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PENDAHULUAN

Sumberdaya kelautan Indonesia merupakan
salah satu aset pembangunan yang penting dan
memiliki peluang sangat besar untuk dijadikan
sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi negara ini.
Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang men-
dasari hal tersebut.

Pertama, secara fisik Indonesia adalah negara
kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau
dan 81.000 km garis pantai, dimana sekitar 70%
wilayah teritorialnya berupa laut (Simanungkalit,
1999).  Kedua, di wilayah pesisir dan lautan yang
sangat luas itu terdapat potensi pembangunan
berupa aneka sumberdaya alam dan jasa-jasa
lingkungan yang belum dimanfaatkan secara opti-
mal (Resosudarmo et.al., 2000).  Ketiga, seiring
pertambahan jumlah penduduk dunia dan semakin
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ABSTRAK

Sebagai salah satu aset yang paling penting, sumberdaya kelautan harus dapat didayagunakan dan dikelola secara seksama
oleh Pemerintah.  Departemen Kelautan dan Perikanan harus dapat dengan hati-hati merencanakan dan mendorong
pengembangan dari berbagai kegiatan kelautan dan perikanan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

perekonomian nasional.  Artikel ini bertujuan untuk, pertama, mengidentifikasi sektor-sektor diantara sektor-sektor ekonomi
kelautan dan perikanan, dimana pengembangannya seharusnya menjadi prioritas nasional.  Kedua adalah mencari agen-agen
ekonomi potensial yang diperkirakan bersedia melakukan investasi di sektor-sektor tersebut.  Ketiga, memformulasikan insentif-
insentif yang dibutuhkan untuk menstimulasi terjadinya investasi di sektor-sektor prioritas ini.
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ABSTRACT

As one of the most important assets, marine resources should be utilized and managed carefully by the Indonesian Government.
The Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries  should carefully plan and encourage the development of various marine
and fishery activities which potentially provide significant contributions to the national economy.  This article is aimed to, first,
identify sectors, among the marine and fishery economic sectors, that their developments should be among the top national
priorities.  Second is to find out potential economic agents who might be willing to invest their funds into these sectors.  Third is
to formulate incentives needed to stimulate more funds invested in these top national priority sectors.
Keywords: marine sectors, economic potential agents, incentive, marine resources.

menipisnya sumberdaya pembangunan di daratan,
permintaan terhadap produk dan jasa kelautan
diperkirakan akan meningkat (Resosudarmo et.al.,
2000).

Dengan perairan laut seluas total 5,8 juta km2

(berdasarkan Konvensi PBB tahun 1982), Indone-
sia menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non
hayati yang melimpah (Simanungkalit, 1999).
Namun pemanfaatannya sebagai salah satu sistem
sumberdaya hingga saat ini dirasakan belum opti-
mal.  Sektor perikanan misalnya, dari 6,7 juta ton
perkiraan potensi perikanan per tahun, baru sekitar
65% yang dieksploitasi, walaupun di beberapa
tempat kemungkinan besar telah terjadi penang-
kapan secara berlebihan (NRM News, 1999).

Apabila dimanfaatkan secara optimal dan
berkelanjutan, potensi sumberdaya kelautan Indo-
nesia dapat menjadi modal utama pembangunan
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nasional di masa yang akan datang.  Pemerintah
melalui Departemen Kelautan dan Perikanan sudah
selayaknya memberikan perhatian khusus terhadap
potensi kelautan dan perikanan untuk selanjutnya
menerapkan program-program pengembangan
berbagai jenis kegiatan di sektor-sektor kelautan dan
perikanan di Indonesia.  Salah satunya adalah
mendorong terjadinya investasi di beberapa sektor
kelautan dan perikanan yang dapat memberikan
manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia secara
umum.

Sebagai langkah pertama, perlu dilakukan
identifikasi terhadap berbagai jenis kegiatan di
sektor-sektor kelautan dan perikanan yang dapat
memberikan kontribusi besar bagi masyarakat In-
donesia.  Dari kegiatan tersebut selanjutnya
ditentukan sektor-sektor di kelautan dan perikanan
yang diprioritaskan untuk dikembangkan.  Langkah
kedua adalah memperkirakan pelaku-pelaku
ekonomi yang akan melakukan investasi di sektor-
sektor prioritas tersebut untuk kemudian
menciptakan sistem insentif yang mendorong
mereka agar segera berinvestasi.

Pengembangan program untuk merangsang
investasi di sektor-sektor kelautan dan perikanan
penting dilakukan setidaknya untuk dua alasan.
Pertama, sering terjadinya informasi asimetris di
pasar membuat para calon pelaku investasi tidak
dapat melihat manfaat besar yang akan diterima-
nya jika melakukan investasi di suatu sektor.
Kedua, kalaupun informasi di pasar sempurna,
seringkali pilihan untuk melakukan investasi
jatuh di sektor-sektor yang sangat menguntung-
kan bagi investor, tapi manfaatnya bagi
kebanyakan orang relatif kecil.

