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Modul  5     : Sistem Alami DAS dan Valuasi Lingkungan 
 
 
a. Deskripsi modul 

Modul ini menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan 
perekonomian dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang 
berada di kawasan DAS.  Materi pembelajaran untuk memberikan pemahaman 
tentang nilai ekonomi perubahan kualitas lingkungan diawali dengan 
pemahaman tentang materi analisis kegiatan sistem alami, yaitu  dengan 
mengidentifikasi jenis penggunaan sumberdaya dan klasifikasi nilai 
ekonominya; serta metode valuasi.      

 

b. Kegiatan belajar 
1.  Kegiatan Belajar 1: Ekonomi dan Lingkungan 

a. Tujuan kegiatan pembelajaran 1 
Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
 Menjelaskan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan sumberdaya dan 

lingkungan. 
 Memahami perbedaan kajian antara ekonomi sumberdaya dan 

ekonomi lingkungan 
 Mengidentifikasi kegiatan produksi dan konsumsi yang memanfaat-

kan aseet sumberdaya alam yang berada di kawasan DAS  
 

b. Uraian materi 1 
  Kegiatan ekonomi adalah suatu penggabungan teknologi dan 
pengelolaan sumberdaya dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan material maupun spiritual.  Dua kegiatan ekomomi utama 
adalah produksi dan konsumsi.  Produksi berkaitan dengan seluruh 
aktivitas keputusan alokasi sumberdaya atau input maupun keputusan 
menentukan kuantitas  produk (barang dan jasa).  Konsumsi berkaitan 
dengan cara barang dan jasa didistribusikan diantara individu dan 
kelompok masyarakat. 
 Sistem ekonomi didalamnya menyangkut  proses dan perubahan 
asset alam dari keseluruhan tipe. Salah satu peran alam adalah menye-
diakan bahan baku dan input energi; tanpanya tidak mungkin ada 
kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan demikian, satu tipe pengaruh 
sistem ekonomi terhadap alam adalah mengambil bahan baku untuk 
menjaga fungsi tetap berjalan. 
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 Kegiatan produksi dan konsumsi juga memproduksi produk sisa 
yang disebut dengan “residu”, dan cepat atau lambat akan dikembalikan 
ke lingkungan alam.  Tergantung bagaimana mereka (produsen dan 
konsumen) menanganinya; “residu” tersebut dapat menimbulkan polusi 
atau penurunan kualitas lingkungan.  Secara sederhana hubungan antara 
sistem ekonomi dan lingkungan alam disajikan pada Gambar 1. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Lingkungan dan Kegiatan Ekonomi (diadopsi dari Field & 
Field, 2002) 

 Secara mendasar, pada Gambar 1 terdapat dua mata rantai; yakni (a) 
yang mewakili aliran bahan mentah ke kegiatan produksi dan konsumsi; 
dan (b) yang menunjukkan pengaruh kegiatan produksi dan konsumsi 
terhadap kualitas lingkungan. Residu dari kegiatan produksi dan 
konsumsi bisa diproses daur  ulang menjadi input produksi; serta ada 
sebagian yang menjadi sisa buangan yang kembali ke lingkungan alam.  
 Kajian sifat dasar dalam peran lingkungan alam sebagai penyedia 
bahan baku disebut dengan ekonomi sumberdaya alam.  Kajian yang 
terkait dengan aliran “residu” dan pengaruhnya terhadap kualitas 
lingkungan disebut dengan ekonomi lingkungan.  Walaupun control 
polusi merupakan topik utama dalam ekonomi lingkungan, namun tidak 
satu-satunya.  Dampak perilaku manusia terhadap lingkungan dalam 
berbagai cara yang tidak berkaitan dengan polusi dalam pengertian 
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tradisional. Gangguan habitat dari pembangunan rumah dan degradasi 
keindahan dari sejumlah kegiatan manusia adalah contoh dampak 
lingkungan yang tidak berkaitan dengan pelepasan polusi.      
 Pada kondisi riil, perkembangan ekonomi diikuti dengan mening-
katnya tekanan pada sistem alami dan dampak negatif pada kualitas 
lingkungan.  Persoalannya adalah bagaimana melakukan kegiatan 
pembangunan yang dapat mempertahankan produktivitas jangka panjang 
sistem alami; yakni pembangunan yg lestari dan meminimkan perusakan 
kualitas lingkungan.   Sementara itu, pandangan umum menyatakan 
bahwa perkembangan ekonomi & kualitas lingkungan merupakan 
alternatif pilihan, sehingga perusakan kualitas dipandang sbg 
konsekuensi logis.  Sebagai contoh; penggundulan hutan berakibat  
merusak basis pertanian & mengurangi prospek perkembangan ekonomi 
jangka panjang. Contoh lain; pencemaran air pantai dapat merusak 
perikanan dan menghambat perkembanan ekonomi. 

