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PENDAHULUAN 
 

Memasuki pertengahan abad ke 20 perlindungan lingkungan menjadi salah satu 

masalah  yang perlu mendapat perhatian serius dari setiap negara. Dan pada akhir-akhir 

ini dan untuk masa yang akan datang  masalah lingkungan bahkan menjadi isu politik. 

Selama ini masalah lingkungan dapat diselesaikan pada tingkat lokal ataupun nasional, 

tetapi pada saat ini lingkungan bisa menjadi masalah internasional. Masalah lingkungan 

makin lama menjadi semakin komplek  seiring dengan meningkatnya teknologi, adanya 

arus informasi yang begitu cepat  dan  berubahnya preferensi masyarakat akan 

lingkungan. Kawasan konservasi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap suatu 

daerah lingkungan tertentu pada suatu negara boleh jadi termasuk kedalam daftar 

penting kawasan konservasi dunia. Pada saat ini masyarakat memiliki preferensi 
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tersendiri mengenai keberadaan kawasan konservasi dan kebanyakan mereka tidak 

mengerti nilai dari  suatu sistem kawasan konservasi. Masyarakat hanya  berpikir jangka 

pendek demi mempertahankan kehidupan mereka. Masyarakat tidak peduli apa yang 

akan terjadi besok apalagi apa yang akan terjadi untuk 20 tahun yang akan datang. 

Perlu disadari bahwa sistem kawasan konservasi Indonesia merupakan tempat 

sebagian hutan tropis dan sumberdaya keanekaragaman hayati paling penting didunia. 

Sumber daya tersebut memberi manfaat pada tingkat lokal, nasional maupun global. 

Namun sumberdaya tersebut berada dalam tekanan serius seiring dengan pertumbuhan 

penduduk lokal dan permintaan nasional terhadap penghasilan devisa. Oleh karenanya 

para pengambil kebijakan dapat menggunakan metodologi penilaian ekonomi 

sumberdaya untuk mendapatkan penilaian yang akurat terhadap nilai ekonomi 

sumberdaya alam yang sesungguhnya, terutama dari kawasan konservasi. 1)    

 

MENGAPA VALUASI EKONOMI PENTING  
 

Sebagai instrumen ekonomi yang efektip dan efisien untuk perlindungan 

lingkungan, valuasi ekonomi menjadi suatu alat yang penting. Paling sedikit ada 

dua alasan untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan oleh daerah 

konservasi 2)  

1. Pada waktu kesulitan masalah keuangan tidak mudah bagi pembuat 

keputusan untuk mengeluarkan biaya yang didapat dari sektor pajak 

untuk membiayai kegiatan lingkungan, khususnya jika tidak ada 

dukungan dari masyarakat, maka valuasi konservasi adalah salah satu 

cara untuk mengestimasi benefit dari ekosistem untuk kepentingan 

masyarakat dan sekaligus memberikan kesempatan kepada para akhli 

finansial untuk melakukan kegiatan analisa biaya benefit (cost-benefit) 

yang diperlukan untuk investasi. 

2. Masyarakat tidak selalu menyadari nilai dari suatu daerah konservasi. 

Persepsi masyarakat adalah bahwa daerah konservasi atau hutan 

lindung hanyalah sebuah daerah tempat sarang nyamuk yang tidak 

                                                 
1) “ Peranan Valuasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam”.Pelatihan Valuasi Ekonomi 
Sumberdaya Alam.Natural Resources Management Program. 
2)   “Economic Valuation of Wetlands on the River Basin Scale”  A Discussion Paper. The Ramsar 
Convention On Wetlands. http://www.ramsar.org/features_econ_val1.htm. Tanggal 24 Feb 2004 
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bernilai. Oleh karenanya dengan memberikan nilai moneter dari benefit 

keberadaan daerah konservasi maka akan lebih mudah untuk 

mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan membantu 

masyarakat untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan menggunakan 

dan menjual barang-barang ataupun jasa yang ada didaerah tersebut 

maka pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat didaerah 

tersebut.  

 

Valuasi ekonomi hanyalah merupakan satu dari banyak cara dalam menentukan 

dan mengukur nilai dari suatu daerah konservasi. Cara lainnya adalah melihat 

fungsi sosial, keagamaan, budaya dan global, namun demikian nilai ekonomi 

adalah sesuatu yang penting dalam membuat keputusan yang sulit mengenai 

alokasi dari sumberdaya yang langka dari pemerintah. 

