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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu
pulau dan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dapat
menjadi sumber penghidupan bagi warga negara, terutama masyarakat kelautan
dan perikanan yakni nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, petambak garam,
dan masyarakat pesisir lainnya. Selain itu, sub sektor perikanan yang tergabung
dalam Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, di tahun 2016
menyumbangkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup tinggi. Nilai
PDB per masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Nilai PDB per sektor tahun 2016
PDB Lapangan Usaha Tahun 2016
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Konstruksi
Pertambangan dan Penggalian
Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi
Transportasi dan Pergudangan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Real Estate
Jasa Perusahaan
Jasa lainnya
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk
Produk Domestik Bruto

Rp Miliar
2 016 876.80
1 255 224.90
1 209 687.20
925 062.50
775 485.60
459 169.60
378 234.70
375 764.40
319 953.00
293 877.60
282 200.40
278 472.90
159 321.70
156 198.50
102 338.30
100 009.90
7 634.60
9 096 191
336 844
9 433 034

Sumber: BPS (2017)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan menyumbangkan PDB di tahun 2016 sejumlah Rp1 209 687.20
miliar; terbesar ke-3 setelah Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Namun, apabila dilihat dari
segi kontribusi PDB Lapangan Usaha per sub sektor yang tergabung dalam Sektor
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; maka Sub Sektor Perikanan masih belum
berkontribusi secara maksimal. Kontribusi PDB Lapangan Usaha Sub Sektor
Perikanan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dapat dilihat pada
Gambar 1.
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Gambar 1 Grafik kontribusi PDB lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Berdasarkan grafik pada Gambar 1, terlihat bahwa kontribusi PDB
Lapangan Usaha Sub Sektor Perikanan terhadap Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan masih sebesar 19.03 persen di tahun 2016. Selanjutnya, Zebua dan
Ramli (2013) menyatakan bahwa potensi ekonomi sumber daya pada sektor
perikanan diperkirakan mencapai US$82 miliar per tahun. Apabila dirupiahkan
mencapai Rp1 008.6 Triliun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan tangkap
sebesar US$15.1 miliar per tahun; potensi budidaya laut sebesar US$46.7 miliar
per tahun; potensi peraian umum sebesar US$1.1 miliar per tahun; potensi
budidaya tambak sebesar US$10 miliar per tahun; potensi budidaya air tawar
sebesar US$5.2 miliar per tahun; dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$4
miliar per tahun. Nilai potensi ekonomi sumber daya pada sektor perikanan
tersebut, masih cukup jauh dengan nilai PDB Sub Sektor Perikanan dim ana pada
tahun 2016 sebesar Rp214.5 triliun.
Apabila dibandingkan dengan nilai potensi ekonomi sumber daya sektor
perikanan menurut Zebua dan Ramli (2013), yaitu sebesar Rp1 008.6 Triliun,
maka nilai PDB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2016 hanya sebesar 21.3 persen
dari nilai tersebut. Untuk itu, dapat dikemukakan bahwa Indonesia masih
memiliki peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan dan mengembangkan
potensi perikanan secara optimal. Peningkatan potensi tersebut, dapat dilakukan
diantaranya melalui peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi,
pembangunan sarana dan prasarana, serta produktivitas tenaga kerja sehingga
akan meningkatkan kontribusi yang signifikan pada pembangunan perekonomian
daerah. Pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan sumber daya kelautan dan
perikanan dalam rangka perkuatan ketahanan pangan dan percepatan
pembangunan maritim dan kelautan merupakan isu strategis dalam pembangunan
bidang kelautan dan perikanan di Indonesia.
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Rencana kerja pemerintah merupakan hasil musyawarah perencanaan
pembangunan nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Sujadmiko
2011). Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016, target untuk
produksi hasil kelautan dan perikanan adalah 35.41 juta ton. Namun, realisasi
produksi hasil kelautan dan perikanan tahun 2016 adalah 29.58 juta ton, sehingga
dapat dikatakan belum mencapai target. Apabila dibandingkan dengan target
tahun 2017, yaitu sebesar 39.43 juta ton, maka produksi hasil kelautan dan
perikanan tahun 2016 masih sekitar 83.54 persen. Oleh karena itu, dalam rangka
mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), pemerintah pusat melalui dana perimbangan mendanai pembangunan
nasional sebagaimana tertuang dalam RKP. Dana perimbangan adalah dana yang
diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan celah fiskal antar
daerah (Aimon dan Putra 2016). Dana perimbangan ditujukan sebagai salah satu