 

c. Tugas kegiatan belajar 1 
1. Secara kelompok, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi asset 

sumberdaya yang terkait dengan keberadaan biofisik DAS Brantas. 
2. Setiap kelompok memilih salah satu asset sumberdaya alam secara 

spesifik (tidak boleh sama antar kelompok); dan dilanjutkan 
menyusun skema matarantai aliran bahan baku dengan kegiatan 
produksi dan konsumsi dari asset sumberdaya spesifik yang telah 
ditetapkan (dipilih) hingga menghasilkan residu, baik yang bisa 
didaur ulang maupun yang dilepas kembali ke lingkungan alam. 

 
 

2. Kegiatan Belajar 2: Sistem Alami 
a. Tujuan kegiatan pembelajaran 2 

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
 Menjelaskan keterkaitan kegiatan antar kegiatan dan antar produk 

samping, residu maupun sisa buangan 
 Mengidentifikasi input alami dan input manajemen dari suatu 

kegiatan secara parsial pada sistem alami. 
 Mengidentifikasi output dan dampak suatu kegiatan menurut lokasi 

dari penerima (in-site dan off-site) pada sistem alami. 
 

b. Uraian materi 2 
 Pada pembelajaran 1 telah diperkenalkan tentang kegiatan manusia, 
yang meliputi kegiatan produksi dan konsumsi  termasuk timbulnya sisa 
buangan serta dampak lain yang mempengaruhi kualitas lingkungan 
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sekitar dan penerima limbah sehingga menimbulkan biaya ekonomi. 
Kegiatan manusia pada sektor industri, pertanian, pertambangan, 
kehutanan, perkebunan dan transportasi akan menghasilkan produk 
(barang dan jasa) utama dan produk lain karena semua proses produksi 
dan kegiatan mengubah bentuk bahan baku tidak saja menghasilkan 
output yang diinginkan (produk utama), namun juga menghasilkan 
produk yang tidak diinginkan (produk samping). Produk samping bisa 
dalam bentuk material dan energi.  Apabila produk samping tidak 
mempunyai nilai pasar atau nilainya lebih kecil daripada biaya proses 
daur ulang maupun biaya distribusi menjadi input produksi, maka 
produk samping tersebut disebut “residu” material maupun energy yang 
tidak diinginkan).  Tidak semua “residu” berdampak negatif terhadap 
kualitas lingkungan sekitar (Hufschmidt et al., 1996).  Lebih lanjut juga  
dikatakan bahwa produk samping menjadi “residu” tergantung dari biaya 
relatif hasil alternatif  yang dapat dimanfaatkan dibanding dengan nilai 
produk samping.  Menurutnya, biaya relatif  tergantung dari periode 
waktu dan perubahan teknologi, kelangkaan bahan baku dan kebijakan 
pemerintah.  
 Dari sumber referensi yang sama, juga diuraikan hubungan antar 
“residu” . “Residu material” dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, 
yaitu: cairan, gas dan benda padat; sedangkan “residu energi” dalam 
bentuk panas, suara, penerangan, getaran serta radioaktif.  Suatu bentuk 
“residu material” dapat diubah menjadi satu atau lebih bentuk lain 
(Gambar 2).  Sebagai contoh, kotoran sapi adalah produk samping dari 
kegiatan sektor peternakan dapat diubah menjadi biogas dengan residu 
cairan dan material padat. Sebelum dikembalikan ke lingkungan alam, 
kedua residu tersebut diolah menjadi pupuk organik cair dan padat.  
Sementara itu, sebagian dari bahan pakan sapi adalah jerami yang 
merupakan produk samping dari kegiatan produksi sektor pertanian.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antar “residu” dan 
sisa buangan tidak terlepas dari keterkaitan kegiatan. 
 Kegiatan yang menimbulkan “residu” dan sisa buangan dapat 
dicirikan secara spesifik dengan berbagai atribut (Hufschmidt et al., 
1996) menurut: 
1. kedudukan geografis 
2. sebaran waktu 
3. hubungan unit pengambil keputusan 
4. status, dan 
5. kepentingan dampak di tempat 
 
Sebagai sumber “residu” dan buangan sisa, berdasarkan kedudukan 
geografis dapat dikelompokkan menjadi: (a) sumber terpusatkan atau 



  5

“titik”, (b) sumber daerah atau terpencar, dan (c) sumber garis yang 
bergerak maupun stasioner.  Terkait dengan kajian DAS, pada 
kesempatan ini deskripsi secara detail hanya dibatasi pada analisis 
kegiatan terpencar; yakni yang diimplementasikan pada pengelolaan 
hutan dan lahan pertanian; mengingat kedua kegiatan tersebut berkaitan 
dengan asset sumberdaya lahan yang terbentang wilayah DAS. 
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Gambar 2. Hubungan antar bentuk “residu” (diadopsi dari 
Hufschmidt et al., 1996) 