Memperkirakan siapa pelaku investasi perlu
dilakukan sebelum perumusan suatu sistem insentif.
Perhatikan, umumnya, setiap pemberian insentif
kepada satu pihak akan memberikan konsekuensi
beban kepada pihak pemberi insentif, dalam hal ini
pemerintah Indonesia.  Sebagai contoh, insentif
berupa penyederhanaan proses perijinan.  Baik
langsung maupun tidak langsung, ada biaya yang
perlu dikeluarkan oleh lembaga pemberi ijin untuk
mengubah proses perijinan yang diaturnya menjadi
lebih sederhana.  Pemberian insentif yang tidak tepat
sasaran hanya menimbulkan biaya pada pemberi
insentif, sementara itu pihak yang diberi insentif
belum tentu terdorong untuk melakukan investasi.

Tulisan ini terutama bertujuan untuk mencari
sektor-sektor di bidang kelautan dan perikanan yang
seharusnya merupakan sektor prioritas untuk
dikembangkan.  Dikatakan prioritas karena berkem-
bangnya sektor-sektor ini akan menimbulkan
manfaat yang relatif besar untuk masyarakat secara
umum. Tujuan lainnya adalah untuk memper-
kirakan pelaku-pelaku investasi di sektor prioritas
dan kemudian mengusulkan secara umum insentif-
insentif yang perlu dikembangkan.

Dalam menentukan sektor prioritas, tulisan
ini memilih untuk menggunakan metode analisis
Input-Output.  Walaupun sederhana, metode ini
dianggap cukup mampu memperkirakan dampak
pengembangan suatu sektor di suatu negara/wilayah
terhadap perekonomian negara/wilayah tersebut
secara keseluruhan, termasuk terhadap tingkat
pendapatan masyarakat di negara/wilayah tersebut
(Miller dan Blair, 1985).

Dalam memperkirakan kemungkinan besar
pelaku ekonomi yang akan melakukan investasi di
sektor prioritas, tulisan ini sebanyak mungkin
bersandar kepada pengalaman masa lalu melalui
data statistik yang ada dan pendapat beberapa
peneliti di bidang ekonomi lainnya.

Bagian selanjutnya dari tulisan ini adalah penje-
lasan singkat mengenai metode analisis Input-Output.
Kemudian disambung dengan ulasan mengenai
metode pencarian sektor prioritas dan hasilnya.  Cara
dan hasil perkiraan pelaku ekonomi yang akan
melakukan investasi di sektor prioritas dipaparkan
setelah penjelasan mengenai sektor prioritas.  Di bagian
akhir adalah implikasi kebijakan yang perlu dikem-
bangkan dengan diketahuinya sektor prioritas dan
perkiraan pelaku investasi di sektor tersebut.

METODE ANALISIS INPUT-OUTPUT

Tabel Input-Output, umum disingkat Tabel
I-O, pertama kali diperkenalkan oleh W. Leontief
pada tahun 1930-an.  Tabel I-O adalah suatu tabel
yang menyajikan informasi tentang transaksi barang
dan jasa yang terjadi antar sektor produksi di dalam
suatu ekonomi (dalam tulisan ini negara) dengan
bentuk penyajian berupa matriks.

Angka-angka di dalam Tabel I-O menunjuk-
kan hubungan dagang antar sektor yang berada
dalam perekonomian suatu negara.  Setiap baris
menunjukkan secara rinci jumlah penjualan dari
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sebuah sektor yang tertera di bawah label penjual,
ke berbagai sektor yang tertulis di bawah label
pembeli.  Karena sebuah sektor tidak menjual
barangnya kepada semua sektor yang ada, maka
umum dijumpai angka nol dalam sebuah baris di
dalam Tabel I-O.  Adapun kolom dalam Tabel I-O
mencatat berbagai pembelian yang dilakukan
sebuah sektor terhadap barang dan jasa yang
dihasilkan oleh berbagai sektor yang ada di dalam
perekonomian negara tersebut.  Jika angka-angka
yang berada pada kolom suatu sektor juga banyak
dijumpai angka nol, hal ini karena sebuah sektor
tidak selalu membeli barang dan jasa dari seluruh
sektor yang ada di perekonomian negara tersebut.

Selain transaksi antar sektor, terdapat pula
beberapa transaksi yang tercatat di dalam sebuah
Tabel I-O.  Perusahaan-perusahaan di dalam suatu
sektor menjual hasil produksinya ke konsumen
(rumah tangga), pemerintah, dan perusahaan di luar
negeri.  Selain itu, sebagian hasil produksinya juga
dijadikan bagian dari investasi oleh sektor lainnya.
Penjualan-penjualan yang baru saja disebutkan tadi
dapat dikelompokkan ke dalam satu neraca yang
disebut “konsumsi akhir.”

