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Modul ini disusun untuk memberikan pengenalan kepada publik 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. 
 
Secara substansi, modul ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Namun demikian 
sebagai sebuah tujuan pengenalan dengan menggunakan konsep teknis-teknis dasar, 
modul ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penilaian ekonomi sumberdaya pesisir 
dan laut terkait dengan kegiatan-kegiatan (proyek) yang memberikan dampak kepada 
sumberdaya alam pesisir dan laut. 
 
Penyusun memohon saran dan kritik untuk penyempurnaan modul ini di masa datang.  
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Bab 1 

Tujuan Modul 
 

 Modul Pengenalan Metode Valuasi Ekonomi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut 
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. 

 
 

Struktur dan Isi Modul 
 
Modul ini terdiri dari 2 bagian di mana masing-masing terdiri dari 2 dan 4 bab (chapter) 
yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari modul ini. Bagian 1 terdiri dari 2 
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 values). Sedangkan Bagian 2 terdiri dari 4 bab di mana fokus utamanya 
terletak pada metodologi dan teknik valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan lautan. 
Dalam bagian ini tiga metode valuasi akan diperkenalkan yaitu travel cost method 
(TCM), productivity approach dan stated preference methods seperti contingent 
valuation method.  
 
Modul ini juga berisi beberapa lampiran yang diantaranya memuat beberapa contoh 
kasus valuasi ekonomi. Penulis juga mengharapkan feedback dari seluruh pengguna 
modul ini sehingga penyempurnaan modul bagi kepentingan masa datang dapat segera 
dilakukan. 
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Review Sumberdaya 
 Wilayah Pesisir dan Laut1  

 
 
 
 
 

Bab 2 

 
2. Potensi Sumberdaya Dapat Pulih (Renewable Resources) 

2.1. Potensi Sumber Daya Perikanan 

Perikanan Tangkap 

Potensi sumber daya ikan Indonesia tersebar di wilayah laut dan darat. Potensi 
perikanan laut di seluruh perairan Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 
6,4 juta ton per tahun. Dilihat dari satuan wilayah pengelolaan perikanan, yang 
berpeluang besar untuk dikembangkan yaitu wilayah yang tingkat pemanfaatannya 
masih kurang dari 50 %, seperti : wilayah perairan Laut Cina Selatan, Laut Banda, Laut 
Seram sampai Teluk Tomini. Sedangkan wilayah perairan yang kegiatan 
penangkapan-nya telah jenuh adalah perairan Selat Malaka dan Laut Jawa.   Wilayah 
perairan Selat Makasar, Laut Flores, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Arafura 
serta Samudera Hindia, kegiatan penangkapan ikannya masih dapat dikembang-kan ; 
baik dilihat dari sisi kuantitas ketersediaan sumber daya ikannya, maupun dari sisi 
kelompok sumber daya ikannya. 

Pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia (laut dan darat) sampai sampai 
tahun 2000 sudah mencapai 4,1 juta ton pertahun. Jumlah ini jauh lebih kecil jika 
dibandingkan dengan negara-negara produser perikanan lainnya seperti China (17 Juta 
ton pertahun), Peru (10, 7 Juta ton pertahun), Jepang (5 juta ton pertahun), Amerika 
Serikat (4,7 Juta ton pertahun) dan Chile (4,3 Juta ton pertahun).   

Sementara itu khusus untuk pemanfaatan potensi sumber daya perikanan darat 
Indonesia khususnya perikanan tangkap masih menduduki peringkat kelima dunia 
setelah China, India, Bangladesh dan Uganda. Hal ini ditujukan dengan besarnya 
produksi yang dihasilkan dari perikanan tangkap di perairan darat. Pada tahun 2000 
produksi perikanan tangkap Indonesia di perairan darat baru mencapai 0,329 juta ton. 
Pada tahun yang sama produksi perikanan tangkap di perairan darat China sudah 
mencapai 2,233 juta ton, India mencapai 0,797 juta ton, Bangladesh mencapai 0,670 

                                                 
1 Bagian ini dimodifikasi dari Studi Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya 
Kelautan dan Perikanan (PKSPL-IPB dan Bappenas, 2004) dan Kajian Pengelolaan Kawasan 
Perbatasan Maritim (Bappenas, 2004) di mana penulis masing-masing sebagai Ketua Tim dan 
Anggota Tenaga Ahli. 
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juta ton dan Uganda mencapai 0,356 juta ton.   

Produksi sumberdaya perikanan Indonesia dalam sebelas tahun terakhir menunjukan 
adanya peningkatan yang sangat tinggi. Setiap tahunnya rata-rata produksi perikanan 
mengalami peningkatan sebesar 3.471.724,6 ton. Pada tahun 2002 produksi perikanan 
mencapai 4.073.506 ton (Tabel 2-1 dan Gambar 2-1). Artinya produksi perikanan 
Indonesia sudah mencapai 80,08 persen dari total potensi perikanan yang boleh 
ditangkap di perairan Indonesia (5,12 juta ton).  
 