 Pengelolaan hutan meliputi pengelolaan pola waktu dan alokasi 
beberapa input  untuk menghasilkan output barang dan jasa dari area 
hutan tertentu.  Adapun spektrum tugas terbentang mulai dari penelitian, 
penanaman dan pemupukan hingga pemungutan hasil serta pembuangan 
sisa tebangan.   Kegiatan perencanaan menyangkut menetapkan output 
optimal dari keseluruhan area yang terbagi menjadi sub-area yang 
mempunyai perbedaan dalam hal sumberdaya, produksi potensial, dan 
respon terhadap praktek pengelolaan.  Jenis output dari pengelolaan 
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hutan tergantung dari aktivitas yang terkait.  Kegiatan produksi kayu 
terkait dengan kegiatan pembangunan jalan, yang masing-masing secara 
simultan menghasilkan produk utama dan produk samping, maupun 
residu dan sisa pembuangan yang beragam.  Gambar 3 mendeskripsikan 
aliran input alami dan input manajemen serta tipe output pada 
mengelolaan kawasan hutan. 
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Gambar 3. Tipe output dari pengelolaan kawasan hutan (diadopsi dari 

Hufschmidt et al., 1996) 
 
 Setelah melakukan identifikasi kegiatan dan aliran output (produk 
utama, produk samping dan residu); langkah selanjutnya adalah 
melakukan identifikasi dan mengkuantifikasi terhadap:  
1. Dampak dari masing-masing rencana (kegiatan) pada system alami 

baik yang berada dalam lokasi (in-site) maupun di luar lokasi (off-
site); serta 

2. Dampk fisik, kimia, biologi dari perubahan kualitas lingkungan 
terhadap penerima (manusia, hewan, vegetasi, bangunan, material lain 
dari bangunan)  
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 Dengan demikian identifikasi atau analisis kegiatan menjadi input 
pada waktu melakukan identifikasi dan mengku-antifikasi dampak pada 
sistem alami dan penerima.  Untuk masing-masing kegiatan, 
permasalahan nya adalah memastikan secara kuantitatif apa yang terjadi 
pada sistem alami yang relevan dengan serangkaian input manajemen 
dan pilihan teknologi. Contoh identifikasi dampak menurut dimensi 
ruang dari pengelolaan kawasan hutan disajikan pada Gambar 4 
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Gambar 4. Dampak sistem alami pada kawasan pengelolaan lahan 
(Hufschmidt et al., 1996) 
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 Identifikasi dampak menurut dimensi ruang; yakni di dalam (in-site) 
dan di luar lokasi (off-site) menurut Hufschmidt et al. (1996) merupakan 
kegiatan penting untuk tujuan perencanaan.  Disamping itu, dapat 
dipakai sebagai dasar penetapan besarnya kompensasi atas perubahan 
kualitas lingkungan yang diiringi penetapan siapa pihak penerima 
maupun pemberi kompensasi.  Untuk itu, maka perlu diketahui beberapa   
tipologi kegiatan (proyek) yang menimbulkan dampak pada sistem alami 
dan penerima dapat dikelompokkan menjadi empat (Tabel 1). 

Tabel 1. Tipologi kegiatan (proyek) yang mempunyai dampak pada 
system alami 

Nomor 
Kategori 

Deskripsi 

I Kegiatan (proyek) yang terkait dengan manajemen sistem alami 
(misalnya: kawasan hutan, mata air, sungai bawah tanah, lahan 
peternakan) yang menghasilkan produk yang dikendaki. 

II Kegiatan (proyek) tidak berpengaruh pada sistem alami pada 
lokasi proyek (in-site), namun berdampak pada sistem alami 
pada lokasi di luar proyek (off-site); misalnya pertambangan, 

III Kegiatan (proyek) yang meniadakan sistem alami dan menggan-
tikannya dengan alternative lain (sistem buatan manusia); 
misalnya waduk, yang menggenangi sistem alami.  

IV Kegiatan (proyek) mengubah atau mengganti ekosistem di lokasi 
dengan system buatan melalui perubahan sistem alami; misal 
konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan. 

