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Kata Pengantar
Sinopsis ini disusun untuk memberikan pengenalan kepada publik
khususnya mahasiswa pada program studi yang terkait dengan
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, baik pada level sarjana maupun
pasca sarjana, tentang pentingnya konsep dan metodologi valuasi ekonomi
sumberdaya wilayah pesisir dan laut sebagai salah satu tool bagi
pengambilan keputusan dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan
laut. Dengan demikian, secara detil sinopsis ini disusun dengan tujuan
sebagai berikut :


Memberikan wawasan dan pengetahuan dasar tentang pentingnya
penilaian (valuasi) ekonomi sumberdaya wilayah pesisir dan laut
dalam konteks integrated coastal zone management (ICZM).



Memberikan pengetahuan dasar tentang beberapa konsep teoritis
yang terkait dengan nilai ekonomi sumberdaya alam pesisir dan
lautan



Memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar tentang beberapa
teknik valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan lautan.

Sinopsis ini secara keseluruhan terdiri dari 6 bab yang dibagi menjadi 2
bagian di mana masing-masing terdiri dari 3 bab. Bagian 1 terdiri dari 3
bab yaitu Bab 1 yang berisi tentang pentingnya valuasi ekonomi dalam
konteks pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (ICZM), kemudian
diteruskan dengan Bab 2 yang akan menjelaskan secara padat (concise)
konsep dan definisi nilai ekonomi (economic value), dan Bab 3 yang
menjelaskan tentang pendekatan dan metodologi valuasi ekonomi
sumberdaya. Sedangkan Bagian 2 terdiri dari 3 bab di mana fokus
utamanya terletak pada metodologi dan teknik valuasi ekonomi
sumberdaya pesisir dan lautan, yaitu masing-masing bab tentang valuasi
ekonomi dengan menggunakan pendekatan effect on production analysis
(Bab 4), travel cost method (Bab 5), dan contingent valuation method (Bab
6) Secara substansi, sinopsis ini tentu masih jauh dari sempurna. Namun
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demikian sebagai sebuah pengenalan semoga sinopsis ini dapat
digunakan sebagai dasar pendalaman konsep dan teknik dasar valuasi
ekonomi sumberdaya pesisir dan laut, khususnya yang terkait dengan
kegiatan-kegiatan (proyek) yang memberikan dampak kepada sumberdaya
alam pesisir dan laut.
Penyusun memohon saran dan kritik untuk penyempurnaan sinopsis ini di
masa datang.
Bogor, 22 Maret 2006

Luky Adrianto
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BAB 1

Pentingnya Valuasi Ekonomi
Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut

ndonesia tidak terbantahkan lagi merupakan negara kepulauan
terbesar dengan jumlah pulau besar dan kecil diperkirakan sebesar
17.504 pulau dan garis pantai yang terpanjang setelah Kanada yaitu
81.000 km (Dahuri, 1997). Apabila diperhitungkan dengan kandungan
potensi keanekaragaman hayatinya, sementara garis pantai Kanada
didominasi oleh Green Island yang merupakan pulau es, maka Indonesia
adalah negara dengan garis pantai produktif terpanjang di dunia. Dengan
kondisi geografis kepulauan dan garis pantai tersebut, maka Indonesia
dapat dikatakan memiliki wilayah pesisir terbesar pula di dunia.
Namun demikian, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat
khususnya pada paruh awal tahun 1970-an, tekanan terhadap wilayah
pesisir dan laut Indonesia semakin besar. Konsekuensinya, problem
lingkungan yang terkait dengan wilayah pesisir muncul di mana faktor
pencetus (driven factors) secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut
(modifikasi dari Olsen, et.al, 1989; Grigalunas and Congar, 1995) :
 pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di wilayah pesisir;
 pertumbuhan signifikan pada industri wisata bahari (termasuk
wisata pantai) dan industri pesisir lainnya;
 penggunaan areal pesisir sebagai tempat pembuangan limbah;
dan
 produktifitas yang tinggi dari ekosistem mangrove, terumbu
karang, padang lamun dan ekosistem produktif lainnya dalam
kondisi terancam (at risk).
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Problem dan isu lingkungan wilayah pesisir dan laut seperti tersebut di
atas tidak jarang hanya berhenti pada tingkat identifikasi. Artinya isu dan
problem wilayah pesisir tersebut tidak masuk dalam pertimbangan
pengelolaan karena sifatnya yang tidak terukur (intangible), sehingga
sebagai input bagi kebijakan masih relatif kurang diperhitungkan. Selain
itu, paradigma lama pengelolaan wilayah pesisir memang hanya
memperhitungan faktor economic benefits dibanding katakanlah
environmental costs yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah
produktif ini. Sementara itu, paradigma baru pengelolaan wilayah pesisir
dan laut mengacu dengan konsep pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) yang menitikberatkan pada keseimbangan
antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan dan sumberdaya
alam. Kay and Alder (1999) menggambarkan perubahan paradigma ini
melalui sebuah diagram yang dapat dilihat pada Gambar 1-1 berikut ini.
Mengenali kebutuhan
untuk
Pembangunan
berkelanjutan

Penemuan

Evaluasi
sumberdaya
yang telah digunakan

Kerusakan sistem

Kemunduran

Eksploitasi

Panen berlebihan

Pola pembangunan
wilayah pesisir secara
tradisional
Gambar 1-1.
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Pendekatan Sustainable and Unsustainable Dalam Paradigma
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu (Dimodikasi
dari Dutton and Hotta, 1994 dalam Kay and Alder, 1999)
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Dalam konteks perubahan paradigma tersebut di atas, maka kelestarian
ekosistem pesisir dan laut menjadi sangat penting guna menjamin
keberlanjutan (sustainability) dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Konsekuensi dari perubahan paradigma ini adalah bahwa dinamika
ekosistem harus dimasukkan ke dalam pertimbangan pengelolaan
termasuk pentingnya mengetahui nilai ekonomi sumberdaya sebagai salah
satu faktor input kebijakan. Pada titik inilah kebutuhan akan valuasi
ekonomi menjadi penting. Sebagai ilustrasi, contoh dengan menggunakan
kasus wilayah pesisir hipotetik (Teluk X) berikut ini dapat digunakan
seperti yang diadopsi dari Grigalunas and Congar (1995).
Sebuah wilayah pesisir dan laut yang masuk ke dalam kategori teluk (bay)
memerlukan sebuah rencana pengelolaan sehingga sebuah kajian
komprehensif terhadap dinamika kegiatan ekonomi maupun dampak
lingkungan termasuk dalam konteks ini lingkungan sosial menjadi sebuah
kebutuhan. Identifikasi sumberdaya dan isu pengelolaan wilayah teluk
hipotetik ini disajikan secara diagram pada Gambar 1-2 berikut ini.
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Gambar 1-2. Keterkaitan antar sumberdaya, pemanfaatan, dampak dan isu dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan laut Teluk X

Dari Gambar 1-2 tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi 3 isu utama,
yaitu pertama bahwa wilayah Teluk X memiliki potensi sumberdaya alam
yang dapat memberikan manfaat baik manfaat langsung (perikanan dan
wisata bahari/rekreasi) maupun tidak langsung (mis. ekosistem mangrove
dan terumbu karang sebagai natural barrier bagi keselamatan turis).
Manfaat ini harus dinilai secara ekonomi agar input kebijakan pengelolaan
wilayah pesisir dan laut dilakukan secara komprehensif dalam konteks
benefit and cost-nya. Selanjutnya potensi konflik antar pemanfaatan
sumberdaya pesisir dan laut juga perlu diperhatikan.
Isu kedua adalah ketersediaan data yang akan digunakan untuk
menganalisis manfaat sekaligus biaya dari aktifitas pemanfaatan
sumberdaya pesisir dan laut Teluk X. Hal ini terkait dengan analisis
ekonomi (atau sosial ekonomi) terhadap problem dari pengelolaan wilayah
pesisir khususnya yang terkait dengan informasi ilmiah. Sebagai contoh,
informasi tentang perubahan kualitas air atau terumbu karang yang dapat
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mempengaruhi kelimpahan ikan atau keindahan ekosistem sebagai modal
dasar bagi industri pariwisata bahari. Dalam konteks ini, kolaborasi antara
ilmu sosial dan ilmu alam menjadi sebuah keharusan (is a must).
Ketiga adalah isu institusi dan pandangan dari pengambil keputusan.
Pengelola Teluk X tentu saja menginginkan adanya pembangunan ekonomi
di wilayahnya, namun demikian pada saat yang sama mereka memahami
pentingnya kelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut di Teluk X.
Dengan kata lain, pengelola Teluk X diasumsikan memiliki tujuan untuk
mengetahui benefits and costs dari ekosistem Teluk X yang nantinya dapat
didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh stakeholder Teluk X.
Dalam konteks ini lah pendekatan valuasi ekonomi mulai digunakan.
Selanjutnya, peran valuasi ekonomi terhadap ekosistem dan sumberdaya
yang terkandung di dalamnya adalah penting dalam kebijakan
pembangunan, termasuk dalam hal ini pengelolaan sumberdaya pesisir
dan lautan. Hilangnya ekosistem atau sumberdaya lingkungan merupakan
masalah ekonomi karena hilangnya ekosistem berarti hilangnya
kemampuan ekosistem tersebut untuk menyediakan barang dan jasa.
Dalam beberapa kasus bahkan hilangnya ekosistem ini tidak dapat
dikembalikan seperti sediakala (irreversible). Pilihan kebijakan
pembangunan yang melibatkan ekosistem –apakah akan dipertahankan
seperti apa adanya, atau dikonversi menjadi pemanfaatan lain- merupakan
persoalan pembangunan yang dapat dipecahkan dengan menggunaan
pendekatan valuasi ekonomi. Dalam hal ini, kuantifikasi manfaat (benefit)
dan kerugian (cost) harus dilakukan agar proses pengambilan keputusan
dapat berjalan dengan memperhatikan aspek keadilan (fairness).
Sebagai contoh, dalam kasus mempertahankan sebuah kawasan
ekosistem sebagai kawasan preservasi, maka pengambil keputusan akan
mempertimbangkan biaya-biaya langsung yang diperlukan untuk menjaga
kawasan tersebut ditambah dengan potensi hilangnya manfaat
pembangunan apabila kawasan tersebut dikonversi. Total costs ini lah
yang kemudian menjadi basis bagi pengambilan keputusan dan dapat
didekati dengan metode valuasi ekonomi. Demikian juga sebaliknya (vice
versa) dalam kasus konversi ekosistem menjadi pemanfaatan lain. Selain
biaya langsung yang diperlukan untuk mengkonversi ekosistem, maka
nilai-nilai ekosistem yang hilang akibat konversi tersebut harus pula
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dipertimbangkan. Masalahnya, nilai ekosistem tersebut tidak seluruhnya
dapat didekati dengan menggunakan pendekatan pasar (market
approach) sehingga seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan
yang melibatkan sektor swasta (private) maupun sektor publik. Dengan
demikian, estimasinya seringkali masuk ke dalam kategori under-estimate
yang pada akhirnya berdampak pada ‖kesalahan‖ tingkat eksploitasi
terhadap ekosistem tersebut.
Dalam konteks tersebut di atas, maka tujuan valuasi ekonomi pada
dasarnya adalah membantu pengambil keputusan untuk menduga
efisiensi ekonomi (economic efficiency) dari berbagai pemanfaatan
(competing uses) yang mungkin dilakukan terhadap ekosistem yang ada di
wilayah pesisir dan laut, termasuk dalam konteks ini wilayah pulau-pulau
kecil. Asumsi yang mendasari fungsi ini adalah bahwa alokasi sumberdaya
yang dipilih adalah yang mampu menghasilkan manfaat bersih bagi
masyarakat (net gain to society) yang diukur dari manfaat ekonomi dari
alokasi tersebut dikurangi dengan biaya alokasi sumberdaya tersebut.
Namun demikian, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam konteks
nilai manfaat masyakarat bersih (net gain to society) tidak
dipertimbangkan dalam term ‖economic efficiency‖. Oleh karena itu, faktor
distribusi kesejahteraan (welfare distribution) menjadi salah satu isu
penting bagi valuasi ekonomi yang lebih adil (fair) seperti yang dianut oleh
kalangan ecological economist (Costanza, 2000).
Secara diagram, fungsi keterkaitan antara valuasi ekonomi dan
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan dapat
dilihat pada Gambar 1-3 berikut ini (Ledoux and Turner, 2002). Dari
Gambar 1-3 tersebut dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan sumberdaya
pesisir dan laut (selanjutnya disebut ICRM) dimulai dari kerangka berpikir
sistem sumberdaya pesisir (coastal resources system) yang memiliki
struktur dan proses untuk menghasilkan fungsi manfaat baik yang terkait
dengan pemanfaataan aktual langsung maupun tidak langsung (use
values), maupun fungsi manfaat yang tidak terkait dengan pemanfaatan
aktual (non-use values). Keseluruhan sistem nilai ini kemudian secara
agregat menghasilkan total nilai ekonomi bagi sistem sumberdaya pesisir.
Total nilai ekonomi ini merupakan input penting bagi kebijakan
pengelolaan sumberdaya pesisir melalui proses interaksi antara coevolving
system dan policy responses yang menghasilkan pemanfaatan
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sumberdaya pesisir secara berkelanjutan (sustainable utilization of coastal
resources). Proses ini berjalan terus menerus dalam kerangka kebijakan
program pengelolaan sumberdaya pesisir (coastal management program
cycles).
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Gambar 1-3. Keterkaitan antara valuasi ekonomi dan pengelolaan pesisir dan
pulau-pulau berkelanjutan (Ledoux and Turner, 2002)
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BAB 2

Konsep dan Tipologi Nilai
Ekonomi Sumberdaya

2.1. Konsep dan Pengertian Sumberdaya
enurut Adrianto (2005), sumberdaya secara ―awam‖ sering
diartikan sebagai ―sesuatu yang bernilai untuk melaksanakan
kegiatan tertentu‖.
Randall (1997) mengatakan bahwa
sumberdaya dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai segala
sesuatu yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki nilai untuk
memenuhi kebutuhan manusia (anything that is directly or indirectly capable
of satisfying human wants). Dalam pandangan ekonomi tradisional, istilah
sumberdaya digunakan untuk menyebut ―input‖ dari sebuah fungsi produksi.
Misalnya, sebuah fungsi produksi Y adalah fungsi dari ―sumberdaya‖ kapital
(K) dan tenaga kerja (L) atau Y = f(K,L), sehingga dapat dikatakan bahwa
kapital dan tenaga kerja adalah sumberdaya. Selain kedua jenis sumberdaya
tersebut, sumberdaya alam (natural resources) merupakan salah satu
sumberdaya penting dalam pandangan ekonomi. Sumberdaya kapital
(capital resources) menunjuk pada kelompok sumberdaya yang digunakan
untuk menciptakan proses produksi yang lebih efisien. Sementara
sumberdaya tenaga kerja (labor resources) dimaksudkan sebagai kapasitas
produktif dari manusia baik secara fisik maupun mental yang terkait dengan
kemampuan untuk bekerja atau memproduksi suatu barang dan atau jasa.
Sedangkan sumberdaya alam (natural resources) adalah stok materi living
maupun non-living yang terdapat dalam lingkungan fisik dan secara
potensial memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
(Randall, 1997). Konsep ini merujuk pada pandangan ekonomi neoklasik
terhadap sumberdaya.
Selanjutnya,