Tabel 2-1. Produksi Perikanan Laut Indonesia   

No Tahun Produksi Perikanan Laut 
(ton) 

1 1992 2690050 
2 1993 2884931 
3 1994 3078151 
4 1995 3290795 
5 1996 3381140 
6 1997 3610537 
7 1998 3723746 
8 1999 3682444 
9 2000 3807191 
10 2001 3966480 
11 2002 4073506 

Sumber : Statistik Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan 2003 
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Gambar 2-1. Produksi Perikanan Laut Indonesia 
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Dengan melihat Tabel dan Gambar diatas terlihat bahwa produksi sumberdaya 
perikanan laut pada tahun 2002 telah mengalami peningkatan sebesar 51,43 persen jika 
dibandingkan dengan tahun 1992. Pada tahun 2002 produksi perikanan mencapai 
4.073.506 ton dan tahun 1992 produksi perikanan laut mencapai 2.690.050 ton. 
Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan selama sebelas tahun terakhir sebesar 4,27 
persen. Namun selama sebelas tahun terakhir tersebut pertumbuhan produksi 
sumberdaya perikanan laut mengalami fluktuasi. Pertumbuhan perikanan dari tahun 
1992 sampai tahun 1995 terus mengalami penurunan dan mengalami penaikan pada 
tahun 1996. Pada tahun 1996 sampai tahun 1998 pertumbuhan produksi perikanan laut 
kembali mengalami penurunan yang sangat drastis. bahkan pada tahun 1998 
pertumbuhan nya mengalami negatif. Pada tahun 1998 sampai 2000 pertumbuhan 
perikanan kembali mengalami peningkatan dan turun lagi pada tahun 2001(Gambar 
2-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gam

Dengan me
telah meng
antara cada
ini pemerin

Jumlah rum
tersebar di 
jika diband
selama seb
454.500 RT

 

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tahun

Pe
rs

en

Pertumbuhan Produksi Perikanan Laut Rata-Rata Pertumbuhan

bar 2-2. Pertumbuhan Produksi Perikanan Laut dari Tahun 1992-2002. 
 

lihat gambar diatas maka dapat diindikasikan bahwa produksi perikanan laut 
alami suatu kejenuhan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan 
ngan sumberdaya perikanan dengan upaya tangkap (effort). Oleh sebab saat 
tah perlu melakukan kajian lebih lanjut terhadap kapasitas perikanan. 

ah tangga perikanan (RTP) pada tahun 2002 mencapai 490.097 RTP yang 
seluruh wilayah perikanan Indonesia. Jumlah RTP tahun 2002 ini menurun 
ingkan dengan tahun 2001 yaitu  515.104 RTP. Namun secara rata-rata 
elas tahun terakhir jumlah RTP telah mengalami penambahan sebesar   
P per tahun (Tabel 2-2 dan Gambar 2-3).  
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Tabel 2-2. Jumlah Rumah Tangga Perikanan  
No Tahun Jumlah 
1 1992 403.381 
2 1993 423.943 
3 1994 423.667 
4 1995 433.912 
5 1996 447.983 
6 1997 433.217 
7 1998 453.104 
8 1999 499.704 
9 2000 475.392 
10 2001 515.104 
11 2002 490.097 

Sumber : Statistik Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003 
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Gambar 2-3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan 
 
Dengan melihat Tabel 3-3 dan Gambar 3-3 terlihat bahwa pertumbuhan jumlah rumah 
tangga perikanan (RTP) selama sebelas tahun terakhir (1992-2002) rata-rata mencapai 
2,09 persen. Tetapi dalam perjalanan selama sebelas tahun tersebut telah terjadi 
fluktuasi pertumbuhan rumah tangga perikanan. Dalam kurun waktu 1993 sampai tahun 
1994 pertumbuhan RTP mengalami penurunan sampai 0,07 persen. Pada kurun waktu 
1994 sampai 1996 RTP mengalami pertumbuhan yang meningkat sampai 3,24 persen 
dan memasuki tahun 1997 pertumbuhan RTP kembali mengalami penurunan sebesar 
3,30 persen. Memasuki masa krisis ekonomi (1997-1999) RTP mengalami pertumbuhan 
yang sangat tinggi yaitu mencapai 10,28 persen.  Hal ini menunjukan bahwa sektor 
perikanan pada saat awal krisis telah menjadi perhatian mata pencaharian masyarakat.  
Pertumbuhan RTP yang sangat signifikan tersebut dipicu oleh adanya keterpurukan 
sektor ekonomi lainya, seperti properti, perbankan dan lain-lain. Pada tahun 2000 
pertumbuhan RTP kembali mengalami penurunan sampai 4,87 persen. Penurunan ini 
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dipicu oleh membaiknya sektor-sektor ekonomi di luar perikanan yang pada awal krisis 
mengalami keterpurukan (Gambar 2-4) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Tahun

Pe
rs

en

Pertumbuhan Jumlah RTP Rata-Rata Pertumbuhan RTP

 
 

Gambar 2-4. Pertumbuhan Rumah Tangga Perikanan 
 

Perikanan Budidaya 

Potensi perikanan budidaya Indonesia sampai tahun 2000 baru menghasilkan produksi 
sekitar 994 ribu ton dengan nilai sekitar 2.268 milyar US$. Jumlah ini jauh lebih kecil 
jika dibandingkan dengan negara-negara produser perikanan lainnya seperti China, 
India, Jepang dan Philippines. Pada tahun 2000 produksi perikanan budidaya China 
sudah mencapai sekitar 32.444 ribu ton dengan nilai sekitar 28.117 milyar US$.  