Sebuah studi yang dibiayai oleh WWF dan CIFOR yang dilakukan di kawasan 

ekosistem Leuser yang memiliki luas 1.8 juta hektar yang terbentang di provinsi 

Sumatera Utara dan DI Aceh menunjukkan bahwa nilai pasar tahunan dari air 

untuk irigasi, industri dan penggunaan domestik lainnya yang secara ekologis 

didukung sebagaian oleh ekosistem Leuser mencapai US$ 34.3 juta ( ElFIAN 

1998) 3) 

Studi yang dilakukan di Taman Nasional Laut Bunaken, Sulawesi Utara ( NRMP 

Report No 62.) menunjukkan bahwa nelayan artisinal dan komersial skala kecil 

cukup tergantung pada terumbu karang yang dilindungi sebagai tempat 

penyemaian bibit ikan dan penetasan. Kira-kira 2100 nelayan dan 430 nelayan 

paroh waktu bermukim di sekitar kawasan penyangga taman nasional ini. Nilai 

ekonomi total dari perikanan bagi penduduk kawasan penyangga tersebut 

diperkirakan mencapai US$ 3.8 juta pertahun dan US$ 330,000 bagi nelayan 

paroh waktu. 4) 

 

                                                 
3) “Peranan Valuasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Manusia”. Pelatihan Valuasi Ekonomi 
Sumberdaya Alam. National Resources Management Program. 
4)  Idem 
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PERAN VALUASI EKONOMI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
 Kita dapat mengatakan bahwa valuasi ekonomi sebagai usaha untuk 

memberikan nilai kuantitatip terhadap suatu barang dan jasa yang diberikan oleh 

sumberdaya lingkungan baik harga pasar tersedia maupun tidak. 5) 

Nilai ekonomi untuk setiap barang dan jasa pada umumnya diukur dengan apa 

yang ingin dibayar oleh pembeli untuk komoditi tersebut dikurangi dengan biaya 

untuk pengadaannya. Kehilangan sumberdaya lingkungan adalah sebuah 

masalah ekonomi karena hilangnya nilai penting dari lingkungan tersebut, 

bahkan beberapa mungkin tidak dapat diubah lagi apabila sumberdaya 

lingkungan tersebut sudah tergradasi ataupun hilang. Membiarkan sumberdaya 

lingkungan seperti apa adanya, membiarkan lingkungan tergradasi ataupun 

mengkonversikannya untuk kebutuhan lain akan memiliki implikasi dalam hal 

mendapatkan dan hilangnya nilai ekonomi. Suatu keputusan apakah akan 

digunakan, apakah nilai yang ada sekarang terlalu mahal ataupun terlalu rendah 

ataupun kerugian hanya dapat dilakukan apabila kita memiliki analisa dan 

evaluasi ekonomi secara benar. 

 

NILAI EKONOMI TOTAL 
 Konsep dari nilai ekonomi total dari suatu sumberdaya lingkungan memiliki 

fondasi dalam kesejahteraan ekonomi. Konsep dari nilai ekonomi menitik 

beratkan dalam ekonomi kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya istilah “Nilai 

Ekonomi” dan “Perubahan Kesejahteraan” dapat dipakai bergantian. 6) 

Nilai ekonomi total (TEV) dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 TEV = UV + NUV 
Dimana : UV adalah Use Value yang terdiri dari  (DUV +IUV + OV) 

 dan  NUV adalah Non Use Value terdiri dari  ( XV + BV ), maka nilai ekonomi 

total dapat dinyatakan sebagai : 

 TEV =  (DUV + IUV+ OV) + (XV + BV ) 

                                                 
5) “Econimic Valuation of Wetlands”. Guide for Policy Makers and Planners. Edward B.Barbie, et al. 
Ramsar Convention Bureu ( Gland, Switzerland 1977). http://www.ramsar.org/lib_val_e_index.htm 
6) “Ecological-Economic Analysis and Valuation of Biodiversity”.Paulo A.L.D Nunes, et.al. Departement 
of Spatial Economics. Free University.Amsterdam. The Nederland. 
http://www.feem.it/web/activ/_acti.html 
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DUV : Direct Use Value 

IUV : Indirect Use Value 

OV : Option Value 

XV : Existance Value 

BV : Bequest Value 

 

Manfaat langsung atau nilai guna langsung meliputi makanan yang dihasilkan 

langsung dari kawasan, produk-produk laut, produk hutan atau manfaat rekreasi. 