Ress

(1985:11)

yang

dikutip

oleh

Hussen

(2000:3)
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menyebutkan bahwa sebelum sebuah elemen disebut sebagai sumberdaya,
terdapat 2 pra-kondisi yang harus dipenuhi yaitu : (1) the knowledge and
technical skills must exist to allow its extraction and utilization. Dalam
konteks ini, sebuah elemen dapat digolongkan sebagai sumberdaya apabila
terdapat pengetahuan dan kemampuan teknis untuk mengekstraksi
maupun memanfaatkan elemen tersebut. Dengan demikian, jenis ikan di
laut dalam belum dapat dikatakan sumberdaya perikanan apabila belum
ada pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan untuk
mengeksplorasi dan memanfaatkan jenis ikan tersebut; (2) there must be a
demand for the materials or services produced. Dalam konteks ini, harus
ada permintaan terhadap materi yang ada sebelum materi tersebut
dikategorikan sebagai sumberdaya. Dengan menggunakan dua pra-kondisi
ini maka Rees menekankan pentingnya nilai sumberdaya (resource value)
dibanding hanya kehadiran sebatas fisik sumberdaya (physical presence).
Apabila tidak memenuhi kedua pra-kondisi tersebut, maka materi atau
elemen tersebut disebut sebagai barang netral (neutral stuffs).
Pada titik ini, paling tidak ada 4 isu utama yang terkait dengan notasi
ekonomi terhadap sumberdaya (Hussen, 2000). Pertama, sangat jarang
sumberdaya kapital, tenaga kerja dan sumberdaya alam digunakan dalam
konsumsi langsung tanpa modifikasi. Dalam konteks ini, sumberdaya sering
digunakan sebagai faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga sumberdaya dipandang
sebagai a means to an end, rather than ends in themselves. Kedua, dari
uraian di atas dapat dikatakan bahwa notasi ekonomi terhadap sumberdaya
adalah murni anthroposentris, yaitu bahwa nilai sumberdaya didefinisikan
berdasarkan human needs dan tidak ada yang lain. Hal ini menunjukkan
bahwa pada pandangan neoklasik, sumberdaya tidak memiliki nilai intrinsik
(intrinsic value) (Attfield, 1998). Isu ketiga, adalah bahwa sumberdaya dalam
perspektif ekonomi adalah langka (scarce), yaitu bahwa terdapat
keterbatasan kuantitas maupun kualitas sumberdaya. Terakhir, isu keempat
menekankan pada premis bahwa sumberdaya dapat digunakan secara
kombinasi. Solow (1993) menyebut hal ini sebagai fungible, yaitu bahwa
sumberdaya yang satu dapat digantikan oleh sumberdaya yang lain. Sebagai
contoh sumberdaya kapital (misalnya mesin) dapat digantikan oleh
sumberdaya tenaga kerja, vice versa. Dalam beberapa hal terdapat argumen
bahwa fungibilitas sumberdaya ini bukan penyelesaian segalanya dari
problem kelangkaan sumberdaya (Hussen, 2000).
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2.2. Klasifikasi Sumberdaya Alam
Menurut Fauzi (2004), secara umum sumberdaya alam dapat digolongkan
menjadi dua kategori besar yaitu (1) berdasarkan skala waktu
pertumbuhannya dan (2) berdasarkan kegunaan akhir. Berdasarkan skala
waktu pertumbuhan, sumberdaya alam yang berupa stok dan sumberdaya
alam yang berbentuk flow. Sumberdaya alam stok memiliki ciri bahwa
kuantitas dan kualitas sumberdaya alam bersifat ―given‖ oleh alam atau
dengan kata lain tidak dapat diperbarui (non-renewable resources).
Walaupun demikian, ada beberapa jenis sumberdaya alam stok yang dapat
didaur ulang seperti besi dan tembaga Sedangkan sumberdaya alam berupa
flow (aliran) memiliki ciri utama dapat diperbarui (renewable resources).
Sumberdaya alam jenis ini terdiri dari dua kelompok utama yaitu memiliki
titik kritis (carrying capacity) seperti sumberdaya ikan, hutan, dan
sumberdaya alam yang tidak memiliki titik kritis seperti angin, pasang surut,
dll (Fauzi, 2004).
Sementara itu, berdasarkan kegunaan akhirnya sumberdaya alam dapat
digolongkan menjadi sumberdaya material dan sumberdaya energi.
Sumberdaya material adalah sumberdaya yang dimanfaatkan sebagai
bagian dari suatu komoditas. Sedangkan sumberdaya energi merupakan
sumberdaya yang berguna untuk memenuhi kebutuhan energi melalui
sebuah proses tertentu (Fauzi, 2004). Gambar 2-1 menyajikan klasifikasi
sumberdaya alam menurut Fauzi (2004).
Sumberdaya Alam

Kegunaan Akhir

Skala Waktu Pertumbuhan

Stok

Habis
Dikonsumsi

Minyak,
Gas,
Batubara,
dll

Sumberdaya
Material

Flow

Dapat
Didaur
Ulang

Ada
titik kritis

Besi,
Tembaga,
Alumunium

Ikan,
Hutan,
Tanah

Sumberdaya
Energi

Tidak Ada
Titik Kritis

Material
Metalik

Material
Non Metalik

Energi

Udara,
Pasang,
Surut,
Angin

Emas,
Besi

Air,
Pasir

Energi
Surya

Gambar 2-1. Klasifikasi Sumberdaya Alam (Fauzi, 2004)
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2.3. Konsep Ekonomi Tentang Nilai : Pandangan Neoklasik
Dalam paradigma neoklasik, nilai ekonomi (economic values) dapat dilihat
dari sisi kepuasan konsumen (preferences of consumers) dan keuntungan
perusahaan (profit of firms). Dalam hal ini konsep dasar yang digunakan
adalah surplus ekonomi (economic surplus) yang diperoleh dari
penjumlahan surplus oleh konsumen (consumers surplus; CS) dan surplus
oleh produsen (producers surplus; PS) (Grigalunas and Conger, 1995;
Freeman III, 2003).
Surplus konsumen terjadi apabila jumlah maksimum yang mampu
konsumen bayar lebih besar dari jumlah yang secara aktual harus dibayar
untuk mendapatkan barang atau jasa. Selisih jumlah tersebut disebut
consumers surplus (CS) dan tidak dibayarkan dalam konteks memperoleh
barang yang diinginkan. Sementara itu, surplus produser (PS) terjadi ketika
jumlah yang diterima oleh produsen lebih besar dari jumlah yang harus
dikeluarkan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa.
Contoh menghitung CS dalam konteks nilai ekonomi sebuah komoditas
dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Katakanlah anda sedang berjalan
dalam keadaan cuaca panas dan anda sudah merasa sangat haus.
Kemudian anda melewati sebuah tenda tempat penjualan air mineral dingin
dalam kemasan gelas. Jumlah dan harga yang mampu anda bayar
(Willingness to Pay; WTP) terhadap setiap unit gelas yang anda akan minum
menuruti sebuah pola diminishing return of satisfaction seperti yang dapat
dilihat pada Tabel 2-1.
Tabel 2-1. Total Willingness to Pay (WTP) dan Consumers Surplus
Jumlah barang Q

WTP (Rp)

Cost (Rp)

Incremental CS (Rp)

1

5.00

1.00

4.00

2

2.00

1.00

1.00

3

1.50

1.00

0.50

Total

8.50

4.00

5.50

(gelas)

Sumber : Diadopsi dari Grigalunas and Conger (1995)
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Pada gelas pertama, kemampuan anda untuk membeli terletak pada level
tertinggi (Rp. 5.00) yang menandakan bahwa anda sangat haus. Apabila
harga air mineral lebih dari Rp 5.00 per gelas, maka anda akan mencari
penjual lain. Namun apabila harganya kurang dari Rp 5.00 per gelas, maka
anda akan membeli gelas air mineral tersebut. Ternyata harga air mineral
yang dijual di tenda tersebut hanya Rp. 1.00 per gelas, sehingga consumer
surplus anda untuk gelas ke-1 adalah Rp. 5.00 – Rp. 1.00 atau Rp. 4.00.
Semakin banyak gelas yang anda konsumsi, maka rasa haus akan semakin
hilang dan kemampuan anda untuk membayar (WTP) air mineral menjadi
turun. Dari Tabel 2-1 dapat dilihat bahwa total WTP adalah Rp. 8.50
sedangkan biaya yang harus dikeluarkan sampai gelas ke-3 adalah Rp. 3.00
(harga air mineral tetap Rp. 1.00 per gelas). Dengan demikian total
consumer surplus anda adalah sebesar Rp. 8.50 – Rp. 3.00 atau Rp. 5.50.
Sementara itu, producers surplus terjadi apabila ternyata biaya produksi per
gelas air mineral tersebut adalah Rp. 0.25, sedangkan harga jualnya Rp.
1.00 per gelas. Dengan demikian PS dalam konteks contoh di atas (3 gelas)
adalah Rp. 3.00 – Rp. 0.75 = Rp. 2.25. Total economic surplus dalam
contoh komoditas air mineral gelas adalah CS + PS = 5.50 + 2.25 = 7.25.
Secara grafik, kedua konsep CS dan PS tersebut disajikan pada Gambar 2-2.

Supply
Curve

Consumers
Surplus

P

Producers
Surplus

Demand Curve

Q

Gambar 2-2. Surplus Konsumen dan Surplus Produsen

Sementara itu, Freeman III (2003) menyebutkan bahwa pengertian ―value‖
dapat dikategorikan ke dalam dua pengertian besar yaitu nilai intrinsik
(intrinsic value) -atau sering disebut juga sebagai Kantian value- dan nilai
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instrumental (instrumental value). Secara garis besar, suatu komoditas
memiliki nilai intrinsik apabila komoditas tersebut bernilai di dalam dan
untuk komoditas itu sendiri. Artinya, nilainya tidak diperoleh dari
pemanfaatan dari komoditas tersebut, tetapi bebas dari penggunaan dan
fungsi yang mungkin terkait dengan komoditas lain. Komoditas yang sering
disebut memiliki intrinsic value adalah komoditas yang terkait dengan alam
(the nature) dan lingkungan (the environments). Sedangkan instrumental
value dari sebuah komoditas adalah nilai yang muncul akibat pemanfaatan
komoditas tersebut untuk kepentingan tertentu.
Dalam konteks tipologi nilai seperti tersebut di atas, Freeman III (2003)
berargumentasi bahwa konsepsi instrumental value lebih mampu menjawab
persoalan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam hal
ini pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan laut, daripada konsepsi
instrinsic value. Untuk mengetahui nilai instrumental dari alam, tujuan
spesifik dari upaya tersebut harus disusun. Dalam konteks ini, nilai ekonomi
sumberdaya alam (the value of nature) lebih condong pada konsepsi tujuan
untuk kesejahteraan manusia (human welfare). Dengan kata lain, sebuah
komponen alam akan bernilai tinggi apabila kontribusinya terhadap
kesejahteraan manusia juga tinggi. Sebuah pemikiran antroposentris yang
memang melekat erat dengan disiplin ilmu ekonomi ortodoks.
Konsep-konsep seperti individual welfare, individual preferences, dan
lain-lain menjadi komponen utama bagi penyusunan konsep nilai ekonomi
ini, seperti yang telah dijelaskan melalui konsep CS dan PS di atas.
2.4. Konsep Ekonomi Tentang Nilai : Pandangan Ecological Economics
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya valuation
merujuk pada kontribusi sebuah komoditas untuk mencapai tujuan tertentu.
Seorang pemain sepakbola dinilai tinggi apabila kontribusi pemain tersebut
tinggi pula untuk kemenangan tim-nya. Sedangkan dalam konteks ekologi,
sebuah gen dianggap bernilai tinggi apabila mampu berkontribusi terhadap
tingkat survival dari individu yang memiliki gen tersebut. Singkat kata, nilai
sebuah komoditas tergantung dari tujuan spesifik dari nilai itu sendiri.
Dalam pandangan neoklasik, nilai sebuah komoditas terkait dengan tujuan
maksimisasi utilitas/kesejahteraan individu. Dengan demikian apabila ada
tujuan lain, maka ada ―nilai‖ yang lain pula.
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Dalam pandangan ecological economics, tujuan valuation tidak semata
terkait dengan maksimisasi kesejahteraan individu, melainkan juga terkait
dengan tujuan keberlanjutan ekologi dan keadilan distribusi (Constanza and
Folke, 1997). Bishop (1997) pun menyatakan bahwa valuation berbasis
pada kesejahteraan individu semata tidak menjamin tercapainya tujuan
ekologi dan keadilan distribusi tersebut. Dalam konteks ini, kemudian
Constanza (2001) menyatakan bahwa perlu ada ketiga nilai tersebut yang
berasal dari tiga tujuan dari penilaian itu sendiri. Tabel 2-2 menyajikan
valuasi ekosistem berdasarkan tiga tujuan utama efisiensi, keadilan dan
keberlanjutan.
Tabel 2-2.

Valuasi Ekosistem Berdasarkan Tiga Tujuan Utama Efisiensi,
Keadilan dan Keberlanjutan Sumber : Constanza and Folke (1997) in
Constanza (2001)

Tujuan/Dasar
Nilai

Kelompok
Responden

Dasar
preferensi

Tingkat diskusi
yang diperlukan

Efisiensi
(E-value)
Keadilan
(F-value)
Keberlanjutan
(S-value)

Homo
economicus
Homo
communicus
Homo
naturalis

Preferensi
individu
Preferensi
komunitas
Preferensi
keseluruhan
sistem

Rendah

Tingkat input
ilmiah
yang
diperlukan
Rendah

Tinggi

Menengah

Medium

Tinggi

Metode
spesifik
Willingness
to Pay
Veil of
ignorance
Modeling

Dari Tabel 2-2 dapat dilihat bahwa dalam pandangan Ecological Economics,
nilai tidak hanya dilihat dari tujuan maksimalisasi preferensi individu seperti
yang dikemukakan oleh pandangan neoklasik (E-value), melainkan ada nilai
lain yaitu keadilan (F-value) yang berbasis pada nilai-nilai komunitas, bukan
individu. Dalam konteks F-value ini, nilai sebuah ekosistem ditentukan
berdasarkan tujuan umum yang biasanya dihasilkan dari sebuah konsensus
atau kesepakatan antara anggota komunitas (homo communicus). Metode
valuasi yang tepat untuk tujuan ini adalah ―veil of ignorance‖ (Rawls, 1971)
di mana responden memberikan penilaian dengan tanpa memandang status
dirinya dalam komunitas. Sementara itu, S-value -yang bertujuan
mempertahankan tingkat keberlanjutan ekosistem- lebih menitikberatkan
pada fungsi ekosistem sebagai penopang kehidupan manusia. Dalam
konteks ini, manusia berperan sebagai ―homo naturalis‖ yang menempatkan
dirinya sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan (sistem alam dan
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sistem manusia). Modeling adalah salah satu spesifik metodologi yang dapat
digunakan dalam konteks S-value ini (Vionov, 1999; Constanza, et.al.,
1993).
Secara empiris, valuasi ekosistem berbasis pada dua nilai terakhir (F-value
dan S-value) relatif masih sedikit dilakukan. Namun demikian hal ini tidak
mengurangi semangat dari pandangan ecological economics bahwa perlu
ada penyusunan format nilai ekosistem yang lebih komprehensif, tidak
hanya berbasis pada preferensi individu seperti metode standar yang ada.
Ketiga nilai tersebut dapat diintegrasikan dengan pendekatan diskusi publik
seperti yang disarankan oleh Sen (1995). Dengan pendekatan uji publik
yang demokratis lah nilai dari sebuah ekosistem dapat ditentukan untuk
mencapai tujuan yang efisien, adil dan berkelanjutan.
2.5. Tipologi Nilai Ekonomi
Banyak literatur dalam bidang valuasi ekonomi seperti Barton (1994),
Barbier (1993), Freeman III (2002) menggunakan tipologi nilai ekonomi
dalam terminologi Total Economic Value (TEV). Dalam konteks ini, TEV
merupakan
penjumlahan
dari
nilai
ekonomi
berbasis
pemanfaatan/penggunaan (Use Value; UV) dan nilai ekonomi berbasis
bukan pemanfaatan/penggunaan (Non-Use Value; NUV). UV terdiri dari
nilai-nilai penggunaan langsung (Direct Use Value; DUV), nilai ekonomi
penggunaan tidak langsung (Indirect Use Value; IUV), nilai pilihan (Option
Value; OV).
Sementara itu, nilai ekonomi berbasis bukan pada
pemanfaatan (NUV) terdiri dari 2 komponen nilai yaitu nilai bequest (Bequest
Value; BV) dan nilai eksistensi (Existence Value; EV). Gambar 2-3 berikut ini
menyajikan tipologi TEV di mana definisi dan contoh dari masing-masing nilai
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-3.
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Total Economic Value

Non-Use Value

Use Value

Indirect
Use Value

Direct
Use Value

Option
Value

Bequest
Value

Existence
Value

Gambar 2-3. Tipologi Nilai Ekonomi Total (TEV)
Tabel 2-3. Definisi dan Contoh Komposisi Total Nilai Ekonomi (TEV)
No
1

Jenis Nilai
Direct Use Value

2

Indirect Use
Value

3

Option Value

4

Bequest Value

5

Existence Value

Definisi
Nilai ekonomi yang diperoleh dari
pemanfataan langsung dari
sebuah sumberdaya/ekosistem
Nilai ekonomi yang diperoleh dari
pemanfaatan tidak langsung dari
sebuah sumberdaya/ekosistem