1.2. Hutan Mangrove 

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di 
wilayah pesisir dan laut. Di Indonesia pada tahun 1982 tercatat sekitar 5,2 juta hektar 
hutan mangrove, dimana luas hutan ini menurun pada tahun 1993 tinggal 496.185 
hektar. Hutan mangrove memiliki berbagai fungsi penting diantaranya adalah ekologi 
dan ekonomi. Fungsi ekologi hutan mangrove diantaranya adalah: Penyedia nutrien bagi 
biota laut,  tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, 
angin, gelombang dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut dan  fungsi 
ekologi lainnya (Bappenas, 2004). 

Selanjutnya Bappenas (2004) menyebutkan bahwa fungsi ekonomi yang dimilikinya 
adalah sebagai bahan bakar, bahan bangunan dan konstruksi, memancing/rekreasi, 
pertanian, kertas, makanan, minuman, obat-obatan, peralatan rumah tangga, tekstil dan 
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kulit dan fungsi ekonomi lainnya 

Di perairan perbatasan RI, hampir semua pulau yang ada memiliki potensi hutan 
mangrove yang cukup luas. Saat ini mangrove sebagian besar rusak akibat kegiatan 
pertambakan dan pencurian kayu (illegal logging). 

1.3. Terumbu Karang 

Terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang sangat tinggi dibandingkan 
dengan ekosistem lainnya. Di Indonesia, luas total terumbu karang adalah sekitar 
50.000 kilometer persegi. Selain memiliki fungsi ekologi, terumbu karang memiliki 
juga fungsi ekonomi, walaupun di Indonesia belum banyak dikembangkan. 

Fungsi ekologi terumbu karang diantaranya: nutrien bagi biota perairan laut, sebagai 
pelindung fisik (dari gelombang), tempat pemijahan, tempat bermain dan asuhan bagi 
biota laut.  Sedangkan fungsi ekonominya adalah sebagai habitat dari ikan karang, 
udang karang, algae, teripang dan kerang mutiara. Potensi terumbu karang di 
pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga banyak terdapat di Kepulauan 
Riau dan Kepulauan Sangihe dan Talaud. Keindahan Taman Laut yang ada di kedua 
lokasi ini banyak menarik minat wisatawan mancanegara serta para pencinta lingkungan 
dan kalangan peneliti kelautan.  

1.4. Padang Lamun (Seagrass) dan Rumput Laut (Seaweed). 

Padang lamun tumbuh diantara mangrove dan terumbu karang. Di Indonesia ada sekitar 
7 marga dan 13 spesies. Padang lamun memiliki fungsi baik ekologi maupun ekonomi. 
Diantara fungsi ekologinya adalah: akarnya menstabilkan dasar laut, perangkap sedimen, 
habitat berbagai macam ikan, pelindung terhadap sinar matahari serta bahan makanan 
dan pupuk. 

Sedangkan fungsi ekonomi yang menonjol adalah dalam hal industri farmasi, 
obat-obatan dan makanan atau minuman. Potensi rumput laut di Indonesia meliputi 
areal seluas 26.700 hektar dengan potensi produksi sebesar 482.400 ton per tahun. 
Walaupun potensinya sangat besar untuk ekspor khususnya dalah mendukung industri 
kosmetik, farmasi maupun makanan dan minuman lainnya, tapi perkembangannya di 
Indonesia masih sangat sedikit. Pemanfaatan rumput laut dalam industri terutama adalah 
dengan memanfaatkan senyawa kimia didalamnya, khususnya karagenan, agar dan algin. 
Karagenan merupakan bahan kimia yang banyak diperoleh dari berbagai jenis algae 
merah, sedangkan algin banyak terkandung dalan algae coklat.  
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2. Potensi Sumberdaya Tidak Dapat Pulih (Non-Renewable Resources) 

 

Potensi sumberdaya tidak dapat pulih (non-renewable resources) dalam bentuk sumber 
daya mineral kelautan tersebar pada jalur tektonik mulai dari kawasan pantai hingga 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Gambar 3-4). Pada umumnya 
mineral-mineral tersebut terperangkap di dalam lapisan sedimen, mulai dari sedimen 
permukaan berumur Kuarter hingga ribuan meter di bawah dasar laut pada sedimen 
Tersier. Sumber daya mineral penting yang mampu mendukung kegiatan industri 
pertambangan adalah endapan hidrotermal yang pembentukannya dipengaruhi oleh 
kegiatan magmatis, dan endapan mineral sedimen yang berasosiasi dengan pengendapan 
sedimen. 