Dalam hal pembelian, selain barang dan jasa
dari berbagai sektor, perusahaan juga membutuhkan
jasa tenaga kerja dan memberikan kompensasi
kepada pemilik modal.  Pembayaran jasa kepada
tenaga kerja dan pemilik modal disebut pembayaran
untuk “nilai tambah.”  Selain itu perusahaan juga
membeli barang dan jasa dari luar negeri, atau dengan
kata lain, perusahaan mengimpor barang dan jasa.
Transaksi impor barang dan jasa ini dicatat pada baris
“impor.”  Dengan demikian, lengkaplah transaksi-
transaksi perdagangan dari berbagai sektor yang ada
di dalam suatu negara.  Secara sederhana simplifikasi
dari Tabel I-O dapat dilihat pada Gambar 1.  Dari
Tabel I-O pada Gambar 1 dapat dibuat dua
persamaan neraca yang berimbang:

Baris:   x f X i nij i i
j

n

+ = ∀ =
=

∑
1

1     ,...,          (1)

Kolom:                                                         (2)

di mana x
ij 
adalah nilai aliran barang atau jasa

dari sektor i ke sektor j;  f
i
  adalah total konsumsi

akhir;  v
j
 adalah nilai tambah dan m

j
 adalah impor.

Definisi neraca yang berimbang adalah jumlah
produksi (keluaran) sama dengan jumlah pembelian
(masukan).

Aliran antar industri dapat ditransformasikan
menjadi koefisien-koefisien dengan mengasumsikan
bahwa jumlah berbagai pembelian adalah tetap
untuk sebuah tingkat total keluaran (dengan kata
lain, tidak ada economies of scale).  Asumsi lainnya,
tidak ada kemungkinan substitusi antara sebuah
bahan baku masukan dan bahan baku masukan
lainnya (dengan kata lain, bahan baku masukan
dibeli dalam proporsi yang tetap).  Koefisien-
koefisien ini adalah:

                         a x Xij ij j= /                    (3)

atau                     x a Xij ij j=                    (4)

Dengan memasukan persamaan (4) ke dalam
persamaan (1) didapat:

        a X f X i nij j i i
j

n

+ = ∀ =
=

∑
1

1    ,...,              (5)

Dalam notasi matriks, persamaan (5) dapat
ditulis sebagai berikut:

AX f X+ =                           (6)

di mana

Dengan memanipulasi persamaan (6) didapat
hubungan dasar dari Tabel I-O:

            (I-A)-1 f= X                              (7)
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Gambar 1.  Simplifikasi Tabel I-O
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Di mana (I - A)-1 dinamakan sebagai matriks
kebalikan Leontief (matriks multiplier keluaran).
Matriks ini mengandung informasi penting tentang
bagaimana kenaikan produksi dari suatu sektor
(industri) akan menyebabkan berkembangnya
sektor-sektor lainnya.  Karena setiap sektor memiliki
pola (pembelian dan penjualan dengan sektor lain)
yang berbeda-beda, maka dampak dari perubahan
produksi suatu sektor terhadap total produksi
sektor-sektor lainnya berbeda-beda.  Matriks
kebalikan Leontief merangkum seluruh dampak dari
perubahan produksi suatu sektor terhadap total
produksi sektor-sektor lainnya ke dalam koefisien-
koefisien yang disebut sebagai multiplier (     

ij 
).

Multiplier ini adalah angka-angka yang terlihat di
dalam matriks  (I - A)-1.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral.
Analisis ini umumnya bertujuan untuk (1)

mengestimasi pertumbuhan total produksi dengan
adanya investasi di sektor kelautan dan perikanan ;
(2) melihat peranan atau kontribusi kegiatan
kelautan terhadap perekonomian nasional secara
sektoral dibanding dengan kontribusi sektor lainnya;
dan (3) melihat karakteristik sektor kelautan
berdasarkan kontribusinya dalam meningkatkan
nilai tambahnya, terutama sekali pada pendapatan
masyarakat.

Analisis ini didasarkan kepada Pengganda out-
put dan Pengganda Pendapatan Rumah Tangga yang
dapat diperoleh dalam analisis I-O.

1. Pengganda Output
Melalui analisis I-O, dapat dilihat pengaruh

investasi terhadap semua sektor pada Tabel I-O,
terutama sekali pada sektor yang berkaitan dengan
kegiatan kelautan dan perikanan.  Untuk
mengestimasi antara pertumbuhan total produksi
(total pengeluaran seluruh sektor produksi) dengan
investasi di sektor kelautan dan perikanan serta
melihat peranan kegiatan kelautan dan perikanan
terhadap perekonomian nasional, digunakan
Pengganda output.  Pengganda output tersebut
adalah kenaikan nilai total produksi semua sektor
perekonomian akibat kenaikan satu unit final de-
mand suatu sektor, yang didefinisikan sebagai:

          (8)

di mana:
O

i
=   Pengganda output sektor i

   
ij

=   unsur matriks kebalikan Leontief.

