaha perikanan atau asosiasi 
kelompok perikanan dengan pihak pemerintah yang diselenggarakan secara 
priodik dan berkesinambungan untuk membicarakan, memusyawarahkan dan 
menyepakati pemecahan berbagai permasalahan pembangunan perikanan. 

 

 
a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Nasional yang diintermediasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak 
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional yang 
diintermediasi, sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan Surat Keterangan yang dibuat 
oleh Penyelenggara Kegiatan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

28. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam  pengembangan 
metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan 
di Tingkat Nasional 

Temu pakar merupakan 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. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan memfasilitasi kegiatan temu pakar temu pakar dalam 
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku 
usaha di Tingkat Nasional.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu pakar dalam  
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 
pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan dan surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

29. Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan 

Temu pakar merupakan pertemuan antara para ahli (pakar) bidang 
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. 

 

 

 
a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

Setiap kegiatan menjadi narasumber dalam kegiatan temu pakar temu 
pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku 
utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan melakukan kegiatan temu pakar penyuluhan, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan temu pakar penyuluhan dan Surat 
Perintah Tugas. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.240. 

30. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio 

Naskah radio merupakan materi penyuluhan perikanan berupa suatu tulisan 
atau naskah atau skenario yang akan dibacakan dalam siaran radio. 

a. Tolok Ukur: 

1) Durasi paling sedikit 30 menit; dan 

2) Setiap penyuluhan melalui radio yang dilakukan/dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan melalui radio, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa BA penyiaran/surat keterangan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.040. 

31. Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penyuluhan melalui televisi yang dilakukan/dilaksanakan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan melalui televisi, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa berita acara penyiaran/surat keterangan 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.040. 

32. Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta 

Kemitraan usaha kelompok dengan swasta merupakan pola kerja sama 
antara pelaku utama dengan swasta yang dituangkan dalam bentuk ikatan 
kerja sama dalam rangka penyediaan dukungan dan kemudahan untuk 

pengembangan ... 
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pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok untuk mendukung 
pengembangan perekonomian anggota, yang bertujuan untuk menciptakan 
iklim usaha kondusif, meningkatkan akses pada sumber daya finansial dan 
akses pasar. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap ikatan kerja sama antara kelompok pelaku utama dengan swasta 
yang ditumbuhkan dan digalang. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penumbuhan dan penggalangan 
kemitraan usaha kelompok dengan swasta, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.123. 

33. Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional 

Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi adalah membuat 
kesepakatan-kesepakatan dan kerja sama dalam pengembangan usaha 
pelaku utama/pelaku usaha dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan 
serta menambah mitra usaha. 

a. Tolok Ukur: 

Setiap jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota 
yang dibangun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pembangunan jejaring kerja 
antar kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional, sebagaimana Formulir 3; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 1.200. 

34. Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan 
kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

Setiap penilaian perlombaan usaha perikanan antarkelembagaan 
kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penilaian perlombaan usaha 
perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional, 
sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana ... 
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c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.640. 

35. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan 

Media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan yang dikelola 
merupakan media online dan/atau rubrik khusus pada media cetak tentang 
penyuluhan perikanan yang menyediakan tempat untuk saling bertukar 
informasi, saling berkomunikasi dan penyebaran informasi lain di bidang 
perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Setiap pengelolaan media online selama enam bulan, yang pada setiap 
bulannya memasukkan/memasang paling sedikit satu artikel/informasi 
dan mendapat respon dari pengunjung; dan 

2) Setiap pengelolaan rubrik khusus pada media cetak selama satu bulan 
dan mendapat respon dari pembaca. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan Pengelolaan media komunikasi 
dan informasi penyuluhan perikanan, sebagaimana Formulir 3; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.110. 

36. Mengevaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan 

Laboratorium/klinik penyuluhan perikanan merupakan tempat melaksanakan 
uji coba/pengembangan model penyuluhan/uji coba teknologi inovasi yang 
disiapkan oleh Penyuluh Perikanan untuk menyiapkan kegiatan penyuluhan. 

 

a. Tolok Ukur: 

Setiap umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan 
yang dievaluasi. 

b. Bukti Fisik: 

3) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi umpan balik manfaat 
laboratorium/klinik penyuluhan perikanan, sebagaimana Formulir 3; dan 

4) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.400. 

37. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional 

a. Tolok Ukur: 

Hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional yang dievaluasi. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat ... 
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1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat nasional, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.120.  

38. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat nasional 

Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum diskusi untuk 
membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan perikanan pada tingkat 
nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional yang 
didiskusikan dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.120. 

39. Menjadi pembahas dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan 
penyuluhan perikanan tingkat nasional 

Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum diskusi untuk 
membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan perikanan pada tingkat 
nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional yang 
didiskusikan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional, sebagaimana 
Formulir 4; 

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh ... 
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Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

40. Menjadi narasumber dalam kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional 

Kegiatan mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan merupakan 
kegiatan yang diselenggarakan secara formal melalui forum diskusi untuk 
membahas hasil evaluasi penyuluhan pelaksanaan perikanan pada tingkat 
nasional. 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional yang 
didiskusikan dan menjadi narasumber. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi hasil evaluasi 
pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkat nasional, sebagaimana 
Formulir 4;  

2) Surat keterangan/sertifikat (dokumen asli atau fotokopi yang disahkan 
oleh instansi/unit kerja); dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

41. Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Setiap instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan instrumen evaluasi 
dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan sebagaimana Formulir 4; 
dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.800. 

42. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

Konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat nasional 
yang dianalisis dan dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis data dan perumusan 
konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat 
Nasional, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti ... 
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2) Bukti hasil pekerjaan berupa data olahan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 2.000. 

43. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
nasional yang didiskusikan dan menjadi penyaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana 
Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.160. 

44. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
nasional yang didiskusikan dan menjadi pembahas. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana 
Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

45. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

Setiap konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat 
nasional yang didiskusikan dan menjadi narasumber. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan diskusi konsep hasil evaluasi 
dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional, sebagaimana 
Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh... 
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Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.080. 

46. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan 
pembangunan perikanan yang dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan perumusan hasil evaluasi 
penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan 
pembangunan perikanan, sebagaimana Formulir 4; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.123. 

47. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan 
perikanan 

Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan 
perikanan merupakan proses kegiatan menghasilkan produk/aturan hukum 
yang dapat dijadikan sebagai pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan dari 
suatu kegiatan penyuluhan perikanan. 

a. Tolok Ukur: 

Pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan 
yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan, sebagaimana 
Formulir 5;  

2) Surat Keputusan sebagai penyusun; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa konsep/draft pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.920. 

48. Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan 
perikanan 

a. Tolok Ukur: 

1) Pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis penyuluhan perikanan 
yang dievaluasi. 

2) Laporan evaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 
penyuluhan perikanan belum pernah dinilai angka kredit pada periode 
sebelumnya. 

46. Merumuskan ... 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi pedoman/petunjuk 
pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan, sebagaimana 
Formulir 5; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.140. 

49. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan 
perikanan yang bersifat penyempurnaan 

a. Tolok Ukur: 

1) Rencana/Desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan 
perikanan yang bersifat penyempurnaan yang disusun; dan 

2) Rencana/Desain kajian yang disusun merupakan hasil kajian yang 
memberikan arah penyempurnaan terhadap kebijakan pengembangan 
penyuluhan perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana/desain 
kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang 
bersifat penyempurnaan, sebagaimana Formulir 5; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa Desain. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.600. 

50. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan 
pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan 

Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian merupakan proses 
menganalisis dan mengkaji data informasi serta merumuskannya menjadi 
sebuah hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan 
yang bersifat penyempurnaan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Data informasi arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan 
yang bersifat penyempurnaan yang dianalisis; dan 

2) Hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang 
bersifat penyempurnaan yang dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis data informasi dan 
perumusan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan 
perikanan yang bersifat penyempurnaan, sebagaimana Formulir 5; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana ... 
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c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.560. 

51. Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan 
perikanan yang bersifat pembaharuan 

a. Tolok Ukur: 

1) Menyusun rencana/desain kajian merupakan proses menghasilkan 
rancangan atau desain dalam membuat sebuah kajian arah kebijakan 
pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan; dan 

2) Rencana/Desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan 
perikanan yang bersifat pembaharuan yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan rencana/desain 
kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang 
bersifat pembaharuan, sebagaimana Formulir 5; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa desain. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.560. 

52. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan 
pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan 

a. Tolok Ukur: 

1) Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil merupakan proses 
menganalisis dan merumuskan hasil analisis data informasi arah 
kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat 
pembaharuan; dan 

2) Data informasi arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan 
yang bersifat pembaharuan yang dianalisis dan dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan analisis data informasi dan 
perumusan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan 
yang bersifat pembaharuan, sebagaimana Formulir 5; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.560. 

53. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Metode dan sistem penyuluhan perikanan yang dikaji. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat ... 
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1) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian metode dan sistem 
penyuluhan perikanan, sebagaimana Formulir 5; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa laporan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.280. 

54. Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan 

a. Tolok Ukur: 

Metode/sistem baru penyuluhan perikanan yang dirumuskan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan perumusan metode/sistem baru 
penyuluhan perikanan, sebagaimana Formulir 5; dan 

2) Bukti hasil pekerjaan berupa naskah perumusan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan Utama, angka kredit 0.250. 

J. PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUH PERIKANAN 

1. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang 
perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 
diedarkan secara nasional  

Karya tulis ilmiah adalah karya ilmiah dalam bentuk tulisan cetak atau non 
cetak, yang disusun secara perorangan atau kelompok mengenai 
penelitian/pengkajian suatu pokok bahasan atau pengembangan gagasan 
tertentu, dengan cara melakukan identifikasi, deskripsi, analisis, dan 
memberikan konklusi ataupun rekomendasi.  

Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan dipublikasi yang memaparkan 
hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau 
sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan 
dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. 

a. Tolok Ukur: 

1) Karya tulis ilmiah/karya ilmiah hasil pengkajian dibuat dalam bentuk 
buku dengan jumlah halaman paling sedikit 41 (empat puluh satu) 
halaman; 

2) Karya tulis ilmiah/karya ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang 
memiliki izin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga 
pemerintah, untuk diedarkan secara Nasional sebagai referensi; 

3) Buku untuk diedarkan secara Nasional sebagai referensi;  

4) Setiap kegiatan karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang 
perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan 
diedarkan secara nasional yang dilakukan; dan 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah hasil 
pengkajian di bidang perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk buku 
yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional sebagaimana Formulir 
6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa buku yang diterbitkan asli. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 12.500; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis diberikan angka kredit untuk 
penulis pertama 7.500 dan penulis pembantu 5.000; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka diberikan angka kredit 
untuk penulis pertama 6.250, dan penulis pembantu masing-masing 
3.125; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka diberikan angka 
kredit untuk penulis pertama 5.000, dan penulis pembantu masing-
masing 2.500. 

2. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang 
perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk Majalah yang diterbitkan dan 
diedarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan  

a. Tolok Ukur: 

1) Karya tulis/karya ilmiah yang disusun dalam bentuk makalah/artikel 
dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) halaman majalah; 

2) Karya tulis/karya ilmiah yang dimuat dalam majalah yang diterbitkan 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

3) Majalah untuk diedarkan secara Nasional sebagai referensi; dan 

4) Setiap kegiatan karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang 
perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk Majalah yang diterbitkan 
dan diedarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah hasil 
pengkajian bidang perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk Majalah 
yang diterbitkan dan diedarkan oleh Kementerian Kelautan dan 
Perikanan sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa Majalah yang diterbitkan asli.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 6.000; 

2) Apabila ... 
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2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis diberikan angka kredit untuk 
penulis pertama 7.500 dan penulis pembantu 5.000; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka diberikan angka kredit 
untuk penulis pertama 6.250, dan penulis pembantu masing-masing 
3.125; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka diberikan angka 
kredit untuk penulis pertama 5.000, dan penulis pembantu masing-
masing 2.500. 

3. Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan 
ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 
dalam bentuk buku 

a. Tolok Ukur: 

1) Karya tulis ilmiah yang didokumentasikan diperpustakaan instansi/unit 
kerja Penyuluh Perikanan pada kantor 
Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan; 

2) Karya tulis ilmiah/karya ilmiah hasil pengkajian dibuat dalam bentuk 
buku dengan jumlah halaman paling sedikit 41 halaman; 

3) Buku dilengkapi dengan identitas penulis dan belum ada yang 
menulisnya; dan 

4) Setiap karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan 
ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di 
perpustakaan dalam bentuk buku yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan Menyusun karya tulis/karya 
ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak 
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk 
buku sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa buku yang asli. 

c.  Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 5.000; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis diberikan angka kredit untuk 
penulis pertama 3.000 dan penulis pembantu 2.000; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka diberikan angka kredit 
untuk penulis pertama 2.500, dan penulis pembantu masing-masing 
1.250; 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka diberikan angka 
kredit untuk penulis pertama 2.000, dan penulis pembantu masing-
masing 1.000. 

4. Menyusun ... 
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4. Menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan hasil tinjauan/ulasan 
ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 
dalam bentuk majalah 

a. Tolok Ukur: 

1) Karya tulis ilmiah/karya ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit yang 
memiliki ijin usaha penerbitan, atau diterbitkan oleh lembaga 
pemerintah, untuk diedarkan secara Nasional sebagai referensi; 

2) Karya tulis/karya ilmiah yang disusun dalam bentuk makalah/artikel 
dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) halaman majalah; 

3) Karya tulis/karya ilmiah yang didokumentasikan diperpustakaan 
instansi/unit kerja Penyuluh Perikanan pada kantor 
Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan; dan 

4) Setiap karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan 
ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di 
perpustakaan dalam bentuk majalah yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat keterangan melakukan kegiatan menyusun karya tulis/karya 
ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak 
dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk 
majalah sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan 

3) Bukti hasil pelaksanaan berupa majalah cetakan asli. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 5.000; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis diberikan angka kredit untuk 
penulis pertama 3.000 dan penulis pembantu 2.000; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka diberikan angka kredit 
untuk penulis pertama 2.500, dan penulis pembantu masing-masing 
1.250; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka diberikan angka 
kredit untuk penulis pertama 2.000, dan penulis pembantu masing-
masing 1.000.  

5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri 
dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di 
perpustakaan dalam bentuk buku 

Makalah merupakan salah satu jenis karya tulis  ilmiah yang membahas 
tentang suatu tema tertentu. Makalah dapat  berupa kajian pustaka ataupun 
dapat juga berupa hasil kegiatan di lapangan. 

 

 

a. Tolok ... 
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a. Tolok Ukur: 

1) Makalah yang disusun dalam bentuk buku memuat paling sedikit 10 
(sepuluh) judul makalah, dengan setiap makalah terdiri dari paling 
sedikit 2 (dua) halaman; 

2) Makalah dalam bentuk buku yang didokumentasikan diperpustakaan 
instansi/ unit kerja Penyuluh Perikanan pada kantor Pusat/ Propinsi/ 
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan; dan 

3) Setiap makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan 
sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi 
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku yang disusun. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan menyusun makalah berupa 
tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang 
perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di 
perpustakaan dalam bentuk buku sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan  

3) Bukti hasil pelaksanaan berupa buku asli. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 4.000; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis diberikan angka kredit untuk 
penulis pertama 2.400 dan penulis pembantu 1.600; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka diberikan angka kredit 
untuk penulis pertama 2.000, dan penulis pembantu masing-masing 
1.000; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka diberikan angka 
kredit untuk penulis pertama 1.600, dan penulis pembantu masing-
masing 0.800.  