Manfaat ini mudah dihitung. Masih banyak manfaat dari kawasan konservasi 

yang susah dan bahkan tidak dapat dihitung dengan menggunakan metoda 

tradisional. Manfaat tersebut adalah nilai guna tak langsung ( Indirect Use Value) 

yang terdiri dari  manfaat fungsional dari proses ekologi yang secara terus 

menerus memberikan peranannya kepada masyarakat dan ekosistem. Contoh, 

hutan dataran tinggi yang utuh memberikan perlindungan banjir, lahan basah 

berbentuk danau yang merupakan sumber air tanah, hutan bakau sebagai 

sumber pengendalian erosi, tempat sumberdaya ikan dan burung-burung rawa. 

 

 

Option value meliputi manfaat-manfaat sumberdaya alam yang disimpan atau 

dipertahankan untuk kepentingan akan datang contohnya sumberdaya hutan dan 

sumberdaya genetik untuk masa depan. Option value adalah nilai yang ingin 

dibayarkan oleh masyarakat untuk kebutuhan masa yang akan dating tetapi tidak 

yakin kapan ingin menggunakannya. Umumnya produk-produk yang belum 

diketahui tersebut tidak memiliki nilai pasar pada saat ini. 

Nilai guna non-konsumtif adalah terdiri dari nilai keberadaan (existence values) 

dan nilai warisan (bequest value). Nilai ini adalah nilai keberadaan yang 

diberikan oleh masyarakat kepada kawasan konservasi atas manfaat sepiritual, 

estitika dan budaya. Nilai ini juga tidak tergambar dalam pasar. 

Nilai keberadaan (existence value) sering juga disebut sebagai intrinsic value 

yaitu nilai yang diberikan oleh individu yang pada saat ini tidak menggunakan 

konservasi lahan basah tetapi ingin melihat konservasi lahan basah tersebut 
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dilindungi menurut kaca mata mereka. Jika suatu individu menghadapi 

ketidakpastian mengenai nilai masa yang akan datang dari daerah konservasi 

lahan basah tetapi percaya bahwa daerah tersebut memiliki nilai yang tinggi atau 

mengexploitasi pada saat ini dan adanya konservasi yang tidak dapat diubah, 

maka akan ada nilai quasi –option yang timbul akibat dari terteundanya kegiatan 

pengembangan tersebut. Nilai quasi- option adalah nilai ekspektasi dari suatu 

informasi sebagai akibat tertundanya exploitasi dan konservasi yang lahan basah 

pada saat ini.  

 

METODA PENILAIAN DAN TEKNIK PENILAIAN 
 

Kita perlu membedakan antara metoda penilaian dan teknik penilaian. Metoda 

penilaian atau kerangka penilaian diperlukan untuk menaksir/menilai manfaat 

ekonomi untuk berbagai alternatip penggunaan dari suatu ataupun daerah 

konservasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat 

keputusan. Suatu keputusan dibuat dengan melihat berapa besar manfaat yang  

didapat jika dibandingkan dengan biaya yang timbul. Teknik penilaian adalah 

suatu teknik yang dipakai untuk menilai berapa besar nilai ekonomi suatu daerah 

lahan basah atau daerah konservasi dengan menggunakan satuan moneter 

dengan cara membandingkan nilai guna ( use value) dan tanpa nilai guna ( non 

use-value) terhadap nilai pasar. Tabel -1 adalah beberapa metoda penilaian 

yang umum dipakai dan Tabel -2  adalah teknik penilaian yang dipakai dalam 

menilai daerah konservasi. 
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Tabel- 1 

 

 
 

 

 

Tabel 2 

Appriasal Framework Description/Purpose
Land suitability/classification Distinguish and map areas in terms of characteristics 

which determine suitability for different uses

Environmental appraisal or environmental 
impact assesment

Detail documentation of environmental impacts, advers 
effects and mitigation alternatives

Cost-benefit analysis (CBA) Evaluate projects, land use options and policies based 
on monitization of net benefits ( benefits-costs)

Cost-effectiveness analysis ( CEA) Select land use option that will minimise costs of 
realising a defined non monetary objective

Multi criteria analysis ( MCA) Uses mathematical programming techniques to select 
options based on objective functions including 
weighted goals of decision-makers with explicit 
considerations of constraint and costs.