Sumber daya mineral lepas pantai yang telah diidentifikasi terdiri dari : 

a. Timah yang merupakan endapan letakan (placer deposit) 

b. Fosforit berupa fospat kalium,  

c. Kerak dan nodul oksida yang berindikasi mangaan,  

d. Kobal, pasir besi, lumpur logam besi, kromit yang berasosiasi dengan batuan 
ultrabasa-ofiolit,  

e. Mineral zirkon dan monasit, karbonat dan agregat bahan konstruksi.  

 
2.1. Timah 

Potensi sumber daya timah Indonesia diperkirakan antara 800.000 sampai 1.000.000 ton, 
dimana 70% cadangan terbukti berada di dasar laut dalam bentuk kasiterit. Daerah yang 
dikenal sebagai daerah potensi timah yaitu Bangka, Belitung, Singkep, Lingga, Kundur 
dan Karimun. 

2.2. Emas dan Perak 

Mineral emas dan perak dalam bentuk mineral letakan ditemukan pada endapan dasar 
laut di perairan Lampung, Kalimantan Selatan, perairan Sukabumi Selatan, Teluk 
Tomini dan Laut Arafuru. Dari data petrografi mineral, umumnya mineral emas ini 
berasosiasi dengan mineral perak terutama pada contoh clay mineral.  

2.3. Pasir Kuarsa 

Pasir kuarsa yang dikenal sebagai mineral silika (bahan kaca), merupakan sedimen 
lapukan dan letakan dari batuan induk yang bersifat granitik atau pun rombakan dari 
urat-urat kuarsa atau kristalin. Potensi pasir kuarsa umumnya terdapat di sepanjang jalur 
granit kepulauan Riau, bangka dan Belitung. Umumnya pasir laut di pertairan Riau 
mempunyai kandungan kuarsa diatas 80%. Selain itu, umumnya pasir kuarsa ini juga 
mengandung mineral zircon dan rutil. Seperti diketahui bahwa rutil merupakan salah 
satu mineral pembawa unsur radio aktif torium. Oleh sebab itulah, ekspor pasir laut 
sebagai material reklamasi pantai ke Singapura yang ditambang di kawasan perairan 
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Riau, sebenarnya dapat diklasifikasikan sebagai komoditi mineral yang mempunyai 
harga jual yang jauh lebih tinggi dari pada harga pasir laut atau agregat.  

2.4. Monazit, Zirkon, dan Rutil 

Monazit, zirkon, dan rutil merupakan produk sampingan (by product) dari endapan 
letakan. Monazit dan zirkon merupakan mineral yang penting dan langka kerena 
mengandung unsur torium yang bersifat radio aktif. Umumnya mineral ini dimanfaatkan 
sebagai produk sampingan penambangan timah di Bangka dan Belitung.  

2.5. Pasir Besi 

Pasir besi yang umumnya berwarna hitam terdiri dari mineral magnetit dan ilmenit, 
banyak ditemukan hampir di seluruh di kawasan pantai di Indonesia terutama yang telah 
terangkut dari endapan volkanik yang bersifat basa. Penambangan pasir besi telah 
dilakukan di pantai Cilacap, Jampang Kulon dan Yogyakarta dan digunakan sebagai 
bahan dasar logam besi dan sebagai mineral pencampur dalam industri semen. Kawasan 
busur volkanik merupakan sumber pasir besi yang berlimpah seperti di sepanjang pantai 
selatan Jawa dan Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.  

2.6. Agregat Bahan Konstruksi 

Agregat merupakan bahan konstruksi terdiri dari kerikil dan pasir tersebar dalam jumlah 
yang berlimpah di kawasan pantai dan lepas pantai. Kawasan perairan Karimun dan 
Kundur merupakan kawasan penambangan pasir laut terbesar saat ini karena jenis dan 
komposisi pasir yang ditambang memenuhi persyaratan untuk material konstruksi dan 
bahan reklamasi.  

2.7. Fosporit 

Endapan fosporit berumur Resen berupa fospat kalium dalam bentuk nodul atau butiran 
telah ditemukan di dasar laut Paparan Sahul yaitu antara pulau Timor dan Australia.  

2.8. Nodul dan Kerak Mangan 

Endapan mangaan umunya ditemukan dalam bentuk nodul (nodule), kerak (crust) atau 
hamparan (pavement). Indikasi sumber daya mineral mangaan ini ditemukan di Laut 
Banda, Laut Selat Lombok, Perairan P. Damar dan Misool, perairan Sula, Sulawesi 
Utara dan Halmahera. Jenis mineral mangaan yang ditemukan di perairan Indonesia 
Timur umumnya berbentuk nodul yang kaya akan mangaan-besi. Kerak mangaan 
ditemukan pada sistem Punggungan Lucipara dan sekitar Punggungan Tampomas di 
Cekungan Banda Utara.  