Nilai ekonomi yang diperoleh dari
potensi pemanfaatan langsung
maupun tidak langsung dari
sebuah sumberdaya/ekosistem di
masa datang
Nilai ekonomi yang diperoleh dari
manfaat pelestarian
sumberdaya/ekosistem untuk
kepentingan generasi masa depan

Nilai ekonomi yang diperoleh dari
sebuah persepsi bahwa
keberadaaan (existence) dari
sebuah ekosistem/sumberdaya itu
ada, terlepas dari apakah
ekosistem/sumberdaya tersebut
dimanfaatkan atau tidak

Contoh
Manfaat perikanan, kayu
mangrove, genetic
material, dll
Fungsi ekosistem
mangrove sebagai natural
breakwaters, fungsi
terumbu karang sebagai
spawning ground bagi
jenis ikan karang, dll
Manfaat keanekaragaman
hayati, spesies baru, dll

Nilai sebuah sistem
tradisional masyarakat
yang terkait dengan
ekosistem/sumberdaya;
habitat, keanekaragaman
hayati
terumbu karang yang
terancam punah; endemic
species; dll

Sumber : Barton (1994)
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Contoh penilaian ekonomi total untuk ekosistem mangrove diberikan oleh
Bann (1999) seperti yang disajikan pada Tabel 2-4 berikut ini.
Tabel 2-4. Contoh Total Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove

Direct Value
(1)
Timber, firewood, woodchips,
charcoal

Use Value
Indirect Value
(2)
Shoreline/
riverbanks
stabilization

Fisheries

Groundwater
and discharge

Forest
resources:
food,
medicine,
construction
materials, tools, dyes, wildlife

Flood and flow control

Agricultural resources

Human
wastes
pollution, storage
recycling

Water supply

Biodiversity maintenance

Water transport

Migration
provision

Genetic resources

Nursery and breeding
grounds for fish

Tourism and recreation

Nutrient retention

Human habitat

Coral reef maintenance
and protection

Educational,
historic
scientific information
Sumber : Bann (1999)
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and

Saline water
prevention

recharge

and
and

habitat

intrusion

Option Value
(3)
Future use
as per (1)
and (2)

Non Use
Value
Cultural and
aesthetic
Spiritual and
religious
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BAB 3

Pendekatan dan Metodologi
Valuasi Ekonomi Sumberdaya

3.1. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut : Ecosystem Approach
alah satu potensi penting dari wilayah pesisir dan laut, termasuk
pulau-pulau kecil adalah potensi keanekaragaman hayatinya. Dalam
konteks ini, valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut
menggunakan pendekatan ekosistem seperti yang diuraikan secara
rinci oleh Nunes, et.al (2003). Klasifikasi nilai ekonomi keanekaragaman
hayati pesisir dan laut dijelaskan oleh Nunes, et.al (2003) melalui sebuah
diagram seperti yang disajikan pada Gambar 3-1 berikut ini.
Ecosystem

1

4

2
Biodiversity

Species
6

3

5

Human Welfare

Gambar 3-1.

Kerangka Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati Berbasis Ekosistem
(diadopsidari Nunes, et.al, 2003)
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Gambar 3-1 di atas merupakan basis dari analisis valuasi ekonomi pesisir
dan laut di mana keanekaragaman hayati merupakan salah satu indikator
utamanya. Kategori pertama adalah arus/link 1-6 di mana keanekaragaman
hayati memberikan manfaat kepada kesejahteraan manusia dalam konteks
ecosystem life support functions seperti misalnya manfaat penyediaan air
bersih, pengendali banjir, perpindahan nutrien dan lain-lain (Turner, et.al,
2000).
Kategori kedua adalah arus/link 1-4-5 yang menunjukkan nilai
keanekaragaman hayati dalam konteks perlindungan habitat alam. Hal ini
misalnya dapat berupa manfaat wisata atau rekreasi alam di pesisir dan laut.
Kategori ketiga adalah arus/link 2-5 di mana manfaat keanekagaman hayati
dapat dilihat dari sisi input bagi sistem produksi barang atau jasa. Sebagai
contoh, kayu yang berasal dari ekosistem mangrove di pesisir dan laut
merupakan input produksi bagi industri arang bakau (mangrove
firewoods/charcoal). Kategori keempat yaitu arus/link 3 menunjukkan nilai
keanekaragaman hayati yang berasal dari aspek non-use seperti aspek
bio-etik (bioethics) yang merefleksikan pandangan moral manusia terhadap
keanekaragaman hayati.
Teknik penilaian fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati pesisir dan laut
dapat dipilih mulai dari yang berbasis pada market price, surrogate price,
hingga constructed market price. Penilaian berbasis pada harga pasar
misalnya terkait dengan manfaat dan fungsi langsung dari keanekaragaman
hayati seperti nilai kontrak pemanfaatan buah mangrove untuk farmasi, nilai
penerimaan industri turis dari pemanfaatan amenity services dari ekosistem
mangrove, dan lain sebagainya (Nunes, et.al., 2003).
Berdasarkan proses penilaian, beberapa literatur seperti Nunes, et.al (2003)
atau Freeman (2003) menyebutkan dua kategori valuasi ekonomi yaitu (1)
revealed preference methods dan (2) stated preferences methods. Metode
(1) mengeksplorasi data pasar yang ada dan dikaitkan dengan komoditas
lingkungan. Teknik valuasi yang masuk ke dalam kategori ini adalah travel
cost (TC), hedonic price (HP), averting behavior (AB) dan production function
(PF). Sebagai contoh, teknik TC digunakan untuk mengestimasi nilai
ekosistem mangrove sebagai ―target tujuan‖ melalui pendekatan
generalisasi biaya kunjungan (generalized travel costs). Sebaliknya, praktisi
HP menggunakan pendekatan hedonik untuk mengestimasi, misalnya, nilai
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ekonomi ―udara bersih‖ dengan mengkaitkan antara harga rumah di lokasi
yang ―berudara bersih‖ dan kualitas udara.
Sedangkan teknik AB
menggunakan pendekatan generalisasi biaya pengeluaran untuk menilai
jasa-jasa lingkungan. Biaya pencegahan kerusakan (avoided damage cost),
biaya pengganti (replacement cost), biaya kompensasi (compensation costs),
adalah contoh-contoh teknik valuasi berbasis pada pendekatan AB. Terakhir,
pendekatan PF mengestimasi nilai ekonomi sebuah komoditas lingkungan
melalui hubungan input-output produksi. Sebagai contoh, nilai ekonomi
ekosistem mangrove sebagai tempat pemijahan dan pembesaran ikan dapat
didekati dari hubungan antara mangrove dengan produktifitas perikanan di
perairan sekitar ekosistem mangrove.
Kategori kedua dari metode penilaian ekonomi adalah stated preferences
method di mana pendekatan ini lebih memfokuskan pada teknik
“experimental” constructed market melalui teknik penilaian langsung
dengan bantuan kuosioner. Salah satu teknik yang dikenal luas dalam
konteks kategori ini adalah teknik Contingent Valuation (CV). Nunes, et.al
(2003) menyebutkan bahwa teknik CV ini dalam beberapa hal memiliki
kelebihan dibanding penggunaan alat analisis berbasis revealed preferences.
Pertama, teknik CV mampu merefleksikan nilai yang secara teoritis
diharapkan oleh pendekatan Hicksian welfare measures. Seperti kita
ketahui perbedaan utama antara Hicksian dan Marshalian demand adalah
pada penggunaan teori utilitas konstan dan masuknya perilaku pendapatan
ke dalam pengukuran kesejahteraan. Kedua, teknik CV ini mampu
mengestimasi nilai ekonomi dari jasa-jasa lingkungan yang tidak memiliki
perilaku pasar. Pengabaian nilai-nilai ini akan mengurangi nilai ekonomi
ekosistem secara keseluruhan. Terakhir, CV merupakan salah satu teknik
valuasi yang bersifat ―partisipatif‖ karena memungkinkan terjadinya diskusi
publik seperti yang disebut oleh Sen (1995) sebagai bagian penting dari
demokrasi (Nunes, et.al.. 2003). Meskipun demikian, teknik CV bukan tanpa
kelemahan. Kelemahan utamanya adalah asumsi bahwa individu maupun
kelompok individu yang merupakan target CV akan berpikir secara rasional
dalam menentukan nilai ekonomi sebuah fungsi ekosistem. Padahal dalam
kenyataannya, sifat ini tidak semua dimiliki oleh individu atau kelompok
individu seperti yang disinyalir oleh Stiglitz (2002) bahwa tidak semua
individu rasional.
Dalam konteks lain, Letson (2002) menyebutkan bahwa pendekatan
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Revealed Preferences lebih sensitif terhadap model ekonometrik yang
digunakan, tapi tidak terlalu sensitif terhadap pengumpulan data.
Sedangkan sebaliknya, pendekatan Stated Preferences lebih sensitif
terhadap pengumpulan data, tapi tidak terlalu sensitif terhadap pemodelan
ekonometrik.
Secara diagram, aplikasi dari teknik-teknik tersebut di atas untuk valuasi
ekonomi berbasis ekosistem disajikan dalam Tabel 3-1 berikut ini (Nunes,
et.al., 2003).
Tabel 3-1.

Total Economic Value dari Pesisir dan laut Dalam Konteks
Keanekaragaman Hayati

Interpretasi nilai ekonomi
Genetic and species diversity
(link 1-6)

Manfaat Keanekaragaman
Hayati
Input bagi proses produksi
(misalnya industri farmasi,
pertanian, perikanan, dll)

Natural areas and lanscape
diversity (link 1-4-5)

Perlindungan habitat
(misalnya perlindungan area
rekreasi, dll)

Ecosystem functions and
ecological services (link 2-5)

Nilai-nilai ekologi (misalnya
fungsi pengendalian banjir,
dll)

Non Use biodiversity (link 3)

Nilai keberadaan dan moral

Metode penilaian
ekonomi
CV : +
TC : HP : +
AB : +
PF : +
CV : +
TC : +
HP : AB : PF : +
CV : TC : HP : +
AB : +
PF : +
CV : +
TC : HP : AB : PF : -

Sumber : Nunes, et.al (2003)
Keterangan : CV = Contingent Valuation; TC = Travel Cost; HP = Hedonic Price; AB=Averting
Behavior; PF= Production Function; + = potensial digunakan; - = tidak disarankan untuk
digunakan
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3.2.. Kerangka Pendekatan Valuasi Ekonomi Pesisir dan laut
Berdasarkan uraian tentang konsepsi dan pengertian nilai ekonomi serta
karakteristik pesisir dan laut, maka pendekatan valuasi ekonomi pesisir dan
laut dapat dilakukan seperti yang disajikan secara diagram pada Gambar
3-2 berikut ini.
Ekosistem

Pulau-pulau
kecil

Tipologi
Sumberdaya/
Endowment

Spesies

Total
valuation

Komunitas

Sustainable small island development scheme

Endowment
fee/deposit

Gambar 3-2. Skema Konsepsi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut,
termasuk Pulau-Pulau Kecil

Seperti yang disajikan pada Gambar 3-2, pendekatan valuasi ekonomi
dimulai dari analisis terhadap tipologi pesisir dan laut yang meliputi tipe
ekosistem, tipe spesies dan komunitas yang ada di dalamnya. Dari ketiga
sub-tipologi tersebut dilakukan penilaian ekonomi yang berbasis pada teknik
valuasi yang relevan untuk setiap sub-tipologi. Total nilai ekonomi dari
keterkaitan antar ketiga sub-tipologi tersebut merupakan basis bagi
perhitungan endowment fee yang berfungsi sebagai guarantee fee bagi
penjaminan kelestarian ekosistem di pesisir dan laut melalui skema
kebijakan pembangunan pesisir dan laut berkelanjutan. Dalam konteks ini,
setiap investor yang akan mengelola sebuah pulau harus
memperhatikan ‖nilai ekonomi‖ pulau tersebut yang berbasis pada besarnya
endowment fee dan dibayar di muka. Pembayaran endowment fee ini dapat
dianggap sebagai deposit apabila terjadi kerusakan ekosistem di pulau
tersebut sehingga memenuhi kaidah ex-ante dan ex-post value (Barbier, et.al,
1997).
Untuk kasus pulau-pulau kecil misalnya, seperti yang diuraikan pada Bab IV
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Pedoman Umum Kebijakan Investasi Pulau-Pulau Kecil yang dikeluarkan
oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, 2004), bidang usaha yang
terbuka bagi investasi di pulau-pulau kecil terdiri dari 9 kegiatan utama yaitu
(1) budidaya laut; (2) pariwisata bahari; (3) industri perikanan; (4)
penyediaan air bersih; (5) resor dan restoran; (6) pertanian; (7) peternakan;
(8) perkebunan; dan (9) energi dan sumberdaya mineral. Dalam konteks
kegiatan-kegiatan potensial ini, maka rekomendasi utama pulau-pulau kecil
sebagai sasaran investasi adalah (1) pulau-pulau yang memiliki keindahan
alam terumbu karang, pantai, ombak sebagai sasaran kegiatan pariwisata;
(2) pulau-pulau kecil dengan kualitas perairan yang baik dan terlindung dari
ombak yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya kelautan
(marikultur); (3) pulau-pulau tidak berpenghuni dan memiliki potensi pakan
alami yang dapat dijadikan sebagai kawasan peternakan (ranching farm);
dan (4) pulau-pulau yang memiliki kandungan tanah subur sehingga
memungkinkan kegiatan pertanian berlangsung.
Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tentu saja memerlukan kajian investasi
yang mempertimbangkan seluruh aspek sistem pesisir dan laut baik sistem
alam (natural household)) maupun sistem manusia (human household) yang
dapat didekati dengan pendekatan ‖full economic valution‖ seperti yang
dapat disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 3-3 di bawah ini.
Nilai
Ekologis
Berdasarkan
pada
keberlanjutan
ekologis

Struktur
Ekosistem
&
Proses

Barang &
Jasa
Ekosistem
Fungsi-fungsi
ekosistem :
1.
2.
3.
4.

Regulasi
Habitat
Produksi
Informasi

Nilai SosialBudaya
Berdasarkan
pada persepsi
keadilan dan
kebudayaan

Nilai
Total

Proses
pembuatan
keputusan
untuk
menentukan
pilihanpilihan
kebijakan
dan
langkahlangkah
manajemen

Nilai
Ekonomi
Berdasarkan
pada efisiensi
dan
keefektifan
biaya

Gambar 3-3. Pendekatan ‖full economic valuation‖ pesisir dan laut (Diadopsi dari
Groot, et.al (2002))
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Dari Gambar 3-3 dapat dilihat pendekatan ‖full economic valuation‖
berangkat dari pemikiran bahwa sistem alam yang terdapat pada kawasan
pesisir dan laut melalui proses ekologi mengendalikan fungsi lingkungan
sebagai produsen bagi barang dan jasa. Dalam konteks ini lah, keterkaitan
dengan sistem manusia dimulai melalui upaya pemanfaatan barang dan
jasa yang dihasilkan oleh sistem alam (resources uses). Apabila
pemanfaatan yang dilakukan melebihi daya dukung pulau kecil maka proses
ekologis akan terganggu yang pada akhirnya akan mempengaruhi manfaat
(benefit) dan biaya (cost) serta nilai bersih dari sistem pulau kecil tersebut.
Lebih lanjut, Gilbert and Janssen (1998) menjelaskan bahwa fungsi sistem
alam dapat dikategorikan ke dalam empat jenis yaitu fungsi produksi, fungsi
regulasi, fungsi informasi, fungsi pembawa/habitat seperti yang dapat dilihat
pada Gambar 3-4 berikut ini.
FUNGSI-FUNGSI REGULASI
Perlindungan melawan pengaruhpengaruh kosmik berbahaya
Keseimbangan energi local dan
global
Komposisi kimiawi atmosfir
Komposisi kimiawi lautan
Iklim lokal dan global
Pencegahan longsor dan banjir
Penyerapan air dan penyimpanan
air bawah tanah
Pencegahan erosi tanah, control
sedimen
Formasi lapisan tanah teratas,
pemeliharaan kesuburan
Fikasasi energi matahari, produksi
biomassa
Penyimpanan/daur ulang bahan
organik
Penyimpanan/daur ulang nutrisi
Penyimpanan/daur ulang sampah
dan surplus
Mekanisme kotrol biologis
Habitat migrasi dan pembibitan
Keragaman biologis (dan genetis)

FUNGSI-FUNGSI PEMBAWAAN
(Perlindungan untuk tempat dan
substrat yang cocok)
Habitat manusia, perkampungan
(pribumi)
Kultivasi (misalnya hasil panen,
tenak, ikan)
Konversi energi
Rekreasi dan wisata
Perlidungan alam

FUNGSI-FUNGSI INFORMASI
Informasi estetik
Informasi spiritual dan relijius
Informasi bersejarah (nilai warisan)
Inspirasi kebudayaan dan artistik
Informasi Saintifik dan pendidikan

FUNGSI-FUNGSI
LINGKUNGAN ALAM

FUNGSI-FUNGSI PRODUKSI
Oksigen
Perairan (minuman, irigasi, dll)
Makanan dan nutrisi minuman
Sumberdaya genetik
Sumberdaya pengobatan
Bahan baku pabrik
Bahan baku konstruksi
Bahan bakar dan energi
Biokimia
Makanan ternak dan pupuk
Sumberdaya ornamental

Gambar 3-4. Fungsi Sistem Alam Sebagai Input Valuasi Ekonomi (Diadopsi dari
Gilbert and Janssen (1998))
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Keempat fungsi sistem alam tersebut seperti yang disajikan pada Gambar
3-4 di atas merupakan titik tolak dari valuasi ekonomi pesisir dan laut yang
dapat diturunkan ke dalam kategori ‖barang‖ dan ‖jasa‖, kemudian nilai dari
barang dan jasa tersebut didekati dengan menggunakan metode valuasi
yang paling reliable. Nilai bersih (net value) dari manfaat dan biaya yang
dihasilkan dari valuasi ekonomi tersebut kemudian dapat diperoleh melalui
pendekatan Extended Benefit-Cost Analysis (ECBA) seperti yang disarankan
oleh Ledoux and Turner (2002). Sementara itu, contoh pendekatan ‖full
economic valuation‖ sebagai akibat dari penebangan hutan (deforestation)
disajikan pada diagram berikut ini (Gambar 3-5).