2. Pengganda Pendapatan Rumah Tangga
Selanjutnya untuk melihat karakteristik sektor

kelautan dan perikanan berdasarkan kontribusinya
dalam meningkatkan nilai tambahnya, terutama
sekali pada pendapatan masyarakat, digunakan
pengganda pendapatan rumah tangga.  Pengganda
pendapatan rumah tangga dari Tabel Input-Output
mengindikasikan dampak dari peningkatan
permintaan sebesar satu unit dari sebuah sektor
tertentu pada total pendapatan rumah tangga,
didefinisikan sebagai:

                                               (9)

di mana:
H

j
=  pengganda pendapatan rumah tangga
    sektor j

v
i

=  upah/gaji sektor i
X

i
=  output sektor i

       
 ij 

   =   unsur matriks kebalikan Leontief.

Analisis Sektor Kunci
Analisis ini dimaksudkan untuk menentukan

sektor kunci dari kegiatan kelautan dan perikanan.
Sektor kunci didefinisikan sebagai sektor yang
memegang peranan penting dalam menggerakkan
roda perekonomian dan ditentukan berdasarkan
Indeks Total Keterkaitan ke Belakang dan ke Depan.
Sektor kunci adalah sektor yang memiliki Indeks
Total Keterkaitan ke Belakang dan ke Depan lebih
besar dari satu.

1. Indeks Total Keterkaitan ke Belakang
Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu

mengenai Total Keterkaitan ke Belakang.  Total
keterkaitan ke Belakang sektor j adalah jumlah to-
tal kenaikan output dari sektor-sektor pemasok
sektor j karena kenaikan 1 unit produksi sektor j.
Rumus yang digunakan untuk mencari nilai Indeks
Total Keterkaitan ke Belakang adalah:

                                             (10)
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di mana:
BL

j
= Total Keterkaitan ke Belakang sektor j

    
ij

= unsur matriks kebalikan Leontief.
Selanjutnya Indeks Total Keterkaitan ke

Belakang merupakan perbandingan antara Total
Keterkaitan ke Belakang suatu sektor dengan sektor-
sektor lainnya.  Indeks ini dirumuskan sebagai
berikut:

                                             (11)

di mana: IBL
j

= Indeks Total Keterkaitan ke
   Belakang sektor j

Dengan demikian Indeks Total Keterkaitan ke
Belakang merupakan ukuran untuk mengetahui
kemampuan suatu sektor dalam memajukan sektor-
sektor hulunya.  Jika Indeks Total Keterkaitan ke
Belakang suatu sektor lebih besar dari satu dikatakan
bahwa sektor itu merupakan sektor yang relatif
mampu mendorong kemajuan sektor-sektor
hulunya.

2. Indeks Total Keterkaitan ke Depan
Total Keterkaitan ke Depan sektor i mengukur

total kenaikan produksi sektor-sektor yang dipasok
oleh sektor i, akibat kenaikan 1 unit sektor i.
Rumus yang digunakan untuk mencari nilai Total
Keterkaitan ke Depan adalah:

                                 (12)

di mana:
FLi = Total Keterkaitan ke Depan sektor i

        ij
= unsur matriks kebalikan Leontief.

Selanjutnya Indeks Total Keterkaitan ke Depan
yang merupakan nilai pembanding antara Total
Keterkaitan ke Depan suatu sektor dengan sektor-
sektor lainnya dirumuskan sebagai berikut:

         (13)

Sektor i dikatakan mempunyai kemampuan
mendorong pertumbuhan sektor-sektor hilirnya jika
Indeks Total Keterkaitan ke Depan sektor i lebih
besar dari satu.

Sektor kunci adalah sektor yang memiliki
Indeks Keterkaitan ke Depan dan ke Belakang lebih
besar dari satu.  Diantara sektor-sektor kunci ini,
sektor-sektor dengan kedua indeks di atas yang tinggi
merupakan sektor yang mempunyai potensi terbesar
untuk diinvestasi karena akan memberikan dampak
positif terhadap perekonomian.

PENCARIAN SEKTOR PRIORITAS

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
tulisan ini menggunakan analisis Input-Output (I-
O) dalam menentukan sektor prioritas di bidang
kelautan dan perikanan. Bagian ini akan menjelaskan
secara verbal langkah-langkah yang diambil dalam
menentukan sektor prioritas tersebut.

Data dasar yang digunakan ialah Tabel In-
put-Output Indonesia 172x172 tahun 1995 yang
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Angka 172 menunjukkan jumlah sektor yang ada
dalam Tabel I-O tersebut.  Langkah pertama yang
dilakukan adalah mengidentifikasikan, dari 172
sektor yang ada, sektor-sektor mana saja yang
terkait dengan kegiatan kelautan dan perikanan.
Hasil identifikasi bisa dilihat di Tabel 1.  Dari
sektor-sektor tersebut, sebagian sektor memang
100 persen aktivitasnya dikategorikan kegiatan
kelautan dan perikanan, misalnya sektor Ikan
Laut dan Hasil Laut lainnya, Udang, dan Ikan
Olahan dan Awetan. Namun, sebagian sektor lain
memang tidak seluruh kegiatannya merupakan
kegiatan kelautan dan perikanan, contohnya
Pertambangan Minyak Bumi, Jasa Restoran, dan
Industri Bahan Bangunan dari Logam.