6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri 
dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di 
perpustakaan dalam bentuk Majalah 

a. Tolok Ukur: 

1) Majalah didokumentasikan di perpustakaan pada unit kerja Penyuluh 
Perikanan pada Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan; 

2) Makalah yang dicetak di majalah memuat paling sedikit 2 (dua) 
halaman majalah; dan 

3) Setiap makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan 
sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi 
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk Majalah yang 
disusun. 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat keterangan melakukan kegiatan menyusun makalah berupa 
tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang 
perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di 
perpustakaan dalam bentuk Majalah sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan  

3) Bukti hasil pelaksanaan berupa naskah asli. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 2.500; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis diberikan angka kredit untuk 
penulis pertama 1.500 dan penulis pembantu 1.000; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka diberikan angka kredit 
untuk penulis pertama 1.250, dan penulis pembantu masing-masing 
0.625; 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka diberikan angka 
kredit untuk penulis pertama 1.000 dan penulis pembantu masing-
masing 0.500.  

7. Melakukan kegiatan penulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 
disebarluaskan melalui media massa  

Karya tulis ilmiah populer merupakan karya tulis yang berpegang kepada 
standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah 
dipahami oleh masyarakat awam dan layout yang menarik sehingga 
masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. 

Karya tulis ilmiah populer lebih banyak diciptakan dengan jalan menyadur, 
mengutip dan meramu informasi dari berbagai tulisan orang lain, daripada 
menulis murni gagasan, pendapat dan pernyataan sendiri. 

a. Tolok Ukur: 

1) Tulisan tersebut merupakan satu kesatuan, atau apabila tulisan 
tersebut dimuat secara berseri atau bersambung hanya dinilai satu kali; 

2) Tulisan ilmiah populer dimuat/dalam media massa; 

3) Setiap kegiatan penulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 
disebarluaskan melalui media massa yang dilakukan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan penulisan ilmiah populer bidang 
perikanan yang disebarluaskan melalui media massa sebagaimana 
Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis;   

3) Guntingan ... 
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3) Guntingan media massa cetak yang memuat tulisan tersebut dengan 
mencantumkan nama dan tanggal penerbitan atau foto kopinya yang 
disahkan oleh pimpinan unit kerja; dan 

4) Naskah yang disajikan/disiarkan oleh media massa elektronik (TV atau 
radio) dengan surat keterangan kepala studio yang bersangkutan 
tentang waktu penyiaran/penayangan.  

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 1.500; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis diberikan angka kredit untuk 
penulis pertama 0.900 dan penulis pembantu 0.600; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka diberikan angka kredit 
untuk penulis pertama 0.750, dan penulis pembantu masing-masing 
0.375; 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka diberikan angka 
kredit untuk penulis pertama 0.600, dan penulis pembantu masing-
masing 0.300.  

8. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan 
yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara 
nasional 

Menterjemahkan buku dan bahan-bahan lain bidang perikanan merupakan 
kegiatan mengalihbahasakan buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan 
dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa merubah makna dan alur 
tulisan/bahan aslinya. 

Menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan merupakan 
kegiatan menyusun kembali tulisan yang ada dalam buku dan bahan-bahan 
lain di bidang perikanan secara bebas tanpa merusak  makna atau gagasan 
tulisan aslinya. 

a. Tolok Ukur:  

1) Bahan yang diterjemahkan adalah berupa buku atau bahan lain di 
bidang perikanan, kelautan, dan/atau penyuluhan kelautan dan 
perikanan; 

2) Terjemahan/saduran disusun dalam bentuk buku dengan jumlah 
halaman paling sedikit 41 halaman; 

3) Buku yang telah disusun diterbitkan dan diedarkan oleh penerbit skala 
nasional yang telah memiliki izin penerbitan dan International Standard 
of Book Numbers (ISBN) atau diterbitkan oleh lembaga pemerintah 
untuk diedarkan secara nasional sebagai referensi; 

4) Setiap buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan yang 
dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan 
secara nasional yang diterjemahkan/disadur; dan 

5) Belum ada yang menerjemahkan dan menyadurnya. 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan Menterjemahkan/menyadur 
buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan yang dipublikasikan 
dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 
sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli beserta bahan yang 
diterjemahkan atau disadur. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 7,000 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 4.200 bagi penulis utama dan 2.800 untuk penulis 
pembantu; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 3.500 bagi penulis utama dan masing-masing 1.750 
untuk penulis pembantu; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 2.800 bagi penulis utama dan masing-masing 1.400 
untuk penulis pembantu. 

9. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan 
yang didokumentasikan dalam bentuk buku atau kliping 

a. Tolok Ukur:  

1) Terjemahan/saduran disusun dalam bentuk buku dengan jumlah 
halaman paling sedikit 41 (empat puluh satu) halaman; 

2) Terjemahan/saduran disusun dalam bentuk kliping dengan jumlah 
halaman paling sedikit 30 (tiga puluh) halaman; 

3) Didokumentasikan dalam bentuk buku atau kliping berarti buku atau 
kliping tersebut dicetak dan disebarkan untuk digunakan dalam lingkup 
instansi satminkal Penyuluh Perikanan sebagai referensi;  

4) Setiap buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan yang 
didokumentasikan dalam bentuk buku atau kliping yang 
diterjemahkan/disadur; dan 

5) Belum ada yang menerjemahkan dan menyadurnya. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan Menerjemahkan/menyadur buku 
dan bahan-bahan lain di bidang perikanan yang didokumentasikan 
dalam bentuk buku atau kliping sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan 

3) Bukti ... 
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3) Bukti hasil pekerjaan berupa buku / kliping cetakan asli beserta bahan 
yang diterjemahkan atau disadur. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 3,000 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.800 bagi penulis utama dan 1.200 untuk penulis 
pembantu; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.500 bagi penulis utama dan masing-masing 0.750 
untuk penulis pembantu; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.200 bagi penulis utama dan masing-masing 0.600 
untuk penulis pembantu. 

10. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan 
yang didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi 
berwenang 

a. Tolok Ukur:  

1) Terjemahan/saduran dalam bentuk artikel/makalah yang dimuat dalam 
majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang dengan jumlah 
paling sedikit 2 (dua) halaman majalah. 

2) Setiap buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan yang 
didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 
instansi berwenang yang diterjemahkan/disadur. 

3) Belum ada yang menerjemahkan dan menyadurnya. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan Menterjemahkan/menyadur 
buku dan bahan-bahan lain di bidang perikanan yang 
didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 
instansi berwenang sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa majalah cetakan asli atau fotokopi yang 
disahkan oleh pimpinan unit kerja, beserta bahan yang diterjemahkan 
atau disadur. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 3,500; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 2.100 bagi penulis utama dan 1.400 untuk penulis 
pembantu; 

3) Apabila ... 
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3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.750 bagi penulis utama dan masing-masing 0.875 
untuk penulis pembantu; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.400 bagi penulis utama dan masing-masing 0.700 
untuk penulis pembantu. 

11. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang perikanan yang 
tidak dipublikasikan dalam bentuk buku 

a. Tolok Ukur:  

1) Terjemahan/saduran disusun dalam bentuk buku dengan jumlah 
halaman paling sedikit 41 (empat puluh satu) halaman; 

2) Buku didokumentasikan di perpustakaan; 

3) Setiap buku dan bahan lain di bidang perikanan yang tidak 
dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterjemahkan/disadur; dan 

4) Belum ada yang menterjemahkan/menyadur. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan Menterjemahkan/menyadur 
buku dan bahan lain di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan 
dalam bentuk buku sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan 

3) Bukti hasil pekerjaan berupa buku cetakan asli beserta bahan yang 
diterjemahkan atau disadur. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 3,000; 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.800 bagi penulis utama dan 1.200 untuk penulis 
pembantu; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.500 bagi penulis utama dan masing-masing 0.750 
untuk penulis pembantu; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 1.200 bagi penulis utama dan masing-masing 0.600 
untuk penulis pembantu. 

 

 

 

12. Menerjemahkan/menyadur ... 
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12. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain bidang perikanan yang tidak 
dipublikasikan dalam bentuk majalah 

a. Tolok Ukur:  

1) Terjemahan/saduran dalam bentuk artikel/makalah yang dimuat dalam 
majalah yang diterbitkan oleh instansi atau organisasi profesi dengan 
jumlah paling sedikit 2 (dua) halaman majalah yang disimpan di 
perpustakaan; 

2) Majalah tersebut membahas penyuluhan perikanan; 

3) Setiap buku dan bahan lain di bidang perikanan yang tidak 
dipublikasikan dalam bentuk majalah yang diterjemahkan/disadur; dan 

4) Belum ada yang menterjemahkan/menyadurnya. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Keterangan melakukan kegiatan Menerjemahkan/menyadur buku 
dan bahan lain di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan dalam 
bentuk majalah sebagaimana Formulir 6; 

2) Surat bukti penunjukan sebagai penulis pertama dan penulis pembantu 
bagi karya tulis yang dibuat oleh lebih dari 2 (dua) orang penulis yang 
ditandatangani oleh semua penulis; dan  

3) Bukti hasil pekerjaan berupa majalah cetakan asli. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 1,500 

2) Apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 0.900 bagi penulis utama dan 0.600 untuk penulis 
pembantu; 

3) Apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 0.750 bagi penulis utama dan masing-masing 0.375 
untuk penulis pembantu; dan 

4) Apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka 
kreditnya adalah 0.600 bagi penulis utama dan masing-masing 0.300 
untuk penulis pembantu. 

13. Merencanakan bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang 
jabatannya dan tutorial profesi 

Tutorial profesi merupakan melakukan bimbingan/pembelajaran tentang 
profesi Penyuluh Perikanan. 

a. Tolok Ukur:  

1) Rencana bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang 
jabatannya terkait teknis pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan 
maupun konsepsi pengembangan penyuluhan perikanan; dan  

2) Tutorial profesi meliputi waktu, sasaran, materi, tujuan, dan output yang 
diharapkan. 

 

b. Bukti ... 
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b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan Merencanakan bimbingan bagi 
Penyuluh Perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi 
sebagaimana Formulir 6; 

2) Rencana bimbingan/tutorial profesi yang dibuat yang diketahui/disahkan 
oleh pimpinan unit kerja; dan 

3) Laporan proses pembuatan perencanaan yang diketahui/disahkan oleh 
pimpinan unit kerja. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0,020; dan 

2) Penyuluh Perikanan Muda, Madya, dan Utama, angka kredit 0,020. 

14. Melaksanakan bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang 
jabatannya dan tutorial profesi 

a. Tolok Ukur:  

1) Setiap bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang 
jabatannya dan tutorial profesi yang dilakukan selama paling sedikit 2 
(dua) jam; dan 

2) Penilaian dilakukan untuk setiap 2 (dua) jam kegiatan. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan melaksanakan bimbingan bagi 
Penyuluh Perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi 
sebagaimana Formulir 6; 

2) Laporan telah memberikan bimbingan yang diketahui/disahkan oleh 
pimpinan unit kerja; 

3) Materi bimbingan yang diberikan dan nama orang yang mendapat 
bimbingan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0,035 

2) Penyuluh Perikanan Muda, Madya, dan Utama, angka kredit 0.035. 

15. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi Penyuluh Perikanan dibawah 
jenjang jabatannya dan tutorial profesi 

a. Tolok Ukur:  

1) Evaluasi  dan pelaporan yang dilakukan terhadap kegiatan bimbingan 
bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjangnya serta tutorial profesi; 

2) Evaluasi yang dilaksanakan terhadap setiap materi/topik bimbingan dan 
tutorial profesi; 

3) Evaluasi yang dilakukan mencakup unsur hasil, capaian, dan rencana 
tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan; dan 

4) Setiap ... 
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4) Setiap hasil bimbingan bagi Penyuluh Perikanan dibawah jenjang 
jabatannya dan tutorial profesi yang dievaluasi dan dilaporkan.  

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil 
bimbingan bagi Penyuluh Perikanan dibawah jenjang jabatannya dan 
tutorial profesi sebagaimana Formulir 6; 

2) Laporan  evaluasi  hasil bimbingan Penyuluh Perikanan; dan 

3) Hasil evaluasi yang diberikan dan nama orang yang mendapat 
bimbingan. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan Penyelia, angka kredit 0,050 

2) Penyuluh Perikanan Muda, Madya, dan Utama, angka kredit 0,050 

K. PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN PERIKANAN 

1. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

a. Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan 

1) Tolok Ukur: 

a) Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh lembaga diklat 
pemerintah, swadaya dan/atau swasta; 

b) Kegiatan tersebut memenuhi salah satu/lebih persyaratan, yaitu 
sebagai berikut: 

(1) sesuai dengan bidang tugas Penyuluh Perikanan; 

(2) bidang perikanan; 

(3) pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang 
pembangunan perikanan; dan/atau 

(4) penerapan atau penyebaran teknologi tepat guna di bidang 
perikanan. 

2) Bukti Fisik: 

a) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

b) Surat pernyataan mengajar/melatih/instruktur pada diklat 
perikanan  sebagaimana Formulir 7; dan 

c) Sertifikat/surat keterangan mengajar/melatih/instruktur pada diklat 
perikanan. 

3) Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 0.040. 

b. Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan 

1) Tolok Ukur: 

a) Kegiatan ... 
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a) Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh kelembagaan Diklat 
Pemerintah swadaya dan/atau swasta; 

b) Kegiatan tersebut memenuhi salah satu/lebih persyaratan, yaitu 
sebagai berikut: 

(1) sesuai dengan bidang tugas Penyuluh Perikanan;  

(2) di bidang perikanan; 

(3) pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah di bidang 
pembagunan perikanan; dan/atau 

(4) penerapan atau penyebaran teknologi tepat guna di bidang 
perikanan. 

2) Bukti Fisik: 

a) Surat pernyataan melakukan kegiatan mengevaluasi 
pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan  sebagaimana 
Formulir 7; dan 

b) Sertifikat/surat keterangan mengajar/melatih/instruktur pada diklat 
perikanan. 

3) Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan seluruh jenjang, angka kredit 0.040. 

2. Peran serta dalam seminar/loka karya bidang perikanan Tingkat Nasional 

a. Tolok Ukur: 

1) Seminar: 

a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan teknologi/ 
pengembangan profesi/peningkatan kapasitas seni yang sesuai 
dengan tugas Penyuluh Perikanan; 

b) diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/organisasi 
profesi;  

c) penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau 
ahli dibidang perikanan; dan 

d) menghasilkan sejumlah kesimpulan. 

2) Loka karya: 

a) materi yang dibahas lebih bersifat praktis/penerapan dan sesuai 
dengan tugas Penyuluh Perikanan; 

b) diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/Organisasi 
Profesi;  

c) peserta terlibat langsung dan aktif dalam pertemuan; dan  

d) hasilnya memerlukan tindak lanjut. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat ... 
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2) Surat pernyataan menjadi peserta dalam seminar/loka karya di bidang 
perikanan Tingkat Nasional  sebagaimana Formulir 7; dan 

3) Sertifikat/surat keterangan mengikuti seminar/loka karya yang 
dikeluarkan dari penyelenggara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 1.000 
(narasumber/pemrasaran), 0.350 (pembahas/moderator), dan 0.300 
(peserta). 

3. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang perikanan Tingkat Propinsi 

a. Tolok Ukur: 

1) Seminar: 

a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan 
teknologi/pengembangan profesi/peningkatan kapasitas seni yang 
sesuai dengan tugas Penyuluh Perikanan; 

b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/organisasi 
profesi;  

c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar atau 
ahli dibidang perikanan; dan 

d) menghasilkan sejumlah kesimpulan. 

2) Loka karya: 

a) Materi yang dibahs lebih bersifat praktis/penerapan dan sesuai   
dengan tugas Penyuluh Perikanan; 

b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/Organisasi   
Profesi;  

c) Peserta terlibat langsung dan aktif dalam pertemuan; dan  

d) Hasilnya memerlukan tindak lanjut. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan pesert dalam seminar/loka karya dibidang perikanan 
Tingkat Propinsi  sebagaimana Formulir 7; dan 

3) Sertifikat/surat keterangan mengikuti seminar/loka karya yang 
dikeluarkan dari penyelenggara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 0.300 
(narasumber/pemrasaran), 0.250 (pembahas/moderator), dan 0.200 
(peserta). 

 

 

4. Peran ... 
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4. Peran serta dalam seminar/loka karya bidang perikanan Tingkat 
Kabupaten/Kota 

a. Tolok Ukur: 

1) Seminar: 

a) Materi yang dibahas adalah ilmu pengetahuan 
teknologi/pengembangan profesi/peningkatan kapasitas seni 
yang sesuai dengan tugas Penyuluh Perikanan; 

b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/organisasi 
profesi;  

c) Penyaji dan pembahas sejumlah makalah adalah para pakar 
atau ahli dibidang perikanan; dan 

d) Menghasilkan sejumlah kesimpulan. 

2) Loka karya: 

a) Materi yang dibahs lebih bersifat praktis/penerapan dan sesuai 
dengan tugas Penyuluh Perikanan; 

b) Diselenggarakan secara resmi oleh instansi/lembaga/Organisasi 
Profesi;  

c) Peserta terlibat langsung dan aktif dalam pertemuan; dan 

d) Hasilnya memerlukan tindak lanjut. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan; 

2) Surat pernyataan peserta dalam seminar/loka karya dibidang 
perikanan Tingkat Kabupaten/Kota  sebagaimana Formulir 7; dan 

3) Sertifikat/surat keterangan mengikuti seminar/loka karya yang 
dikeluarkan dari penyelenggara. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 0.200 
(narasumber/pemrasaran), 0.150 (pembahas/moderator), dan 0.100 
(peserta). 

5. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan; 

a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai 

1) Tolok Ukur: 

a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun; dan 

b) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

2) Bukti Fisik: 

a) Surat pernyataan sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim 
Penilai  sebagaimana Formulir 7; dan  

b) Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai 
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

3) Pelaksana ... 
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3) Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan seluruh jenjang, angka kredit 0.750. 

b. Sebagai Anggota Tim Penilai 

1) Tolok Ukur: 

a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun; dan 

b) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

2) Bukti Fisik: 

a) Surat pernyataan sebagai Anggota Tim Penilai sebagaimana 
Formulir 7; dan  

b) Fotokopi atau salinan surat keputusan keanggotaan tim penilai 
yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

3) Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan semua jenjang, angka kredit 0.500. 

6. Penghargaan/tanda jasa; 

a. Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja (tingkat 
nasional, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota) 

1) Tolok Ukur: 

a) Penghargaan/tanda jasa merupakan sesuatu yang diberikan 
oleh Pemerintah Republik Indonesia/Gubernur/Menteri Kelautan 
dan Perikanan/Bupati/Walikota atas prestasi kerja Penyuluh 
Perikanan dalam bidang perikanan dan/atau atas 
pengabdiannya kepada negara; 

b) Diberikan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia/Gubernur/ 
Bupati/ Walikota;  

c) Penghargaan/tanda jasa tingkat nasional adalah tanda 
kehormatan berupa bintang dan satya lencana wirakarya 
dan/atau pembangunan bidang perikanan; dan 

d) Penghargaan/tanda jasa tingkat nasional adalah tanda 
kehormatan berupa bintang dan satya lencana wirakarya 
dan/atau pembangunan bidang perikanan. 

2) Bukti Fisik: 

a) Surat pernyataan memperoleh Penghargaan Tanda Jasa dari 
pemerintah atas prestasi kerja  sebagaimana Formulir 7; dan  

b) Fotokopi piagam penghargaan tanda kehormatan atau tanda 
jasa yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. 

3) Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

a) Pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan 
seluruh jenjang, dengan diberikan angka kredit 1.500; 

b) Pada... 
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b) Pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan 
seluruh jenjang, dengan diberikan angka kredit 1.000; dan 

c) Pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Penyuluh 
Perikanan seluruh jenjang, dengan diberikan angka kredit 0.500 

b. Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya (10 tahun, 20 
tahun, 30 tahun) 

1) Tolok Ukur: 

Diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Presiden. 

2) Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya 
Lencana Karya Satya sebagaimana Formulir 7; dan  

2) Foto kopi piagam penghargaan atau tanda jasa yang disahkan 
oleh pimpinan unit kerja. 

3) Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) 10 tahun dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan seluruh jenjang, 
angka kredit 1.000; 

2) 20 tahun dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan seluruh jenjang, 
angka kredit 2.000; dan 

3) 30 tahun dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan seluruh jenjang, 
angka kredit 3.000. 

7. Keanggotaan dalam organisasi profesi propinsi/nasional/internasional;  

a. Tolok Ukur: 

1) Organisasi Profesi Penyuluh Perikanan merupakan organisasi 
formal yang terdaftar pada instansi pemerintah yang berwenang 
yang bergerak dalam bidang penyuluhan dan/atau 
kelautan/perikanan baik di tingkat propinsi, nasional, maupun 
internasional; 

2) Keanggotaan terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi/keahlian 
yang sama/sejenis; dan 

3) Menjadi anggota atau pengurus aktif. 

b. Bukti Fisik: 

1) Surat pernyataan keanggotaan dalam organisasi profesi 
propinsi/nasional/ internasional  sebagaimana Formulir 7; 

2) Fotokopi kartu anggota; 

3) Fotokopi surat keputusan sebagai pengurus bagi penyuluh yang 
menjadi pengurus organisasi; dan 

4) Surat keterangan dari pengurus bahwa yang bersangkutan aktif. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

1) Penyuluh Perikanan semua jenjang sebagai pengurus organisasi 
profesi, angka kredit 1.000; 

2) Penyuluh... 
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2) Penyuluh Perikanan semua jenjang sebagai anggota organisasi 
profesi, angka kredit 0.500; dan 

3) Penyuluh Perikanan semua jenjang sebagai pengurus organisasi 
kemasyarakatan, angka kredit 0.250. 

8. Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas 

a. Tolok Ukur: 

Ijazah/gelar tidak sesuai tugas merupakan gelar sarjana/Diploma IV, 
sarjana muda/Diploma III yang diperoleh di luar butir kegiatan pendidikan 
sebagai unsur utama. 

b. Bukti Fisik: 

Fotokopi ijazah yang disahkan oleh: 

1) Dekan/Ketua Sekolah Tinggi, apabila lulusan perguruan tinggi 
negeri; 

2) Koordinator perguruan tinggi swasta, apabila lulusan perguruan 
tinggi swasta; dan 

3) Tim Penilai Ijazah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lulusan di 
perguruan tinggi luar negeri. 

c. Pelaksana Kegiatan dan Pemberian Angka Kredit: 

Penyuluh Perikanan semua jenjang angka kredit: 

1) Doktor, angka kredit 15; 

2) Magister, angka kredit 10; 

3) Sarjana, angka kredit 5; 

4) Sarjana/Diploma IV, angka kredit 5; dan 

5) Sarjana Muda/Diploma III, angka kredit 4. 
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BAB IV 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL                                           
PENYULUH PERIKANAN 

A. PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING 

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 

a. Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional 
Penyuluh Perikanan harus memenuhi ketentuan:  

1) pada tanggal 20 Oktober 2008 telah dan masih melaksanakan tugas di 
bidang penyuluhan perikanan berdasarkan keputusan dari atasan 
langsung dan/atau Pimpinan Unit Kerja/Instansi;  

2) berijazah paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
bagi PNS  yang diangkat dalam Jabatan Penyuluh Perikanan Terampil 
dan berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan 
atau bidang lain bagi PNS yang diangkat dalam Penyuluh Perikanan Ahli; 

3) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai 
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

4) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dengan tingkat hukuman disiplin sedang tingkat tinggi atau berat tingkat 
sedang pada masa perpanjangan batas waktu penyesuaian/inpassing; 

5) tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, 
kecuali jabatan fungsional Penyuluh Pertanian bidang Perikanan; 

6) tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan; 

7) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 

8) tidak sedang diberhentikan sementara sebagai pejabat fungsional 
penyuluh pertanian. 

b. PNS yang telah memenuhi ketentuan untuk penyesuaian/inpassing, diusulkan 
oleh Pimpinan Unit Kerja/Instansi kepada Pejabat yang berwenang 
mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan 
kepegawaian dengan melampirkan: 

1) surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit 
kerja/Instansi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008, 
PNS yang bersangkutan telah dan masih melaksanakan tugas di bidang 
penyuluhan perikanan sebagaimana tersebut dalam Formulir 12; 

2) foto kopi ijazah paling rendah SLTA atau Sarjana (S1)/Diploma IV yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

3) foto kopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

4) foto kopi... 
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4) foto kopi Surat Keputusan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan 
Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang; 

5) foto kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) satu tahun 
terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

6) foto kopi Surat Keputusan penempatan/penugasan terakhir yang dilegalisir 
oleh pejabat yang berwenang; dan 

7) surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan dari PNS yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam 
Formulir 13. 

c. Berdasarkan usulan Pimpinan Unit Kerja/Instansi, maka Pejabat yang secara 
fungsional membidangi urusan kepegawaian melakukan verifikasi terhadap:  

1) kebenaran dan keabsahan berkas serta lampiran usulan yang diterima 
sesuai kelengkapan yang dipersyaratkan; 

2) tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi jabatan 
Penyuluh Perikanan; dan 

3) tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan 
terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam 
jabatan Penyuluh Perikanan. 

d. Dalam hal hasil verifikasi : 

1) apabila sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Pejabat yang secara 
fungsional membidangi urusan kepegawaian menyampaikan usulan 
penyesuaian/inpassing tersebut kepada Pejabat yang berwenang 
mengangkat untuk menerbitkan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing. 

2) tidak lengkap atau tidak sesuai, maka Pejabat yang secara fungsional 
membidangi urusan kepegawaian mengembalikan usulan 
penyesuaian/inpassing tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja/Instansi 
pengusul disertai dengan alasan. 

e. Surat Keputusan penyesuaian/inpassing asli, disampaikan kepada PNS yang 
bersangkutan melalui Pimpinan Unit Kerja/Instansi yang mengusulkan, 
dengan tembusan kepada: 

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja pada instansi 
Pusat atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang 
bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan 
PNS Daerah; 

2) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 
Perikanan u.p. Pusat Penyuluhan BPSDMKP bagi PNS yang bekerja pada 
instansi Pusat dan PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah dan 
PNS Daerah; 

3) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bagi PNS Pusat; 

4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat bagi 
PNS  Pusat dan Kepala Biro Keuangan Daerah bagi PNS Daerah; dan 

5) Pimpinan ... 
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5) Pimpinan Unit Kerja/Instansi Penyuluh Perikanan yang bersangkutan.  

f. Kementerian sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penyesuaian/inpassing sesuai dengan ketentuan.  

g. Setelah dilaksanakan penyesuaian/inpasiing bagi Penyuluh Perikanan yang 
mempunyai angka kredit mencukupi untuk kenaikan pangkat satu jenjang 
diatasnya dan telah mengumpulkan angka kredit paling sedikit 10 (sepuluh) 
persen dari angka kredit untuk kenaikan pangkat, dapat mengusulkan 
kenaikan pangkatnya pada periode kenaikan pangkat berikutnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

h. Penyuluh Pertanian bidang Perikanan yang akan disesuaikan/inpassing ke 
dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan dapat menggunakan angka 
kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian 
bidang Perikanan atau angka kredit berdasarkan pendidikan, pangkat, dan 
masa kerja kepangkatan terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX 
dan Lampiran X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 19/PER/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan dan Angka Kreditnya. 

B. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 

1. Pejabat yang berwenang 

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan 
adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

2. Persyaratan 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan 
Penyuluh Perikanan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Penyuluh Perikanan Terampil 

1) Beijazah paling rendah SUPM/SMK bidang kelautan dan perikanan; 

2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 

3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan 
dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 

b. Penyuluh Perikanan Ahli 

1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang 
perikanan atau bidang lain yang terkait dengan penyuluhan 
perikanan; 

2) Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; 

3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling 
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

3. Ketentuan dalam pengangkatan pertama kali 

Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan 
dengan ketentuan: 

a. Pengangkatan ... 
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a. Pengangkatan dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan 
Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Penyuluh Perikanan; 

b. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Penyuluh Perikanan 
dilaksanakan sesuai dengan formasi Penyuluh Perikanan yang 
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang 
pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

c. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Penyuluh Perikanan 
dilaksanakan sesuai dengan formasi Penyuluh Perikanan yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang 
pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

d. PNS yang telah diangkat paling lama 2 tahun harus mengikuti pendidikan 
dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan perikanan dan 
memperoleh sertifikat tanda lulus; 

C.  PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 

1. Pejabat yang berwenang 

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan 
adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

2. Persyaratan pengangkatan dari jabatan lain sebagai berikut: 

a. memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama 
kali; 

b. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang penyuluhan 
perikanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 

c. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun; 

d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam 
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai 
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang 
penyuluhan perikanan dan memperoleh sertifikat. 

3. Ketentuan pengangkatan dari jabatan lain 

a. Pangkat Penyuluh Perikanan sama dengan pangkat terakhir yang 
diduduki sebagai PNS, sedangkan jenjang jabatan ditentukan 
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari 
pendidikan, kegiatan penyuluhan perikanan, pengembangan 
penyuluhan perikanan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas 
penyuluhan perikanan setelah ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka 
Kredit; 

 

 Contoh: ... 
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Contoh:  

1) I Wayan Widra, sebelumnya menduduki jabatan struktural eselon III 
dengan pangkat terakhir Pembina Tk I, Golongan Ruang IV/b, TMT 
1 Oktober 2010 beralih kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh 
Perikanan dan memperoleh angka kredit 450, maka didalam 
keputusan pengangkatannya jenjang jabatan fungsionalnya sebagai 
Penyuluh Perikanan Madya dengan Pangkat/Golongan ruang 
Pembina Tk I – IV/b. 