Sumber: Hufschmidt et al. (1996) 
 
 Sumberdaya lahan yang berada di kawasan DAS Brantas terdiri 
atas: hutan lindung (Tahura Suryo dan  Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru), hutan produksi (mahoni, jati, pinus), hutan campuran, semak, 
kebun campuran, kebun tanaman perkebunan (kopi, tebu dan kelapa), 
sawah, tegal dan pekarangan (Nurfatriani, 2009). Secara spesifik 
terdapat lahan dengan komoditas apel dan sayuran; disamping komoditas 
tanaman pangan pada umumnya dikelola pada lahan sawah maupun 
tegal.  Untuk mengidentifikasi dampak  kegiatan pertanian yang terjadi 
di lokasi (in-site) maupun di luar lokasi (off-site) dapat menggunakan 
skema urutan yang disajikan pada Gambr 5. Disamping itu, pada 
kawasan DAS Brantas Hulu terdapat waduk yang berfungsi sebagai 
penghasil energi lstrik, pariwisata atau rekreasi dan usaha perikanan. 
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Gambar 5.  Keterkaitan permasalahan erosi Sistem Alami DAS 

(Dwiastuti, 2010) 
 

c. Tugas kegiatan belajar 2 
1. Secara kelompok, mahasiswa diminta untuk menetapkan suatu 

kegiatan (proyek) yang ada (existing) pada sistem alami wilayah 
DAS Brantas.  Catatan: kegiatan yang ditetapkan oleh satu 
kelompok tidak boleh sama dengan kelompok yang lain. 

2. Mengidentifikasi input alami dan input manajemen yang digunakan 
pada suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada nomor 1 di atas. 

3. Mengidentifikasi output (produk utama, produk samping, residu 
dan sisa buangan) dari kegiatan yang telah ditetapkan pada nomor 
1 di atas. 

 

3. Kegiatan Belajar 3: Nilai Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan 
a. Tujuan kegiatan pembelajaran 3 

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
 Memahami konsep dasar kuantitatif nilai ekonomi sumberdaya alam dan 
lingkungan dalam pengelolaan DAS 

 Mampu mengidentifikasi nilai guna lingkungan semua asset yang berada 
di kawasan DAS. 
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b. Uraian materi 3 
 Valuasi ekonomi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang 
berwawasan lingkungan menjadi sangat penting terutama kalau 
dikaitkan dengan opsi kebijakan dimana pertimbangan ekonomi menjadi 
dasar utama. Hal ini bisa dimengerti mengingat kajian ekonomi untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan didasarkan pada harga pasar yang 
berlaku, sementara faktor lingkungan tidak memiliki pasar. 
 Valuasi ekonomi adalah valuasi dalam bentuk nilai uang yang 
dimaksudkan untuk penyesuaian (justification) pengukuran penambahan 
(gains) dan kehilangan (loss) dari kegunaan lingkungan atau 
kesejahteraan (Pearce and Turner, 1990).  Lebih lanjut diuraikan bahwa 
penentuannya didasarkan pada nilai hakiki dari sifat alamiah kegunaan 
lingkungan, yaitu kegunaan aktual dan potensial.  Berdasarkan konsep 
tersebut Manungsihe (1993) secara eksplisit memformulasikan konsep 
dasar dari nilai ekonomi sumberdaya sebagai berikut :  

 

     NET =  NG + BNG 

atau  NET = [NGL + NGTL + NGO] + [BNG] 

 Secara konseptual Nilai Ekonomi Total (NET) dari sumberdaya 
terdiri dari Nilai Guna (NG) dan Bukan Nilai Guna (BNG).  NG dapat 
diurai menjadi :Nilai Guna Langsung (NGL), Nilai Guna Tidak 
Langsung (NGTL) dan Nilai Guna Opsi (NGO).  Secara skematis 
disajikan pada gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Skema Pengelompokan Nilai Ekonomi pada Kekayaan 
Lingkungan (sumber : Manungsinghe, 1993) 
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 Nilai Guna (Use Value) pada dasarnya diartikan sebagai nilai yang 
diperoleh dari pemanfaatan langsung dari pemanfaatan sumberdaya alam. 
Nilai guna dari sumberdaya alam dapat diperkirakan langsung dari konsumsi 
atau produksi, dimana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Nilai guna 
ini dibayar oleh orang yang secara langsung menggunakan barang publik 
dan mendapatkan manfaat darinya. Contoh : kayu hasil penebangan hutan, 
rotan merupakan nilai guna dari hutan, ikan, produksi pertanian dan 
sebagainya. Nilai Guna (Use Value) diklasifikasikan ke dalam Nilai Guna 
Langsung dan Nilai Guna Tidak Langsung.  
 Nilai Guna Langsung merupakan kegunaan langsung dari konsumsi 
sumberdaya seperti penangkapan ikan, hasil pertanian, kayu, rotan dan 
sebagainya. Nilai Guna Tak Langsung merupakan nilai yang dirasakan 
secara tidak langsung oleh masyarakat terhadap barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Misalnya: fungsi 
pencegahan banjir dari hutan. 
 Nilai Non Guna (Non Use Value) adalah nilai yang diberikan kepada 
sumberdaya alam atas keberadaannya meskipun tidak dikonsumsi secara 
langsung. Nilai Non Guna lebih bersifat sulit diukur karena lebih didasarkan 
pada preferensi terhadap lingkungan daripada pemanfaatan langsung. 
Kategori Nilai Non Guna dibagi ke dalam : Nilai Pilihan, Nilai Warisan dan 
Nilai Keberadaan. 
 Nilai Pilihan (Option Value) diartikan sebagai nilai pemeliharaan 
sumberdaya sebagai pilihan untuk memanfaatkan di masa yang akan datang. 
Nilai ini mengandung ketidak pastian yang timbul karena ketidakpastian 
permintaan dimasa yang akan datang.  Nilai Warisan (Bequest Value) 
diartikan sebagai nilai yang diberikan oleh generasi sekarang dengan 
menyediakan atau mewariskan sumberdaya alam untuk generasi yang akan 
datang.  Nilai Keberadaan (Existence Value) merupakan penilaian yang 
diberikan dengan terpeliharanya sumberdaya alam dan lingkungan. 
 Berdasarkan skema nilai ekonomi total yang terdapat pada Gambar 6, 
Nugraha (2001) telah mengidentifikasi dan menjabarkan manfaat 
sumberdaya hutan sebagaimana yang disajikan pada Gambar 7 dan Tabel 2. 
 Produk (barang dan jasa) hasil proses produksi menggunaan kombinasi 
input alami dan manajemen secara garis besar dapat  dikelompokkan ke 
dalam: (1) produk yang ada pasar (market goods and services – MGS), 
sehingga produk tersebut mempunyai harga yang juga disebut dengan Price 
goods and services (PGS); serta (2) produk yang tidak mempunyai pasar 
(non-market goods and services – NMGS) dimana harga pasar tidak bisa 
dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan mengkonsumsi. Produk 
kelompok kedua tersebut juga disebut dengan Non-Price goods and services 
atau NPGS. 
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Gambar 7.  Diagram Nilai Ekonomi Sumberdaya Hutan (diadaptasi dari 
Nugroho, 2001) 