Risk-benefit analysis ( RBA) Evaluate benefit associated with a land use option in 
comparison with risks

Decesion analysis (DA) Step-by step analysis of the consequences of choices

Macro-economic and behavior models Economitric programming models used to simulate 
intersectoral lingkages and producer behavior

Perbandingan Metoda Penilaian Ekonomi
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1 Market prices method Use prevailing prices for goods and services traded in 
domestic or international markets

2 Efficiency (shadow)prices Use of market prices but adjusted for transfer 
payment,makrket imperfections and policy distortions.May 
also incorporate distribution weights,where equality concerns 
are made explicit.Shadow prices may also be calculated for 
non-marketed goods

3 Hedonic pricing method The value of environmental amenity (such as view) is 
obtaned from property or labor markets. The basic 
assumption is that the observed property value (or wage) 
reflects a stream of benefits (or working conditions) and that 
it is possible to isolate the value of the relevant 
environmental amenity or attribute

4 Travel cost approach The travel cost approach derives willingness to pay for 
environmental benefits at a specific location by using 
information on the amount of money and time that people 
spend to visit the location

5 Production function approach Estimates tha value of a non-marketed resource or 
ecological function in terms of changes in economic activity 
by modeling the physical contribution of the resource or 
function to economic output

6 Related good method Uses information about the relationship between a non-
marketed good or service and a marketed product to infer 
value. The barter exchange approach relies on actual 
exchange of non-marketed goods. The direct substitute 
approach simply assumes that a marketed good can be 
substituted for a non-marketed good.

7 Constructed market techniques Measure of willingness to pay by directly eliciting 
consumer preferences

7.1 Simulated market (SM) constructs an experimental market in which money actually 
changes handss

7.2 Contingent valuation method(CVM) construct a hypothetical market to elicit respondents 
willingness to pay

7.3 Contingent ranking (CR) ranks and scores relative preferences for amenities in 
qualitative rather than monetary terms

8 Cost-based valuation Based on assumption that the cost of maintaining an 
environmental benefit is a reasonable estimate of its value. 

To estimate willingness to pay
8.1 Indirect opportunity cost (IOC) method uses wages forgone by labour in production of non-

marketed goods
8.2 Restoration cost (RSC) method uses costs of restoring ecosystem goods or services

8.3 Replacement cost ( RPC) method uses cost of artificial substitutes for environmental 
goods or services

8.4 Relocation cost (RLC) method uses costs of relocating threatened communities

8.5 Preventive expenditure (PE) approach uses the costs of preventing damage or 
degredation of environmental benefits

8.5 Damage costs avoided (DC) approach relies on the assumption that damage estimates 
are a measure of value. It is not a cost-based approach as it 

relies on the use of valuation methods described above

TEKNIK VALUASI YANG DIPAKAI DALAM PENILAIAN EKONOMI
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LAHAN BASAH YANG DINILAI DIBAWAH KELAYAKAN 
 Sumberdaya lahan basah mudah dipengaruhi oleh keputusan yang salah, 

oleh karena sifat dari penilaian yang berhubungan terhadap daerah lahan basah 

tersebut.  Daerah lahan basah adalah sumberdaya alam dengan multi fungsi 

karena tidak saja sebagai tempat sumber kebutuhan hidup manusia, tetapi juga 

sebagai fungsi ekologi yang mendukung kigiatan ekonomi bagi manusia. Banyak 

produk yang terdapat pada lahan basah tidak dipasarkan tetapi memberikan 

kegiatan ekonomi secara tidak langsung karena itu sering dilupakan terutama 

lahan basah yang ada pada daerah tropis yang ada di Indonesia . Beberapa 

pelayanan ekologi, sumberdaya biologi dan nilai kenyamanan yang diberikan 

oleh daerah lahan basah mempunyai kualitas dan memiliki nilai  yang oleh ahli 

ekonomi disebut “ Public Good” 