2) Arif Rahman, sebelumnya menduduki jabatan struktural dengan 
Pangkat/Golongan ruang terakhir Penata – III/c, TMT 1 Oktober 
2010 beralih kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan 
memperoleh angka kredit 150, maka didalam pengangkatannya 
jenjang jabatan fungsionalnya sebagai Penyuluh Perikanan Pertama 
dengan Pangkat/Golongan ruang Penata – III/c. 

b. Pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Perikanan harus 
memperhitungkan kebutuhan jumlah Penyuluh Perikanan pada unit 
kerja yang bersangkutan. 
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BAB V 

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT 

A. KENAIKAN JABATAN  

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Kenaikan Jabatan 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungan Kementerian: 

1) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan jabatan untuk 
menjadi Penyuluh Perikanan Utama setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan 
menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Penyuluh Perikanan 
Madya; 

3) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan 
Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Penyuluh 
Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Perikanan 
Penyelia dan Penyuluh Perikanan Muda; 

4) Kepala Bagian Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan 
Perikanan menetapkan kenaikan jabatan untuk menjadi Penyuluh 
Perikanan Pelaksana di lingkungan Kementerian; 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah: 

1) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan jabatan 
Penyuluh Perikanan untuk menjadi Penyuluh Perikanan Utama; 

2) Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan kenaikan 
jabatan Penyuluh Perikanan untuk menjadi Penyuluh Perikanan 
Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia 
dan Penyuluh Perikanan Muda sampai dengan Penyuluh Perikanan 
Madya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Propinsi masing-
masing; 

3) Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan 
Kenaikan Jabatan Penyuluh Perikanan untuk menjadi Penyuluh 
Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh Perikanan 
Penyelia dan Penyuluh Perikanan Muda sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Madya yang bekerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten/Kota masing-masing. 

2. Persyaratan Kenaikan Pangkat 

Pengusulan kenaikan jabatan Penyuluh Perikanan dapat dilakukan apabila 
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan 
jabatan setingkat lebih tinggi; 

b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan 

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

3. Tata Cara ... 
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3. Tata cara Pengusulan Kenaikan Jabatan Penyuluh Perikanan 

a. Penyuluh Perikanan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan 
jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri atas: 

1) foto kopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang; 

2) foto kopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada 
jabatan Penyuluh Perikanan yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang; 

3) Penetapan Angka Kredit (PAK) asli; 

4) foto kopi DP3 tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang. 

Usul kenaikan jabatan Penyuluh Perikanan, disampaikan oleh pimpinan 
unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

b. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menetapkan 
Keputusan kenaikan jabatan; 

c. Keputusan kenaikan jabatan tersebut, disampaikan oleh pejabat yang 
berwenang kepada Penyuluh Perikanan yang bersangkutan melalui 
pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. 

B. KENAIKAN PANGKAT 

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Kenaikan Pangkat 

1. Pegawai Negeri Pusat di lingkungan Kementerian: 

a. Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat untuk 
menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan 
Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan 
teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

b. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Kenaikan Pangkat untuk 
menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

c. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan 
menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Pembina golongan ruang 
IV/a setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan 
Kepegawaian Negara; 

d. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan 
menetapkan Kenaikan Pangkat untuk menjadi Penata Muda golongan 
ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d setelah 
mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

 

 

 

e. Kepala ... 
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e. Kepala Bagian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan 
Kenaikan Pangkat untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan 
ruang II/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b 
setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepagawaian 
Negara. 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah: 

a. Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk kenaikan pangkat 
menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan 
Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi masing-
masing, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor 
Regional Badan Kepagawaian Negara setempat 

b. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk kenaikan pangkat 
menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan 
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
masing-masing, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala 
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat. 

3. Persyaratan 

Penyuluh Perikanan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat, 
menyiapkan berkas yang terdiri atas: 

a. foto kopi Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang; 

b. foto kopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir pada jabatan 
Penyuluh Perikanan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

c. Penetapan Angka Kredit (PAK) asli; dan 

d. foto kopi DP3, 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang. 

4. Tata cara Pengusulan Kenaikan Pangkat Penyuluh Perikanan 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

1) Penyuluh Perikanan yang telah memenuhi persyaratan untuk 
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, melengkapi berkas 
kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hierarki 
berkas usulan disampaikan kepada pimpinan unit kepegawaian 
tingkat Kementerian/Instansi; 

2) Pimpinan Kementerian sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan 
pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada:  

a) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tembusan Kepala 
Badan Kepagawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat 
menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai 
dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e; 

b) Kepala Badan Kepagawaian Negara/Kepala Kantor Regional 
Badan Kepagawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat 
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menjadi Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pembina 
Tingkat I golongan ruang IV/b. 

3) Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat 
menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan 
Pembina Utama golongan ruang IV/e, setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

4) Pimpinan Kementerian atau pejabat yang ditunjuk sesuai 
kewenangannya menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pengatur 
Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pembina 
Tingkat I golongan ruang IV/b, setelah mendapat pertimbangan 
teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

5) Penetapan/Keputusan kenaikan pangkat pada butir 3 oleh pejabat 
yang berwenang disampaikan langsung kepada Penyuluh 
Perikanan yang bersangkutan dengan tembusan kepada unit 
kerja/instansi terkait. Sedangkan untuk butir 4 disampaikan kepada 
Penyuluh Perikanan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan unit kerja 
instansi terkait. 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

1) Penyuluh Perikanan yang telah memenuhi persyaratan untuk 
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi melengkapi berkas 
kelengkapan usul kenaikan pangkatnya, selanjutnya secara hirarki 
berkas usul disampaikan kepada pimpinan unit kepegawaian tingkat 
Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; 

2) Pimpinan unit kepegawaian tingkat Pemerintah Daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan 
pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada Kepala 
Kantor Regional Badan Kepegawaian Nasional setempat; 

3) Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing atau pejabat lain yang 
ditunjuk sesuai kewenangannya menetapkan kenaikan pangkat 
menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai 
dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b setelah mendapat 
pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional BKN setempat; 

4) Penetapan atau Keputusan kenaikan pangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku 
disampaikan kepada Penyuluh Perikanan yang bersangkutan 
dengan tembusan unit kerja/instansi terkait. 

C. KETENTUAN TENTANG KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  PENYULUH 
PERIKANAN 

1. Komposisi jumlah angka kredit kumulaif yang harus dipenuhi oleh 
Penyuluh Perikanan untuk kenaikan jabatan/pangkat, sekurang-kurangnya 
80% (delapan puluh persen) angka kredit yang berasal dari unsur utama 
dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit yang 
berasal dari unsur penunjang; 

2. Untuk… 
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2. Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh 
Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai 
dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan 
ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 
angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi; 

Catatan : apabila angka kredit yang diperoleh lebih dari 12, maka 
kelebihan angka kredit tersebut tidak dapat ditambahkan untuk 
kenaikan pangkat berikutnya.  

3. Penyuluh Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang 
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan 
angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat 
berikutnya; 

4. Penyuluh Perikanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan 
pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang dimilikinya, pada 
tahun berikutnya diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 
20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari 
kegiatan Penyuluh Perikanan.  

Contoh : Fahrur Razi,  Penyuluh  Perikanan  Pertama  Pangkat/Golongan 
ruang Penata Muda-III/a, TMT 1 April 2008. Pada 1 April 2009 
telah memenuhi angka kredit kumulatif 150, sedangkan kenaikan 
pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan paling cepat 
1 April 2010. Dengan demikian pada masa 1 April 2009 s.d 1 
April 2010 yang bersangkutan diwajibkan memperoleh angka 
kredit sekurang-kurangnya 50 x 80% x 20% = 8 dari tugas pokok 
penyuluhan. 

5. Bagi Penyuluh Perikanan Madya (IV/c) yang akan naik menjadi Penyuluh 
Perikanan Utama (IV/d) disamping memenuhi angka kredit yang 
dipersyaratkan, yang bersangkutan diwajibkan mempresentasikan hasil 
karya tulis ilmiah.  

6. Kenaikan pangkat Penyuluh Perikanan dapat diproses setelah ditetapkan 
kenaikan jenjang jabatannya.  
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BAB VI 
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN 

PEMBERHENTIAN 

A. PEMBEBASAN SEMENTARA 

1. Pejabat Yang Berwenang 

Pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara bagi: 

1. Penyuluh Perikanan Utama di lingkup Kementerian adalah Menteri Kelautan 
dan Perikanan; 

2. Penyuluh Perikanan Madya di lingkungan Kementerian adalah Sekretaris 
Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

3. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala Biro 
Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

4. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan 
Pelaksana di lingkungan Kementerian adalah Kepala Bagian Jabatan 
Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

5. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan 
Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah propinsi 
adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

6. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan 
Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Alasan Pembebasan Sementara 

Pegawai Negeri Sipil dibebaskan sementara dari jabatan fungsional 
Penyuluh Perikanan dilakukan apabila: 

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman 
disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

b. Tidak terpenuhinya angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat satu 
tingkat lebih tinggi setelah 5 (lima) tahun dalam jabatan/pangkat 
tertentu; 

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perikanan; 

e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 

3. Tata ... 
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3. Tata Cara Pemberhentian 

a. Pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk 
dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Perikanan kepada 
pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku, dengan melampirkan: 

1) foto kopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang; 

2) foto kopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

3) surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang 
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang 
dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 

4) foto kopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang. 

b. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan 
keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Penyuluh 
Perikanan; 

c. Keputusan pembebasan sementara tersebut, disampaikan oleh pejabat 
yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 
melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit 
kerja/instansi terkait. 

B. PENGANGKATAN KEMBALI 

1. Pejabat Yang Berwenang: 

a. Penyuluh Perikanan Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 

b. Penyuluh Perikanan Madya di lingkungan Kementerian adalah 
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala 
Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

d. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Pelaksana di lingkungan Kementerian adalah Kepala Bagian 
Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

e. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah 
daerah propinsi adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan Pemerintah 
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Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Alasan Pengangkatan Kembali 

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani pembebasan sementara, 
dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan, apabila: 

a. telah menyelesaikan tugas secara penuh di luar jabatan Penyuluh 
Perikanan; 

b. telah selesai menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

c. telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil 
dengan tingkat hukuman sedang atau berat, berupa penurunan 
pangkat; 

d. telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara; 

e. dan seterusnya 

- telah memperoleh Angka Kredit yang dipersyaratkan 

- telah diangkat kembali sebagai PNS 

3. Tata cara Pengangkatan Kembali: 

b. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan 
Penyuluh Perikanan melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit 
kerja yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah selesai 
menjalani pembebasan sementara, dengan melampirkan: 

1) Penetapan Angka Kredit terakhir yang telah dimiliki atau 
penetapan Angka Kredit terakhir yang telah ditambah angka kredit 
yang berasal dari prestasi di bidang penyuluhan perikanan yang 
diperoleh selama dibebaskan sementara; 

2) foto kopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang; 

3) foto kopi keputusan pembebasan sementara sebagai pejabat 
Penyuluh Perikanan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

4) surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani 
tugas di luar jabatan Penyuluh Perikanan; 

5) foto kopi ijazah/STTPP yang diperoleh disertai pengangkatan/ 
penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai 
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang; 

6) surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin; dan 

7) foto kopi keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai 
Negeri Sipil, bagi yang telah selesai menjalani cuti di luar 
tanggungan negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 

c. Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan 
mengusulkan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam 
jabatan Penyuluh Perikanan kepada pejabat yang berwenang dengan 
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melampirkan persyaratan sebagaimana butir a, sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

d. Berdasarkan usul tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan 
keputusan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil ke dalam 
jabatan Penyuluh Perikanan; 

e. Keputusan pengangkatan kembali tersebut disampaikan oleh pejabat 
yang berwenang kepada Penyuluh Perikanan yang bersangkutan 
melalui pimpinan unti unit kerja yang bersangkutan dengan tembusan 
kepada unit kerja/instansi terkait. 

4. Ketentuan Dalam Pengangkatan Kembali 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh 
Perikanan, apabila dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan 
melakukan tugas yang berkaitan dengan penyuluhan perikanan maka 
prestasi kerja selama tidak menduduki jabatan Penyuluh Perikanan dapat 
dinilai angka kreditnya, kecuali bagi Penyuluh Perikanan yang dibebaskan 
sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat 
berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

C. PEMBERHENTIAN 

1. Pejabat yang berwenang 

Pejabat yang berwenang untuk memberhentikan dari jabatan: 

a. Penyuluh Perikanan Utama di lingkungan Kementerian adalah Menteri 
Kelautan dan Perikanan; 

b. Penyuluh Perikanan Madya di lingkungan Kementerian adalah 
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Muda di lingkungan Kementerian adalah Kepala 
Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

d. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Pelaksana di lingkungan Kementerian adalah Kepala Bagian 
Jabatan Fungsional atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan; 

e. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Utama yang bekerja di lingkungan pemerintah 
daerah propinsi adalah Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. Penyuluh Perikanan Pelaksana sampai dengan Penyuluh Perikanan 
Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Muda yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Alasan Pemberhentian 
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Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional Penyuluh 
Perikanan dilakukan apabila: 

f. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman 
disiplin berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan 
pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

g. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil; 

h. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 
jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat 
dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang 
ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; 

i. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 
jabatannya karena dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat 
dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
sejumlah yang ditentukan. 

3. Tata Cara Pemberhentian 

a. Pimpinan unit kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk 
diberhentikan dari jabatan Penyuluh Perikanan kepada pejabat yang 
berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, 
dengan melampirkan: 

1) foto kopi keputusan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir oleh 
pejabat yang berwenang; 

2) foto kopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang 
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 

3) surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang 
bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang 
dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; 

4) foto kopi keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir oleh pejabat 
yang berwenang. 

b. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan 
keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Penyuluh Perikanan; 

c. Keputusan pemberhentian tersebut, disampaikan oleh pejabat yang 
berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melalui 
pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi 
terkait. 
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BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. PEMBINAAN 

Pembinaan Penyuluh Perikanan dimaksudkan agar Penyuluh Perikanan dapat 
meningkatkan motivasi dan semangat pengabdiannya di bidang penyuluhan 
Perikanan.  

Tata laksana Pembinaan dilakukan sebagai berikut: 

1. Pembinaan Penyuluh Perikanan secara nasional dilakukan Kementerian. 
Pembinaan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui (a) perumusan etika 
profesi, (b) perumusan standar kompetensi, (c) perumusan standar 
pendidikan dan pelatihan, (d) perumusan pedoman penyusunan 
formasi/kebutuhan, (e) perumusan standar fasilitas pelaksanaan tugas 
Penyuluh Perikanan, (f) pembangunan sistem informasi penyuluhan 
perikanan, dan (g) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan 
perikanan, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau 
pejabat yang ditunjuk; dan 

2. Pembinaan Penyuluh Perikanan yang bekerja pada daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota dilakukan oleh dinas atau badan yang membidangi 
fungsi penyuluhan perikanan, mengacu kepada pedoman pembinaan yang 
ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kebijakan 
Pemerintah Daerah setempat. 

B. PENGEMBANGAN 

Pengembangan Penyuluh Perikanan diarahkan untuk peningkatan kualitas/mutu 
dan kuantitas/jumlah Penyuluh Perikanan dalam rangka tersedianya tenaga 
Penyuluh Perikanan yang profesional untuk mendukung keberhasilan 
pembangunan perikanan; 

Peningkatan kualitas/mutu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan 
pengembangan karier Penyuluh Perikanan, dilakukan melalui pendidikan dan 
pelatihan, yang dapat ditempuh melaui 2 (dua) jalur, yaitu: 

1. Jalur Pendidikan: 

a. Program pendidikan Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga 
(S3); 

b. Program pendidikan Diploma meliputi Diploma Dua (D2), Diploma 
Tiga(D3) dan Diploma Empat (D4); 

2. Jalur Pelatihan 

Jalur pelatihan yang dipersiapkan bagi Penyuluh Perikanan, dibagi ke dalam 
kelompok utama dan kelompok penunjang, yaitu: 

a. Kelompok Utama merupakan pelatihan yang menjadi syarat sebelum 
seorang Penyuluh Perikanan melaksanakan penyuluhan perikanan, 
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sehingga wajib diikuti oleh semua Penyuluh Perikanan. Jenis pelatihan 
ini adalah pelatihan dasar; 

b. Kelompok penunjang merupakan pelatihan yang sifatnya merupakan 
penunjang pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan. 