Gangguan:
Deforestasi
pengurangan pada air
tanah

Minuman dan kerugian
industri

Fungsi produksi dan
harga pasar

pengurangan pada
perikanan

Penangkapan ikan

Fungsi produksi dan
harga pasar

peningkatan bahaya
makanan

Mortalitas dan
infrastruktur

Pendekatan human
capital dan harga pasar

Penurunan produktivitas
panen

Produksi pertanian

Fungsi produksi dan
harga pasar

Kerusakan hidroelektrisitas

Biaya kerusakan dan
produksi yang

Fungsi produksi dan
harga pasar

Pengurangan aktivitas
rekreasi

# tourist days &
pengeluaran WTP

Valuasi berdasarkan
preferensi dan biaya

Pengurangan keragaman
hayati

WTP untuk keragaman
hayati

Valuasi berdasarkan
dana internasional

Pengurangan produk W &
NW

Biaya Substitut dan waktu
koleksi

Biaya pasar (pengganti)

Pengurangan hutan
primer dan sekunder

Pengurangan sequestrasi

Biaya utuk perubahan
cuaca

IPCC nilai standar

Pengaruh pada fungsi
ekologi dan jasa

Pengaruh fisik dari
perubahan fungsi

Reduksi air :
meningkatkan banjir
dan kekeringan

Meningkatkan erosi

Menurunkan
pengendalian hama
dan penyerbukan

Pengaruh sosial-ekonomi
dari pengaruh fisik

Teknik spesifik dari
valuasi ekonomi

Gambar 3-5. Aliran Dampak Penebangan Hutan dan Pendekatan Valuasinya
(Diadopsi dari Baukering, et.al., (2003))
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3.2. Metodologi Valuasi Ekonomi
Barton (1994) menyajikan beberapa pendekatan metodologis untuk
melakukan penilaian (valuasi) dari sebuah ekosistem/sumberdaya alam
berdasarkan tipologi di atas. Sebagian besar dari pendekatan tersebut
berbasis pada pendekatan biaya (cost-approach) dengan alasan bahwa
pendekatan manfaat (benefit approach) relatif lebih sulit diprediksi
(Grigalunas and Congar, 1995). Tabel 3-2 menyajikan secara sistematik
beberapa pendekatan metodologi valuasi seperti yang dikemukakan oleh
Barton (1994).
Tabel 3-2. Pendekatan Metodologi Valuasi Ekosistem/Sumberdaya
No

Pendekatan

Teknik

1

Harga Pasar

Change-in-productivity Approach/Effect
of Production (EOP)
Loss-of-Earnings/Human Capital
Approach (HC)
Opportunity Cost Approach (OC)

2

Nilai pengeluaran langsung

Cost Effectiveness Analysis (CEA)
Preventive-Expenditure (PE)
Compensation Payments (CP)

3

Nilai

Pasar

Implisit

(Surrogate

Market)

Hedonic Value/Property-value approach
(PV)
Wage-differential Approach (WD)
Travel-cost Approach (TC)
Marketed Goods as Environmental
Surrogates (ES)

4

Nilai Pengeluaran Implisit

Replacement Cost (Rep. C)
Relocation Cost (Rel. C)
Shadow-Project Cost (SPC)

5

Artificial Market

Contingent Valuation Method

6

Non-WTP

Energy Theory of Value-Energy Analysis
(EA)

Sumber : Modifikasi dari Barton (1994).

Contoh teknik valuasi yang digunakan dalam penilaian ekonomi ekosistem
mangrove diberikan pada Tabel 3-3 berikut ini. Sementara tipologi lain
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diberikan oleh Spaninks and Baukering (1997) seperti yang disajikan pada
Tabel 3-4.
Tabel 3.3. Contoh Teknik Valuasi pada Penilaian Ekosistem Mangrove
Tipologi Nilai Ekonomi

Teknik Valuasi

Direct Use Values
Kayu

Market analysis

Produk Hutan Non Kayu

Market analysis, price of substitutes, indirect
substitution approach, indirect opportunity
cost

approach,

value

of

changes

productivity, barter exchange approach
Pendidikan, rekreasi

Travel cost method, hedonic prices

Pemukiman

Hedonic prices, replacement cost

Indirect Use Value
Perlindungan erosi

(shoreline)

Damage costs avoided

Perlindungan erosi (riverbanks)

Preventive expenditure

Penyerap polutan dan limbah manusia

Value of changes in production

Keanekaragaman hayati

Relocation costs

Penyedia habitat bagi biota migrator

Replacement costs

Penyedia breeding grounds

Replacement costs

Suplai nutrien

Replacement costs

Regenerasi nutrien

Replacement costs

Perlindungan terumbu karang

Replacement costs

Option Value

Contingent Valuation Method (CVM)

Existance Value

Contingent Valuation Method (CVM)

Sumber : Bann (1999).
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Tabel 3-4. Tipologi Metode Valuasi Ekonomi Sumberdaya Mangrove
Barang/Jasa
Produk kehutanan ( bahan baker kayu,
kayu-kayuan, long, sirap nipa)
Produk-produk perikanan dalam (on-site
fishery) (kepiting, ikan)
Perikanan pendukung (off-site fishery)
(Ikan, udang)
Jasa-jasa perlindungan yang disediakan
untuk properti dan aktivitas produksi

Produk budidaya perairan (ikan, udang)
Carbón sequestrasi
Tanaman-tanaman yang digunakan dalam
obat-obatan tradisional
Konservasi keragaman hayati
tanaman obat potencial
-

eko-wisata

non-use value
Non-use related benefit lainnya

Metode Valuasi (valuation methode)
dapat dipakai
Analisis permintaan/penawaran
Harga pasar
Harga pasar pengganti
Pendekatan fungsi produksi

yang

Pendekatan fungsi produksi
Metode biaya hedonik
Perilaku pencegahan
(biaya penggantian)
(Metode biaya rehabilitasi)
(Biaya pendirian tambahan)
(Biaya relokasi)
Analisis permintaan/penawaran
Harga pasar
Penurunan dalam biaya kerusakan masa
depan yang terduga dari perubahan cuaca
Harga substitut
Valuasi berdasarkan preferensi
Nilai Verduga dari tanaman
sumber bahan obat-obatan
Metode biaya perjalanan
Valuasi berdasarkan preferensi
Valuasi berdasarkan preferensi
Valuasi berdasarkan preferensi

sebagai
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3.3. Kerangka Pendekatan Valuasi Ekonomi
Barbier, et.al (1997) menyediakan sebuah kerangka pendekatan valuasi
ekonomi di mana terdapat 3 tahapan utama dalam melakukan valuasi
ekonomi sumberdaya pesisir dan laut, yaitu :
Tahap pertama, adalah mendefinisikan problem dan memilih
pendekatan yang tepat untuk melakukan economic assessment.
Tahap kedua, adalah mendefinisikan ruang lingkup (scope) dan
batasan (limits) dari analisis yang dilakukan serta informasi yang
diperlukan untuk melakukan pendekatan terpilih.
Tahap ketiga, adalah mendefinisikan metode pengumpulan data dan
teknik valuasi termasuk analisis dari distribusi dampak yang
mungkin dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut
Ketiga tahapan tersebut di atas dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan pendugaan ekonomi (economic assessment) secara utuh
yang menggambarkan "willingness to pay" yang benar dari masyarakat
terhadap manfaat yang dihasilkan dari ekosistem pesisir dan laut. Secara
diagram ketiga tahapan kerangka pendekatan valuasi ekonomi sumberdaya
pesisir dan laut disajikan pada Gambar 3-6. Uraian secara ringkas dan
padat (concise) dari ketiga tahapan utama disajikan berikut ini.
Tahap I : Mendefinisikan Problem dan Pendekatan
Pendekatan yang diperlukan dalam sebuah analisis tergantung dari problem
yang dihadapi dari sebuah pentingnya valuasi ekonomi sumberdaya pesisir
dan laut. Barbier, et.al (1997) menyebutkan bahwa ada tiga jenis
pendekatan valuasi yaitu (1) impact analysis; (2) partial valuation dan (3)
total valuation. Impact Analysis dilakukan dalam kerangka pendugaan nilai
dampak dari sebuah problem lingkungan spesifik, misalnya dampak akibat
tumpahan minyak. Sedangkan partial valuation adalah pendekatan valuasi
terhadap alternatif pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, seperti
apakah ekosistem mangrove dibabat habis untuk tambak atau dijadikan
kawasan wisata konservasi. Total valuation adalah pendekatan valuasi total
terhadap kontribusi sumberdaya pesisir dan laut kepada perekonomian
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sebuah kawasan, seperti nilai ekonomi total ekosistem mangrove sebagai
kawasan wisata atau lindung.

Menentapkan Masalah Spesifik,
Sasaran dan Tujuan

Tahap 1

Memilih Pendekatan Penilaian

Valuasi
Bagian

Valuasi
Total

Mengidentifikasi
Tipe Sistem,
Skala dan
Batasan

Mengidentifikasi
Tipe Sistem,
Skala dan
Batasan

Daftar Nilai-nilai

Daftar Nilai-nilai

Daftar Nilai-nilai

Ranking Berdasarkan
Kepentingan Dampak

Ranking Berdasarkan
Kepentingan Nilai dan
Kebutuhan Penilaian

Ranking Berdasarkan
Kepentingan Nilai dari
Total Sistem

Analisis
Dampak

Tahap 2

Mengidentifikasi
Tipe Sistem,
Skala dan
Batasan

Menetapkan Kebutuhan-Kebutuhan Informasi

Tahap 2
Menentukan Hambatan-Hambatan Sumberdaya

Memilih Metode Kolesi Data

Memilih Metode Penaksiran Dan Teknik Valuasi

Gambar 3-6. Kerangka Tahapan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut
(Diadopsi dari Barbier, et.al (1997))
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Tahap II : Ruang Lingkup dan Analisis Keterkaitan Ekologis
Tahap kedua adalah identifikasi analisis dan informasi yang diperlukan
untuk melakukan valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut. Identifikasi
ini meliputi identifikasi sistem sumberdaya, skala waktu analisis, dan
batasan geografis serta analitik yang akan dilakukan. Identifikasi ini akan
menghasilkan fakta yang berbeda tergantung masalah yang muncul dalam
konteks valuasi ekonomi sumberdaya. Dalam konteks efek pencemaran
perairan terhadap sumberdaya terumbu karang akan menghasilkan
identifikasi yang berbeda terhadap batasan geografis dan skala waktu
analisis karena terkait dengan aliran dampak pencemaran. Sedangkan
untuk problem manfaat ekonomi sumberdaya terhadap kesejahteraan
masyarakat akan menghasilkan identifikasi batasan geografis yang lebih
luas dengan skala waktu yang lebih lama.
Dalam tahap kedua analisis valuasi ekonomi sumberdaya ini, paling tidak
ada dua hal yang penting dan perlu diperhatikan yaitu (1) dasar (baseline)
evaluasi, dan (2) batasan geografis dan analisis dari ekosistem yang akan
dievaluasi.
Setting the Baseline : Pendekatan ―With or Without Project‖
Tahap ini disebut sebagai tahap paling kritis dalam evaluasi ekonomi
ekosistem hutan mangrove. Secara umum, kondisi dasar dari evaluasi
ekosistem adalah kondisi tanpa proyek atau sebelum alternatif pengelolaan
ekosistem diimplementasikan. Analisis terhadap ―tanpa proyek‖ (without
project) akan memudahkan seseorang untuk memberikan penilaian tentang
perbedaan yang muncul akibat penentuan sebuah alternatif pengelolaan.
Walaupun alternatif pengelolaan masih dalam proses pertimbangan, opsi
―tanpa proyek‖ harus secara teoritis disampaikan, dengan pertimbangan
bahwa hal ini akan membuat evaluator (analist) mampu menyatakan
perubahan yang dihasilkan dari alternatif pengeloaan (with project),
dibandingkan dengan apabila tanpa alternatif pengelolaan (without project).
Mendefinisikan Batas Geografis dan Analisis
Dalam konteks ekosistem mangrove, misalnya, Bann (1998) menyatakan
bahwa karena sifatnya yang unik, tidak ada dua kawasan ekosistem
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mangrove yang memiliki kesamaan karakteristik. Dengan demikian batasan
geografis dan analisis tergantung pada kawasan ekosistem mangrove yang
diteliti dan tipe masalah yang akan dianalisis.
Tugas pertama adalah mendelienasi sistem mangrove dari lingkungan
sekitarnya. Hal ini penting dalam konteks memberikan batas bagi sistem
(dalam hal ini ekosistem mangrove) yang akan dianalisis. Fungsi-fungsi
ekologi yang terdapat di dalam sistem dapat diidentifikasi sebagai aset
ekosistem (ecosystem properties), sedangkan fungsi yang diperoleh dari luar
sistem dipertimbangkan sebagai variabel input. Penentuan batas sistem
membantu peneliti dalam identifikasi, ranking, dan evaluasi dari
fungsi-fungsi ekosistem mangrove, atribut dan pemanfaatannya.
Berikutnya adalah mendisain rentang waktu (time horizon) yang akan
digunakan sebagai basis dari aliran manfaat dan biaya dari setiap alternatif
pengelolaan yang dianalisis. Penentuan rentang waktu ini tergantung
alternatif pengelolaan yang dianalisis dan aliran fungsi ekologi yang terkait
dengan alternatif pengelolaan tersebut. Alternatif pengelolaan ekosistem
mangrove sebagai kawasan hutan komersial misalnya akan dipengaruhi oleh
waktu pertumbuhan kayu (tegakan) hingga menjadi komoditas siap tebang.
Rentang 20-30 tahun mungkin tidak cukup untuk mengetahui dampak dari
fungsi estetik hutan mangrove. Apabila rentang waktu sudah ditentukan,
maka yang terpenting dalam tahap ini adalah bahwa manfaat dan biaya
yang muncul harus dianalisis dengan menggunakan rentang waktu yang
sama.
Analisis Keterkaitan Ekologi-Ekonomi
Langkah ini penting dilakukan sebelum analisis evaluasi ekonomi dilakukan
dalam konteks bahwa analist harus mengidentifikasi dan mengkuantifikasi
dampak aktual dan potensial dari sebuah alternatif pengelolaan. Hal ini
membutuhkan pengetahuan tentang sistem sumberdaya ekologi, fungsi dan
atribut1. Dalam kasus ekosistem mangrove, misalnya, paling tidak ada 9
fungsi utama ekosistem yang secara ekologis sangat penting dan harus
1