 Skema klasifikasi nilai sumberdaya pada Gambar 7 dapat dikembang-
kan untuk jenis sumberdaya yang lain yang berada di kawasan DAS seperti 
asset hidrologi maupun jenis penggunaan yang lain.  Sementara itu, Tabel 2 
dapat digunakan sebagai dasar penetapan difinisi operasional berbagai nilai 
guna, serta dapat membantu untuk identifikasi jenis output (produk utama, 
produk samping dan residu) dari asset sumberdaya alami yang terbentang di 
suatu kawasan DAS baik secara parsial maupun holistik dari segi cakupan 
wilayah (dimensi ruang) maupun jenis kegiatan (proyek). 

Nilai guna   
langsung 

Nilai guna    tidak 
langsung 

Nilai guna 
opsi 

 Nilai warisan  Nilai 
Keberadaan 

    Sumber Daya hutan

    Nilai guna  Bukan nilai   

Sudut pandang 
pembangunan 

Sudut pandang 
konservasi 

Misal: 
penghasilan 
dari kayu 

Misal: rekreasi 
(dalam berbagi 
bentuk, fiksasi 

Karbon) 

Misal: 
rekreasi 
pribadi di 
masa 
datang

Misal:kebutuhan 
rekreasi dan 
perlindungan 
alam untuk 

generasi masa 
datang 

Misal: 
perlindungan 
keragam‐an 

hayati 

Manfaat pembangunan total   Manfaat konservasi total 
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Tabel 2. Penjabaran Manfaat Sumberdaya Hutan 
Jenis Nilai Pengertian Komponen 

Nilai Guna Langsung 
(NGL) 

Hasil yang dapat langsung 
dikonsumsi 

(1). Hasil hutan berupa kayu, (2) 
hasil hutan non-kayu, (3) pakan 
ternak, dan (4) pangan bagi 
masyarakat 

Nilai guna tidak 
langsung (NGTL) 

Hasil yang dapat diambil 
manfaatnya secara tidak langsung 
dan manfaat fungsional 
(Tietenberg, 1994, menjelaskan 
nilai guna tidak langsung bisa 
juga meliputi sumberdaya dalam 
mendukung fungsi ekologi seperti 
habitat untuk ikan atau kehidupan 
liar 

(1). Rekreasi, (2) kemampuan 
pohon untuk absorbs CO2 dan 
menghasilkan O2, (3) tempat 
berlindung dan berkem-bangbiak 
(habitat) satwa liar, (4) 
perlindungan tanah dan air, (5) 
pemandangan, (6) sekat bakar, (7) 
wind-break, (8) budaya/sejarah, (9) 
pendidikan/penelitian, (10) areal 
ritual keagamaan/ spiritual 

Nilai guna opsi 
(NGO) 

Nilai/manfaat langsung & tidak 
langsung untuk konsumsi pada 
masa dating. Berkenaan dengan 
preferensi (WTP) terhadap 
konservasi sumberdaya hutan 
(SDH) untuk mengatasi keti-
dakpastian masa dating 

