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Di pertengahan tahun 2019, tepatnya tang-

gal 5 September 2019, Sekolah Tinggi Perika-

nan Jurusan Penyuluhan Perikanan Bogor me-

nyelenggarakan kegiatan ilmiah. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan tahun ketiga yang secara 

berturut-turut, diselenggarakan bersama anta-

ra Jurusan Penyuluhan Perikanan dengan 

Masyarakat Iktiologi Indonesia juga dengan in-

stitusi lainnya. Kegiatan seminar pertama yang 

diselenggarakan bersama dalam bentuk Sim-

posium Nasional Ikan dan Perikanan pada 

tanggal 12-13 September 2017. Tahun berikut-

nya, yaitu pada tahun 2018, untuk pertama 

kalinya digelar Seminar Nasional Perikanan 

dan Penyuluhan I yang dilaksanakan pada 

tanggal 20 September 2018. Bulan September 

selalu menjadi bulan dimana perhelatan ilmiah 

digelar bersama antara Jurusan Penyuluhan 

Perikanan dengan Masyarakat Iktiologi Indo-

nesia yang diselenggarakan di kampus Jurusan 

Penyuluhan Perikanan, yang juga dikenal 

dengan Kampus Cikaret karena berlokasi di ja-

lan  Cikaret. Pada tahun 2019, kegiatan Seminar 

Nasional Perikanan dan Penyuluhan II ini me-

ngedepankan tema: “Inovasi Teknologi dan 

Kontribusi Penyuluhan Menunjang Pemba-

ngunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan 

di Era Revolusi Indonesia 4.0”. Keynote spea-ker 

pada Seminar Nasional ini adalah Kepala Ba-

dan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan 

& Perikanan, Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D. 

FRINA. Topik yang diberikan berjudul: 

“Strategi Pengembangan Penyuluhan Kelau-

tan dan Perikanan di Era Industri 4.0”

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Keynote Speaker pada SemnasPP, Kepala Badan RSDMKP - KKP 
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Dalam paparannya Kepala Badan Riset 

dan Sumber Daya Manusia KP, menyampaikan 

bahwa penyuluh harus mengupayakan pe-

ningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku 

utama dan pelaku usaha. Sehubungan dengan 

penugasan tersebut diatas, diharapkan penyu-

luh perikanan terus-menerus meningkatkan 

kemampuan agar dapat beradaptasi dengan 

perkembangan zaman dan bertransformasi 

menjadi penyuluh perikanan milenial. 

Secara khusus, Kepala Badan Riset dan 

Sumber Daya Manusia KP, Prof. Ir. R. Sjarief 

Widjaja mengarahkan kepada seluruh penyu-

luh perikanan untuk memiliki tiga karakte-

ristik atama, yaitu: enlighting (mencerahkan), 

enrichment (memperkaya), dan empowerment 

(memberdayakan). Dengan karakter enlighting, 

penyuluh diminta dapat mengubah perilaku 

dan sikap pelaku utama dari tidak tahu 

menjadi tahu. Dengan karakter enrichment, 

penyuluh diminta dapat mengubah perilaku 

dan sikap pelaku utama dari tidak mau men-

jadi mau. Dengan karakter empowerment, meng-

ubah perilaku dan sikap pelaku utama dari 

tidak mampu menjadi mampu menginisiasi 

untuk menciptakan sesuatu kegiatan usaha 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup pela-

ku utama dan pelaku usaha. 

Peserta Seminar Nasional Perikanan dan 

Penyuluhan II tahun 2019, tercatat cukup ba-

nyak yaitu 253 peserta dengan menggelar 128 

makalah yang dipresentasikan. Ruang lingkup 

materi seminar yang didiskusikan meliputi: 

teknologi budidaya, teknologi penangkapan 

ikan, teknologi pengolahan ikan, teknologi ga-

ram, penyuluhan perikanan, sosial dan pem-

berdayaan masyarakat, bisnis perikanan, 

konservasi ikan dan pelestarian lingkungan, 

ekowisata perairan dan plastic litter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Suasana kegiatan Seminar Nasional Perikanan dan Penyuluhan ke-II 
saat pendaftaran peserta dan kegiatan pembukaan 
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Gambar 2. Suasana kegiatan Seminar Nasional Perikanan dan Penyuluhan ke-II saat 
Sambutan-sambutan dan suasana audiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan kegiatan diskusi seminar di beberapa ruangan dan sesi poster 

Materi penyuluhan perikanan yang dipa-

parkan dalam diskusi kelompok pada seminar 

ini membahas tentang; kecepatan adopsi sistem 

budidaya, aksi penyuluhan melalui penerapan 

teknologi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, 

peningkatan kerja kelompok, perkembangan 

kelembagaan pelaku utama, peran ketu kelom-

pok, penerapan aplikasi “google class room”, pe-

ningkatan kompetensi pelaku utama, karak-

teristik pembudidaya ikan, pendampingan ke-

lompok, peningkatan kemampuan pembudi-

daya, difusi inovasi, dan evaluasi peningkatan 

pengetahuan, sikap serta keterampilan pelaku 

utama. 
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Gambar 4. Berbagai jenis ikan, udang dan rumput laut yang menjadi topik bahasan 
                   dalam makalah lingkup budidaya perikanan (foto dari berbagai sumber) 

 

Suasana seminar dalam ruangan aula ju-

rusan penyuluhan perikanan kampus cikaret, 

didominasi oleh peserta dari bidang keahlian 

penyuluhan perikanan, baik mahasiswa/ taru-

na, dosen, peneliti maupun penyuluh peri 

kanan. Berturut-turut dapat dilihat suasana 

saat pendaftaran, suasana pembukaan, dan su-

asana kegiatan diskusi kelompok dan pajangan 

sesi poster. 