Jenis pelatihan ini antara lain: 

1) Pelatihan lanjutan/penjenjangan; 

2) Pelatihan manajemen/administrasi; 

3) Pelatihan non teknis lainnya. 

4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan 
perikanan, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan 
Perikanan. 

Pengembangan Penyuluh Perikanan dilakukan dengan tujuan: 

1. Memberikan kepastian dan kejelasan dalam pembinaan karir dan peningkatan 
profesionalisme Penyuluh Perikanan; 

2. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pembentukan sikap serta 
kepribadian Penyuluh Perikanan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

Pengembangan kuantitas/jumlah Penyuluh Perikanan dilakukan melalui 
penganglatan ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan, setelah 
mempertimbangkan kebutuhan. Untuk mengetahui kebutuhan akan jabatan 
fungsional Penyuluh Perikanan perlu dilakukan analisa kebutuhan yang mengacu 
pada Pedoman Penyusunan Formasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan 
Perikanan atau pejabat yang ditunjuk. 
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BAB VIII 

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DAN                    
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)  

A. DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) 

1. Pengertian DUPAK 

DUPAK adalah blanko/formulir yang berisi keterangan perorangan Penyuluh 
Perikanan dan butir-butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Penyuluh 
Perikanan dalam rangka Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I dan II Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan 
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB. 01/MEN/2009 Nomor: 
14 Tahun 2009. 

Pejabat fungsional Penyuluh Perikanan membuat DUPAK yang berisi hasil 
penilaian sendiri atas prestasi kerjanya. DUPAK diajukan kepada Tim Penilai 
Instansi/Pusat pada bulan Desember atau bulan Juni. DUPAK dilampiri 
dengan Surat Pernyataan sebagaimana Formulir 1 s.d Formulir 7. 

2. Pengisian DUPAK 

a. Langkah-langkah Pengisian DUPAK oleh Penyuluh Perikanan sebagai 
berikut: 

1) mengumpulkan bukti-bukti fisik dan atau dokumen pendukung 
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan; 

2) memilah bukti-bukti tersebut berdasarkan unsur dan subunsur 
kegiatan; 

3) mengisi formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan; 

4) mengisi formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Persiapan 
Penyuluhan dilengkapi dengan bukti-buktinya; 

5) mengisi formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan 
Penyuluhan dilengkapi dengan bukti-buktinya; 

6) mengisi formulir surat pernyataan Melakukan Kegiatan Evaluasi dan 
Pelaporan penyuluhan perikanan; 

7) mengisi formulir surat pernyataan Melakukan Kegiatan 
Pengembangan Penyuluhan Perikanan; 

8) mengisi formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan 
Pengembangan Profesi dilengkapi dengan bukti-buktinya; 

9) mengisi formulir Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang 
Menunjang Pelaksanaan Tugas Penyuluhan dilengkapi dengan bukti-
buktinya; 

10) menilai sendiri dengan mengisi angka kredit pada formulir DUPAK 
sesuai dengan butir-butir kegiatan pada Formulir 14 atau Formulir 15. 

11) semua Surat Pernyataan beserta buktinya disusun berurutan sesuai 
dengan masa penilaian; 

12) hasil ... 
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12) hasil penilaian semua butir kegiatan dihimpun dalam satu DUPAK; 

13) DUPAK, Surat Pernyataan dan bukti-bukti fisik disahkan oleh Pejabat 
yang berwenang serendah-rendahnya eselon III; dan 

14) semua berkas tersebut dilampirkan pada DUPAK sebagai bukti untuk 
diajukan ke Tim Penilai. 

3. Pengisian DUPAK oleh Tim Penilai yaitu: 

a. nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK instansi yang bersangkutan; 

b. masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai; 

c. keterangan perorangan diisi data Penyuluh Perikanan yang dinilai; 

d. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang 
disampaikan, dan diisikan pada kolom Tim Penilai; 

e. lampiran pendukung DUPAK yaitu: 

1) surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan; 

2) surat pernyataan melakukan kegiatan persiapan penyuluhan 
Perikanan; 

3) surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan 
perikanan; 

4) surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan 
penyuluhan perikanan; 

5) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan 
perikanan; 

6) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; 

7) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang; 

8) dokumen-dokumen lainnya. 

f. Pengesahan diisi oleh Ketua dan anggota Tim Penilai yang berhak menilai. 

4. Pengajuan DUPAK 

a. Pengajuan DUPAK Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula II/a sampai 
dengan Penyuluh Perikanan Penyelia III/d dan Penyuluh Perikanan 
Pertama-III/a sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya - IV/a adalah 
sebagai berikut: 

1) Penyuluh Perikanan menyusun DUPAK beserta lampiran-
lampirannya, kemudian mengajukan kepada atasan langsung 
serendah-rendahnya eselon III. 

2) Atasan langsung (Pejabat Eselon III) mengesahkan semua lampiran-
lampiran dan bukti-bukti yang disertakan; 

3) Berkas DUPAK yang telah disahkan dikirim kepada Sekretariat Tim 
Penilai Unit Kerja/Tim Penilai Propinsi/Tim Penilai Kabupaten/Kota 
paling lambat tanggal 10 Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan 
pada Bulan April, dan tanggal 10 Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan 
Bulan Oktober; 

4) Sekretariat ... 
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4) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian 
terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK 
yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan 
pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai; 

5) Tim Penilai menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi hasil 
penilaiannya pada DUPAK; 

6) Hasil penilaian Tim Penilai selanjutnya disampaikan kepada 
Sekretariat Tim Penilai untuk dilakukan rekapitulasi; 

7) PAK disahkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelum periode kenaikan pangkat. 

b. Pengajuan DUPAK Penyuluh Perikanan Madya-IV/b sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Utama-IV/e adalah sebagai berikut: 

1) Penyuluh Perikanan menyusun DUPAK beserta lampiran-
lampirannya, kemudian mengajukan kepada atasan langsung 
serendah-rendahnya Eselon II; 

2) Atasan langsung (Pejabat Eselon II) mengesahkan semua lampiran-
lampiran dan bukti-bukti untuk dinilai oleh Tim Penilai Pusat; 

3) Berkas DUPAK yang telah disahkan dikirim kepada Sekretariat Tim 
Penilai Pusat paling lambat tanggal 10 Januari untuk kenaikan 
pangkat/jabatan pada Bulan April, dan tanggal 10 Juli untuk kenaikan 
pangkat/jabatan Bulan Oktober; 

4) Sekretariat Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penelitian 
terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti fisik lampiran DUPAK 
yang diajukan serta mengadministrasikan untuk dapat diagendakan 
pembahasan dan penilaian dalam rapat Tim Penilai; 

5) Tim Penilai Pusat menilai semua bukti kegiatan, kemudian mengisi 
hasil penilaiannya pada DUPAK; 

6) Instansi Pembina menerbitkan PAK yang ditandatangani oleh Kepala 
Pusat Penyuluhan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum 
periode kenaikan pangkat. 

5. Pejabat Yang Berhak Mengajukan DUPAK 

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/19/M.PAN/10/2008, Pejabat yang berhak mengajukan DUPAK 
ditentukan sebagai berikut: 

a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada  masing-masing instansi 
kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon I yang 
ditunjuk  untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina 
Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama 
pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; 

 

 

b. Pejabat ... 
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b. Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian pada unit kerja 
penyuluhan perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada 
Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pada Kementerian 
Kelautan dan Perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana 
Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh 
Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat 
Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

c. Pimpinan Lembaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi 
kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah Propinsi 
dan Kepala Dinas  yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
penyuluhan perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana 
Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh 
Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat 
Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Propinsi. 

d. Pimpinan Lembaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi 
kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di 
bidang penyuluhan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana 
Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh 
Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat 
Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota. 

 

6. Lampiran-lampiran DUPAK. 

DUPAK yang telah diisi dengan bobot angka kredit dari masing-masing butir 
kegiatan yang dikerjakan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan yang 
bersangkutan dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut: 

a. Bagi pejabat fungsional Penyuluh Perikanan yang akan melaksanakan/ 
mengerjakan butir-butir kegiatan yang bukan tugas pokoknya (jenjangnya), 
terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Keterangan/Penugasan dari 
atasan langsungnya; 

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan, surat pernyataan 
melakukan kegiatan pengembangan profesi, surat pernyatan melakukan 
kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas penyuluhan dan surat telah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan penyuluhan sebagaimana Formulir 1 
s.d Formulir 7; 

c. Bukti fisik hasil kegiatan yang dilakukan seperti: ijazah/sertifikat, karya 
tulis/karya ilmiah, laporan pelaksanaan penyuluhan perikanan, dan lain-
lain; 

d. foto kopi DP3 satu tahun terakhir; 

e. foto kopi Keputusan Pengangkatan menjadi PNS (khusus untuk 
pengangkatan pertama);  

f. foto kopi Keputusan Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional 
Penyuluh Perikanan (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali dalam 
jabatan fungsional Penyuluh Perikanan); 

g. foto copi ... 
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g. foto kopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 

h. foto kopi Keputusan Kenaikan Jabatan terakhir; 

i. foto kopi PAK terakhir (khusus untuk kenaikan pangkat kedua kali dan 
seterusnya sebagai pejabat fungsional Penyuluh Perikanan); dan 

j. Ijazah terakhir yang dilegalisasi untuk pengangkatan pertama kali atau 
bagi yang diangkat kembali setelah tugas belajar. 

B. PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) 

1. Pengertian PAK 

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah blanko yang 
berisi keterangan perorangan Penyuluh Perikanan dan satuan nilai dari hasil 
penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai butir kegiatan yang telah 
dicapai oleh Penyuluh Perikanan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap 
Angka Kredit 

2. Pengisian PAK 

Pengisian PAK dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Nomor diisi sesuai Kode Penomoran PAK di Instansi Penilai; 

b. Instansi diisi Nama Instansi Pengusul; 

c. Masa Penilaian diisi sesuai masa penilaian yang ada pada DUPAK; 

d. Keterangan Perorangan diisi data Penyuluh Perikanan yang dinilai; 

e. PAK kolom LAMA diisi sesuai Nilai PAK terakhir 

f. PAK kolom BARU diisi sesuai Hasil Penilaian DUPAK; 

g. PAK kolom JUMLAH diisi hasil penjumlahan nilai dalam kolom LAMA dan 
kolom BARU; 

h. Khusus huruf d, hanya diisi jika yang dinilai telah memenuhi syarat untuk 
kenaikan jabatan/pangkat yang lebih tinggi. Apabila tidak memenuhi 
syarat, maka diterbitkan PAK SEMENTARA yang ditanda tangani oleh 
ketua Tim Penilai; 

i. Formulir PAK SEMENTARA dibuat seperti formulir PENETAPAN ANGKA 
KREDIT hanya judulnya diganti menjadi PAK SEMENTARA dengan nomor 
sesuai nomor administrasi Tim Penilai; 

j. PAK SEMENTARA diberlakukan sebagai PAK untuk memudahkan 
penilaian selanjutnya dalam rangka melengkapi angka kredit yang 
dipersyaratkan; 

k. Setiap PAK yang diterbitkan oleh masing-masing instansi harus 
ditembuskan kepada Instansi Pembina. 

3. Pejabat yang berwenang menetapkan PAK 

a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat  eselon I yang ditunjuk bagi 
Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b 
sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama 

golongan ... 
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golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian dan Daerah Propinsi, 
Kabupaten/Kota.  

b. Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan pada Kementerian, 
bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh 
Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan 
Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di 
lingkungan Kementerian. 

c. Sekretaris Daerah Propinsi bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula 
sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan 
Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina 
golongan ruang IV/a di lingkungan Propinsi; 

d. Sekretaris Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula 
sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan bagi Penyuluh Perikanan 
Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina 
golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota. 
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BAB IX  

PENUTUP 

Petunjuk teknis ini disusun dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan khususnya pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi 
dan Penyuluh Perikanan yang bersangkutan dengan maksud untuk dijadikan 
pedoman dalam pembinaan karier Penyuluh Perikanan sehingga ada kesamaan 
persepsi dan keseragaman dalam penilaian dan penetapan angka kredit jabatan 
fungsional Penyuluh Perikanan. 

 



 

 

Lampiran II  : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
 Republik Indonesia 

 Nomor KEP.54/MEN/2011 
 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya 
 
 

FORMULIR 1 
 

SURAT  PERNYATAAN 
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama     :............................................................................. 

 NIP     :............................................................................. 
 Pangkat/golongan ruang  :............................................................................. 
 Jabatan     :............................................................................. 
 Unit kerja    :............................................................................. 
 
Menyatakan bahwa: 
  

Nama     :............................................................................. 
 NIP     :............................................................................. 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................. 
 Jabatan     :............................................................................. 
 Unit kerja    :............................................................................. 
 
Telah  mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyuluh Perikanan sebagai  berikut  : 
 

No Uraian Kegiatan Tanggal 
Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 

Kegiatan 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
bukti fisik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

dst        

 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

       .........................,............................... 
 

     Atasan Langsung 
 

 
 
         NIP. 
 



 

 

 

  

FORMULIR 3 
 

SURAT  PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PERSIAPAN PENYULUHAN PERIKANAN 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama    :.......................................................................... 

 NIP    :.......................................................................... 
 Pangkat/golongan ruang/TMT :.......................................................................... 
 Jabatan    :.......................................................................... 
 Unit kerja   :.......................................................................... 
 
Menyatakan bahwa: 
  

Nama    :............................................................................ 
 NIP    :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT :........................................................................... 
 Jabatan    :............................................................................ 
 Unit kerja   :............................................................................ 
 
Telah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan Perikanan sebagai berikut  : 
 

 
No 

 
Uraian Kegiatan 

 
Tanggal 

Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 

Kegiatan 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
bukti fisik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

dst        

 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

       .........................,............................... 
 

       Atasan langsung 
 

 
 
                NIP. 
 
 



   

FORMULIR 4 
 
 

SURAT  PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN  PENYULUHAN 

PERIKANAN 
 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama     :............................................................................ 
 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 

 
Menyatakan bahwa: 
  

Nama     :............................................................................ 
 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 
 
Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut  : 
 

 
No 

 
Uraian Kegiatan 

 
Tanggal 

Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 

Kegiatan 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
bukti fisik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

dst        

 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 

       .........................,............................... 
 

     Atasan Langsung 
 

 
 
         NIP. 
 

 



   

FORMULIR 5 
 
 

SURAT  PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama     :............................................................................ 
 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 

 
Menyatakan bahwa: 
  

Nama     :............................................................................ 
 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 
 
Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut  : 
 

 
No 

 
Uraian Kegiatan 

 
Tanggal 

Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 

Kegiatan 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
bukti fisik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

dst        

 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 

       .........................,............................... 
 

     Atasan Langsung 
 

 
 
         NIP. 
 