2.9. Koral 

Terumbu koral dijumpai hampir diseluruh kawasan perairan pantai dan perairan dangkal 
di Indonesia. Batuan karbonat ini umumnya dimanfaatkan oleh penduduk setempat 
sebagai bahan bangunan, namun mengingat terumbu koral ini juga merupakan indikator 
pertumbuhan biota laut, maka pengelolaan serta pemanfaatannya harus lebih 
berorientasi pada konservasi terumbu koral.  
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2.10. Kromit 

Letak dan sebaran endapan kromit rombakan (detrital) selalu ditemukan berdekatan 
dengan batuan induknya (ultrabasa). Oleh sebab itu penyebaran endapan kromit ini 
umumnya ditemukan di sekitar gawir pantai (coastal cliff) berdekatan dengan singkapan 
batuan ultrabasa di Kalimantan Timur dan Tenggara, Pulau Laut dan Sebuku, Sulawesi 
Tenggara dan Timurlaut, Halmahera, Waigeo dan Timor.  

2.11. Gas Biogenik Kelautan (methan) 

Gas biogenik merupakan salah satu sumber energi alternatif untuk kawasan pesisir tang 
terpencil. Pemetaan geologi kelautan sistematik di wilayah perairan Laut Jawa dan Selat 
Sumatera yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, 
Balitbang Energi dan Sumber daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber daya 
Mineral sejak tahun 1990 memperlihatkan indikasi sumber gas biogenik yang 
terperangkap pada sedimen Holocene. Lapisan pembawa gas ini umumnya ditemukan 
pada kedalaman antara 20-50 m di bawah dasar laut. 

Pemetaan secara horizontal menunjukkan bahwa . hampir seluruh kawasan perairan 
dangkal terutama di muara-muara sungai besar ditemukan indikasi sedimen 
mengandung gas (gas charged sediment) yang diduga merupakan akumulasi gas 
biogenik yang berasal dari maturasi tumbuhan rawa purba yang tertimbun sedimen 
Resen.  

Gas biogenik ini umumnya didominasi oleh gas methan yang dikenal sebagai salah satu 
sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Gas biogenik telah dieksploitasi dan 
dimanfatkan sebagai energi pembangkit listrik mikro dan industri kecil di muara sungai 
Yangtze, China (Qilun, 1995). Umumnya, dari satu sumur gas di kawasan ini dapat 
dieksploitasi 5000 m3 gas per hari dengan tekanan maksimum 6,1 Kg/cm2.  

Sepanjang kawasan perairan pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, pantai timur 
Kalimantan, dan pantai barat Sumatera merupakan kawasan yang potensial menjadi 
sumber gas biogenik ini karena memiliki sejarah terbentuknya sungai dan rawa purba 
yang mirip dengan terbentuknya gas biogenik di muara sungai Yangtze.  

 

2.12. Mineral Hydrothermal 

Indikasi adanya mineral hydrothermal deposit di perairan Indonesia ditemukan di 
perairan Silawesi Utara, Teluk Tomini, Selat Sunda dan perairan Wetar (gunung api 
bawah laut Komba, Abang Komba, dan Ibu Komba). Lubang hydrothermal 
(hydrothermal vent) atau yang lebih dikenal dengan istilah "black smoker" dan "white 
smoker" merupakan ekosistem laut dalam yang unik karena air panas yang 
dikeluarkannya mengandung ikatan sulfur yang digunakan oleh bacteria sebagai energi. 
Dengan demikian, dasar laut kawasan ini mempunyai kelimpahan ekosistem biota laut. 
Selain itu, ahli geologi kelautan menaruh perhatian karena diyakini bahwa lubang 
hydrothermal ini membawa larutan mineral yang selanjutnya mengawali proses 
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mineralisasi pada suatu cebakan mineral dasar laut. Kawasan black smoker biasanya 
berpotensi mineral tembaga dan white smoker berpotensi mineral emas. 
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Pentingnya Valuasi  
Ekonomi Dalam 

Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Laut Secara 

Terpadu 
 
 
 
 
 

Bab 3 

 
Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Indonesia tidak terbantahkan 
lagi merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau besar dan kecil 
diperkirakan sebesar 17.508 pulau dan garis pantai yang terpanjang setelah Kanada 
yaitu 81.000 km. Apabila diperhitungkan dengan kandungan potensi keanekaragaman 
hayatinya, sementara garis pantai Kanada didominasi oleh Green Island yang 
merupakan pulau es, maka Indonesia adalah negara dengang 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). 

 
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 
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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 3-1 berikut ini. 
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Gambar 3-1. Pendekatan Sustainable and Unsustainable Dalam Paradigma Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu (Dimodikasi dari Dutton and Hotta, 1994 
dalam Kay and Alder, 1999) 

 
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 
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(Teluk X) berikut ini dapat digunakan (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVITAS 
PEMBANGUNAN