Langkah kedua adalah melakukan
modifikasi terhadap beberapa sektor yang ada di
dalam Tabel I-O ini.  Modifikasi pertama adalah
penggabungan beberapa sektor.  Penggabungan
ini dilakukan karena sektor-sektor tersebut terkait
erat dan untuk memudahkan penerapan dalam
kebijakan yang relatif mudah dipahami.  Misalnya
kegiatan hotel, restoran dan jasa hiburan-rekreasi-
kebudayaan yang berkaitan dengan kegiatan
kelautan dan perikanan dikelompokkan menjadi
sektor Pariwisata Bahari.
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Tabel 1.  Sektor kelautan dan perikanan dalam Tabel I-O Indonesia 172x172

Perikanan

Pertambangan

Industri Maritim

Angkutan Laut

Pariwisata Bahari

Bangunan Kelautan

Jasa Kelautan

Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya
Ikan Darat dan Hasil Darat Lainnya
Udang
Jasa Pertanian

Minyak Bumi
Gas Bumi dan Panas Bumi
Bijih Timah
Barang Tambang Logam Lainnya
Garam Kasar
Barang Galian Segala Jenis

Ikan Kering dan Ikan Asin
Ikan Olahan dan Awetan
Barang-Barang Hasil Kilang Minyak
Gas Alam Cair
Bahan Bangunan dari Logam
Kapal dan Jasa Perbaikannya

Jasa Angkutan Laut
Jasa Angkutan Sungai dan Danau

Jasa Restoran
Jasa Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan Swasta
Jasa Perhotelan

Jalan, Jembatan dan Pelabuhan
Bangunan & Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan Komunikasi

Jasa Penunjang Angkutan
Jasa Perdagangan
Jasa Perusahaan
Jasa Pemerintahan Umum
Jasa Pendidikan Pemerintah
Jasa Pendidikan Swasta

1

2

3

4

5

6

7

No Kelompok Sektor

Sumber: BPS diolah, 2000

Modifikasi kedua dilakukan pada kasus
sektor-sektor yang hanya sebagian kegiatannya
merupakan kegiatan kelautan dan perikanan.  Disini,
kegiatan kelautan dan perikanan dikeluarkan dari
sektor-sektor tersebut.  Tindakan ini perlu dicermati
dengan hati-hati.  Opini lapangan dan pertimbangan
dari para ahli perlu dipertimbangkan dengan baik.
Hasil akhir dari modifikasi ini dapat dilihat pada
Tabel 2 .

Selanjutnya perlu ditentukan kriteria-kriteria
agar sebuah sektor dapat dikatakan sektor prioritas.
Tulisan ini menggunakan kriteria sederhana sebagai
berikut:

l Sektor Prioritas Jangka Pendek adalah sektor-
sektor yang dampak dari investasi di sektor-sektor
terhadap kenaikan total produksi dan pendapatan
masyarakat relatif besar.  Dalam hal ini, kenaikan
total produksi dan pendapatan masyarakat
digunakan sebagai kriteria. Pertimbangannya,
strategi jangka pendek hendaknya diarahkan pada
hal-hal yang langsung terasa manfaatnya pada
masyarakat dan dapat menunjang kenaikan
aktivitas perekonomian sesegera mungkin.

l Sektor Prioritas Jangka Panjang adalah sektor-
sektor yang mampu mendorong tumbuhnya
kegiatan sektor-sektor lainnya dalam per-
ekonomian.  Strategi jangka panjang umumnya
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Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya

Ikan Darat dan Hasil Darat Lainnya

Udang

Jasa Pertanian

Minyak Bumi
Gas Bumi dan Panas Bumi
Gas Alam Cair
Barang-Barang Hasil Kilang Minyak

Bijih Timah
Barang Tambang Logam Lainnya
Garam Kasar
Barang Galian Segala Jenis

Ikan Kering dan Ikan Asin
Ikan Olahan dan Awetan

Bahan Bangunan dari Logam

Kapal dan Jasa Perbaikannya

Jasa Angkutan Laut
Jasa Penunjang Angkutan

Jasa Angkutan Sungai dan Danau

Jasa Restoran
Jasa Hiburan, Rekreasi dan Kebudayaan Swasta
Jasa Perhotelan

Jalan, Jembatan dan Pelabuhan
Bangunan & Instalasi Listrik, Gas, Air Minum dan
Komunikasi