Fungsi didefinisikan sebagai aspek dari sebuah ekosistem yang secara potensial maupun aktual
medukung dan melindungi aktivitas manusia tanpa harus digunakan secara langsung, atau mendukung
dan melindungi proses ekosistem. Sedangkan atribut didefinisikan sebagai aspek dari sebuah ekosistem
yang tidak harus menyediakan fungsi atau mendukung sebuah pemanfaatan, tetapi memiliki ―nilai‖
menurut pandangan komunitas lokal.
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dimasukkan sebagai variabel input maupun variabel atribut dalam analisis
evaluasi ekonomi ekosistem mangrove (Tabel 3-5).
Tabel 3-5. Fungsi Ekologis Ekosistem Mangrove
No
1

Fungsi Ekologis
Stabilisator
Pantai

2

Pengisian Air Tanah

3

Kontrol banjir

4

Kontrol Sedimen dan
Nutrien

5

Perlindungan habitat
dan keanekaragaman
hayati

6

Biomas
produktivitas

7

Bank genetis

8

Rekreasi

9

Perikanan

10

Produk kehutanan

Garis

dan

Deskripsi
Ekosistem mangrove dikenal sebagai ekosistem yang
mampu melindungi garis pantai dari ancaman erosi
maupun abrasi. Hal ini dicapai dengan adanya fungsi
stabilisasi tanah melalui penguatan akar dari pohon
mangrove. Selain itu, akar-akar dan tegakan kayu hutan
mangrove mampu menjadi trapper (penjebak) sedimen,
sehingga mengurangi ancaman terhadap erosi pantai.
Pengisian air tanah (ground water recharge) didefinisikan
sebagai penurunan air permukaan ke dalam sistem air
tanah. Dengan bantuan akar dan ekosistem mangrove,
maka air permukaan dapat lebih lama ditahan dan masuk
ke dalam sistem air tanah secara berkelanjutan.
Ekosistem mangrove mampu menahan laju banjir
(misalnya karena hujan atau luapan air sungai).
Atribut fisik ekosistem mangrove seperti daun, kayu, dan
kedalaman air mampu menahan laju (slow down) aliran air
sehingga mampu mendeposisi sedimen. Deposisi ini
terkait dengan pemindahan bahan toksik dan nutrien.
Ekosistem mangrove menyediakan habitat bagi
spesies-spesies perairan pasang surut seperti udang,
ikan, dan kepiting. Selain itu, beberapa satwa seperti
burung, ular dan jenis kera mangrove juga terkait dalam
konteks habitat dengan ekosistem mangrove
Biomas vegetasi ekosistem mangrove menjadi salah satu
basis bagi rantai makanan dalam ekosistem tersebut.
Dengan suplai biomas vegetasi tersebut, maka
produktivitas
ekosistem
menjadi
terjamin
keberlanjutannya.
Kawasan mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang
menjadi sumber genetik bagi spesies-spesies komersial.
Dengan fungsi ekosistemnya yang ‖by nature‖ memiliki
nilai estetik, maka kawasan hutan mangrove dapat
menjadi kawasan rekreasi dan pusat turis.
Spesies perairan yang terkait dengan ekosistem mangrove
memiliki nilai ekonomi tinggi karena sebagian dari spesies
tersebut merupakan target dari usaha perikanan seperti
udang, kerang dan kepiting.
Kayu dan tegakan hutan mangrove lainnya dapat menjadi
sumber bahan baku bagi sektor konstruksi dan energi.

Sumber : Bann (1998)

Dalam konteks ini, sumberdaya pesisir dan laut, termasuk misalnya
ekosistem mangrove tidak berdiri sendiri melainkan sebuah kesatuan fungsi
dan material dengan ekosistem lain. Langkah penting dalam konteks ini
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adalah mengidentifkasi keterkaitan antar fungsi ekologis dalam ekosistem
mangrove baik keterkaitan internal maupun eksternal. Tanpa mengetahui
keterkaitan antar fungsi ini maka evaluasi ekonomi yang dilakukan terhadap
ekosistem mangrove akan kurang optimal. Dalam konteks ini, studi-studi
yang dilakukan oleh Gilbert and Jansenn (1998) atau Barbier, et.al (2002)
menjadi penting.
Ketika keterkaitan ekologi dari fungsi ekosistem mangrove merupakan faktor
penting dalam kajian ekonomi pengelolaan ekosistem ini, namun demikian
informasi dan pengetahuan tentang dinamika ekologi mangrove terkait
dengan fungsi dan manfaatnya terhadap unsur ekosistem maupun sistem
manusia masih berlum banyak diketahui (Bann, 1998). Sebagai contoh
ekosistem mangrove memiliki peran penting sebagai habitat dari beberapa
jenis ikan dan udang. Dengan demikian ‖loss of productivity‖ dari
sumberdaya ikan akibat konversi ekosistem mangrove dapat diestimasi.
Namun demikian tidak jarang hubungan antara ‖fungsi produksi‖ ekosistem
mangrove untuk sumberdaya perikanan belum diketahui dengan tepat
karena dinamika ekologinya yang relatif belum banyak diketahui. Secara
diagram, keterkaitan antara proses ekologi dan nilai ekonomi dapat
digambarkan seperti yang diadopsi dari Scott, et.al (1998) berikut ini
(Gambar 3-7).
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Gambar 3-7. Keterkaitan Antara Proses Ekologi dan Valuasi Ekonomi (Scoot, et.al,
1998)

Dari Gambar 3-7 di atas dapat dijelaskan bahwa keterkaitan antara proses
(interaksi antar elemen dalam ekosistem) berhubungan dengan fungsinya
(aspek proses ekosistem yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan
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manusia; atau aspek penting dalam interaksi dalam ekosistem; atau dapat
dilihat sebagai tujuan dari proses ekologi). Resultan dari keduanya
menghasilkan unit services (atribut ekologi yang bersifat antroposentris)
yang berujung pada valuasi ekonomi dari atribut antroposentris tersebut.
Tahap III : Penentuan Teknik Valuasi dan Skenario Pengelolaan Ekosistem
Tahap berikutnya adalah penentuan teknik valuasi yang sesuai dengan
problem dan tujuan yang akan dilakukan. Beberapa alternatif teknik valuasi
untuk kasus ekosistem mangrove misalnya dapat dilihat pada Tabel 3-4 di
atas. Selanjutnya, ujung dari algoritma kajian valuasi ekonomi sumberdaya
pesisir dan laut adalah penentuan alternatif pengelolaan yang akan
direkomendasikan oleh pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, beberapa
alternatif yang mungkin untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut
kemudian diidentifikasi dan diuji. Secara konvensional, with-and-without
project decision dilakukan dengan alat Analisis Biaya dan Manfaat (Cost
Benefit Analysis), dimana parameter yang digunakan adalah Net Present
Value (NPV) dan Benefit-Cost Ratio (BCR). Namun dalam konteks ekosistem,
analisis criteria ganda (Multi Criteria Analysis) relevan digunakan. Dalam
konteks ini, identifikasi alternatif menggunakan kriteria efisiensi
(benefit-cost ratio), keadilan (equity) dan keberlanjutan (sustainability) bagi
penentuan prioritasnya (Janssen and Padilla, 1999).
Beberapa alternatif pengelolaan ekosistem mangrove dapat dilihat pad Box
3-1 berikut ini yang diadopsi dari Janssen and Padilla (1999).
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Box 3-1. Beberapa Alternatif Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Janssen and Padilla,
1999)
BOX 3.1
Kehutanan Komersial (Commercial Forestry-CF). Volume komersial tertentu dari produk-produk
kehutanan adalah untuk dipanen. Sistem budidaya kehutanan yang dibutuhkan untuk ini adalah metode
tanaman bibit dengan penanaman; tanaman bibit (tanaman induk) tidak dipanen, dan ditinggalkan untuk
melindungi propagula pada area pemanenan. Demikian pula, perjanjian pemeliharaan mangrove antara
pemerintah dan masyarakat bisa ditempatkan pada lokasi untuk alternatif manajemen ini. Jadi, penghasilan
dari kehutanan mangrove komersial bisa menambah penghasilan masyarakat lokal sebagai koperasi.
Budidaya perairan dan kehutanan (aqua-silviculture-AS). Sebagian dari wilayah mangrove dikonversi
untuk kolam ikan sementara bagian lainnya tetap dipertahankan. Zona buffer dialokasikan berdasarkan pada
kebutuhan legal yaitu 50 meter untuk wilayah yang menghadap ke laut dan 20 meter sepanjang aliran
sungai. Wilayah sisa disediakan bagi budidaya perairan dan kehutanan (aqua-silviculture) dengan perkiraan
rasio 30 per 70 untuk kolam ikan dan hutan. Hal ini merupakan sebuah alternatif penggunaan kombinasi
dimanan budidaya hutan dan budidaya perairan dijalankan secara simultan pada satu kompartemen kolam.
Mempertimbangkan biaya invesatasi yang tinggi pada konstruksi kompartemen kolam, penduduk coastal
mungkin tidak bisa berpartisipasi dalam alternatif manajemen. Penyandang yang paling munkin adalah
mereka yang bisa menanggung biaya invesatasi, yang manan merupkan investor yang kaya, atau dari
Pagbilao tetapi bisa saja dari mana saja (Padilla dan Tanael, 1996b).
Budidaya perairan semi-intensif (Semi-intensive aquaculture-SI). Hutan mangrove dikonversi untuk
kolam ikan untuk budidaya perairan semi-intensif dengan memperhatikan zona buffer yang dibutuhkan.
Wilayah sisa akan dilindungi oleh sistem kolam dan sistem distribusi air. teknologi budidaya semi intensif
yang direkomendasikan merupkan rata-rata empat musim panen dari milk fish per tahun dengan kepadatan
sekitar 0.3 fingerling per m2. Kepadatan yang rendah dan penggunaan terbatas dari kimia supplemen
makanan dalam budidaya kolam semi intensif adalah mungkin untuk memastikan keberlanjutannya. Untuk
alternatif manajemen melibatkan budidaya perairan, perjanjian sewa kolam ikan bisa dilelang. Yang
demikian akan mengarah pada orang-orang kaya yang mampu untuk meningkatkan biaya yang tinggi
pengembangan kolam.
Kehutanan Komersial dan Budidaya Perairan intensif (Commercial forestry and intensive
aquaculture-CF/IA). Alternatif ini membagi wilayah menjadi hutan komersial dan kolam ikan untuk budidaya
perairan intensif. Hal ini merupkan salah satu usaha untuk memenuhi permintaan akan mangrove. Perjanjian
pemeliharaan mangrove bisa ditandatangani oleh masyarakat untuk alternatif kehutanan komersial
sementara sewa kolam ikan bisa dilelang.
Kehutanan Subsisten dan Budidaya Perairan intensif (subsistence forestry and intensive
aquaculture-SF/IA). Ini hampir sama dengan alternatif sebelumnya kecuali bahwa hutan sisa nya digunakan
untuk tujuan subsisten. Perjanjian masa jabatan akan sama dengan alternatif hutan subsisten dan alternatif
budidaya perairan.
Pemeliharaan (preservation-PR). Ekstraksi dari produk-produk hutan tidak diperbolehkan tetapi
penangkapan ikan dan kerang-kerangan seperti gastropoda dan keipiting diijinkan. Rencana institusional
terkini dapat diakses terbuka melalui manajemen berbasis masyarakat dari mangrove dan sumberdaya
perikanan teluk bisa disusun. Yang paling tergantung pada sumberdaya perikanan mangrove adalah para
nelayan miskin dari desa coastral pagbilao. Alternatif ini merupkan kelanjutan yang esensial dari stauts quo
tetapi dengan pencegahan pemburuan yang efektif.
Kehutanan Subsisten (subsistence forestry-SF). Masyarakat koastraltidak diperbolehkan memperoleh
seluruh atau sebagian dari kebutuhan produk hutan mereka dari hutan. Masyarakat tersebut mengelola
sendiri hutan tersebut secara baik dengan kebijkan yang ada dalam masyarakat berbasis manajemen hutan.
Untuk meneruskan keuntungan dengan hasil panen maksimum yang diperbolehkan, tidak melebihi kapasitas
hutan untuk regenerasi dan berkembang , ini diberlakukan.
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BAB 4

Pendekatan Produktivitas
(Effect on Production
Approach)

4.1. Pendahuluan
ekayaan alam (natural assets) memiliki nilai bagi manusia karena
alam merupakan sumberdaya yang produktif, yang menghasilkan
manfaat baik dalam bentuk barang maupun jasa selama periode
waktu tertentu. Dalam konteks ini lah, pendekatan produktivitas
dalam penilaian ekonomi sumberdaya alam dilakukan dengan asumsi
bahwa sumberdaya alam dipandang sebagai input bagi suatu produk final
(final goods) yang bernilai bagi publik, dan kapasitas produksi dari
sumberdaya alam tersebut dinilai dari seberapa besar kontribusi
sumberdaya alam tersebut kepada produksi produk final (Grigalunas and
Congar, 1995).
Secara konsepsual, pendekatan produktivitas beranjak dari pemikiran
bahwa apabila ada gangguan terhadap sistem sumberdaya alam (misal
polusi), maka kemampuan sumberdaya alam untuk menghasilkan aliran
barang atau jasa menjadi terganggu (injured). Gangguan ini mengakibatkan
perubahan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam
tersebut, yang pada akhirnya akan mengubah pula perilaku pemanfaatannya.
Perubahan perilaku pemanfaatan ini akan mengubah nilai dari sumberdaya
alam tersebut. Secara diagram, kerangka berpikir dari pendekatan
produktivitas ini disajikan pada Gambar 4-1.
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Gangguan terhadap SDA

Fungsi sistem SDA
terganggu
Aliran produksi barang dan
jasa terganggu

Perubahan produksi
barang dan jasa

Perubahan perilaku
pemanfaatan SDA

Perubahan nilai
manfaat SDA

Gambar 4-1. Kerangka Berpikir Pendekatan Effect on Production Approach

Menurut Grigalunas and Congar (1995), pendekatan produktivitas sangat
berguna apabila produk final dapat secara relatif mudah dinilai dan
informasi tentang aliran barang dan jasa dari SDA yang dinilai relatif tersedia.
Namun terkadang, konsumen tidak terlalu perhatian terhadap aliran barang
dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam, sehingga bagian ini
menjadi yang terpenting dalam proses valuasi ekonomi dengan
menggunakan pendekatan produktivitas ini.
4.2. Konsep Dasar
Seperti yang telah dikemukakan di atas, pendekatan produktivitas
memandang sumberdaya alam sebagai input dari produk akhir yang
kemudian digunakan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, langkah
pertama dari pendekatan ini adalah menentukan aliran jasa dari
sumberdaya alam yang dinilai kemudian dianalisis hubungannya dengan
produk akhir yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kawasan pesisir diasumsikan hanya
memiliki fungsi sebagai tempat pembesaran ikan (nursery ground). Pada
kasus ini, maka luas kawasan pesisir menjadi input bagi produktivitas hasil
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tangkapan ikan yang menjadi produk akhir bagi masyarakat. Hubungan
antar variabel tersebut dapat diekspresikan ke dalam sebuah persamaan
sebagai berikut:

X

f(W,E) X

0

β W β E β E 2 ......................................... (1)
1
2
3

di mana X = stok ikan dalam kondisi keseimbangan; W = total luas kawasan
pesisir; E = jumlah upaya tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan,
dan F (W,E) = fungsi produksi ikan.
Apabila diasumsikan level upaya tangkap adalah tetap, terlepas dari jumlah
hasil tangkapan, maka perubahan nilai ekosistem pesisir terkait dengan
jumlah hasil tangkapan sebelum dan sesudah perubahan kawasan pesisir
atau W + ∆ W. Total hasil tangkapan (H) merupakan fungsi dari stok ikan (X),
upaya tangkap (E) dan koefisien daya tangkap (catchability coefficient; q),
maka fungsi H dapat diekspresikan sebagai:

H

qX E ................................................................................. (2)