Daerah lahan basah dapat menjadi tidak bernilai (berada dibawah nilai 

kelayakan) yang disebabkan oleh hak kepemilikan ( property rights) yang 

diterapkan oleh pemerintahan yang menguasai akses dan penggunaan daerah 

tersebut. Memberikan nilai dibawah kelayakan pada daerah lahan basah 

merupakan ancaman yang serius, karena pengembangan dan konversi yang 

akan dilakukan selalu memberikan output yang dapat dipasarkan, sementara 

mempertahankannya cenderung untuk mempertahankan barang yang tidak 

dapat dipasarkan. Diokotomi ini sering menimbulkan opsi untuk pengembangan  

lahan tersebut, sebagai contoh konversi dari lahan basah ke pertanian, kolam 

ikan dan bangunan pemukiman yang akan memberikan sumbangan pendapatan 

untuk pemerintah. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika pengambil 

keputusan mendukung konversi daerah lahan basah menjadi penggunaan yang 

komersial. Tabel-3 memperlihatkan klasifikasi nilai ekonomi total dari lahan 

basah.  
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Tabel-3 

 

 

Ada tiga hal penting yang perlu disadari dalam membuat keputusan 7) 

1. Tidak dapat diperbaharuinya sumberdaya alam apabila sudah mengalami 

kepunahan. Bila sumberdaya alam sebagai suatu asset tidak dapat 

dilestarikan maka terdapat kecenderungan akan musnah dengan sedikit 

atau tanpa regenerasi. 

2. Masa depan penuh dengan ketidakpastian sehingga akan timbul biaya 

potensial apabila asset dihilangkan dan pilihan masa depan diabaikan. Hal 

ini akan mengabaikan ekosistem 

3. Adanya keunikan, studi empiris mencoba menghitung nilai keberadaan 

dengan mengaitkan pada flora fauna langka ataupun pemandangan yang 

unik dari suatu lahan basah. 

 

                                                 
7)  “Konsep Umum Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam”. Pelatihan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam. 
Natural Resources Management Program. 

NON USE VALUE
Direct Use 

Value
Indirect Use 

Value
Option & Quasi Option 

Value Existance Value

Ikan Nutrisi
Nilai potensial yang akan 
datang ( Langsung dan 

Tidak langsung )

Keanekaragaman hayati   ( 
Biodiversity)

Pertanian Pengendalian 
banjir

Nilai informasi yang akan 
datang

Budaya, nilai 
keunikan/sejarah

Kayu bakar Perlindungan badai - Bequest value

Rekreasi Pengisian air tanah - -

Transportasi

Pendukung 
ekosistem external - -

Kehidupan 
Binatang langka 

(Wildlife)

Stabilisasi mikro 
climatic - -

Peat/Energy Stabilisasi garis 
pantai - -

USE VALUE

Klasifikasi Nilai Ekonomi Total Dari Lahan Basah
(Classification of Total Economic Value for Wetland)



  Hal 11 of 15 

Tabel-4 berikut ini adalah teknik valuasi yang biasanya digunakan untuk menilai 

komponen-komponen yang berbeda dari sumberdaya mangrove :  

 
Tabel-4 

 

 

 
MASALAH PENILAIAN ( VALUATION ) 
Disamping banyak keuntungan, maka kelemahan ataupun masalah yang 

terdapat pada sistem valuasi adalah masalah waktu dan biaya. Banyak  kendala 

teknis yang harus dihadapi. Salah satu masalahnya adalah pengumpulan data 

yang akurat. Penilaian yang dilakukan secara parsial, kurang tepat ataupun 

secara dangkal akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar. Dengan kata 

lain akan mengurangi kepercayaan pada hasil evaluasi dan menganggu fungsi 

intrumen itu sendiri. Hasil valuasi tidak selalu memberikan nilai positip untuk para 

pengambil keputusan dan bahkan dapat melemahkan posisi mereka. Sebagai 

tambahan bahwa hasil valuasi tidak selalu berkoresponden dengan target dari 

pengambil keputusan, maka jangan heran kalau hal ini menyebabkan para 

politisi tidak mengindahkan hasil studi valuasi tersebut 

Nilai Ekonomi Total (TEV) Teknik Valuasi
Direct Use Value:
Kayu(Timber) Analisa Pasar
Ikan, perburuan, obat-obatan Analisa Pasar, Substitusi Harga, indirect opportunity cost, 

value change in productivity, barter exchange approach

Pendidikan, rekreasi, budaya Travel Cost Method, hedonic price
Habitat manusia Hedonic prices ( replacement cost)

