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JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP
hingga Juni 2015 baru berkisar 11,4 persen dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk KKP tahun ini sebesar Rp 10,597 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran ini
dikarenakan sejumlah penyebab.
Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzi di Jakarta mengemukakan, ditemukan sejumlah kendala dalam
penyerapan anggaran. Peningkatan anggaran dalam APBN Perubahan 2015 dari sebesar Rp 6,7
triliun menjadi Rp 10,5 triliun mengurangi proses sosialisasi kebijakan dan program ke daerah, di
samping kekhawatiran sejumlah kepala daerah atau pejabat pembuat keputusan dalam
menggunakan anggaran karena takut tersangkut kasus hukum.
Sementara itu, terjadi revisi alokasi anggaran di KKP, seperti program pengembangan dan
perbaikan pelabuhan perikanan direncanakan diubah ke pengadaan alat tangkap. Namun, usulan
realokasi anggaran itu ditolak oleh DPR karena waktunya sudah terlalu pendek untuk melakukan
relokasi anggaran.
Kendala lain, tender pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu. Kewajiban penggunaan ekatalog dalam tender membutuhkan waktu bagi pemasok barang dan jasa untuk mendaftar ke
lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa (LKPP). Meski demikian, penyusunan e-katalog ke depan
dinilai memudahkan kerja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.
“Ada proses transisi yang harus dilewati,” ujar Andha.
Andha menambahkan, rencana pemerintah membuat tiga produk hukum terkait percepatan
penyerapan anggaran diharapkan memperjelas pelaksanaan administrasi dan memberikan kepastian
bagi pejabat pelaksana di daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron di Jakarta, Minggu (26/7), meminta pemerintah fokus
ke program pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolahan ikan, guna mengejar
target peningkatan produksi perikanan nasional.
Tahun 2015, pemerintah telah menargetkan produksi perikanan meningkat hingga 24, 82 juta ton,
terdiri dari perikanan tangkap sebanyak 6,23 juta ton dan budidaya 18,59 juta ton. Namun, muncul
kesan kebijakan pemerintah hingga kini belum menyentuh pemberdayaan nelayan dan pembudidaya
perikanan.
“Sepanjang semester I-2015, kerja pemerintah masih berkutat pada pemberantasan perikanan
ilegal. Dalam sisa tahun ini, pemerintah perlu fokus mendorong peningkatan produksi perikanan
nasional,” kata Herman.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim mengemukakan,
rendahnya penyerapan anggaran dikhawatirkan membuat kinerja untuk pemberdayaan rakyat
menjadi tidak efektif. Menurut Halim, pengalokasian anggaran KKP 2015 belum mewakili
kepentingan pemangku utama anggaran, meliputi nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya,
petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir belum terwakili. (LKT)
Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/07/27/KKP-Akui-Kendala-Penyerapan-Anggaran