Meliputi nilai guna langsung dan 
tidak langsung 

Nilai warisan Nilai warisan untuk generasi akan 
dating. Menyangkut willingness 
to pay (WTP) seseorang untuk 
menjaga SDH bagi kemanfaatan 
generasi akan datang 

Tidak meliputi nilai guna saat ini 
bagi penilai, tetapi tetdiri dari nilai 
guna dan bukan nialai guna 
potensial bagi generasi akan datang 

Nilai keberadaan Nilai/manfaat keberadaan SDH 
sebagai simpati manusia kepada 
makhluk hidup lain. Walaupun 
demikian teknik penilaian-nya 
tetap masih antoposentris 

(1). Perlindungan keanekaragaman 
hayati, (2) sumber plama nutfah 

Sumber: Nugroho, (2001) 

 Salah satu pendekatan valuasi ekonomi ialah analisis biaya- manfaat. 
Analisis biaya manfaat adalah suatu alat ekonomi yang memandu pengambil 
keputusan bagaimana mengalokasikan sumberdaya masyarakat dengan cara 
yang paling efisien (Chutubtim, 2001), yakni yang didasarkan hasil estimasi 
perubahan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk nilai uang.  Dampak 
suatu kegiatan (proyek) selalu dapat dinyatakan oleh kekuatan pasar, maka 
agar nilai uang (monetary) dari dampak dapat merefleksikan secara akurat 
harga ekonominya perlu teknik valuasi ekonomi yang cocok.  Secara garis 
besar penentuan harga yang cocok untuk menilai dampak proyek adalah: 

Tabel 3.  Penentuan Valuasi Ekonomi dari Barang dan Jasa 
 Tidak Terdistorsi Terdistorsi 

(dg. Intervensi pemerintah) 
Pasar Bersaing Sempurna Harga pasar Harga bayangan 
Bukan Pasar Bersaing Harga bayangan Harga bayangan 
Tanpa kehadiran Pasar Pendekatan Revealed atau State Preference 

Sumber : (Chutubtim, 2001) 
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 Harga keseimbangan pasar bersaing sempurna yang mengindikasikan 
biaya sosial marjinal (Marginal Social Cost) dan manfaat sosial marjinal 
(Marginal Social Benefit) dari proses produksi, harga pasar mampu 
merefleksikan secara akurat harga ekonomi dari sumberdaya yang dipakai.  
Dan apabila terjadi pada pasar yang terdistorsi (market falure) harga pasar 
tidak mencerminkan secara akurat dari biaya dan manfaat marjinal  serta 
menimbulkan alokasi sumberdaya yang tidak efisien. Harga bayangan 
(shadow price/accounting price) merupakan modifikasi harga suatu barang 
dan jasa apabila sumberdaya yang dipergunakan mendapat subsidi atau 
dikenakan pajak.   
 Implementasi analisis manfaat-biaya terhadap kegiatan pengelolaan 
kawasan hutan dan produksi pertanian maupun peternakan telah dilakukan 
oleh Fleming (1981) dalam Hufschmidt et al., (1990) yang berada di DAS 
Phewa Tal Nepal. Deskripsi keseluruhan analisis disajikan pada Kotak 1.   

 

 

Kotak 1.  Analisis Manfaat‐Biaya kegiatan pengelolaan kawasan hutan, produksi 
pertanian di DAS Phewa Tal Nepal 

 
Lahan peternakan 
Hewan ternak menghasilkan pupuk (kandang) dan susu.  Produksi pupuk rata‐rata yang 
siap pakai adalah 30 kg tiap tahun dengan nitrogen (N) dan 4 kg tiap tahun fosfor (P).  
Pupuk ini dikumpulkan dan dipakai di tanah teras untuk produksi tanaman atau sebagai 
bahan baku.  Separuh produksi hilang dalam pengumpulan, pembuatan kompos yang 
tidak sempurna, atau aliran permukaan.  Oleh karena itu, dengan menggunakan harga 
pasar rata‐rata tahun 1978 (Rs 6/kg untuk N dan Rs 18/kg untuk P), nilai pupuk yang 
dikumpulkan dari tiap hewan ternak adalah Rs 126, dihitung sebagai berikut (Rs=US$ 
0.125)=(15 kg N x Rs 6/kg =Rs 90)+(2 kg x Rs 18/kg = Rs36). 