cara untuk melaksanakan proses desentralisasi. Desentralisasi fiskal diartikan
sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien
dan partisipatif (Sari 2014).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membagi dana perimbangan
menjadi 3 jenis, yaitu: (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan (3) Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah pusat menetapkan kegiatan
DAK untuk membantu daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. Pemerintah Pusat melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK
KP) membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik di bidang kelautan dan
perikanan guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan daerah
(provinsi dan kabupaten/kota) sesuai dengan Prioritas Nasional.
DAK dimulai pada tahun 2003 dengan 4 bidang, yaitu Pendidikan,
Kesehatan, Infrastruktur Prasarana Jalan, dan Prasarana Pemerintahan. Sedangkan
DAK KP dialokasikan mulai tahun 2004 bersamaan dengan lima bidang lainnya
yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur prasarana jalan, prasarana
pemerintahan, dan prasarana irigasi. Melalui penyaluran DAK KP, diharapkan
dapat meningkatkan capaian indikator perikanan yang tercantum dalam dokumen
RPJMN. Meskipun demikian, sejak dianggarkannya DAK KP hingga saat ini
masih terdapat banyak kendala dalam proses penyaluran dana tersebut, baik dari
segi teknis maupun non teknis. Kendala tersebut dapat menyebabkan
ketidakefektifan yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan pembangunan
sehingga pemanfaatan sumber daya ekonomi sub sektor perikanan tidak optimal.
Efektivitas dari penyaluran DAK KP merupakan salah satu faktor yang
mendukung pencapaian target dalam dokumen RPJMN. Hudjuala (2017)
menjelaskan efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan, atau
sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan,
penelitian ini akan membahas efektivitas dari penyaluran DAK KP khususnya
mengenai dampak dan kendala dalam proses penyalurannya. Kedepannya hasil
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif perumusan strategi untuk
melengkapi hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat agar
penyaluran DAK KP dapat lebih efektif.
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Perumusan Masalah
Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom (Pemerintah Daerah dan DPRD), maka
daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan
otonomi daerah/desentralisasi sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 bertujuan untuk memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya
pemerintah yang baik dan bersih (clean and good governance) di tingkat daerah.
Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan
atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Perlu dilakukan suatu
upaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang
diserahkan, berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang daerah dan
mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya sarana dan prasarana,
pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya
masyarakat desa agar pelaksanaan tugas pemerintah dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel (Hargono 2010).
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, yang
diantaranya keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hubungan terkait
keuangan, pemerintah pusat memberikan dana yang salah satunya bersumber dari
APBN berupa dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Pusat
menetapkan kegiatan DAK yang merupakan bagian dari dana perimbangan untuk
membantu daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah
Pusat melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK KP) membantu
mendanai kegiatan pembangunan fisik di bidang kelautan dan perikanan guna
menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) sesuai dengan Prioritas Nasional.
Penyaluran DAK KP diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator
perikanan yang tercantum dalam dokumen RPJMN. Meskipun demikian, sejak
dianggarkannya DAK KP pada tahun 2004 hingga saat ini masih terdapat banyak
kendala dalam proses penyaluran dana tersebut, baik dari segi teknis maupun non
teknis. Kendala tersebut dapat menyebabkan ketidakefektifan yang
mengakibatkan terhambatnya kegiatan pembangunan sehingga pemanfaatan
sumber daya ekonomi sub sektor perikanan tidak optimal. Hal ini dapat
dibuktikan dari nilai realisasi kegiatan penyaluran DAK KP yang masih belum
memuaskan. Nilai realisasi keuangan DAK KP berdasarkan data dari Kementerian
Keuangan tahun 2016 adalah 83.14 persen, sedangkan untuk tahun 2017 per
tanggal 31 Oktober 2017 adalah 72.78 persen. Penetapan tingkat efektivitas
anggaran belanja adalah sebagaimana pada Tabel 2.
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Tabel 2 Rasio efektivitas
Rasio Efektivitas (%)
> 100
90 – 100
80 – 90
60 – 80
< 60