DAMPAK KE  LINGKUNGAN DAMPAK KE 
MANUSIA

KEHUTANAN

PERTANIAN 

URBANISASI DAN 
PERTUMBUHAN

PARIWISATA

KONTRUKSI 
DAM

TAMBAK

EROSI DAN 
PENGGUNDULAN HUTAN

RUN OFF

PENCEMARAN

PERUBAHAN 
LAHAN/PENGURANGAN 

HABITAT

KERUSAKAN MANGROVE

PENGURANGAN PERAIRAN 
ESTUARI

PENURUNAN ALIRAN AIR KE 
ESTUARI

EROSI DAN 
PENGGUNDULAN HUTAN

PENINGKATAN MASUKAN 
SEDIMEN KE ESTUARI 

PENURUNAN KUALITAS 
AIR

PENURUNAN PERIKANAN 
ESTUARI

POPULASI BURUNG 
BERKURANG 

MENGURANGI 
KEBERADAAN SCENIC

SIRKULASI DI ESTUARY 
BERKURANG

NAVIGASI 
TERGANGGU

RESIKO 
PENINGKATAN  

PENYAKIT

PENURUNAN 
PRODUKSI 

TAMBAK

PENURUNAN 
PRODUKSI 
PERIKANAN

PENURUNAN 
NILAI REKREASI

AKTIVITAS 
PEMBANGUNAN

DAMPAK KE  LINGKUNGAN DAMPAK KE 
MANUSIA

KEHUTANAN

PERTANIAN 

URBANISASI DAN 
PERTUMBUHAN

PARIWISATA

KONTRUKSI 
DAM

TAMBAK

EROSI DAN 
PENGGUNDULAN HUTAN

RUN OFF

PENCEMARAN

PERUBAHAN 
LAHAN/PENGURANGAN 

HABITAT

KERUSAKAN MANGROVE

PENGURANGAN PERAIRAN 
ESTUARI

PENURUNAN ALIRAN AIR KE 
ESTUARI

EROSI DAN 
PENGGUNDULAN HUTAN

PENINGKATAN MASUKAN 
SEDIMEN KE ESTUARI 

PENURUNAN KUALITAS 
AIR

PENURUNAN PERIKANAN 
ESTUARI

POPULASI BURUNG 
BERKURANG 

MENGURANGI 
KEBERADAAN SCENIC

SIRKULASI DI ESTUARY 
BERKURANG

NAVIGASI 
TERGANGGU

RESIKO 
PENINGKATAN  

PENYAKIT

PENURUNAN 
PRODUKSI 

TAMBAK

PENURUNAN 
PRODUKSI 
PERIKANAN

PENURUNAN 
NILAI REKREASI

 
 

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.  
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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 
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. 
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Konsep dan Kerangka 
Nilai Ekonomi Sumberdaya 

 
 
 

BAB 4 

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 4-1.  
 
Tabel 4-1. Total Willingness to Pay (WTP) dan Consumers Surplus 

Jumlah barang Q 
(gelas) 

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 
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 4-1. 
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Gambar 4-1. Surplus Konsumen dan Surplus Produsen  
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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 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.  
 
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. 
 
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 4-2 menyajikan valuasi 
ekosistem berdasarkan tiga tujuan utama efisiensi, keadilan dan keberlanjutan. 
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Tabel 4-2. Valuasi Ekosistem Berdasarkan Tiga Tujuan Utama Efisiensi, Keadilan dan 

Keberlanjutan 
 
Tujuan/Dasar 
Nilai 

Kelompok 
Responden 

Dasar 
preferensi 

Tingkat 
diskusi 
yang 
diperlukan 

Tingkat 
input ilmiah 
yang 
diperlukan 

Metode 
spesifik 

Efisiensi 
(E-value) 

Homo 
economicus 

Preferensi 
individu 

Rendah Rendah Willingness 
to Pay 

      
Keadilan 
(F-value) 

Homo 
communicus 

Preferensi 
komunitas 

Tinggi Menengah Veil of 
ignorance 

      
Keberlanjutan 
(S-value) 

Homo 
naturalis 

Preferensi 
keseluruhan 
sistem 

Medium Tinggi Modeling 

Sumber : Constanza and Folke (1997) in Constanza (2001) 
 
Dari Tabel 4-2 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 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. 
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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 2-2 berikut ini menyajikan tipologi TEV di mana definisi dan contoh dari 
masing-masing nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 4-3.  
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Gambar 4-3. Tipologi Nilai Ekonomi Total (TEV) 
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Tabel 4-3. Definisi dan Contoh Komposisi Total Nilai Ekonomi (TEV) 
 
No Jenis Nilai Definisi Contoh 
1 Direct Use Value Nilai ekonomi yang diperoleh dari 

pemanfataan langsung dari sebuah 
sumberdaya/ekosistem 

Manfaat perikanan, 
kayu mangrove, 
genetic material, dll 

    
2 Indirect Use Value Nilai ekonomi yang diperoleh dari 

pemanfaatan tidak langsung dari 
sebuah sumberdaya/ekosistem 

Fungsi ekosistem 
mangrove sebagai 
natural breakwaters, 
fungsi terumbu karang 
sebagai spawning 
ground bagi jenis ikan 
karang, dll 

    
3 Option Value Nilai ekonomi yang diperoleh dari 

potensi pemanfaatan langsung 
maupun tidak langsung dari 
sebuah sumberdaya/ekosistem di 
masa datang 