 



  

FORMULIR 6 
 
 

SURAT  PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama     :............................................................................ 
 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 

 
Menyatakan bahwa: 
  

Nama     :............................................................................ 
 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 
 
Telah melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagai berikut  : 
 

 
No 

 
Uraian Kegiatan 

 
Tanggal 

Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 

Kegiatan 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
bukti fisik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

dst        

 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 
 

       .........................,............................... 
 

     Atasan Langsung 
 

 
 
         NIP. 
 

 



   

FORMULIR 7 
 

SURAT  PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PENYULUH PERIKANAN 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama     :............................................................................ 

 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 
 
Menyatakan bahwa: 
  

Nama     :............................................................................ 
 NIP     :............................................................................ 
 Pangkat/golongan ruang/TMT  :............................................................................ 
 Jabatan     :............................................................................ 
 Unit kerja    :............................................................................ 
 
Telah  melakukan  kegiatan  penunjang tugas Penyuluh Perikanan  sebagai  berikut  : 
 

No Uraian Kegiatan Tanggal 
Satuan 
Hasil 

Jumlah 
Volume 

Kegiatan 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangan/ 
bukti fisik 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

dst        

 
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
 

       .........................,............................... 
 

     Atasan Langsung 
 

 
 
         NIP. 
 
 
 



 

 

 

  

FORMULIR 8 
 
 
 

RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH PERIKANAN 
TAHUN ................ 

 
 

No Masalah Kegiatan Tujuan Sasaran Metode Volume Lokasi Waktu Biaya 
Sumber 
Biaya 

Pelaksana 
Penanggung 

jawab 
Pihak 
terkait 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

FORMULIR 9 
 
 

RENCANA KERJA BULANAN PENYULUH PERIKANAN 
 
Nama Penyuluh : ...................................... 
Instansi  : ...................................... 
Bulan, Tahun   : ..................................... 
 
No. Masalah Metode Tujuan Kegiatan Sasaran Lokasi Waktu 

1 2 3 4 5 6 7 

     
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

FORMULIR 10 
 

RENCANA USAHA BERSAMA (RUB) TAHUN …… 
 
 
 

1. Nama Kelompok    :  
2. Alamat Kelompok    :  
3. Tanggal Pengukuhan/ Pendirian   :  
4. Pengurus Kelompok 

Ketua     : 
Sekretaris     : 
Bendahara     : 

5. Nomor Rekening Kelompok   : 
6. Nama/Cabang Bank   : 
7. Jenis Usaha    :  Penangkapan  Budidaya  
       Pengolahan  Pemasaran 
       Konservasi  Lainnya 
8. Rencana Usaha Kelompok 

 

No. 
Jenis Usaha/ 

komoditi 

Siklus 
Produksi/Penjualan 

(harian/mingguan/ musim 
tanam) 

Volume 
(Kg/ekor) 

Nilai 
(Rp.) 

Tujuan Pasar 

  
 
 
 
 

    

 
9. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 

 

No. Uraian Belanja Volume (Satuan) 
Nilai                      

(Rp) 

 
 
 
 

   

 Total   

 
 

………………………, ………………………. 

 

Sekretaris Kelompok,                            Ketua Kelompok, 
 
 
 

(……...........................)                                                       (............................) 
 



 

 

 

  

FORMULIR 11 
 
 
 

LAPORAN PENUMBUHAN DAN PENGGALANGAN 
KEMITRAAN USAHA KELOMPOK .................... DENGAN PERUSAHAAN ............... 

 
 
 
I. PENDAHULUAN 

II. TINJAUAN USAHA PERIKANAN KELOMPOK .............. 

III. PROSEPEK PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK ........... 

IV. POKOK – POKOK KEMITRAAN USAHA KELOMPOK .......... DENGAN PERUSAHAAN ............. 

V. RENCANA TINDAK LANJUT 

VI. KESIMPULAN 

VII. PENUTUP 

 
LAMPIRAN – LAMPIRAN  (Berita acara penumbuhan dan penggalangan kemitraan, Naskah kerjasama 
kemitraan, Dokumentasi) 
 



 
FORMULIR 12 

 
SURAT PERNYATAAN  

TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PENYULUHAN 
PERIKANAN  

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama      :  

NIP      :  

Pangkat/golongan ruang/TMT  :  

Jabatan     :  

Unit Kerja     :  

Menyatakan bahwa   :  

Nama :  

NIP :  

Pangkat/golongan ruang/TMT :  

Jabatan :  

Unit Kerja :  

memang benar melaksanakan tugas di bidang penyuluhan perikanan sejak ..................... 

sampai dengan sekarang, dan dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan disiplin 

serta mempunyai integritas yang tinggi.  

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam Surat Pernyataan ini, maka Penyuluh Perikanan yang bersangkutan perlu 

dilakukan klarifikasi ulang.  

................,.............................. 
Kepala Badan/Dinas........... 
 
 
 

Nama Pejabat: 
NIP 



 
FORMULIR 13 

 
SURAT PERNYATAAN  

BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH PERIKANAN  

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama      :  

NIP      :  

Pangkat/golongan ruang/TMT  :  

Jabatan     :  

Unit Kerja     :  

Menyatakan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, dan akan melaksanakan tugas di bidang penyuluhan 

perikanan dengan penuh rasa tanggung jawab.  

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  

 
.................,..............................  
Yang bersangkutan  
 
 
 
 
Nama:  
NIP 



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

4.

B.

Mengikuti diklat fungsional:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA PEMULA

Nomor:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 81-160 jam

Lamanya 30-80 jam

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

INSTANSI PENGUSUL

ANGKA KREDIT MENURUT

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

J U M L A H

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

Prajabatan golongan II

MASA PENILAIAN :   

 Nama

 N I P

 Nomor Seri Kartu Pegawai

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

KETERANGAN PERORANGAN

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Masa Kerja golongan lama

 Masa Kerja golongan baru

 Unit Kerja 

UNSUR YANG DINILAI

NO

2

UNSUR UTAMA

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan 

dan    memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    

Pelatihan   (STTPP) atau   sertifikat

D.II dibidang Perikanan

SUPM/SMK Perikanan

PENDIDIKAN

TIM PENILAI

FORMULIR 14 A

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

A.

1.

a.

1)

2)

b.

-

c.

d.

2.

a.

1)

Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan

2)

Kecamatan

- sebagai peserta

b.

B.

1.

a.

1.

a) Folder

b) Flipchart/peta singkap

c) Kartu Kilat/Flier

2.

a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku 

utama dan pelaku usaha

1) Perseorangan/anjangsana

2) Kelompok

b. Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha

     - Tingkat Desa/Unit Kerja Lapangan (UKL)

2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

     - Tingkat Desa/UKL

3) Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

     - Tingkat Desa/UKL

4) Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

     - Tingkat Desa/UKL

Membahas konsep programa penyuluhan perikanan 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL

Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, 

ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, kelompok, 

maupun masyarakat perikanan

Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja 

penyuluhan

Primer

- Tingkat Kesulitan Rendah

Sekunder

- Tingkat Kesulitan Rendah

Membuat data monografi wilayah binaan 

2

ANGKA KREDIT MENURUT

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

Pelaksanaan

UNSUR YANG DINILAI

Menyusun programa Penyuluhan Perikanan

PENYULUHAN PERIKANAN

Persiapan

 Tingkat Kesulitan Rendah

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha

NO

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

Media cetak

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku 

utama  perikanan

Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan

Perencanaan penyuluhan perikanan



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

5) Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama          

    dan pelaku usaha

     - Tingkat Desa/UKL

c. Menjadi intermedier pada kegiatan :

1) Temu lapang

     - Tingkat Desa/UKL

2) Temu wicara

     - Tingkat Desa/UKL

3) Mimbar sarasehan

     - Tingkat Desa/UKL

d. Melaksanakan dan mendampingi kegiatan 

widyakarya/widyawisata

e. Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

f. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama

g. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan 

perikanan

h. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan 

masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah 

ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana 

perikanan dan umum(kelestarian dan kebersihan 

lingkungan)

i. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah 

pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

3.

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha 

kelompok dengan swasta

C.

1.

a.

- sebagai peserta

b.

- sebagai peserta

2.

a.

- sebagai peserta

b.

- sebagai peserta

3.

A.

1.

2.

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Kabupaten/kota

Kecamatan

NO

PENGEMBANGAN PROFESI

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penyuluhan perikanan

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 

perikanan 

UNSUR YANG DINILAI

Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama 

dan pelaku usaha bidang perikanan

Kecamatan

2

Evaluasi dan Pelaporan

Kabupaten/kota

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang 

terbitkan dan diedarkan oleh DKP



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

C.

1.

2.

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Sebagai Anggota Tim Penilai

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh 

perikanan

Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

UNSUR PENUNJANG

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 3 )

NO

PENUNJANG PENYULUHAN

peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

Tingkat Provinsi

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

UNSUR YANG DINILAI

2

Tingkat Kabupaten/Kota

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui 

oleh instansi berwenang

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang 

perikanan 

ANGKA KREDIT MENURUT

Sebagai Peserta

Tingkat Nasional

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang  perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk buku

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk majalahMenyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

D.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

Sarjana/D.IV

Penghargaan/tanda jasa

10 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ 

internasional

Sarjana Muda/D.III

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

20 tahun

30 tahun

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

Tingkat Nasional

Tingkat Provinsi

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

UNSUR YANG DINILAI

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

2

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

NO



1 3 4 5 6 7 8

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

2

*) Dicoret yang tidak perlu

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

4. dan seterusnya

…………………….,…………………………

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya …………………….,…………………………

NIP.

…………………….,…………………………

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP .

Ketua  Tim Penilai, 

 ( N a m a  )

(Nama Penilai  II )

(nama  pejabat  pengusul )

( Nama Penilai  I  )

( jabatan )



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

4.

B.

Mengikuti diklat fungsional:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

KETERANGAN PERORANGAN

Lamanya 81-160 jam

Lamanya 30-80 jam

2

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA

Nomor :

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

SUPM/SMK Perikanan

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan 

dan    memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    

Pelatihan   (STTPP) atau   sertifikat

 Masa Kerja golongan baru

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

D.II dibidang Perikanan

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

Prajabatan golongan II

 Unit Kerja 

J U M L A H

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

 Nama

 N I P

 Nomor Seri Kartu Pegawai

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

 Masa Kerja golongan lama

FORMULIR 14 B

MASA PENILAIAN :   

NO



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

A.

1.

a.

1)

- Tingkat Kesulitan sedang

2)

- Tingkat Kesulitan sedang

b.

-

c.

d.

2.

a.

1)

- Tingkat Kecamatan

      Anggota

2)

- Kecamatan

      sebagai peserta

b.

B.

1.

     

2.

a.

1)

2)

b.

c.

1)

Tingkat Kecamatan

2)

Tingkat Kecamatan

3)

Tingkat Desa/UKL

4)

Tingkat Kecamatan

klips/serial photo

Persiapan

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, 

ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, 

kelompok, maupun masyarakat perikanan

PENYULUHAN PERIKANAN

Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

2

Primer

Sekunder

Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja 

penyuluhan

Tingkat Kesulitan Sedang

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku 

utama  perikanan

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku usaha 

dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran:

Kelompok

Perencanaan penyuluhan perikanan

Menyusun programa Penyuluhan Perikanan

Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan

Membahas konsep programa penyuluhan perikanan 

Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Media tertayang

Perseorangan/anjangsana

Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Membuat data monografi wilayah binaan 

Pelaksanaan

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan 

pelaku usaha 

Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil 

teknologi perikanan yang direkomendasi

Tingkat Sederhana

NO



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

e.

1)

Tingkat Kecamatan

2)

Tingkat Desa/UKL

3)

Tingkat Desa/UKL

4)

Tingkat Desa/UKL

5)

Tingkat Kecamatan

f.

g.

h.

i.

j.

k.

3.

a.

b.

C.

1.

a.

sebagai peserta

b.

1) sebagai penyaji

2) sebagai anggota

2.

a.

- Tingkat Kecamatan

b.

1)

sebagai peserta

2) Kecamatan

sebagai peserta

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

UNSUR YANG DINILAI

Menjadi intermedier pada kegiatan :

Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha  

2

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi 

pelaku utama perikanan

Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku 

utama dan / atau pelaku usaha

Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan 

pelaku usaha 

Melaksanakan dan mendampingi kegiatan 

widyakarya/widyawisata

Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha 

kelompok dengan swasta

Evaluasi dan Pelaporan

Melaksanakan  kegiatan gelar teknologi perikanan

Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan 

masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan 

dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan 

umum(kelestarian dan kebersihan lingkungan)

Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku 

utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan 

pelaku usaha bidang perikanan

Kabupaten/kota

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak 

penyuluhan perikanan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 

perikanan 

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan 

perikanan

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penyuluhan

Kabupaten/kota

Kecamatan

NO



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

3.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat Provinsi

Sebagai Peserta

Sebagai Peserta

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 3 )

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG PENYULUHAN

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

PENGEMBANGAN PROFESI

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 

dalam bentuk majalah

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang 

perikanan 

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 

dalam bentuk buku

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui 

oleh instansi berwenang

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Tingkat Nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang  perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah 

yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP

2

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara nasional

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

C.

1.

2.

D.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ 

internasional

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

20 tahun

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Sarjana/D.IV

Sarjana Muda/D.III

2

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh 

perikanan

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Sebagai Anggota Tim Penilai

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota

10 tahun

Penghargaan/tanda jasa

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

Tingkat Nasional



1 3 4 5 6 7 82

*) Dicoret yang tidak perlu

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

4. dan seterusnya

…………………….,…………………………

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya …………………….,…………………………

NIP.

…………………….,…………………………

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP .

( jabatan )

(nama  pejabat  pengusul )

( Nama Penilai  I  )

(Nama Penilai  II )

Ketua  Tim Penilai, 

 ( N a m a  )



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

4.

B.

Mengikuti diklat fungsional:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

Lamanya 81-160 jam

2

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

Prajabatan golongan II

J U M L A H

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

D.II dibidang Perikanan

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan 

dan    memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    

Pelatihan   (STTPP) atau   sertifikat

Lamanya lebih dari 960 jam

SUPM/SMK Perikanan

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 30-80 jam

 N I P

 Nomor Seri Kartu Pegawai

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN

Nomor :

MASA PENILAIAN :   

 Masa Kerja golongan lama

 Masa Kerja golongan baru

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

FORMULIR 14 C

 Unit Kerja 

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

KETERANGAN PERORANGAN

 Nama



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

A.

1.

a.

- Tingkat Kesulitan Tinggi

b.

-

c.

d.

2.

a.

1)

- Tingkat Kecamatan

        Ketua

2)

a)  Kabupaten/Kota

(1) sebagai penyaji

(2) sebagai peserta

b) Kecamatan

        sebagai penyaji

b.

B.

1.

-

a) Leaflet

b) Poster

c) Booklet

2.

a.

1)

2)

b.

-

c.

Anggota

Persiapan

Media cetak

Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

TIM PENILAI

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT
NO

INSTANSI PENGUSUL

2

PENYULUHAN PERIKANAN

Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, 

ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, 

kelompok, maupun masyarakat perikanan

Tingkat Kesulitan Rendah

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku 

utama  perikanan

Perencanaan penyuluhan perikanan

Menyusun programa Penyuluhan Perikanan

Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama 

dan pelaku usaha dilakukan penyuluh kepada sasaran: 

Perseorangan/anjangsana

Membuat data monografi wilayah binaan 

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

Primer

Kelompok

Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha

Pelaksanaan

Mengumpulkan data/informasi tentang potensi wilayah, 

ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, 

kelompok, maupun masyarakat perikanan

Membahas konsep programa penyuluhan perikanan 

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi 

perikanan yang direkomendasi

Tingkat Sedang

Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi  perikanan 

spesifik lokasi

Tim (Tingkat Tinggi)



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

d.