Di mana α=β=1 sehingga model harvest (H) dapat diinterpretasikan sebagai
fungsi stok sumberdaya ikan dan upaya tangkap (Effort) dengan perubahan
konstan (constant return to scale).
Kemudian nilai produktivitas kawasan pesisir terkait dengan perikanan
adalah:
TR pH 0 pH1 ....................................................................... (3)
di mana p = harga ikan per unit volume, H1 = produksi perikanan setelah
perubahan kawasan pesisir, dan H0 = produksi perikanan sebelum
perubahan. Dengan menggunakan persamaan (3), maka persamaan (2)
dapat dituliskan sebagai berikut :
pqX1 E pqX 0 E pqE( X 1 X 0 ) ................................ (4)
Dengan menggunakan persamaan (1), maka perubahan nilai ekosistem
pesisir terkait dengan jumlah hasil tangkapan ikan adalah :

pqE[ f ( E ,W
pqE[ X 0
[X0

1

W

1

W)
(W

f ( E ,W )
W)

2

E

3

2

E

E 2 ]]

3

............... (5)

E2

pqE

1

W
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Dari persamaan (5) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nilai
ekosistem pesisir dalam konteks adalah fungsi dari harga ikan dan
perubahan luas kawasan pesisir. Dengan mengumpulkan data harga ikan
(p), jumlah upaya tangkapan (E) dan perubahan luas kawasan pesisir (W),
maka kita dapat menduga nilai ekosistem pesisir berdasarkan fungsinya
terhadap produktivitas perikanan. Pendekatan ini sering disebut sebagai
pendekatan Effect on Production (EOP).
Selanjutnya Barton (1994) menyatakan bahwa EOP diukur dengan
menggunakan harga bayangan (shadow price) yang dihitung berdasarkan
harga pasar yang telah dijustifikasi dengan menggunakan faktor distorsi
market atau ekuitas sosial seperti harga FOB apabila komoditas final
produknya diekspor, harga tenaga kerja oportunitas apabila menggunakan
tenaga kerja domestik, dst. Barton (1994) mengkategorikan beberapa jenis
metode estimasi suplai atau fungsi produksi dari output sumberdaya pesisir
dan laut :
a. Present Value Generated Per Hectare Model – Income Approach
Teknik ini dilakukan dengan mengkapitalisasi atau mendiskon aliran bersih
dari manfaat sumberdaya alam (produksi ekologis/biologis) yang diambil
sebagai indikator nilai sekarang (present value) dari sebuah habitat pesisir.
Dengan membagi total present value dari produksi sumberdaya pesisir
dengan luas kawasan pesisir akan diperoleh nilai sekarang per hektar dari
sumberdaya pesisir. Pendekatan ini mengabaikan biaya produksi yang
dikeluarkan baik yang berasal dari tenaga kerja atau faktor produksi lainnya.
Formula dari pendekatan ini diberikan sebagai berikut :
T

PV Per Hectare Model = [

Bt / (1+r)t]/L .............................................. (6)
t 0

di mana Bt = manfaat bersih dari sumberdaya kawasan pesisir, T= jumlah
tahun proyeksi nilai, r= tingkat diskon riel dan L = luas kawasan sumberdaya
pesisir.
b. Residual Rent Approach
Residual rent didefinisikan sebagai perbedaan antara biaya faktor produksi
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dan nilai panen dari sumberdaya alam. Residual rent dapat dilihat sebagai
kontribusi sistem alam atau faktor pendapatan (factor income) terhadap
nilai ekonomi total.
T

PV Residual Rent Model = [

Bt Ct / (1+r)t]/L .................................... (7)
t 0

di mana Bt = manfaat produksi dari sumberdaya kawasan pesisir, Ct = biaya
produksi, T= jumlah tahun proyeksi nilai, r= tingkat diskon riel dan L = luas
kawasan sumberdaya pesisir.
4.3. Analisis Ekologi-Ekonomi
Pendekatan EOP memerlukan sebuah pendekatan yang integratif antara
flow ekologi dan flow ekonomi karena pendekatan ini lebih memfokuskan
pada perubahan aliran fungsi ekologis yang memberikan dampak pada nilai
ekonomi sumberdaya alam yang dinilai. Menurut Hufschmidt, et.al., 1983)
memberikan beberapa langkah analisis integrasi ekologi-ekonomi dalam
konteks metode EOP sebagai berikut:
1. mengidentifikasi input sumberdaya, output (produksi sumberdaya) dan
residual sumberdaya dari sebuah proyek;
2. melakukan kuantifikasi aliran fisik dari sumberdaya;
3. melakukan kuantifikasi keterkatian antar sumberdaya alam;
4. melakukan kuantifikasi aliran dan perubahan fisik ke dalam terminologi
kerugian dan manfaat ekonomi;
4.4. Contoh Kasus
Sebuah contoh kasus pendekatan EOP diberikan oleh Lynne, et. al. (1981)
yang mengukur nilai per hektar kawasan lahan basah (marsh) di pantai Teluk
Florida. Nilai ini didekati dari produksi kepiting yang merupakan produk
dominan kawasan tersebut. Dalam proses ini, langkah pertama adalah
menduga hubungan antara jumlah produksi kepiting (Ct) dengan jumlah
upaya tangkap (Et) dan luas kawasan pantai (Mt) dengan sebuah model
sebagai berikut :

Cit

0

1

ln(M i ,t 1 ) Et

2

ln(M i ,t 1 ) Et

2
3

Ci ,t 1 .............. (8)

Hasil ini memberikan model pendugaan parameter dengan menggunakan
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teknik regresi sederhana seperti yang disajikan pada Tabel 5-1 sebagai
berikut.
Tabel 5-1. Hasil Regresi Model Keterkaitan Antara Produksi Kepiting, Upaya
Tangkap dan Luas Kawasan Lahan Basah
Variabel

Hasil estimasi parameter

t-stat

Intercept

-6594

-1.43

ln(Mi,t-1) Et

48.2

2.03

ln(Mi,t-1)Et2

-0.48

-1.69

Ci,t-1

0.40

2.17

R2=

0.78

DW = 2.05

Sample size = 22
Sumber : Lynne, et.al (1981)

Dengan menggunakan hasil estimasi parameter tersebut, maka dapat
diperoleh estimasi hasil tangkapan kepiting per tahun yang kemudian
apabila dikalikan dengan harga per satuan volume kepiting (Pt), baik
menggunakan harga konstan maupun harga dasar tahun tertentu, maka
diperoleh nilai total hasil tangkapan kepiting. Dengan menggunakan
pendekatan ini, maka nilai per hektar kawasan pantai dapat diestimasi
dengan membagi nilai total hasil tangkapan kepiting dengan luas kawasan
pantai.
4.5. Pendekatan Permintaan (Demand Approach)
Valuasi ekonomi dengan menggunakan pendekatan perubahan produksi
dapat juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan permintaan.
Dengan fungsi permintaan yang telah diestimasi, maka analis dapat
menggunakan model permintaan untuk mengestimasi perubahan surplus
konsumen dan produsen terkait dengan perubahan jumlah sumberdaya
yang diminta. Valuasi dengan pendekatan permintaan sering digunakan
untuk kasus manfaat langsung (direct use values) seperti ikan pada
ekosistem terumbu karang, kayu bakar pada ekosistem mangrove, dan
lain-sebagainya.
Langkah-langkah estimasi fungsi permintaan dan
perhitungan surplus konsumen dapat dilihat pada bagian berikut ini.
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A. Pendugaan Fungsi Permintaan Untuk Direct Uses Value

n
X 1 X 2 ... Xn ............................................................ (9)
0 1
2

Q
Keterangan :

Q = jumlah sumberdaya yang diminta (kayu bakar, udang laut, hasil tambak,
rekreasi); X1 = harga; X2, X3, ….Xn = karakteristik sosial ekonomi
konsumen/rumah tangga. Dalam konteks ini, hubungan antara harga (X1)
diasumsikan negatif terhadap permintaan sumberdaya. Semakin mahal
harga sumberdaya semakin rendah tingkat permintaan terhadap
sumberdaya tersebut.
B. Pendugaan Nilai Ekonomi
(1) Transformasi Intersep Baru Fungsi Permintaan (9)

LnQ

0

LnQ ((

0

LnQ

'

1

2

1

LnX1

( Ln X 2 ) ..

2

LnX 2
n

... nLnX n ................ (10)

( Ln X n ))

1

LnX 1 .................. (11)

LnX 1 ........................................................................... (12)

(2) Transformasi fungsi permintaan (12) ke fungsi permintaan asal

Q exp( ' ) X 1 ................................................................................. (13)
atau

Q

X

1

............................................................................................ (14)

(3) Menjadikan Q ke dalam fungsi harga
X1

1

Q ............................................................................................... (15)

atau
X1

Q1 /

1

1/

1

........................................................................................... (16)
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(4) Menduga Total Kesediaan Membayar (Nilai Ekonomi Sumberdaya)

U

a
0

f (Q)dQ ................................................................................... (14)

Di mana :
U = utilitas terhadap sumberdaya
a = batas jumlah sumberdaya rata-rata yang dikonsumsi/diminta
f(Q) = fungsi permintaan
(5) Menduga Konsumen Surplus

TPt ................................................................................... (15)

CS U

TPt X 1 Q ........................................................................................ (16)
Di mana :
CS = konsumen surplus
TPt = total harga yang dibayarkan
Q = rata-rata jumlah sumberdaya yang dikonsumsi/diminta
X1 = harga per unit sumberdaya yang dikonsumsi/diminta (diturunkan dari
fungsi permintaan (persamaan (5))

(6) Pendugaan Nilai Ekonomi (U), Harga yang dibayarkan (Pt) dan Konsumen
Surplus per unit sumberdaya (CS)
Misal : Kayu Bakar (m3)

U / m3

U ........................................................................................ (17)
Q

Pt / m 3

Pt
Q

CS / m 3
(7)

CS .................................................................................... (19)
Q

Pendugaan Total Nilai Ekonomi Sumberdaya

TEM
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i
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Tabel 4-2. Faktor Pengganda Sumberdaya
No

Jenis Sumberdaya

Faktor Pengganda (γi)

1

Kayu Bakar

9

2

Hasil tambak tumpangsari

m3/ha

x

luas

Sumber
hutan

Dahuri, et.al (1995)

produksi
Luas

lahan

tambak

-

tumpangsari
3
4

Udang laut
Rekreasi

Y (103) = 5,473 + 0,1128

Martusubroto

X(104)

Naamin (1977)

Jumlah pengunjung

-

dan

B. Pendugaan Nilai Tidak Langsung
Nilai ini dapat diestimasi dengan menggunakan pendekatan replacement
cost/damage avoided cos 2 t yang diaplikasikan untuk fungsi ekosistem
mangrove sebagai penahan gelombang (buffer zone). Biaya rehabilitasi per
hektar mangrove dapat digunakan sebagai proksi bagi replacement cost.

IUV

(Cr / m 2 ) M ................................................................... (21)

Di mana :
IUV = indirect use values; buffer zone
Cr = biaya rehabilitasi mangrove per hektar atau m2
M = luas hutan mangrove (ha atau m2)
C. Pendugaan Nilai Pilihan
Nilai ini diestimasi berdasarkan potensi manfaat mangrove sebagai salah
satu bahan baku industri farmasi (pharmautical goods) 3 . Menurut
2

3

Penggunaan pendekatan biaya (cost valuation approach) sebagai
basis valuasi ekonomi sumberdaya harus digunakan secara hati-hati
untuk menghindari under or over estimation (Bann, 1995)
Ruiteenbeek (1992) berargumen bahwa nilai biodiversity berbasis
pada potensi nilai komersial mangrove sebagai bahan baku farmasi
ini hanya relevan dalam konteks ―capturable biodiversity benefit‖
yang didefinisikan sebagai total benefit yang mungkin sebuah
negara peroleh dari komunitas global sebagai kompensasi dari
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Ruiteenbeek (1992), nilai komersial mangrove sebagai bahan farmasi di
Indonesia adalah US$ 15.00 per hektar. Nilai ini kemudian harus di-adjust
dengan perubahan nilai pada periode 1992-2004

OV

( Dv / ha) M ....................................................................... (22)

Di mana :
OV = option values; nilai komersial untuk bahan farmasi
Dr = nilai estimasi biodiversity per hektar (benefit transfer)
M = luas hutan mangrove (ha atau m2)
Contoh penggunaan model permintaan untuk menduga nilai ekonomi
ekosistem mangrove di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dapat
dilihat pada Box 5-1 berikut ini.

pelestarian ekosistem hutan mangrove‖.
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Box 4-1.

Contoh Penggunaan Model Permintaan Untuk Menduga Nilai Ekonomi
Ekosistem Mangrove

Valuasi Ekonomi Sumberdaya Mangrove di Kecamatan Baru, Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan : Sebuah Pendekatan Permintaan 3
Luky Adrianto4 dan Nurdiana Aziz5
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi nilai ekonomi total
sumberdaya ekosistem mangrove di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi
Sulawesi Selatan dengan menggunakan kerangka analisis permintaan (demand
analysis) seperti yang disarankan oleh Spaninks and Baukering (1997). Melalui
sistematika Gilbert and Jansenn (1998), estimasi nilai ekonomi dilakukan terhadap
pemanfaatan utama sumberdaya hutan mangrove yaitu kayu bakar, kayu bangunan,
kepiting, tambak bandeng dan nener alam. Estimasi terhadap nilai ekonomi
sumberdaya mangrove dilakukan dengan menduga surplus konsumen (consumers
surplus) dari setiap pemanfaatan sumberdaya yang kemudian diagregasi menjadi total
nilai ekonomi ekosistem mangrove di lokasi studi. Luas ekosistem mangrove yang diteliti
meliputi kawasan seluas 30,63 hektar.
Dari hasil penelitian dapat diestimasi bahwa surplus konsumen terbesar
diperoleh dari pemanfaatan kepiting yaitu sebesar Rp. 17.644.744,08 per tahun, yang
kemudian diikuti oleh pemanfaatan sumberdaya bandeng melalui kegiatan budidaya
sebesar Rp. 1.373.159,13 per tahun. Nilai surplus konsumen terkecil disumbangkan
oleh pemanfaatan kayu bakar sebesar Rp. 17.855,02 per tahun. Dari hasil surplus
konsumen ini diperoleh total manfaat ekonomi ekosistem hutan mangrove sebesar Rp.
697.279.739,12 per tahun dengan kontribusi terbesar diperoleh dari pemanfaatan
sumberdaya bandeng melalui kegiatan budidaya yaitu sebesar Rp. 568.371.849,90 dan
kepiting sebesar Rp. 123.172.078,40.
Kata Kunci : valuasi ekonomi, hutan mangrove, surplus konsumen

3 Paper disampaikan pada Seminar Hasil Riset Kelautan dan Perikanan, Universitas Brawijaya.

Malang, 20-21 Februari 2006
Staf Pengajar Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika FPIK-IPB dan
Deputi Direktur PKSPL-IPB. Jl. Lingkar Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680.
5 Staf Pengajar Jurusan Agribisnis, Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Makassar. Jl. Perintis
Kemerdekaan Km7, Makassar.
4
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Lanjutan Box. 4-1
1. Pendahuluan
Pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir tidak dapat dilakukan dengan
pendekatan yang standar dan umum digunakan di wilayah lainnya. Dengan karakteristik
yang dimiliki oleh wilayah pesisir, khususnya yang terkait dengan ekosistem utamanya
seperti hutan mangrove, pengelolaan secara berkelanjutan bagi entitas ini memerlukan
pendekatan yang lebih sistemik sekaligus lebih spesifik lokasi (site-specific).
Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu faktor yang perlu diketahui adalah nilai
ekonomi sumberdaya wilayah pesisir, termasuk di dalamnya ekosistem mangrove.
Pemahaman yang komplet tentang nilai ekonomi ekosistem mangrove akan dapat
digunakan sebagai input kebijakan yang penting bagi pengambilan keputusan terhadap
upaya pemberdayaan ekonomi wilayah pesisir. Paper ini menyajikan sebagian dari hasil
penelitian nilai ekonomi ekosistem mangrove di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu nilai ekonomi sumberdaya berbasis pada demand
analysis.
2. Metodologi
Penelitian ini dilakukan untuk kasus ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Barru,
Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas total 6,23 hektar. Identifikasi
manfaat ekosistem mangrove dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif,
sedangkan analisis nilai ekonominya dilakukan dengan pendekatan permintaan
(demand analysis) untuk mengestimasi surplus konsumen dan nilai utilitas total
pemanfaatan sumberdaya mangrove di lokasi studi.
Pendugaan fungsi permintaan untuk menilai manfaat langsung dari ekosistem
mangrove di Kecamatan Barru mengikuti persamaan berikut :
1

Qi

0

2

X 1 X 2 ...Xn

n

(1)

di mana X1 = harga dan Q = jumlah sumberdaya yang diminta. Dengan demikian asumsi
hubungan antara X1 dan Q adalah negatif. Total utiliti dari manfaat mangrove diberikan
dalam persamaan berikut :

U

a
0

(2)

f (Q)dQ

Surplus konsumen diduga dari persamaan berikut :

CS

U

Pt

dimana

Pt

X 1 xQ

(3)

Dengan menggunakan program Maple 9.5 diperoleh nilai kepuasan (utility) dan surplus
konsumen untuk total pemanfaatan sumberdaya ekosistem mangrove.