Indirect Use :
Pencegahan erosi (shoreline)
Pencegahan erosi ( bantaran sungai) Damage cost avoided
Penyimpanan dan daur ualng sampah dan pollutan Preventive expenditure

Value of change in production
Pemeliharaan dari keanekaragaman hayati Relocation cost
Pengadaan migrasi habitat Replacement cost
Provision of nursery grounds
Provision of breeding grounds
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ANALISA BIAYA –MANFAAT ( COST BENEFIT ANALYSIS ) 
Analisa biaya-manfaat ( CBA) adalah metode yang paling umum dipakai dalam 

melihat perkiraan nilai ekonomi dan kebijakan untuk suatu proyek. CBA 

merupakan suatu alat  yang menjastifikasi suatu proyek dengan membandingkan 

antara biaya ( disadvantages) dengan benefit (advantages). Jika suatu proyek  

memperlihatkan nilai benefit bersih (net benefit) maka proyek tersebut dapat 

dilaksanakan dan beberapa proyek dapat direngking sesuai dengan besarnya 

net benefit tersebut. 8) 

 

Proyek diterima jika : ][ CaBa −  >  0 

Ba = Benefit dari proyek A   dan   CA = Biaya dari proyek a 

Proyek harus dianalisa terhadap benefit jika ada dan tidak adanya proyek, 

karena sumberdaya yang dipakai oleh proyek memiliki penggunaan alternatip 

yang lain dan memberikan nilai pengembalian ( rate of return ) yang positip. 

 

Oleh karenanya nilai positip dari proyek A tidak cukup didalam 

mempertimbangkan apakah proyek A layak untuk dilaksanakan. Biaya 

kesempatan yang disebabkan oleh proyek A harus dihitung dan dibandingkan 

dengan proyek B 

     ][ NBbNBa −  > 0 

Sebagai contoh : 

Pertimbangan strategi untuk memilih alternatip pengelolaan lahan basah 

mangrove.  

Dimana pilihan A adalah mengkonversi lahan mangrove ke aquaculture 

Dan pilihan B adalah penggunaan tradisional yang berkelanjutan. Jika mangrove 

dibersihkan maka konversi biaya langsung : biaya membersihkan mangrove dan 

membuat kolam dan benefit yang hilang ( opportunity cost) harus dimasukkan 

kedalam bagian biaya.  Benefit yang hilang juga termasuk hilangnya fungsi 

                                                 
8) “The Economic Valuation of Mangroves; A  Manual for Researchers”. Camille Bann.  
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lingkungan seperti tempat ikan disekitar garis pantai, fungsi stabilisasi dan 

produk dari lahan basah itu sendiri. 

 

Berubahnya situasi dapat mempengaruhi nilai dari CBA, artinya pilihan untuk 

membangun proyek A apakah akan terjadi saat ini, pada waktu yang akan 

datang  atau untuk waktu yang lama. Oleh karenanya biaya-manfaat harus 

discounted menjadi nilai yang ada pada saat ini. 

Formula  CBA menjadi  :  ∑ +−
t

rCtBt )1)(( -t > 0 

B adalah benefit termasuk benefit lingkungan  

C adalah biaya termasuk biaya lingkungan    

 

Net Present Value digambarkan oleh benefit dikurangi biaya. Sedangkan 

efisiensi adalah proporsi antara benefit dan kapital (biaya) yang ditanamkan. Kita 

dapat melihat perbedaan perhitungan efisiensi antara metoda statis dan dinamis. 

Metoda statis dibuat berdasarkan valuasi dari parameter yang dapat dikuantifisir 

dengan memberikan unit moneter untuk periode waktu yang tetap sedangkan 

metoda dinamis menggunakan akumulasi dan factor diskonto (discounted) dan 

mempertimbangkan cash inflow yang terjadi bukan secara periodik. 