Hewan rata‐rata mengkonsumsi 14 000 kg per tahun rumput dan hasil pertanian 
sampingan.  Oleh karena itu, 14 000 kg rumput menghasilkan N senilai Rs 90 dan P 
bernilai Rs 36.  Satu hektar lahan peternakan yang tidak dikelola menghasilkan 1 200 kg 
rumput tiap tahun.  Sehingga nilai pupuk tiap hektar lahan ternak adalah : Rs 126 x 
1200/14000 = Rs 11/ha/th (US $ 1.38) 

Produksi susu rata‐rata per tahun setiap hewan ternak adalah 60 liter tiap 1000 kg 
rumput makanan ternak.  Harga susu tiap tahun tiap hektar adalah Rs 1/liter.  Karena 
itu, nilai susu tiap tahun tiap hektar adalah : 60 x 1200/1000 x Rs 1 = Rs 72 (US $ 9) 

Harga pasar dipakai untuk menentukan nilai pupuk dan susu tiap hektar tanah 
peternakan.  Pada kondisi ini yang perlu diperhatikan adalah agar harga‐harga 
mencerminkan biaya ganti sebenarnya kesediaan orang untuk membayar.  Apabila 
harga faktor disubsidi, subsidi tersebut harus ditambahkan pada harga.  Apabila harga 
susu dikendalikan oleh pemerintah, harga alternatif, yang secara lebih tepat 
mencerminkan kesediaan marjinal untuk membayar, haruslah dicari. 
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Kotak 1 (Lanjutan) 

Tanah Rumput 
Hasil makanan  ternak  dari  tanah  rumput  yang  ada  kira‐kira  lima  kali  sebanyak  tanah 
peternakan,  atau  6000  kg  rumput  tiap  tahun,  untuk  pupuk  bernilai  Rs  55  tiap  ha  dan 
untuk susu Rs 360 tiap ha. 

Tanah Belukar 
Tanah  belukar  berasal  dari  tanah  hutan  yang  menurun  fungsinya.    Tanah  seperti  itu 
menghasilkan 500 kg  rumput, 1500 makanan  ternak, dan 4 m3 kayu  tiap ha  tiap  tahun.  
Nilai 500 kg rumput adalah Rs 5 tiap ha untuk pupuk dan Rs 30 tiap ha untuk susu.  Seekor 
hewan mengkonsumsi 7100 kg daun sebagai ganti14000 kg rumput tiap tahun.   Dengan 
mempergunakan  suatu nilai  yang  sama bagi N dan P  seperti dikemukakan di atas, nilai 
produksi pupuk  tiap hewan yang mengkonsumsi 7100 kg daun  tiap  tahun adalah Rs 90 
untuk N dan Rs 36 untuk P.   Satu hektar belukar menghasilkan 1500 kg daun makanan 
ternak tiap tahun, dengan demikian maka, nilai puluhan tahunan tiap hektar adalah : (Rs 
90 + Rs 36)(1500/7100) = Rs 27 (US $ 3.38). 

Di dalam menghitung nilai produksi susu dari daun makanan ternak, maka nilai gizi daun 
dianggap dua kali lipat rumput, atau 120 liter tiap 1000 kg daun‐daunan.  Berdasarkan hal 
tersebut, maka  nilai  produksi  susu  tahunan  dari  tiap  hektar  dihitung  sebagai  berikut  : 
1500/100 x 120 x Rs 1 = Rs 180 (US $ 22.50). 

Kayu Bakar 
Baik lahan belukar maupun hutan menghasilkan kayu bakar.  Dikemukakan tiga cara 
memperkirakan nilai kayu bakar : 

1. Pendekatan langsung (nilai pasar).  Sebagian kecil kayu bakar yang dihasilkan dijual di 
pasar local pada Rs 13 untuk seikat kayu berat 37.3 kg.  Dengan mengganggap 
kepadatan rata‐rata kayu 500 kd tiap m3, kayu bakar akan bernilai Rs 174 tiap m3.  
Karena pasar bagi kayu bakar itu relatif sedikit dan terpencil, harga pasar mungkin 
tidak mencerminkan rata‐rata nilai kayu bakar. 

2. Pendekatan tidak langsung (metode penggantian).  Kayu bakar dapat pula dinilai 
dengan cara tidak langsung berdasarkan sumberdaya yang akan menggantikannya 
(misalnya, nilai produktif pupuk kandang yang dibakar bila kayu tidak tersedia).  
Anggapan yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

a) kayu sebanyak 1 m3 sama dengan 0.6 ton pupuk kandang ternak yang dikeringkan, 
sama dengan 2.4 ton pupuk segar; 

b) rata‐rata keluarga (5,5 anggota, 3 ternak) memanfaatkan 6 ton pupuk segar tiap 
tahun pada lahan yang ditanami seluas 0.75 hektar;  

c) pertambahan hasil jagung yang diharapkan adalah 15 %; ini berakibat adanya biaya 
ganti sebesar Rs 40 tiap ton pupuk segar.  Berdasarkan anggapan ini nilai kayu 
bakar adalah Rs 96 tiap m3 (Rs 40 x 2.4). 