50

Pendekatan Produktivitas (Effect on Production Approach)

Lanjutan Box.4-1
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Identifikasi Pemanfaatan Hutan Mangrove
Pemanfaatan hutan mangrove di Kecamatan Barru oleh masyarakat saat ini cukup
beragam, baik sebagai usaha subsisten maupun yang komersial. Berdasarkan hasil
olahan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuosioner
dengan responden, dapat diidentifikasi beberapa manfaat hutan yang bisa secara
langsung dirasakan oleh masyarakat adalah seperti terlihat pada Tabel 5-3.
Tabel 5-3.
No
1
2
3
4
5
6
7

Pemanfaatan Hutan Mangrove di Kecamatan Baru
Pemanfaatan rata-rata
Manfaat
per responden per Tahun

Kayu Bangunan (batang)
Ranting Kayu (ikat)
Benur Alam (ekor)
Nener Alam (ekor)
Kerang/Tude (kg)
Kepiting (ekor)
Bibit Bakau (bibit)

4,00
122,00
11.628,00
10.433,00
160,00
1.400,00
3.875,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005

Jenis vegetasi mangrove yang dominan ada di lokasi penelitian dan paling
sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar adalah jenis bakau (Rhizophora
sp), api-api (Avicennia sp). Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat
pemanfaat (participative approach), identifikasi pemanfaatan ekosistem
mangrove di lokasi studi disajikan pada Tabel 5-4 berikut ini.

Tabel 5-4. Identifikasi Pemanfaatan Hutan Mangrove (Trip)
Jenis Pemanfaatan
Ket

Jumlah

Kayu Bakar

Kayu
Bangunan

Hasil
Perikanan

Bibit Bakau

Tambak

Rhi

Avi

Rhi

Avi

Rhi

Avi

Rhi

Avi

Rhi

Avi

55,00

70,00

3,00

16,00

85,00

82,00

2,00

0,00

14,00

11,00

Rata-rata

1,38

1,75

0,07

0,40

2,12

2,05

0,10

0,00

0,35

0,28

Mode

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

0,00

2,00

1,00

Median

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

0,00

2,00

1,00

S.D

1,07

1,04

0,00

0,66

0,94

0,97

0,00

0,00

1,07

0,79

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2005
Ket : Rhi : Rhizophora sp dan Avi : Avicennia sp
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Lanjutan Box. 4—1
3.2.

Pendugaan Nilai Utility Konsumen dari Sumberdaya Perikanan pada Ekosistem
Hutan Mangrove

Dengan menggunakan program Maple 9.5 diperoleh nilai kepuasan (utility) dan surplus
konsumen untuk total pemanfaatan Ikan Bandeng dari pola usaha monokultur Ikan
Bandeng dan Polikultur Udang + Ikan Bandeng yang telah distandarisasi menjadi
monokultur Ikan Bandeng. Kemudian jenis pemanfaatan kayu bangunan, kayu bakar,
bibit alam dan kepiting. Jenis pemanfaatan kerang/tude, bibit bakau dan hasil dari pola
usaha monokultur udang, tidak memenuhi syarat untuk analisis pendugaan utility dan
surplus konsumen karena adanya keterbatasan jumlah sampel. Selengkapnya hasil
pendugaan yang diperoleh, terlihat pada Tabel 5-5.
Tabel 5-5.

Pendugaan Surplus Konsumen dari Sumberdaya Ekosistem
Mangrove/tahun

No

Jenis Pemanfaatan

Luas
Lahan

Rata-ra
ta Q

Utility

Surplus
Konsumen

1.

Tambak Ikan Bandeng

125,05

1.850

4.545.156,73

2.

Kayu Bangunan

6,23

4

69.813,15

1.373.159,13
17.855,02

3.

Kayu Bakar

6,23

122

428.548,01

216.438,39

4.

Bibit Alam

6,23

20.778

422.314,71

148.702,36

5.

Kepiting

6,23

1.400

19.770.799,11

17.664.744,08

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2005
Seperti yang disajikan pada Tabel 5-5, utility terbesar adalah dari pemanfaatan hasil
kepiting sebesar Rp19.770.799,11 dengan konsumen surplus sebesar
Rp17.664.744,08. Nilai tersebut diperoleh dari luas lahan 6,23 Ha dengan rata-rata
permintaan konsumen 1.400 ekor per tahun. Kemudian utility dari hasil
tambak Ikan Bandeng juga tinggi, sebesar Rp4.545.156,73 dengan konsumen surplus
sebesar Rp1.373.159,13. Nilai tersebut diperoleh dari luas lahan 125,05 ha dengan
rata-rata permintaan konsumen sebanyak 1.850 ekor per tahun. Plot permintaan
berdasarkan utility konsumen terhadap hasil pemanfaatan sumberdaya kepiting
disajikan pada Gambar 5-1 berikut ini.
4. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu :
(1) Total surplus konsumen untuk permintaan sumberdaya ekosistem mangrove di
lokasi studi didominasi oleh kepiting sebesar Rp. 17.664.744,06/ha/tahun,
kemudian diikuti oleh tambak bandeng sebesar Rp. 1.373. 159,13/ha/tahun.
(2) Dengan menggunakan pendekatan permintaan, nilai utilitas total ekosistem
mangrove di lokasi studi adalah Rp. 697.279.739,12/ha/tahun
(3) Nilai utilitas berbasis analisis permintaan lebih besar daripada nilai ekonomi aktual
(harga pasar) yaitu Rp. 35.687.560,00/ha/tahun
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Lanjutan Box. 4—1
(4) Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan harga pasar seringkali distortif
terhadap nilai ekonomi manfaat mangrove yang sebenarnya.

Plot Utiliti Kayu Bangunan

Plot Utiliti Kayu Bakar

Plot Utiliti Bandeng

Plot Utiliti Kepiting

Plot Utiliti Bibit Alam Nener

Gambar 5-1. Plot Utilitas Pemanfaatan Sumberdaya Ekosistem Mangrove di Kecamatan Barru,
Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
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BAB 5

Metode Biaya Perjalanan
(Travel Cost Method)

5.1.Pendahuluan
etode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method; TCM) boleh dikatakan
sebagai metode yang pertama kali digunakan untuk menduga nilai
ekonomi sebuah komoditas yang tidak memiliki nilai pasar
(non-market goods). Metode ini beranjak pada asumsi dasar bahwa
setiap individu baik aktual maupun potensial bersedia mengunjungi sebuah
daerah untuk mendapatkan manfaat tertentu tanpa harus membayar biaya
masuk (no entry fee). Namun demikian, walaupun asumsinya tidak ada
biaya masuk, namun secara aktual ditemukan pengunjung yang berasal dari
lokasi yang jauh dari obyek yang dikunjungi. Dalam konteks ini terdapat
perbedaan ―harga‖ yang harus dibayar antar pengunjung untuk
mendapatkan manfaat yang sama. Kondisi ini dalam teori ekonomi dianggap
sebagai representasi dari permintaan (demand) pengunjung (konsumen)
terhadap manfaat tersebut.
Pendekatan TCM ini dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir
dapat digunakan dalam konteks beberapa pertanyaan kebijakan seperti
(Grigalunas and Congar, 1995) :
a. Manfaat ekonomi seperti apa yang dapat dihasilkan dari peningkatan
kualitas lingkungan dari atau pembangunan lokasi baru untuk kegiatan
berbasis kelautan, kegiatan perikanan, dan lain sebagainya.
b. Seberapa besar biaya ekonomi yang timbul akibat penutupan sebuah
lokasi pantai dari kegiatan pariwisata akibat berubahnya kualitas
lingkungan.
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5.2.Metodologi
Pendekatan TCM didasarkan pada dua asumsi penting yaitu (Grigalunas and
Congar, 1995) :
Asumsi 1 : Pengunjung menempuh perjalanan dengan satu tujuan yaitu
mengunjungi sebuah tempat (site) yang dalam konteks modul ini misalnya
adalah pantai.

Asumsi 2 : Pengunjung tidak mendapatkan manfaat tertentu selama
perjalanan (misalnya manfaat berupa kepuasan menikmati pemandangan
selama perjalanan), kecuali manfaat ketika sampai di lokasi yang dituju
(kepuasan terhadap pasir putih, laut yang bersih, dll). Apabila selama
perjalanan pengunjung juga mendapatkan manfaat selain yang dari lokasi,
maka manfaat perjalanan dan lokasi dianggap sebagai manfaat bersama
(joint goods).
Secara tradisional, pendekatan TCM dimulai dari analisis terhadap lokasi
yang akan dituju dengan menentukan partisi area yang terdapat di sekitar
lokasi tujuan. Dalam konteks ini, lokasi tujuan dikelilingi oleh zona Zi yang
memiliki jarak (di) terhadap lokasi tujuan. Gambar 5-1 menyajikan konsep
zonasi terhadap lokasi tujuan dalam pendekatan TCM.

Zone 2

Zone 3

Zone 1

Beach

d1

d3
d2

Gambar 5-1. Zonasi Lokasi Tujuan Dalam Metodologi TCM
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Setiap zona memiliki dugaan jumlah pengunjung Vi dan populasi Pi
katakanlah untuk periode satu tahun. Dari data ini, maka kita akan
mendapatkan laju kunjungan (visitation rate) Xi dengan menggunakan
formula sebagai berikut :

Xi =

Vi
Ni

................................................................................... (1)

Tahap berikutnya adalah menduga biaya perjalanan dari lokasi asal ke lokasi
yang dituju. Dalam konteks ini, asumsi yang digunakan adalah bahwa biaya
perjalanan per km jarak adalah konstan (c) di mana tidak ada perbedaan
antar konsumen. Penilaian lokasi yang akan dituju (dalam contoh ini adalah
pantai) dapat dilakukan melalui dua tahap. Pertama, menduga jumlah
kunjungan berdasarkan fungsi biaya perjalanan per km (c), jarak (d), dan
beberapa faktor lain yang terkait dengan permintaan terhadap kunjungan
seperti pendapatan (I) dan harga barang substitusi (Psub) seperti yang
ditampilkan dalam persamaan sebagai berikut :
X = f (c, d, I, Psub) ...................................................................... (2)
Kemudian langkah kedua adalah menduga kurva permintaan terhadap
lokasi yang dituju (misalnya pantai) dengan menggunakan hasil-hasil
pendugaan pada tahap pertama.
(1) Langkah Pertama : Menduga jumlah biaya perjalanan menurut titik
asal pengunjung dengan asumsi bahwa biaya untuk titik asal yang
memiliki zona yang sama dengan lokasi yang akan dinilai adalah nol
(X0). Semakin jauh titik asal dari zona yang dituju, semakin tinggi
biaya perjalanannya (garis c). Dengan demikian dapat diasumsikan
bahwa harga (biaya perjalanan) untuk zona 1 misalnya adalah cd1
atau P1 seperti yang dapat dilihat secara sistematik pada Gambar
5-2.
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TC/trip

B
P2

A

P1
c
d2 d1

0

X2

X1

Gambar 5-2. Konstruksi Kurva Permintaan Terhadap Sebuah Kawasan Pesisir

(2) Langkah Kedua : Menaksir Hubungan Permintaan
Grigalunas dan Congar (1995) mengatakan bahwa kurva permintaan untuk
masyarakat yang hidup di sekitar pantai adalah P0X0. Hal ini didasarkan
pada asumsi bahwa masyarakat yang hidup di sekitar pantai mempunyai
rasa, penghargaan dan mendapatkan harga yang sama, kecuali harga untuk
satu kali perjalanan ke pantai. Sebagai alternatif, metode ekonometrik4
digunakan untuk mengontrol perbedaan variabel sosial ekonomi setiap
individu dalam populasi. Oleh karenna itu, jika orang-orang yang hidup di
sekeliling pantai dikenai harga masuk sebesar P1, maka kita akan
mengharapkan mereka untuk berkunjung ke pantai dengan harga yang
sama seperti yang dihadapi oleh orang yang mengeluarkan biaya perjalanan
untuk berkunjung pantai tersebut sebesar P1 dan frekuensi mereka datang
sebanyak X1. Alasan ini dapat diulang untuk setiap titik pada garis P0X0,
dimana P0 diinterpretasi sebagai harga reservasi dan tidak ada satu kalipun
yang berkeinginan melakukan trip ke wilayah tersebut. Lalu bagaimana
dengan biaya dan frekuensi yang akan dilakukan untuk orang yang berada di
daerah lain? Bagaimana permintaan pengunjung yang berada di daerah 1
untuk berkunjung ke pantai tersebut? Tingkat harga yang didapat adalah
Secara teknis dapat digunakan pendekatan permintaan seperti yang telah
disampaikan pada Bab 4 di mana Q=f(X1,X2,...., Xn). Q adalah jumlah kunjungan,
X1 adalah biaya perjalanan, X2...Xn adalah variabel sosial ekonomi populasi
seperti tingkat pendidikan, penghasilan (income), dll.
4

58

Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method)

P0-P1 seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5-3 di bawah ini.

Permintaan thd pantai
untuk Zona 0

Permintaan thd pantai
untuk Zona 1

Permintaan thd pantai
untuk Zona 2

P0

Permintaan Total
thd pantai

P0
P0 –P1

P0 –P2

X0

0
Panel (i)

0

A
Panel (ii)

0

B
Panel (iii)

X0 +A&B

0
Panel (iv)

Gambar 5-3. Permintaan Terhadap Pantai

Sebagai ilustrasi, untuk biaya perjalanan sebesar P1 agar sampai ke pantai,
pengunjung pada zona 1 harus mengeluarkan harga tambahan sebesar
P2-P1.
Akankah diharapkan seorang pengunjung untuk melakukan
perjalanan pada tingkat tarif yang sama ketika sekarang ini pengunjung juga
membayar pada tingkat harga yang sama sebesar P2, yaitu pengunjung di
zona 2 yang melakukan perjalanan sebanyak X2? Masing-masing kurva
yang menunjukkan kombinasi tingkat tarif dan frekuensi kunjungan ke suatu
wilayah pantai dari beberapa zona selengkapnya dapat dilihat pada gambar
tersaji di atas. Kurva agregasi permintaan terhadap kawasan pantai dapat
ditunjukkan seperti tergambar pada Gambar 5-3.
(3) Menduga Surplus Konsumen
Manfaat ekonomi apa yang diperoleh dari suatu kawasan pantai?
Girgalunas dan Congar (1995) menyebutkan bahwa alat ukur yang baik
untuk menghitung manfaat ekonomi bagi konsumen adalah surplus
konsumen, yaitu perbedaan antara keinginan masyarakat untuk membayar
dan apa yang dibayarkan. Pada kasus ini, surplus konsumen adalah
keinginan konsumen untuk membayar seperti yang tergambar pada Gambar
6-3 dengan apa yang dibayarkan seperti yang tergambar pada gambar
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permintaan terhadap pantai (panel (ii)). Total surplus konsumen untuk
kawasan pantai tersebut adalah total areal di bawah kurva permintaan
kawasan pantai (panel (iv)).
Pendugaan surplus konsumen individual dapat dilakukan dengan
menggunakan pendekatan ekonometrik yaitu melalui identifikasi hubungan
antara jumlah kunjungan dengan biaya perjalanan dan faktor-faktor
penunjang lainnya. Sebagai contoh, tingkat kunjungan (Vt) adalah fungsi dari
biaya perjalanan dari lokasi tempat tinggal ke lokasi rekreasi (TCi), income
individu (INCi). Asumsinya adalah bahwa semakin besar biaya perjalanan,
semakin sedikit tingkat kunjungan, atau sebaliknya semakin besar income
semakin besar tingkat kunjungan yang dilakukan. Secara matematik, fungsi
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

ln Vi

0

1

ln TCi

2

ln INCi ....................................... (3)