 

Jika total benefit bersih dari suatu daerah lahan basah dinyatakan dengan NBW 
dan biaya langsung adalah CP ( Cost for setting up daerah yang diproteksi) 

termasuk biaya merelokasi ataupun konvensasi untuk pengguna, dan NBA 
adalah benefit bersih yang hilang 9) 

Maka jika :   NBW > CP + NBA 
suatu daerah lahan basah perlu untuk dijadikan daerah konservasi dengan 

penggunaan yang dibatasi ataupun diawasi 

Besarnya NBW dapat dilihat pada analisa dampak biaya (CI ) misalnya 

tumpahan minyak yang akan menghilangkan net production benefit  ditambah 

                                                 
9)  “Economic Valuation of wetlands: a guide for policy makers and planners”. Chapter-3 .Edward B 
Barbier.et.al. http://www.ramsar.org/lib_val_2.htm. 7 April-2004 
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hilangnya net benefit lingkungan ( misalnya turunnya kualitas air dan fungsi 

ekosistem ).  NBW = CI  ( Cost impact) 
    NBW = CP + NBA 
LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN CBA 10) 

Camille Bann dalam “The economic Valuation of Mangroves: A Manual For 

Researchers memberikan langkah-langkah didalam melakukan CBA sesuai 

dengan urutannya, dan setiap langkah mungkin memerlukan umpan balik 

kepada langkah sebelumnya (lihat Tabel-5) : 

 
Tabel-5 

  

 

PENUTUP 
 Mengingat Indonesia adalah negara tropis yang memiliki banyak lahan 

basah sebagai sumber keanekaragaman hayati dan sekaligus sebagai penopang 

ekosistem yang sangat produktip didalam menunjang kehidupan masyarakat, 
                                                 

10) “Economic valuation of wetlands: a guide for policy makers and planners” The Ramsar Library 

Langkah -1 Tentukan masalah atau objektip
Langkah -2 Tentukan analisa
Langkah -3 Identifikasi fungsi dari ekosistem mangrove

Langkah -4 Identifikasi dan prioritaskan dampak fisik yang berhubungan dengan pilihan 
manajemen 

Langkah -5 Identifikasi nilai ekonomi yang berhubungan dengan ekosistem mangrove

Langkah -6 Buat rangking biaya dan benefit untuk evaluasi dan identifikasi informasi yang 
diperlukan

Langkah -7 Estimasi biaya lingkungan dan benefit dalam satuan moniter
Langkah -8 Kumpulkan biaya dan manfaat dari lingkungan yang konvensional

Langkah -9 Review semua biaya proyek dan benefit untuk mengecek asusmsi adalah 
konsisten

Langkah -10 Semua biaya dan benefir di anualkan
Langkah -11 Biaya dan benefit di dis counted
Langkah -12 Tetapkan kriteria keputusan
Langkah -13 Bandingkan alternatip menggunakan kriteria yang ditetapkan
Langkah -14 Identify variabel dengan ketidakpastian yang tinggi
Langkah -15 Lakukan analisa sensitivitas
Langkah -16 Masukkan pertimbangan yang bersifat distribusi
Langkah -17 Nyatakan hal-hal yang bias, yang mungkin tertinggal dan ketidakpastian
Langkah -18 Masukkan hasil kedalam analisa proyek
Langkah -19 Buat kesimpulan investasi ataupun policy

Langkah-langkah Dalam Melakukan CBA
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maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu untuk melakukan valuasi 

ekonomi dalam menentukan apakah suatu daerah lahan basah perlu dtingkatkan 

pengawasannya menjadi suatu daerah konservasi. Valuasi ekonomi perlu 

dilakukan dengan metoda analisa yang benar dengan menggunakan teknik 

valuasi yang akurat agar penilaian tidak memberikan nilai yang berada dibawah 

kelayakan( undervalued). Kesalahan penilaian akan berdampak sangat serius 

karena sumberdaya alam tidak dapat diperbaharui jika mengalamai kepunahan.  

 Adanya nilai ekonomi dari suatu lahan basah, maka pemerintah dapat 

memberikan prioritas untuk menentukan pilihan lahan basah yang mana perlu 

untuk segera di konservasi sesuai dengan daftar rangking yang didapat dari hasil 

analisa valuasi 

 