Hal yang menarik dalam diskusi makalah 

bidang budidaya perikanan adalah banyaknya 

jumlah jenis ikan, udang dan rumput laut yang 

dibahas, tercatat sebanyak 17 jenis, yaitu: ikan 

bawal (Colossoma macropomum), ikan botia 

(Chromobotia macracanthus), ikan rainbow 

(Melanotaemia goldiei), ikan gabus (Channa stri-

ata), ikan patin (Pangasius sp.), ikan bandeng 

(Chanos chanos Forskal), ikan cupang (Betta im-

bellis), ikan sidat (Anguila bicolor), ikan nila 

(Oreochromis niloticus), ikan clown (Amphirion 

percula), ikan lele (Clarias gariepenus), ikan 

tawes (Puntius javanicus), ikan gurami (Osphro-

nemus gourami), ikan tor (Tor tambroides), ikan 

agamyxis (Agamyxis sp.), udang vaname (Lito-

penaeus vannamei), dan rumput laut (Gracilaria 

sp.). 
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Gambar 4.  Kegiatan aksi penyuluhan kepada anak-anak PAUD dalam bentuk lomba 
                                    menggambar dan mewarni berbagi jenis ikan 
 

Substansi yang dibahas dari 17 jenis ikan, 

udang dan rumput laut diatas meliputi: kua-

litas air, pakan buatan, pakan alami/plankton, 

reproduksi, probiotik, pertumbuhan, penyakit 

bakteri dan virus, serta padat tebar. 

Seminar Nasional Perikanan dan Penyu-

luhan II kali ini dirangkai dengan berbagai aksi 

kegiatan penyuluhan, yaitu penyuluhan pe-

ngenalan dunia perikanan kepada anak-anak 

sekolah, melalui kegiatan lomba menggambar 

berbagai jenis ikan dan mewarnai. Peserta ke-

giatan aksi penyuluhan lomba menggambar 

dan mewarnai ini diikuti oleh anak-anak dari 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “Al-

Ikhlas” sebanyak 30 anak. Lokasi penyeleng-

garaan lomba ini dilakukan di lokasi ke-giatan 

ketarunaan Gedung Bundar / depan ruang ma-

kan asrama mahasiswa/taruna jurusan penyu-

luhan perikanan. 

Kegiatan lomba ini juga dikunjungi oleh 

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia 

KP dengan didampingi Ketua Umum Ikatan 

Penyuluh Perikanan Indonesia/IPKANI, Ke-

pala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabu-

paten Bogor dan para tamu undangan lainnya. 

Suasana kegiatan aksi penyuluhan kepada a-

nak-anak dalam bentuk lomba ini, dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

Kegiatan outdoor dari Seminar Nasional 

Perikanan dan Penyuluhan II tahun 2019 ini 

adalah aksi penyuluhan dalam bentuk pame-

ran hasil produk kelompok binaan Dinas Pe-

ternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, 

binaan penyuluh UMKM, Balai Karantina Ikan 

dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan, Balai 

Riset KP Sempur, kelompok kewirausaan taru-

na jurusan penyuluhan perikanan, kelompok 

wirausaha muda dari Sukabumi dan Bogor. 
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Tercatat 51 stand pameran yang ber-

gabung memeriahkan penyelenggaraan Semi-

nar Nasional Perikanan dan Penyuluhan ke-II. 

Kegiatan ini mengambil lokasi jalan dalam 

kampus di samping kanan Gedung kampus 

Jurusan Penyuluhan Perikanan. Jenis produk 

perikanan yang dipamerkan dan dijual, me-

liputi: 

1. Ikan dan udang segar 

2. Hasil olahan perikanan berupa bakso, 

nugget, samosa,  

3. Makanan siap saji: gorengan, beku, pe-

pes ikan dan makan di tempat 

4. Pernak-pernik dari limbah sisik ikan 

Gambaran keramaian suasana pameran 

yang juga dikunjungi oleh tamu undangan, da-

pat dilihat pada Gambar 5.  Pameran ini ter-

buka untuk dihadiri oleh masyarakat umum 

yang direspon dengan sangat baik oleh warga 

masyarakat di sekitar kampus Jurusan Pe-

nyuluhan Perikanan. Hal ini terlihat dari terjual 

habis jenis ikan dan udang segar, sebelum 

waktu pameran dibuka secara resmi. Seminar 

ini juga mendapat apresiasi dari sejumlah ins-

tansi yang ditandai dengan pengiriman Papan 

Bunga Ucapan Selamat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Keramaian suasana pameran yang dikunjungi oleh tamu undangan 

 

 

 

 

 

 