Jasa Perdagangan

Jasa Perusahaan
Jasa Pemerintahan Umum
Jasa Pendidikan Pemerintah
Jasa Pendidikan Swasta

Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya

Ikan Darat dan Hasil Darat Lainnya

Udang

Jasa Perikanan

Penambangan Migas Lepas Pantai dan Pengilangannya

Tambang Lepas Pantai Lainnya

Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan

Bahan Bangunan Kelautan dari Logam

Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya

Jasa Angkutan Laut dan Penunjang

Jasa Angkutan Sungai dan Danau

Pariwisata Bahari

Penunjang Kegiatan Kelautan dan Perikanan

Jasa Perdagangan Hasil Perikanan dan Maritim

Jasa Pendidikan dan Penelitian Kelautan dan Perikanan

Kelompok Sektor

Sumber: BPS diolah, 2000

ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan
ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.  Salah
satu faktor penting dalam hal ini adalah
berkembangnya berbagai sektor secara relatif
merata.  Pengertian berbagai bukan berarti semua
sektor, tapi relatif cukup beragam dan banyak
sektor.

Dari analisis I-O dapat diketahui dampak
pengembangan suatu sektor terhadap pertumbuhan
total produksi atau total keluaran kegiatan produksi
di suatu perekonomian negara; dan terhadap
kenaikan total pendapatan masyarakat.  Jika untuk
semua sektor kelautan dan perikanan hal ini
diketahui, maka dapat dilakukan pengurutan dari
yang terbesar hingga yang terkecil dalam dampaknya

Tabel 2.  Hasil penggabungan dan modifikasi untuk sektor-sektor kelautan dan perikanan dalam Tabel I-O

terhadap pertumbuhan total produksi dan
pendapatan masyarakat.  Kemudian dipilih lima
sektor teratas (Tabel 3).

Analisis I-O juga menghasilkan beberapa
sektor kunci.  Sektor kunci di sini adalah sektor-
sektor penggerak utama berkembangnya sektor-
sektor lain di dalam perekonomian.  Dari sektor-
sektor kunci ini dipilih lima sektor penggerak
utama terbaik yang selanjutnya merupakan sektor
prioritas jangka panjang.  Sebagai catatan, jika
sebuah sektor sudah terpilih sebagai sektor
prioritas jangka pendek, maka tidak perlu lagi
dimasukkan ke sektor prioritas jangka panjang
(Tabel 4) dan digantikan dengan sektor pada
urutan di bawahnya.
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Nama Sektor OM

Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya

Bangunan Penunjang Kegiatan Kelautan dan
Perikanan

Pariwisata Bahari

Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan

Jasa Pendidikan dan Penelitian Kelautan dan
Perikanan

1.82

1.79

1.80

1.88

1.45

IDENTIFIKASI PELAKU INVESTASI

Analisis ini tentunya tidak bermaksud untuk
membatasi pelaku investasi di sektor prioritas.
Siapapun yang mampu dan berhak untuk
melakukan investasi dibukakan pintu seluas-luasnya
untuk melakukan investasi.  Hanya saja, jika ternyata
laju investasi di sektor prioritas relatif tersendat-
sendat, pintu investasi perlu dibukakan lebar-lebar
untuk mereka yang kemungkinan besar
berkeinginan melakukan investasi.  Untuk ini perlu
diidentifikasi pihak-pihak yang kemungkinan besar
bersedia menjadi pelaku investasi di sektor prioritas.

Dari hasil pengamatan data statistik industri
terbitan BPS tahun 1998 dan diskusi dengan
beberapa rekan peneliti bidang industri, diketahui
terdapat suatu pola dari para pelaku investasi di
beberapa sektor.  Untuk mudahnya, para pelaku ini
dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta
Nasional dan Swasta Asing.  Pola yang ditemukan
secara singkat dapat dilihat dalam Tabel 5.

0.34

0.35

0.28

0.19

0.61

No

1

2

3

4

5

IM

Tabel 3.  Sektor prioritas jangka pendek

Catatan:  OM adalah Output Multipler dan IM adalah Income Multiplier.

Tabel 4.  Sektor prioritas jangka panjang

Nama Sektor BL

Jasa Perdagangan Hasil Perikanan dan Maritim

Penambangan Migas dan Pengilangannya

Jasa Angkutan Laut dan Penunjangnya

Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya

Udang

1.29

1.25

1.44

1.31

1.50

4.22

2.39

1.72

1.56

1.22

No

1

2

3

4

5

FL

Catatan:  BL kemampuan mendorong ke sektor inputnya, FL kemampuan mendorong sektor
   yang dipasok

Dari pola yang ada diamati beberapa
karakteristik dari sektor-sektor tersebut, yaitu:
1. Prasarana dasar vs