Dengan menggunakan teknik regresi sederhana (Ordinary Least Square;
OLS), maka parameter β0, β1, β2, dapat diestimasi. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, tanda untuk parameter TC diharapkan negatif,
kemudian tanda untuk paramater INC adalah positif. Surplus konsumen
rata-rata individu kemudian dapat diestimasi dengan menggunakan
persamaan5 :

CS i

Vi

........................................................................................ (4)

1

di mana Vi adalah tingkat kunjungan individu6 dan β1 adalah nilai parameter
regresi untuk biaya perjalanan (TC) dalam persamaan (2).
Nilai ekonomi lokasi rekreasi (total consumers surplus) kemudian dapat
diestimasi dengan menggandakan nilai surplus konsumen rata-rata individu
pada persamaan (3) dengan total kunjungan pada tahun tertentu (Vt), atau :

TCS
5

6

CS i Vt

............................................................................. (5)

Teknik lain dapat digunakan seperti yang disajikan pada pembahasan analisis
permintaan pada Bab 4.
Dapat diproxy dengan menggunakan rata-rata jumlah kunjungan individu
dalam populasi sampel.
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di mana : TCS = total consumers surplus, CS = consumers surplus rata-rata
individu dan Vt = total kunjungan pada tahun analisis (tahun ke-t).
Contoh penggunaan metode biaya perjalanan dapat dilihat pada Box 5-1
berikut ini.
Box 5-1. Contoh Penggunanan Metode Biaya Perjalanan

Valuasi Ekonomi Terumbu Karang di Pulau Phi Phi : Sebuah Pendekatan
Biaya Perjalanan4
Dari riset yang dilakukan oleh Christiernssson (2003) terhadap ekosistem
terumbu karang di Pulau Phi Phi, Thailand dapat diestimasi fungsi permintaan
rekreasi sebagai berikut :

Vi

0.92 0.53TCi

0.06 RCi

0.35INCi

0.54 INT

0.76QUAL ......(6)

di mana Vi = tingkat kunjungan individu ke-i, TC = total biaya perjalanan dari
tempat asal ke Phuket sebagai lokasi entri ke Pulau Phi Phi, RC = biaya
perjalanan dari Phuket ke Pulau Phi Phi, INC = monthly income; INT = dummy
variable untuk menyatakan apakah individu hanya melakukan kunjungan
(diving) ke Pulau Phi Phi (=0) atau ke tempat lain selain Pulau Phi Phi (=1),
QUAL = dummy variable persepsi pengunjung terhadap kualitas terumbu
karang di Pulau Phi Phi, apakah persepsi pengunjung sama dengan yang
diharapkan (=0) atau lebih dari yang diharapkan (=1).
Dengan menggunakan persamaan (7) maka surplus konsumen per individu
dapat diestimasi sebagai berikut :
CS i

31.08
518 ...............................................................................................(7)
0.06

Dengan demikian rata-rata consurmers surplus adalah US$ 518 yang
kemudian dikalikan dengan jumlah kunjungan pada tahun analisis atau :

TCS 518 283,598 146,903,764 ........................................................................(8)
Dengan demikian total surplus konsumen sebagai proxy nilai dari terumbu
karang di Pulau Phi Phi melalui pendekatan biaya perjalanan adalah sebesar
US$ 147 millions.
4Detailed

tentang tesis ini dapat dilihat di Christiernssson (2003). An Economic
Valuation of the Coral Reefs at Phi Phi Island : A Travel Cost Approach. Lulea University of
Technology. Sweden.
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BAB 6

Metode Valuasi Berdasarkan
Preferensi (Contingent
Valuation Method)

6.1. Pendahuluan
umberdaya alam merupakan anugerah besar yang diberikan Sang
Maha Pencipta untuk dimanfaatkan manusia sebagai pemenuhan
kebutuhan hidupnya.
Keberadaan alam sebagai penyedia
sumberdaya dan manusia sebagai pemanfaat bilamana
digambarkan secara sederhana dalam konteks ilmu ekonomi adalah seperti
produsen dan konsumen. Alam dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai
penyedia sumberdaya (produsen) yang dibutuhkan manusia, sedangkan
manusia pada sisi yang lain dapat diibaratkan sebagai penerima
sumberdaya (konsumen) yang disediakan oleh alam. Sumberdaya yang
disediakan oleh alam dalam hal ini dibagi menjadi 3 (tiga) komponen
sumberdaya, yaitu sumberdaya terbaharukan (renewable resources),
sumberdaya tak terbaharukan (non renewable resources) dan jasa
lingkungan (environmental services). Oleh karena itu, kemampuan alam
untuk menyediakan atau mensuplai sumberdaya juga tergantung dari
karakteristik sumberdayanya.
Dalam konteks ekonomi sumberdaya, keterbatasan alam dalam
menyediakan sumberdaya ini dapat menimbulkan kelangkaan sumberdaya.
Kelangkaan ini dapat terjadi bilamana jumlah permintaan manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya semakin besar, terlebih lagi pola
pertumbuhan manusia seiring waktu mengikuti pola pertumbuhan
eksponensial (Teorema Maltus) yang selalu akan meningkat seiring
berjalannya waktu. Sementara itu, pola pertumbuhan sumberdaya alam
yang terbaharukan misalnya lebih sering bersifat logistik yang berarti bahwa
jika frekuensi ekstraksi dilakukan secara berlebihan di atas kemampuan
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sumberdaya untuk tumbuh, maka ketersediaan sumberdaya alam tersebut
lama kelamaan akan habis. Contoh nyata pola pertumbuhan logistik ini
terjadi pada sumberdaya ikan, dimana jika ekstraksi ikan dilakukan secara
berlebihan akan menimbulkan lebih tangkap (over-fishing) yang selanjutnya
berdampak pada penurunan sumberdaya dan akhirnya punah. Hal ini
terbukti dari adanya beberapa spesies ikan yang disinyalir telah mengalami
kepunahan, seperti ikan terubuk dan beberapa ikan lainnya.
Perkembangan selanjutnya tentang keterkaitan antara alam dan manusia
(produsen dan konsumen) menstimulan para ahli di bidang ekonomi
sumberdaya untuk menggali lebih jauh seberapa besar preferensi atau
penghargaan manusia terhadap sumberdaya yang disediakan oleh alam.
Preferensi ini sangat tergantung pada karakteristik manusianya, seperti
pendapatan, umur, pendidikan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ukuran
preferensi ini dapat diperoleh melalui pendekatan survei. Penilaian
preferensi manusia terhadap sumberdaya kemudian berkembang menjadi
sebuah metode untuk mengukur seberapa besar nilai sumberdaya
berdasarkan preferensi manusia atau lebih dikenal sebagai Continget
Valuation (CV).
6.2. Konsep Dasar
Menurut FAO (2000), penilaian berdasarkan preferensi (Contingent
Valuation) adalah sebuah metode yang digunakan untuk melihat atau
mengukur seberapa besar nilai suatu barang berdasarkan estimasi
seseorang. CV juga dapat diumpamakan sebagai suatu pendekatan untuk
mengetahui seberapa besar nilai yang diberikan seseorang untuk
memperoleh suatu barang (willingness to pay, WTP) dan seberapa besar
nilai yang diinginkan untuk melepaskan suatu barang (willingness to accept,
WTA).
Barton (1994) menyebutkan bahwa CV digunakan pada kondisi dimana
masyarakat tidak mempunyai preferensi terhadap suatu barang yang
langsung diperjualbelikan di pasar. Pendekatan CV dilakukan untuk
mengukur preferensi masyarakat dengan cara wawancara langsung tentang
seberapa besar mereka mau membayar (WTP) untuk mendapatkan
lingkungan yang baik dan bersih atau menerima kompensasi (WTA)
bilamana mereka harus kehilangan nuansa atau kualitas lingkungan yang
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baik.
Lebih lanjut Barton (1994) berpendapat bahwa metode CV secara umum
lebih memberikan penekanan terhadap nilai pentingnya suatu barang
dibandingkan dengan nilai barang yang sebenarnya. Hal ini dilakukan
untuk mengeliminasi beberapa pilihan kebijakan dan menawarkan informasi
penting dalam penentuan keputusan.
6.3. Metodologi
FAO (2000) menunjukkan bahwa tujuan dari CV adalah untuk mengukur
variasi nilai kompensasi dan nilai persamaan suatu barang yang ditanyakan.
Variasi nilai konpensasi dan nilai persamaan dapat ditentukan dengan
bertanya kepada seseorang untuk memberikan sejumlah satuan moneter
yang ingin dibayarkan.
Contingent Valuation (CV) digunakan untuk menghitung nilai ameniti atau
estetika lingkungan dari suatu barang publik (public good). Barang publik
dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang dapat dinikmati
oleh satu individu tanpa mengurangi proporsi individu lain untuk menikmati
barang tersebut. Oleh karena itu, keinginan untuk membayar satu individu
seperti yang diperoleh dalam kuesioner survai dapat diagregasi menjadi nilai
keseluruhan populasi (Barton, 1994). Kehati-hatian harus dilakukan untuk
mewawancarai seorang responden dengan memberikan selang nilai yang
lebih besar agar dapat diperoleh sampel yang lebih representatif.
Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan untuk mengetahui atau
mengukur besarnya WTP/WTA suatu individu. Gambaran lengkap tentang
metode-metode ini secara detail dapat dilihat pada Dixon et al (1988) dan
Hufscmidt et al (1983).
(i) Permainan Penawaran (Bidding Games)
Dalam pengukuran dengan metode permainan penawaran ini, dua tipe
proses penawaran dapat disusun dan lebih sering dilakukan secara bersama
untuk memperoleh suatu cek yang terukur. Permainan pertama dilakukan
secara sendiri-sendiri.
Dalam permainan ini seseorang melakukan
penawaran untuk sebuah perubahan lingkungan yang terduga dengan
bertanya secara langsung. Permainan kedua dilakukan melalui proses
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iterasi dengan cara melakukan penawaran secara berulang yang terpusat
pada satu nilai untuk memperoleh WTP/WTA.
(ii) Menerima atau Menolak (Take it or leave it experiments; TILI)
Dalam metode pengukuran ini, sampel populasi dibagi menjadi beberapa
kelompok.
Masing-masing kelompok ditawarkan suatu perubahan
lingkungan yang sama dengan tingkat harga yang berbeda dan diminta
untuk menerima atau menolak keadaan tersebut. Simulasi seperti ini
dapat membawa responden untuk memperoleh gambaran riil tentang
keadaan pasar yang menawarkan suatu barang dengan tingkat harga
tertentu sehingga dapat memutuskan untuk membeli barang tersebut atau
tidak.
(iii) Permainan Pilihan (Trade off games)
Pada metode pengukuran dengan permainan ini, responden ditawarkan
beberapa kombinasi keadaan lingkungan dengan sejumlah uang. Melalui
pilihan responden terhadap berbagai kombinasi yang berbeda (lingkungan A
dengan nilai A dan lingkungan B dengan nilai B dan seterusnya), maka
perubahan penilaian masyarakat terhadap kualitas lingkungan dan nilai
moneternya dapat ditentukan.
(iv) Pilihan tidak bernilai (Costless choice)
Pada dasarnya metode penilaian dengan pendekatan ini tidak jauh berbeda
dengan permainan pilihan, kecuali bahwa alternatif penawaran tersebut
tidak disertai dengan pilihan uang, tetapi diperbandingkan dengan barang
yang harganya lebih umum dikenal. Pendekatan ini sangat relevan untuk
dilakukan di wilayah negara berkembang yang harga pasar aktual tidak
berlaku secara tetap dan beberapa hal tidak selalu dinilai dengan uang.
Misalnya saja pada kondisi ekonomi yang subsisten.
(v) Delphi Technique
Teknis penilaian dengan menggunakan metode ini dilakukan melalui proses
iteratif berdasarkan hasil estimasi ahli yang diberikan pertanyaan untuk
menentukan seberapa besar nilai keberadaan suatu lingkungan. Dalam
hal ini, para ahli akan ditanya secara langsung besarannya. Penilaian

66

Metode Valuasi Berdasarkan Preferensi (Contigent Valuation Method)

dengan menggunakan metode ini akan mempunyai menghasilkan nilai yang
bias, namun sangat menguntungkan dari sisi kecepatan untuk memperoleh
estimasi nilai.
6.4. Menduga Total Benefit
Pada bagian ini disampaikan analisis dasar tentang penggunaan WTP
sebagai parameter bagi perhitungan total benefit dengan menggunakan
teknik CVM7.
WTP per individu dapat secara langsung (straight forward) dapat diperoleh
dari hasil perhitungan nilai tengah mengikuti formula sebagai berikut (FAO,
2000):

1
n

MWTP

n

yi .......................................................................... (1)
i 1

dimana, n adalah besaran atau jumlah sampel dan yi adalah besaran WTP
yang diberikan responden ke-i. Apabila sebaran WTP terlalu ekstrim angka
minimal dan maksimalnya, maka disarankan mengganti teknik nilai tengah
dari rata-rata menjadi nilai median 8 . Selanjutnya perhitungan dengan
menggunakan nilai tengah ini juga harus dilakukan secara hati-hati dengan
pilihan teknik kuesioner yang tepat.
Sementara itu, estimasi WTPi dapat juga dilakukan dengan menduga
hubungan antara WTP dengan karakteristik responden yang mencerminkan
tingkat penghargaan user terhadap sumberdaya yang selama ini
dimanfaatkannya, dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut :9
n

WTPi

0

i

X i ..................................................................... (2)

i 1

dimana, WTP
= kemampuan membayar pengguna terhadap suatu
sumberdaya; Xi = parameter pengukuran ke – i (seperti pendapatan, umur,
pendidikan, dsb)

7
8
9

Teknik detil dapat dilihat pada FAO (2000)
Beberapa literatur menyarankan menggunana maximum likelihood method
untuk menduga nilai tengah WTP (MWTP)
Misalnya dari Grigalunas and Congar (!995) atau Yaping (1999)
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Sama dengan pendekatan estimasi surplus konsumen pada Bab 5, setelah
mengetahui tingkat WTP yang dihasilkan per individu (WTPi) yang dihasilkan
dari persamaan (2)10, maka total nilai ekonomi sumberdaya berdasarkan
preferensi secara sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan
formula :

TB WTPi

Pt .............................................................................. (3)

di mana TB adalah total benefit, WTPi adalah nilai WTP per individu, dan P =
total populasi pada tahun ke-t yang relevan dengan analisis valuasi ekonomi
sumberdaya. Total benefit ini dapat dilakukan untuk multi years dengan
mendiskon sesuai dengan prosedur yang berlaku menggunakan tingkat
diskon yang sesuai dengan karakteristik sumberdaya yang dihitung.
Contoh penggunaan teknik CVM dapat dilihat pada Box 6-1 berikut ini.

10

Dilakukan dengan me-run persamaan (2) dengan menggunakan parameter
penjelas (explanatory variables; Xi) rata-rata dari data sampel.
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Box 6-1. Contoh Penggunaan CVM
Nilai Kualitas Air di Danau Timur, Wuhan, China5
Dari riset yang dilakukan oleh Yaping (1993) terhadap 600 kuesinoer yang
disebar kepada pengunjung (sample) untuk menduga nilai kualitas air di Danau
Timur, Wuhan, China diperoleh hubungan antara WTP kualitas air untuk
kepentingan rekreasi perahu (boating) dengan explanatory variables sebagai
berikut :

WTPi

5.2333 0.0197 INCi
0.3978DISTi

0.6345EDU i

0.5648PERCi

(4)

di mana WTPi = nilai WTP individu ke-i, INC = monthly income; EDU = tingkat
pendidikan, DIST = jarak lokasi asal ke Danau Timur; PERC = persepsi
pengunjung terhadap kualitas air Danau Timur.
Dengan menggunakan nilai rata-rata nilai variabel populasi maka WTP per
individu/household dapat diduga yaitu sebesar RMB 10.26. Dengan demikian
nilai ini dikalikan dengan jumlah populasi yang relevan sebesar 2,511 juta orang
pada tahun analisis atau :

TB 10.26 2,511 juta 25,75 juta

(5)

Dengan demikian total benefit sebagai proxy nilai dari kualitas air melalui
pendekatan CVM adalah sebesar RMB 25,75 juta sebelum didiskon untuk
mengetahui aliran nilai multiyears.

5 Detailed

tentang tesis ini dapat dilihat di Yaping (1999). The Value of Improved Water
Quality for Recreation in East Lake, Wuhan, China : Application of Contingent Valuation
and Travel Cost Methods. EEPSEA. Singapore.
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