Manfaat 
keanekaragaman 
hayati, spesies baru, dll

    
4 Bequest Value Nilai ekonomi yang diperoleh dari 

manfaat pelestarian 
sumberdaya/ekosistem untuk 
kepentingan generasi masa depan 

Nilai sebuah sistem 
tradisional masyarakat 
yang terkait dengan 
ekosistem/sumberdaya; 
habitat, 
keanekaragaman 
hayati 

    
5 Existence Value 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 

terumbu karang yang 
terancam punah; 
endemic species; dll 

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

Direct Value Indirect Value Option Value 
(1) (2) (3) 

Non Use Value 

Timber, firewood, 
woodchips, 
charcoal 
 
Fisheries 
 
Forest resources: 
food, medicine, 
construction 
materials, tools, 
dyes, wildlife 
 
Agriciltural 
resources 
 
Water supply 
 
Water transport 
 
Genetic resources 
 
Tourism and 
recreation 
 
Human habitat 
 
Educational, 
historic and 
scientific 
information 

Shoreline/ 
riverbanks 
stabilization 
 
Groundwater 
recharge and 
discharge 
 
Flood and flow 
control 
 
Human waste and 
pollutans, storage 
and recycling 
 
Biodiversity 
maintenance 
 
Migration habitat 
provision 
 
Nursery and 
breeding grounds 
for fish 
 
Nutrient retention 
 
Coral reef 
maintenance and 
protection 
 
Saline water 
intrusion 
prevention 

Future use as 
per (1) and (2) 

Cultural and 
aesthetic 
 
Spiritual and 
religious 

Sumber : Bann (1999) 
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Metode Valuasi 
 
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 4-5 menyajikan secara 
sistematik beberapa pendekatan metodologi valuasi seperti yang dikemukakan oleh 
Barton (1994). 
 
Tabel 4-5. 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).  
 

 2-8



Dalam modul ini, tidak seluruh metode di atas akan diuraikan. Hanya beberapa teknik 
penting valuasi berbasis pendekatan pasar seperti Effect on Production, Travel Cost, dan 
Hedonic Value, dan teknik valuasi berbasis hipotetik seperti Contingent Value akan 
dijelaskan dalam bab-bab berikut ini. Contoh teknik valuasi yang digunakan dalam 
penilaian ekonomi ekosistem mangrove diberikan pada Tabel 4-6 berikut ini. 
 
Tabel 4-6. Contoh Teknik Valuasi pada Penilaian Ekosistem Mangrove 

TEV Valuation Technique 
Direct Use Value  
Timber Market analysis 
NTFPs (e.g. fish, nipa, medicine, 
traditional hunting and gathering) 

Market analysis, price of substitutes, 
indirect substitution approach, indirect 
opportunity cost approach, value of 
changes in productivity, barter 
exchange approach 

Educational, recreational and cultural 
uses 

Travel cost method, hedonic prices 

Human habitat Hedonic prices, replacement cost 
  
Indirect Use Value  
Erosion prevention (shoreline) Damage costs avoided 
Erosion prevention (riverbanks) Preventive expenditure 
Storage and recycling of human waste 
and pollutants 

Value of changes in production 

Maintenance of biodiversity Relocation costs 
Provision of migration habitat Replacement costs 
Provision of migration grounds  
Provision of breeding grounds  
Nutrient supply  
Nutrient regeneration  
Coral reef maintenance and protection  
  
Option Value Contingent Valuation Method (CVM) 
Existance Value Contingent Valuation Method (CVM) 
Sumber : Bann (1999). 
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Pendekatan Produktivitas 
(Productivity Approach) 

 
 Bab 5 

Pendahuluan 
 
Kekayaan 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 5-1.  
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Gambar 5-1. Kerangka Berpikir Pendekatan Effect on Production 
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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. 
 

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 tangkapan ikan yang menjadi 
produk akhir bagi masyarakat. Hubungan antar variabel tersebut dapat diekspresikan 
ke dalam sebuah persamaan sebagai berikut : 
 

X = F(W,E) = X0 + β1W +β2E +β3E2             
 
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 = qXE                             
 
Kemudian nilai produktivitas kawasan pesisir terkait dengan perikanan adalah : 
 

P.H1 – PH0                                   
 
di mana P = harga ikan per unit volume, H1 = produksi perikanan setelah perubahan 
kawasan pesisir, dan H0 = produksi perikanan sebelum perubahan. Dengan 
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menggunakan persamaan (3), maka persamaan (4) dapat dituliskan sebagai berikut :  
 

PqX1E – PqX0E = PqE (X1 – X0)                      
 

Dengan menggunakan persamaan (1), maka perubahan nilai ekosistem pesisir terkait 
dengan jumlah hasil tangkapan ikan adalah : 
 
PqE[F(E, W+∆ W) – F(E, W)] = PqE [X0 + β1 (W+∆ W) +β2E +β3E2 – 
[X0 + β1 W +β2E +β3E2]] = PqEβ1 ∆ W                        
 
Dari persamaan (6) 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 teknik EOP diantaranya adalah : 
 
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 : 
 

PV Per Hectare Model = [ / (1+r)t]/L            ∑
=

T

t

Bt
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. 
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b. Residual Rent Approach 
 
Residual rent didefinisikan sebagai perbedaan antara biaya faktor produksi dan nilai 
panen dari sumberdaya alam. Residual rent dapat dilihat sebagai kontribusi sistem 
alam atau faktor pendapatan (factor income) terhadap nilai ekonomi total.  
 