Non prasarana dasar;
2. Local resource intensive vs

Non local resource intensive;
3. Daerah lokal vs

Lintas daerah/propinsi;
4. High capital/technology vs

Non-high capital/technology;
5. ROI (Return on Investment) cepat vs

ROI lama; dan
6. Industri strategis vs

Industri non-strategis.
Untuk selanjutnya, jika diketahui karakteristik

suatu sektor, dapat diduga siapa pelaku investasi yang
ada di sektor itu atau siapa yang akan melakukan
investasi di sektor tersebut secara umum.  Misalnya
pada Tabel 5 terlihat bahwa untuk sektor prasana
dasar seperti jalan, listrik dan pelabuhan, umumnya
dilakukan oleh pemerintah.  Di era otonomi,
prasarana dasar lintas wilayah menjadi tanggung
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jawab pemerintah pusat (tepatnya propinsi).  Hal-
hal yang sifatnya lokal tentu akan menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah.  Adapun untuk industri
padat modal dan berteknologi tinggi, umumnya
melibatkan swasta asing.  Di sini swasta asing
seringkali bekerja sama dengan pemerintah pusat
untuk kasus sektor dengan rate of return yang relatif
lama, atau dengan swasta nasional untuk kasus
sektor dengan rate of return cepat. Anomali tentunya
dapat terjadi dan tidak menjadi masalah.

Pem. Pusat

Pem. Daerah

Swasta
Nasional

Swasta Asing

· Prasarana dasar
· lintas daerah

· Prasarana dasar
· Lintas daerah
· Industri strategis/non-

strategis

· industri strategis
· ROI lama
· medium capital/medium

technology

· industri strategis
· ROI lama
· high capital/high

technology

· Prasarana dasar
· sifatnya lokal
· local resource intensive

· industri non-strategis
· ROI lama
· medium capital/ medium

technology
· local resource intensive

· industri non-strategis
· ROI lama
· local resource intensive
· high capital/high technology

· ROI cepat/ high
profit

· low/medium capital
· low/medium

technology

· industri non-
strategis

· high technology/
capital

Pemerintah Pusat

Tabel 5.  Pola pelaku investasi di Indonesia

Pemerintah Daerah Swasta Nasional Swasta Asing

Melalui Tabel 5 dapat diperkirakan pelaku
investasi dari sektor prioritas.  Perkiraan ini dapat
dilihat di Gambar 2.  Tanda lingkaran menunjuk-
kan adanya kemungkinan kelompok pelaku ini
melakukan investasi sendiri di suatu sektor, tanpa
bekerjasama dengan kelompok pelaku lainnya.
Garis yang menghubungkan dua kelompok pelaku
atau lebih, menunjukkan kemungkinan adanya
kerjasama antar kelompok pelaku yang dihubung-
kan dengan berbagai kombinasi kerjasamanya.

Catatan: PP adalah pemerintah pusat, PD pemerintah daerah, SN swasta nasional dan SA swasta asing.

 Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya

Bangunan Penunjang Kegiatan
Kelautan dan Perikanan

Pariwisata Bahari

Industri Pengolahan dan
Pengawetan Ikan

Jasa Pendidikan dan Penelitian
Kelautan dan Perikanan

Jasa Perdagangan Hasil Perikanan
dan Maritim

Penambangan Migas dan
Pengilangannya

Jasa Angkutan Laut dan Penunjangnya

Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya

Udang

PP PD SN SA

Gambar 2.  Perkiraan pelaku investasi di sektor prioritas
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Sekali lagi, ini adalah perkiraan kasar.  Kemungkinan
lain dapat saja terjadi.

ARAH PENGEMBANGAN INSENTIF
YANG PERLU DIKEMBANGKAN

Untuk dapat memperkirakan arah sistem
insentif yang perlu dikembangkan, tulisan ini
bersandar pada wawancara dengan para pakar dan
studi literatur.  Secara umum arah pengembangan
sistem insentif yang perlu ada sebagai berikut:

Jangka Pendek

Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya:
l Kemudahan dalam memperoleh fasilitas

pendirian pabrik-pabrik pembuatan kapal dan
komponennya di dalam negeri;

l Pengurangan bea masuk impor bahan baku
komponen kapal; dan

l Penerapan standardisasi kelaikan kapal berdasar-
kan fungsi dan ukurannya.

Bangunan Kelautan Penunjang Kegiatan Kelautan
dan Perikanan:
l Perbaikan dan penambahan infrastruktur pen-

dukung investasi, seperti jalan, listrik, pene-
rangan, bangunan penunjang, dan sambungan
telepon;

l Penghapusan tarif jasa pelabuhan beserta
pungutan-pungutannya; dan

l Pemberian kesempatan bagi kalangan usaha,
khususnya swasta nasional, untuk dapat ikut sera
membangun dan mengelola pelabuhan laut,
dermaga, dan terminal peti kemas.