1)

Tingkat Kecamatan

2)

 Tingkat Kecamatan

3)

 Tingkat Kecamatan

e.

1)

Tingkat Kecamatan

2)

Tingkat Kecamatan

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

3.

a.

b.

c.

d.

4.

a.

b.

C.

1.

 sebagai peserta

2.

a.

sebagai peserta

b.

sebagai peserta

Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi 

pelaku utama perikanan

Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama

Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama

Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku 

utama

Kabupaten/kota

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan 

perikanan

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 

perikanan 

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan

Menyusun proposal kewirausahaan

Pendampingan  wirausaha

Evaluasi dan Pelaporan

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penyuluhan perikanan

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha 

kelompok dengan swasta

Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku 

utama dan/atau pelaku usaha

Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama 

dan/atau pelaku usaha

Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku 

utama perikanan

Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan 

masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan 

dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan 

umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)

Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku 

utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan 

pelaku usaha bidang perikanan

2

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
NO

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

Temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Melaksanakan dan mendampingi kegiatan 

widyakarya/widyawisata

Temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Menjadi intermedier  pada kegiatan :

Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

3.

3.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

Tingkat Provinsi

Tingkat Nasional

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 3 )

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui 

oleh instansi berwenang

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang 

perikanan 

TIM PENILAI

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang  perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk buku

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG PENYULUHAN

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk majalah

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi 

penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan 

pembangunan perikanan 

Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 

kebijakan pembangunan perikanan 

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah 

yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP

PENGEMBANGAN PROFESI

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

3.

a)

b)

c)

C.

1.

2.

D.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

20 tahun

30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ 

internasional

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sarjana/D.IV

Sarjana Muda/D.III

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh 

perikanan

Sebagai Peserta

Tingkat Provinsi

2

Tingkat Kabupaten/Kota

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

Tingkat Nasional

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Sebagai Anggota Tim Penilai

Penghargaan/tanda jasa

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

10 tahun



1 3 4 5 6 7 8

*) Dicoret yang tidak perlu

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

4. dan seterusnya

…………………….,…………………………

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya …………………….,…………………………

NIP.

…………………….,…………………………

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP .

 ( N a m a  )

( Nama Penilai  I  )

(Nama Penilai  II )

Ketua  Tim Penilai, 

( jabatan )

(nama  pejabat  pengusul )



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

4.

B.

Mengikuti diklat fungsional:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan 

dan    memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    

Pelatihan   (STTPP) atau   sertifikat

Lamanya 30-80 jam

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

Prajabatan golongan II

Lamanya 161-480 jam

Lamanya 81-160 jam

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

SUPM/SMK Perikanan

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

Sarjana Muda/D.III dibidang Perikanan

D.II dibidang Perikanan

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

J U M L A H

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN PENYELIA

                                                         Nomor :

MASA PENILAIAN :   

KETERANGAN PERORANGAN

 Nama

 N I P

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

2

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

 Nomor Seri Kartu Pegawai

 Masa Kerja golongan lama

 Masa Kerja golongan baru

 Unit Kerja 

FORMULIR 14 D

NO



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

A.

1.

a.

b.

c.

2.

a.

1)

- Tingkat Kabupaten/Kota

        Anggota

2)

-  Provinsi

    (1) sebagai penyaji

    (2) sebagai peserta

b.

B.

1.

a.

1) Bahan tayang

2) Film/video

b.

- Naskah radio

2.

a.

1)

2)

b.

c.

d.

1)

2)

- Ketua

e.

-

Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Media terdengar

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

Tingkat Tinggi

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku 

utama  perikanan

Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama 

dan pelaku usaha

Menyusun konsep programa Penyuluhan Perikanan

Membahas konsep programa penyuluhan perikanan 

Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha

Persiapan

Perencanaan penyuluhan perikanan

Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, 

ekosistem perairan, atau permasalahan  individu, 

kelompok, maupun masyarakat perikanan

Tingkat Kesulitan Sedang

2

Menyusun programa Penyuluhan Perikanan

Kelompok

Temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

Media tertayang

Membuat data monografi wilayah binaan 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

PENYULUHAN PERIKANAN

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

NO

UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi  perikanan 

spesifik lokasi

Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil 

teknologi perikanan yang direkomendasi

Perorangan (Tingkat Sederhana)

Tim (Tingkat Tinggi)

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

Perseorangan/anjangsana

Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan 

spesifik lokasi sebagai anggota tim 



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

f.

-

Tingkat Kabupaten/Kota

g.

h.

i.

j.

3.

a.

b.

c.

C.

1.

-

sebagai penyaji

2.

a.

b.

1)

sebagai peserta

2)

sebagai penyaji

3.

3.

A.

1.

2.

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 

kebijakan pembangunan perikanan 

Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik 

lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan 

perikanan

PENGEMBANGAN PROFESI

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku 

yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah 

yang terbitkan dan diedarkan oleh DKP

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak 

penyuluhan perikanan 

Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penyuluhan

Kabupaten/kota

Kecamatan

Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan 

perikanan

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan 

perikanan

Tingkat Kabupaten/Kota

Menumbuhkan kelembagaan kelompok usaha/asosiasi 

pelaku utama perikanan

Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok 

usaha pelaku utama

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha 

kelompok dengan swasta

Kabupaten/Kota

UNSUR YANG DINILAI

Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama

Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan 

masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah 

ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana 

perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan 

lingkungan)

Evaluasi dan Pelaporan

Menjadi intermedier  pada kegiatan :

Mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan 

pelaku usaha 

Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah 

pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan 

pelaku usaha bidang perikanan

2

Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

NO

Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi 

dampak penyuluhan perikanan



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

C.

1.

2.

3.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang 

jabatannya dan tutorial profesi

Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Melaksanakan bimbingan  bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai Peserta

Tingkat Provinsi

Sebagai Peserta

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 

dalam bentuk majalah

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang  perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 

dalam bentuk buku

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui 

oleh instansi berwenang

Pengajar/pelatih/instruktur pada diklat perikanan

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan dalam bidang perikanan

peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan

Tingkat Nasional

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh 

perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang 

perikanan 

UNSUR PENUNJANG

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

PENUNJANG PENYULUHAN

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 3 )

2

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

C.

1.

2.

D.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2. Sarjana Muda/D.III

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh 

perikanan

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai Anggota Tim Penilai

Penghargaan/tanda jasa

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

Tingkat Nasional

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ 

internasional

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Sarjana/D.IV

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

20 tahun

30 tahun

2

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

10 tahun



1 3 4 5 6 7 8

*) Dicoret yang tidak perlu

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

2



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan …..

4. dan seterusnya

…………………….,…………………………

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya …………………….,…………………………

NIP.

…………………….,…………………………

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP .

( jabatan )

(nama  pejabat  pengusul )

Ketua  Tim Penilai, 

 ( N a m a  )

( Nama Penilai  I  )

(Nama Penilai  II )



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

2

 Masa Kerja golongan baru

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

 Unit Kerja 

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN PERTAMA

Nomor :

MASA PENILAIAN :   

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

KETERANGAN PERORANGAN

 Nama

 N I P

 Nomor Seri Kartu Pegawai

 Masa Kerja golongan lama

Mengikuti diklat fungsional:

Lamanya 161-480 jam

Lamanya 81-160 jam

J U M L A H

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

 Prajabatan golongan III

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

UNSUR UTAMA

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan dan    

memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    Pelatihan   

(STTPP) atau   sertifikat

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

Doktor dibidang Perikanan

Pasca Sarjana dibidang Perikanan

FORMULIR 15 A

Lamanya 30-80 jam



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

A.

1.

a.

b.

-

c.

d.

2.

a.

-

  sebagai peserta

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

c) sebagai narasumber

d) sebagai peserta

b.

B.

1.

-

1)

a) Brosur

b) Poster

c) Booklet

2)

a) Bahan tayang

b) Sound Slide

c)

_

Film/Video

d) Naskah TV

3)

Naskah radio

2.

a.

1)

2)

b.

NO

Mengumpulkan data/informasi Sekunder Tingkat Kesulitan 

Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau 

permasalahan  individu, kelompok, maupun masyarakat 

perikanan

1) Kabupaten / Kota

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku 

utama perikanan

2) Kecamatan

Media cetak

Media tertayang

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan 

pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran : 

Perseorangan/anjangsana

Menyusun programa penyuluhan Perikanan

Perencanaan penyuluhan perikanan

Membahas programa penyuluhan perikanan, tingkat : 

Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem 

perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun 

masyarakat perikanan.

Membuat data monografi wilayah binaan 

Kelompok

Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi 

perikanan yang direkomendasi 

Tingkat Sedang

2

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

PENYULUHAN PERIKANAN

Persiapan

Media terdengar

Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha.

Pelaksanaan

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

Tingkat Kesulitan Rendah

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

c.

1)

Tingkat Kecamatan

2)

Tingkat Kecamatan

3)

Tingkat Kecamatan

4)

Tingkat Kecamatan

5)

Tingkat Kecamatan

6)

Tingkat Kecamatan

d.

e.

f.

g.

3.

a.

b.

c.

d.

4.

C.

1.

a.

- 

b.

-

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

c) sebagai peserta

2.

a.

NO

2

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Menjadi intermedier pada kegiatan :

Temu Lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Tingkat Kabupaten/Kota

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui :

Melaksanakan  kegiatan gelar teknologi perikanan

Menyusun materi/modul  kursus bagi pelaku utama 

Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 

usaha

Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan 

masyarakat nelayan,pembudi daya ikan dan pengolah ikan 

dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan 

umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan)

UNSUR YANG DINILAI

Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku 

usaha bidang perikanan

Menumbuhkan kelembagaan kelompok   usaha/asosiasi 

pelaku utama perikanan

Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 

perikanan

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Tingkat Kecamatan

Kecamatan

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengumpulkan dan mengolah data bahan  evaluasi dampak 

penyuluhan perikanan

Radio

Meningkatkan kemampuan kelembagaan   pelaku utama 

dan/atau pelaku usaha

Pendampingan  wirausaha

Evaluasi dan Pelaporan

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok 

dengan swasta

Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan

Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku 

utama perikanan

Menumbuh kembangkan asosiasi kelembagaan pelaku 

utama dan/atau pelaku usaha



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

b.

c.

1)

sebagai peserta

2)

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

c) sebagai peserta

3.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 3 )

UNSUR PENUNJANG

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang 

diterbitkan dan diedarkan oleh DKP

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk buku

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk majalah

Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan

Sebagai Pembahas/Moderator

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Tingkat Kecamatan

2

Kabupaten/Kota

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 

perikanan 

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

ANGKA KREDIT MENURUT

Sebagai Peserta

Kecamatan

PENGEMBANGAN PROFESI

Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 

instansi berwenang

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

PENUNJANG PENYULUHAN

Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan

Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi 

dampak penyuluhan perikanan:

Tingkat Nasional

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

C.

1.

2.

D.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

3.

NO

2

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Tingkat Provinsi

Tingkat Provinsi

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Penghargaan/tanda jasa

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Sebagai Anggota Tim Penilai

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh 

perikanan

Tingkat Kabupaten/Kota

10 tahun

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

20 tahun

30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional

Sebagai Peserta

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

Tingkat Nasional

Magister

Sarjana

Doktor

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

J U M L A H

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi



1 3 4 5 6 7 8

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

2

*) Dicoret yang tidak perlu

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan …….

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

6. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

………………,………………………….

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

( jabatan )

(nama  pejabat  pengusul )

 ( N a m a  )

Ketua  Tim Penilai, 

(Nama Penilai  II )

( Nama Penilai  I  )



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

 N I P

 Nomor Seri Kartu Pegawai

 Masa Kerja golongan baru

 Unit Kerja 

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN MUDA

Nomor :

MASA PENILAIAN :   

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

KETERANGAN PERORANGAN

 Nama

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

Doktor dibidang Perikanan

Pasca Sarjana dibidang Perikanan

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan dan    

memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    Pelatihan   

(STTPP) atau   sertifikat

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

 Prajabatan golongan III

J U M L A H

2

PENDIDIKAN

UNSUR UTAMA

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

 Masa Kerja golongan lama

Mengikuti diklat fungsional:

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

Lamanya 81-160 jam

Lamanya 30-80 jam

FORMULIR 15 B



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

A.

1.

a.

b.

c.

d.

2.

a.

1)

a) Tingkat Provinsi

   Anggota

b) Tingkat Kabupaten/Kota

   Anggota

c) Tingkat Kecamatan

        Ketua

2)

a) Provinsi

   sebagai peserta

b) Kabupaten / Kota

(1) sebagai penyaji

(2) sebagai pembahas

(3) sebagai narasumber

b.

B.

1.

-

1)

a) Leaflet

b) Folder

c) Baliho

2)

a) Bahan tayang

b) Klips/serial photo

c) Film/Video

d) Naskah TV

e) Jingle/Iklan layanan masyarakat 

f) Blogger

3)

a) Naskah radio

b) Jingle/Iklan layanan masyarakat 

NO

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

UNSUR YANG DINILAI

Persiapan

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

2

PENYULUHAN PERIKANAN

Media terdengar

Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem 

perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun 

masyarakat perikanan

Tingkat Kesulitan Sedang

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku 

utama Perencanaan penyuluhan perikanan

Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja 

penyuluhan :

Tingkat Kesulitan Sedang

Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, 

ekosistem perairan, dan permasalahan perikanan individu, 

kelompok, maupun masyarakat

Menyusun programa penyuluhan Perikanan

Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan :

Pelaksanaan

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

Media cetak

Media tertayang

Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha.

Membahas programa penyuluhan perikanan 
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1 3 4 5 6 7 8

2.

a.

-

b.

-

c.

d.

1)

2)

Anggota

e.

f.

h.

1)

Tingkat Kabupaten/Kota

2)

Tingkat Kabupaten/Kota

3)

Tingkat Kabupaten/Kota

4)

Tingkat Kabupaten/Kota

5)

Tingkat Kabupaten/Kota

6)

Tingkat Kabupaten/Kota

i.

1)

Tingkat Kabupaten/Kota

2)

Tingkat Kabupaten/Kota

3)

Tingkat Kabupaten/Kota

4)

Tingkat Kabupaten/Kota

5)

Tingkat Kabupaten/Kota

6)

Tingkat Kabupaten/Kota

d.

NO

Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

tingkat sederhana

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 

usaha

Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan 

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku 

usaha

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

UNSUR YANG DINILAI

2

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik 

lokasi

Tim

Anggota

Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi

Tingkat Sederhana

Menjadi intermedier pada kegiatan :

Melaksanakan uji coba lapang paket  teknologi  perikanan 

spesifik lokasi 

Tingkat Sedang (Perorangan)

Tingkat Tinggi (Tim)

Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi

sebagai peserta

Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang 

direkomendasi :

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 

usaha

Mendisain dan membuat display pameran pembangunan 

perikanan

Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan 

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku 

usaha

Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha  

Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi 

perikanan yang direkomendasi 

Tingkat Tinggi

Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

e.