PV Residual Rent Model = [ / (1+r)t]/L CtBt
T

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. 
 

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; 
 

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 =β0 + β1ln(Mi,t-1)Et +β2 ln(Mi,t-1)Et
2 +β3Ci,t-1
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Hasil ini memberikan model pendugaan parameteri –dengan menggunakan 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)Et

2 -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.  
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Metode Biaya Perjalanan 
(Travel Cost Method) 

 
 Bab 6 

Pendahuluan 
 
Metode 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 terdapa 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.  
 

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 6-1 menyajikan konsep zonasi terhadap lokasi tujuan dalam 
pendekatan TCM. 
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Gambar 6-1. Zonasi Lokasi Tujuan Dalam Metodologi TCM 
 
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 = Ni
Vi       (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)                             
 
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 6-2. 
 
 
 

X 2 X 10d 1d 2

B
AP 2

P 1

T C /trip

c

X 2 X 10d 1d 2

B
AP 2

P 1

T C /trip

c

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6-2. 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 statistik 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 
penduduk yang berada di daerah 1 untuk berkunjung ke pantai tersebut?  Tingkat 
harga yang didapat adalah P0-P1 seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6-3 di bawah 
ini. 
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Gambar 6-3. Permintaan Terhadap Pantai 

ai ilustrasi, untuk biaya perjalanan sebesar P1 agar sampai ke pantai, penduduk 
zona 1 harus mengeluarkan harga tambahan sebesar P2-P1.  Akankah 
pkan seorang penduduk untuk melakukan perjalanan pada tingkat tarif yang 
ketika sekarang ini penduduk juga membayar pada tingkat harga yang sama 
r P2, yaitu penduduk di zona 2 yang melakukan perjalanan sebanyak X2.  
g-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 6-3.    
 
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 
permintaan terhadap pantai (panel (ii)).  Total surplus konsumen untuk kawasan 
pantai tersebut adalah total areal di bawah kurva permintaan kawasan pantai (panel 
(iv)). 
 
Contoh Menghitung Suatu Kawasan  
 
Contoh berikut ini mengilustrasikan metode biaya perjalanan.  Tabel 1 merupakan 
ringkasan dari sebuah data dasar.  Jika diasumsikan bahwa biaya yang harus 
dikeluarkan untuk BBM sebesar 0,2 USD per mil.  Dengan mengabaikan adanya 
perkembangan biaya yang pada kenyataannya akan ada biaya opportunitas pada 
waktu perjalanan.  Asumsikan sekarang jika biaya yang harus dikeluarkan untuk 
BBM sebesar 6 USD per jam dengan kecepatan mobil sejauh 60 mil per jam.  Hal 
ini berarti merupakan biaya opportunitas sebesar 0,1 USD per mil.  Dengan 
demikian, biaya perjalanan untuk zona 0 dan untuk zona 1 adalah sebagai berikut: 
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Surplus konsumen dapat dikalkulasi berdasarkan ilustrasi yang disajikan pada 
Gambar 6-4 dan Tabel 6-1 berikut ini. 
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Gambar 6-4. Contoh Ilustrasi Travel Cost 
 
Tabel 5-1. Contoh Travel Cost 
Variabel Zona 0 Zona 1 

Populasi Ni (dalam ratusan) 1 2 

Kunjungan Qi 72 72 
Kunjungan per 100, Xi 72 36 
Jarak, di 0 120 
Biaya Perjalanan (TC)/trip 
($) CS/100 

1 36 

Sumber : Grigalunas and Congar (1995).  
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Surplus konsumen/100 untuk zona 1 untuk area di bawah kurva permintaan adalah: 
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Oleh karena itu, total surplus konsumen dapat dikalkulasi sebagai berikut: 
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Secara matematis, dapat dilihat sebagai berikut: 
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Pendahuluan 
 
Sumberdaya 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 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). 
 
Pengertian 
 
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 
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.   
 
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 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) 
 
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 dengan menggunakan metode ini 
akan mempunyai menghasilkan nilai yang bias, namun sangat menguntungkan dari 
sisi kecepatan untuk memperoleh estimasi nilai. 
 

Statistical Analysis of the Responses 
 
WTP dapat diperoleh dari hasil perhitungan nilai tengah mengikuti formula sebagai 
berikut (FAO, 2000): 
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dimana, n adalah besaran atau jumlah sampel dan yi adalah besaran WTP yang 
diberikan responden ke-i.  
 
Untuk mengetahui hubungan antara WTP dengan karakteristik responden yang 
mencerminkan tingkat penghargaan user terhadap sumberdaya yang selama ini 
dimanfaatkannya, dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut.  
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dimana,  
WTP = kemampuan membayar pengguna terhadap suatu sumberdaya 
Xi = parameter pengukuran ke – i (seperti pendapatan, umur, pendidikan, dsb) 
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