Kriteria
Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria
Penilaian dan Kinerja Keuangan

Nilai realisasi keuangan DAK KP berdasarkan rasio efektivitas pada Tabel
2, termasuk ke dalam kriteria cukup efektif. Kriteria ini masih belum mencapai
harapan. Oleh karena itu, masih diperlukan strategi agar ke depannya realisasi
DAK KP bisa terus meningkat ke kriteria yang lebih baik. Efektivitas dari
penyaluran DAK KP merupakan salah satu faktor yang mendukung pencapaian
target dalam dokumen RPJMN, sehingga efektifitas penyaluran DAK dari
pemerintah ke berbagai daerah menjadi sangat penting untuk mempercepat proses
pembangunan bidang kelautan dan perikanan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana dampak penyaluran DAK KP?
2. Bagaimana kendala penyaluran DAK KP?
3. Strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran DAK
KP?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis dampak penyaluran DAK KP
2. Menganalisis kendala penyaluran DAK KP
3. Menganalisis strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas
penyaluran DAK KP

Manfaat Penelitian
Manfaat teoritis hasil analisis tesis ini adalah memberikan gambaran
mengenai kendala serta dampak penyaluran DAK KP dan merumuskan strategi
untuk meningkatkan efektivitas penyaluran DAK KP. Secara praktis, manfaat dari
tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pertimbangan
dalam merumuskan kebijakan, perbaikan kinerja, serta evaluasi untuk proses
kedepannya;
2. Peneliti, untuk menambah pengetahuan di bidang manajemen strategi,
khususnya mengenai perumusan strategi serta melatih kemempuan menulis
untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan saat perkuliahan; dan
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3. Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para
pembaca dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk
melakukan penelitian di bidang yang sama ataupun penelitian lanjutan.

Ruang Lingkup Penelitian
Lingkup kegiatan ini adalah membahas mengenai penyaluran Dana Alokasi
Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan analisis Regresi
Data Panel untuk mengetahui pengaruh variabel yang digunakan terhadap
produksi perikanan dan Analisis Strengths - Weakness – Opportunities – Threats
(SWOT) untuk mengetahui strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan
efektivitas penyaluran DAK KP. Analisis regresi data panel dihitung berdasarkan
data tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan dibatasi hanya untuk kegiatan
perikanan tangkap dan budidaya dengan populasi yang digunakan adalah seluruh
daerah yang mendapatkan alokasi DAK KP dari tahun 2012 hingga tahun 2015,
yaitu berjumlah 32 provinsi.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Manajemen Strategi
Konsep manajemen strategi yang dikembangkan oleh David (2009)
menyatakan bahwa manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan
evaluasi peluang dan ancaman lingkungan, dengan melihat kekuatan dan
kelemahan perusahaan serta menggabungkan kebijakan bisnis, lingkungan, dan
tekanan strategis, manfaat utamanya adalah membantu penggunaan pendekatan
terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis dan rasional. Terdapat 3 tahap
pengolahan strategi menurut David (2011), yaitu perumusan atau formulasi
strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi mencakup
pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman dari eksternal
organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, dan pemilihan strategi
tertentu untuk dijalankan. Manajemen strategis merupakan metode yang
digunakan untuk membawa organisasi mencapai posisi yang lebih baik, melalui
serangkaian tahapan yang berorientasi pada masa yang akan datang (Hunger dan
Wheelen 2008). Manajemen strategis dapat digunakan untuk mengidentifikasi
kegiatan yang menjanjikan untuk pengembangan jangka panjang serta
menguntungkan, dan berfokus pada sumberdaya (Istiawati 2014).

Konsep Perumusan Strategi
Istilah perumusan atau formulasi strategi menurut para ahli merupakan
suatu pendekatan yang mampu mengidentifikasi gap yang terjadi antara
kapabilitas perusahaan saat ini dan kapabilitas yang dibutuhkan, serta
menciptakan suatu cara untuk mengurangi atau menghilangkan gap tersebut.
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