1)

2)

f.

3.

a.

b.

c.

b.

c.

d.

e.

4.

a.

b.

C.

1.

a.

- 

b.

1)

sebagai peserta

2)

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

d) sebagai peserta

3)

sebagai narasumber

2.

a.

b.

c.

1)

NO
TIM PENILAIUNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan 

perikanan

Mengevaluasi hasil dan manfaat wirausaha

Melakukan/melaksanakan  penyuluhan melalui :

2

Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat Provinsi

Kecamatan

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengumpulkan dan mengolah data bahan  evaluasi dampak 

penyuluhan perikanan

Provinsi

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Tingkat Kabupaten/Kota

Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan

Kabupaten/Kota

Provinsi

   sebagai peserta

Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi 

dampak 

Tingkat Kabupaten/Kota

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 

perikanan 

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok 

dengan swasta

Pengembangan wirausaha Penyuluh Perikanan

Menyusun proposal kewirausahaan

Evaluasi dan Pelaporan

Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat Kabupaten/Kota

Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi

Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar 

kelembagaan kelompok/asosiasi

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok 

dengan swasta

Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi

Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha 

pelaku utama

Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan 

pelaku usaha bidang perikanan

Radio

UNSUR YANG DINILAI

 Televisi

Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku 

utama yang berkonsultasi di bidang perikanan

Menumbuhkan kelembagaan kelompok   usaha/asosiasi 

pelaku utama perikanan
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2)

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

3)

3.

3.

1.

2.

4.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk buku

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk majalah

NO

2

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang 

diterbitkan dan diedarkan oleh DKP

Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan 

spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan 

perikanan 

PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 

instansi berwenang

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa

Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan 

perikanan

Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah 

kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat 

penyempurnaan

Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah 

kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat 

pembaharuan

PENGEMBANGAN PROFESI

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 

kebijakan pembangunan perikanan 

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Kecamatan

Kabupaten/Kota

   sebagai narasumber
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1 3 4 5 6 7 8

C.

1.

2.

3.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

C.

1.

2.

D.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

3.

2

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya 

dan tutorial profesi

Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Sarjana

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

UNSUR PENUNJANG

TIM PENILAI

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 4 )

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ 

internasional

20 tahun

30 tahun

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Doktor

Magister

Sebagai Anggota Tim Penilai

Sebagai Peserta

Tingkat Provinsi

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh 

perikanan

Sebagai Peserta

Sebagai Pembahas/Moderator

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Tingkat Nasional

Penghargaan Tanda Jasa dari :

Penghargaan/tanda jasa

10 tahun

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

Tingkat Kabupaten/Kota

Tingkat Provinsi

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

Sebagai Pembahas/Moderator

Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan 

dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Sebagai Peserta

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Tingkat Nasional

Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

Menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi

Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan

Melaksanakan bimbingan  bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

PENUNJANG PENYULUHAN

NO

JUMLAH UNSUR PENUNJANG



1 3 4 5 6 7 8

*) Dicoret yang tidak perlu

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan …….

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

6. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

………………,………………………….

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

(Nama Penilai  II )

Ketua  Tim Penilai, 

 ( N a m a  )

( jabatan )

(nama  pejabat  pengusul )

( Nama Penilai  I  )



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

2

 Nomor Seri Kartu Pegawai

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN MADYA

Nomor :

MASA PENILAIAN :   

KETERANGAN PERORANGAN

 Nama

 N I P

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

Lamanya 81-160 jam

Lamanya 30-80 jam

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

 Prajabatan golongan III

J U M L A H

ANGKA KREDIT MENURUT

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Pasca Sarjana dibidang Perikanan

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

 Masa Kerja golongan lama

 Masa Kerja golongan baru

 Unit Kerja 

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan dan    

memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    Pelatihan   

(STTPP) atau   sertifikat

Mengikuti diklat fungsional:

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

Doktor dibidang Perikanan

FORMULIR 15 C
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2.

A.

1.

a.

b.

c.

d.

2.

a.

1)

a) Tingkat  Nasional

     

Ket

- Anggota

b) Tingkat Provinsi

- Ketua

c) Tingkat Kabupaten/Kota

     - Ketua

2)

a) Tingkat  Nasional

- sebagai peserta

b) Tingkat Provinsi

(1) sebagai penyaji

(2) sebagai pembahas

(3) sebagai narasumber

b.

B.

1.

1)

a) Bahan tayang

b) Film/Video

c) Naskah TV

d) Blogger

2)

Naskah radio

2.

a.

1)

2)

   Ketua

b.

Pelaksanaan

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku 

utama perikanan

2

Perencanaan penyuluhan perikanan

Menyusun programa penyuluhan perikanan

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha.

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

PENYULUHAN PERIKANAN

Persiapan

Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem 

perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun 

masyarakat perikanan

Tingkat Kesulitan Tinggi

Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik 

lokasi

Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan

Membahas programa penyuluhan perikanan 

Media tertayang

Media terdengar

Perorangan

Tim

Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi

Tingkat Sedang

Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja 

penyuluhan :

Tingkat Kesulitan Tinggi

Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
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c.

-

Ketua

d.

e.

f.

1)

Tingkat Provinsi

2)

 Tingkat Provinsi

3)

Tingkat Provinsi

4)

Tingkat Provinsi

5)

Tingkat Provinsi

6)

Tingkat Provinsi

g.

1)

 Tingkat Provinsi

2)

Tingkat Provinsi 

3)

Tingkat Provinsi

4)

Tingkat Provinsi

5)

Tingkat Provinsi

6)

Tingkat Provinsi

h.

1)

2)

3.

a.

b.

NO

Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/ klinik 

penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha 

bidang perikanan

Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan 

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 

pelaku usaha

Melakukan/ melaksanakan  penyuluhan melalui :

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 

usaha

Menjadi intermedier pada kegiatan :

Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok 

dengan swasta

Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 

usaha

Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan 

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan 

pelaku usaha

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha

2

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha

Melaksanakan uji coba lapang paket  teknologi  perikanan 

spesifik lokasi 

Tingkat Tinggi (Tim)

Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi

sebagai penyaji

Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang 

direkomendasi :

tingkat sedang

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

Tingkat Provinsi

Radio

 Televisi
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1 3 4 5 6 7 8

c

d.

4.

-

C.

1.

a.

b.

c.

1)

sebagai peserta

2)

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

c) sebagai narasumber

3)

sebagai narasumber

2.

a.

b.

c.

1)

sebagai peserta

2)

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

c) sebagai narasumber

3)

sebagai narasumber

3.

3.

A.

1.

2.

NO

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang 

diterbitkan dan diedarkan oleh DKP

PENGEMBANGAN PROFESI

Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengumpulkan dan mengolah data bahan  evaluasi dampak 

penyuluhan perikanan

Tingkat Nasional

Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi 

dampak penyuluhan perikanan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 

perikanan 

Tingkat Propinsi

Nasional

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar 

kelembagaan kelompok/asosiasi

Tingkat Provinsi

Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan

2

Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan 

perikanan

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

Kabupaten/Kota

Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan 

hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan

Tingkat Provinsi

Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan 

perikanan 

Nasional

Provinsi

Provinsi

Kabupaten/Kota

Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan 

kebijakan pembangunan perikanan 

Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang 

tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan 
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3.

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

C.

1.

2.

3.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 3 )

UNSUR PENUNJANG

Tingkat Nasional

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Tingkat Provinsi

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

NO

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk buku

Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan 

dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

UNSUR YANG DINILAI

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak 

dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam 

bentuk majalah

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa

Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan

PENUNJANG PENYULUHAN

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan

Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 

instansi berwenang

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya 

dan tutorial profesi

Melaksanakan bimbingan  bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

2



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

C.

1.

2.

D.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

3.

NO

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai Anggota Tim Penilai

Penghargaan/tanda jasa

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

Magister

Sarjana

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Doktor

20 tahun

30 tahun

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ 

internasionalSebagai pengurus dalam organisasi profesi

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

10 tahun

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

2

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh 

perikanan

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Tingkat Nasional

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya



1 3 4 5 6 7 8

*) Dicoret yang tidak perlu

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan …….

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

6. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

………………,………………………….

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

( jabatan )

(nama  pejabat  pengusul )

 ( N a m a  )

( Nama Penilai  I  )

(Nama Penilai  II )

Ketua  Tim Penilai, 



DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN

INSTANSI : ………………………………………

Bulan …………….... s/d  Bulan……………… Tahun…………

NO

1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

10. :

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

I

1.

A.

1.

2.

3.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C.

2

Lamanya 81-160 jam

Lamanya 30-80 jam

Mengikuti diklat fungsional:

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP

 Prajabatan golongan III

J U M L A H

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya 641-960 jam

Lamanya 481-640 jam

Lamanya 161-480 jam

 Masa Kerja golongan baru

 Unit Kerja 

Pasca Sarjana dibidang Perikanan

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Sarjana/D.IV dibidang Perikanan

UNSUR UTAMA

Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN PENYULUH PERIKANAN UTAMA

Nomor :

MASA PENILAIAN :   

NO

 Nomor Seri Kartu Pegawai

KETERANGAN PERORANGAN

 Nama

 Jabatan Penyuluh Perikanan / TMT

 Masa Kerja golongan lama

 N I P

 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

 Tempat dan Tanggal Lahir

 Jenis Kelamin

UNSUR YANG DINILAI

PENDIDIKAN

Doktor dibidang Perikanan

Pendidikan    dan  pelatihan   di bidang penyuluhan    perikanan dan    

memperoleh   Surat Tanda   Tamat    Pendidikan dan    Pelatihan   

(STTPP) atau   sertifikat

FORMULIR 15 D



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

A.

1.

a.

b.

2.

a.

1)

- Tingkat  Nasional

    Ketua

2)

- Tingkat  Nasional

(1) sebagai penyaji

(2) sebagai pembahas

(3) sebagai narasumber

b.

B.

1.

1)

a) Bahan tayang

b) Film/Video

c) Naskah TV

d) Blogger

2)

Naskah radio

2.

a.

b

1)

2)

c.

d.

1)

Tingkat Nasional

2)

Tingkat Nasional

3)

Tingkat Nasional

4)

Tingkat Nasional

5)

 Tingkat Nasional

NO

Identifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan 

teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan

Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok 

pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang  perikanan

Perencanaan penyuluhan perikanan

Membahas programa penyuluhan perikanan 

Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan

Mengkaji/menguji teknologi perikanan yang direkomendasi

sebagai narasumber

Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang 

direkomendasi :

tingkat tinggi

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 

usaha 

sebagai pembahas

Tingkat Tinggi

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha  

Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Menyusun programa penyuluhan Perikanan

Menyusun konsep programa penyuluhan Perikanan

Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adm):

Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan 

pelaku utama dan pelaku usaha

Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan

Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk :

Mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi

Pelaksanaan

2

PENYULUHAN PERIKANAN

Persiapan

Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan.

Media tertayang

Media terdengar

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

6)

Tingkat Nasional

e.

1)

Tingkat Nasional

2)

Tingkat Nasional

3)

Tingkat Nasional

4)

Tingkat Nasional

5)

Tingkat Nasional 

6)

Tingkat Nasional

f.

g.

1)

2)

3.

a.

b

c.

d.

4.

C.

1.

a.

b.

1) sebagai penyaji

2) sebagai pembahas

3) sebagai narasumber

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan

Tingkat Nasional

Mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan

Tingkat Nasional

Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku 

usaha 

Tingkat Nasional

Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi

Tingkat Nasional

Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan 

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku 

usaha

2

Pengembangan swadaya dan Pengembangan laboratorium/klinik 

penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha 

bidang perikanan

Pengembangan laboratorium/klinik penyuluhan perikanan

Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar 

kelembagaan kelompok/asosiasi

Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok 

dengan swasta

Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan 

perikanan

Melakukan/melaksanakan  penyuluhan melalui :

Radio

Temu Wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Evaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan 

perikanan

Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan

Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha 

Temu Pakar Penyuluhan dalam pengembangan 

metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku 

usaha

Menjadi intermedier pada kegiatan :

Televisi

Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

2.

a.

b.

c.

a) sebagai penyaji

b) sebagai pembahas

c) sebagai narasumber

3.

3.

A.

1.

2.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

C.

1.

2.

4.

A.

1.

2.

3.

NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

Perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan 

perikanan

TIM PENILAIINSTANSI PENGUSUL

Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah 

kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat 

penyempurnaan

Mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan 

perikanan 

Tingkat Nasional

Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan 

pembangunan perikanan 

Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang 

terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan 

PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN

Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis 

penyuluhan perikanan

Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 

penyuluhan perikanan

Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 

penyuluhan perikanan

Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan 

penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan

Tingkat Nasional

PENGEMBANGAN PROFESI

Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan

Menyusun rencana/disain kajian arah kebijakan pengembangan 

penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan

Menganalis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan 

pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat 

pembaharuan

Pengembangan Metode/Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan

Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan

Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan

Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah 

kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat 

penyempurnaan

Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan

Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan 

penyuluhan perikanan

UNSUR YANG DINILAI

2

Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi 

dampak penyuluhan perikanan

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang 

diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

kajian/evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah yang 

diterbitkan dan diedarkan oleh DKP

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

ANGKA KREDIT MENURUT



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

4.

5.

6.

7.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

C.

1.

2.

3.

II.

A.

1.

2.

B.

1.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

3.

a)

b)

c)

JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 4 )

UNSUR PENUNJANG

Sebagai Peserta

Tingkat Provinsi

Sebagai Peserta

Tingkat Kabupaten/Kota

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Sebagai Peserta

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

PENUNJANG PENYULUHAN

Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan 

Mengajar/melatih/instruktur pada diklat perikanan

Mengevaluasi pengajaran/pelatihan pada diklat perikanan

Peran serta dalam seminar/loka karya dibidang perikanan

Tingkat Nasional

Sebagai Narasumber/Pemrasaran

Sebagai Pembahas/Moderator

Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping)

Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh 

instansi berwenang

Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku

Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah

Bimbingan bagi penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan 

tutorial profesi

Merencanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

2

Melaksanakan bimbingan  bagi penyuluh perikanan dibawah 

jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan 

dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan 

tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang 

disebarluaskan melalui media massa

Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan

Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara 

nasional

NO

Menyusun karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan hasil 

tinjauan/ulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi 

didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah

Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil 

gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan 

tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN



LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8

C.

1.

2.

D.

a)

b)

c)

2.

a)

b)

c)

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

3.

Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya

10 tahun

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Memperoleh ijazah/gelar kepangkatan tidak sesuai tugas

Doktor

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

2

Tingkat Provinsi

Magister

Sarjana

Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/ internasional

Sebagai pengurus dalam organisasi profesi

Sebagai anggota dalam organisasi profesi

Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan

Sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penilai

Sebagai Anggota Tim Penilai

NO

Penghargaan/tanda jasa

20 tahun

30 tahun

Tingkat Kabupaten/Kota

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

Penghargaan Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja

Tingkat Nasional

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan



1 3 4 5 6 7 82

*) Dicoret yang tidak perlu

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah



III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan …….

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .……

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 

6. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

V Catatan Anggota Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

………………,………………………….

NIP. 

………………,………………………….

NIP. 

VI Catatan  Ketua Tim Penilai :

1. ……

2. ……

3. ……

4. dan seterusnya

NIP. 

 ( N a m a  )

(Nama Penilai  II )

Ketua  Tim Penilai, 

( Nama Penilai  I  )

( jabatan )

(nama  pejabat  pengusul )