Pariwisata Bahari:
l Pemberian jaminan keamanan di sekitar obyek-

obyek pariwisata bahari, misalnya dengan
menempatkan satuan dan pos pengamanan siaga
24 jam di fasilitas-fasilitas umum;

l Pengembangan pola kepemilikan dan penge-
lolaan kawasan pariwisata bahari berdasarkan pola
TDC (Tourism Development Center);

l Pelibatan pihak swasta nasional dan asing dalam
promosi pariwisata bahari.  Kegiatan ini dapat
dilaksanakan atas kerjasama lintas sektor, oleh
perusahaan dan institusi swasta dengan dukungan

penuh dari pemerintah pusat maupun daerah;
dan

l Pelibatan masyarakat sekitar untuk menjaga dan
mengembangkan sebaik mungkin kualitas
kelestarian alam bahari Indonesia.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan:
l Pengembangan agribisnis terpadu, yang dilaku-

kan melalui pengembangan sentra produksi
perikanan dalam suatu skala ekonomi yang
efisien;

l Pemberian fasilitas kredit, terutama kepada para
pengusaha kecil untuk dapat mengembangkan
usahanya di bidang pengolahan dan pengawetan
ikan; dan

l Perluasan saluran-saluran pemasaran produk ikan
hasil olahan dan awetan antara lain melalui
pemberian layanan informasi pasar secara terpadu.

Jasa Pendidikan dan Penelitian Kelautan dan
Perikanan:
l Penyediaan sumberdaya manusia yang ahli di

bidang kelautan dan perikanan;
l Penyediaan pusat-pusat pendidikan yang mampu

menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul
di bidang kelautan dan perikanan;

l Alokasi dana pendidikan untuk peningkatan
kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor
kelautan dan perikanan; dan

l Penyediaan sistem data dan informasi terpadu
yang mudah diakses mengenai potensi dan
kondisi kelautan dan perikanan di seluruh Indo-
nesia. Data yang ada harus dapat dipercaya dan
mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Jangka Panjang

Jasa Perdagangan Hasil Perikanan dan Maritim:
l Penurunan bea ekspor terhadap produk hasil

perikanan;
l Pemberian fasilitas jaringan perdagangan, mulai

dari produsen lokal sampai ke mitra asing, misal-
nya dengan membuka kantor-kantor perwakilan
perdagangan di luar negeri yang khusus menanga-
ni perdagangan hasil perikanan dan kelautan; dan

l Penggalakan promosi konsumsi ikan di dalam
negeri secara berkesinambungan untuk pengem-
bangan pasar di dalam negeri.
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Penambangan Migas dan Pengilangannya:
l Pengaturan share antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah mengenai hasil penambangan
dan pengilangan migas di lepas pantai, dengan
harapan pemerintah daerah dapat ikut lebih aktif
mengembangkan dan mengawasi kegiatan
penambangan lepas pantai; dan

l Peningkatan efisiensi dari kegiatan-kegiatan
ekonomi yang telah ada di bidang ini.

Jasa Angkutan Laut dan Penunjangnya:
l Standardisasi perhubungan, baik menyangkut

standar teknis maupun operasional, dalam rangka
meningkatkan keselamatan, kelaikan dan mutu
perhubungan serta mendukung sektor industri;

l Pemantapan sistem navigasi laut beserta
perangkat kebijaksanaan dan strateginya;

l Pengadaan armada laut oleh pihak swasta nasional
selain BUMN; dan

l Deregulasi dan debirokratisasi di bidang angkutan
laut untuk meningkatkan arus barang/penum-
pang di dalam maupun luar negeri.

Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya:
l Fasilitas perpajakan, misalnya penangguhan

pembayaran PPN untuk impor barang modal,
kapal, dan peralatan mesin yang akan digunakan
untuk kegiatan menghasilkan barang-barang
ekspor seperti komoditi perikanan.

l Pemberian tax holiday kepada usaha-usaha
perikanan yang umumnya mempunyai jangka
waktu lama dan bersifat slow yielding dan penuh
ketidakpastian; dan

l Standardisasi produk-produk perikanan yang
ramah lingkungan.  Perlu aturan yang jelas dan
sanksi yang tegas kepada para pencemar laut dan
pengguna alat tangkap ilegal, seperti pukat
harimau dan racun ikan.

Udang:
l Pemberian kompensasi kerugian bagi usaha

perikanan rakyat untuk meningkatkan
kesejahteraan nelayan;

l Standardisasi kualitas udang yang sesuai dengan
permintaan pasar internasional;

l Pembukaan usaha kemitraan antara pemerintah,
swasta nasional, dan swasta asing dalam usaha
budidaya udang yang berorientasi ekspor; dan

l Jaminan keamanan di sekitar lokasi tambak

udang dengan melibatkan peran serta penduduk
setempat.

Diharapkan jika sistem insentif yang
dikembangkan mengarah pada hal-hal yang
disebutkan di bagian ini, diharapkan sektor-sektor
prioritas bidang kelautan dan perikanan dapat
berkembang.  Dengan demikian, masyarakat laut
Indonesia dapat dinaikkan taraf kehidupannya.
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