3. Pendekatan tak langsung (metode biaya ganti).  Metode ketiga manilai kayu bakar 
menggunakan pendekatan biaya ganti berdasarkan pada nilai waktu yang dimanfaatkan oleh 
keluarga untuk mengumpulkan kayu bakar di hutan.   
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Kotak 1 (Lanjutan) 

Pada metode ini, dianggap bahwa kayubakar sebanyak 30 kg dikumpulkan tiap hari, 
dan rata‐rata 132 hari kerja diperlukan tiap tahun oleh sekeluarga untuk 
mengumpulkan kayubakar, dan bahwa 30 kg kayubakar setara dengan 20 kg kayu 
kering dengan volume sebanyak 0.04 m3.  Oleh karena itu, setiap keluarga 
mengumpulkan 5.28 m3 kayubakar tiap tahun.  Pada biaya ganti sebanyak Rs 5 tiap 
hari, maka nilai yang diperkirakan adalah : Rs 5 x 132/5.28 = Rs 125/m3 (US $ 15.63). 
Dalam hal ini tidak dilakukan pembedaan antara nilai biaya ganti wanita, anak‐anak, 
laki‐laki yang tak bekerja, dan laki‐laki yang bekerja di dalam perhitungan hari kerja 
tiap tahun yang diperlukan untuk mengumpulkan kayu, hari kerja dinilai dengan upah 
hatian rata‐rata. 

Ketiga pendekatan ini menghasilkan tiga perkiraan yang berbeda terhadap nilai 
kayubakar.  Hanya satu yang didasarkanpada nilai pasar langsung.  Oleh karena pasar kecil 
dan tak sempurna, perkiraan tak langsung yang lain perlu dilakukan.  Hasilnya adalah 
sebagai berikut : 

Metode    Nilai (Rs/m3) 
Nilai pasar      174 
Substitut        96 
Biaya ganti       125 

Secara konservatif, nilai yang paling rendah yang dipilih.  Berdasarkan ini orang 
memperoleh nilai kayu bakar tahunan tiap ha dari lahan belukar sebesar : 

      Rs 96/m3 x 4 m3 = Rs 384 

Hutan yang tak dikelola. 
Lahan ini terbuka untuk peternakan, kayubakar, dan pemngumpulan daun‐daun untuk 
makanan ternak. Produksi makanan ternak tahunan dari lahan ini diperkirakan sebesar 
3000 kg tiap ha berupa daun‐daunan makanan ternak.  Jumlah ini terdiri dari pupuk 
dengan nilai tahunan sebanyak Rs 53 (Rs 126/7100 kg x 3000 kg/ha) dan susu dengan nilai 
tahunan tiap ha Rs 360 (Rs 120/1000 kg x 3000 kg/ha). Tambahan lagi, dihasilkanpula 
kayubakar sebanyak 12 m3 tiap ha tiap tahun, dengan nilai Rs 96/m3 x 12 m3 = Rs 1 152 
(US $ 144) 

Hutan yang dikelola 
Penerapan manajemen hasil yang dapat dipertahankan (bukan kebun) pada hutan yang 
tak dikelola akan menghasilkan produktivitas kayubakar tahunan dari 10 – 15 m3 tiap ha 
menjadi 25 – 30 m3 tiap ha.  Untuk seluruh daerah aliran 20 m3 tiap ha tiap tahun setelah 
masa menunggu selama 6 tahun, dengan nilai tahunan tiap ha Rs 96/m3 x 20 m3 = Rs 1 
920 (US $ 240).  Dianggap pula bahwa produktivitas daun‐daunan makanan ternak 
bertambah sebanding dengan produktivitas kayu, dari hutan yang tak dikelola, yaitu 3000 
kg tiap ha tiap tahun ke tingkat 5 000 tiap ha tiap tahun.  Bila dimanfaatkan sebagai 
makanan ternak, maka daun‐daunan ini menghasilkan pupuk yang bernilai sebesar Rs 89 
tiap ha tiap tahun, dan susu yang bernilai Rs 600 tiap ha tiap tahun. 
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Kebun hutan 
Ini adalah lahan belukar dan lain‐lain yang diubah menjadi hutan melalui proses 
penghutanan kembali.  Setelah lima tahun, kebun hutan diperkirakan menghasilkan 5 m3 
tiap ha tiap tahun kayubakar ditambah dengan 1250 kg daun‐daunan makanan ternak.  
Setelah sepuluh tahun, hasil yang siperkirakan terdiri dari 10 m3 tiap ha tiap tahun 
kayubakar dan 2500 kg daun0daunan makanan ternak.  Nilai kayubakar, pupuk dan susu 
yang dihasilkan adalah sbb : 

            Nilai tahunan (Rs/ha) 

Hasil      Umur 5‐10 tahun   Umur setelah 10 tahun 

Kayubakar      480        960 

Pupuk          22          44 

Susu        150        300 

 

Manfaat Pusat Listrik Tenaga Air 
Apabila manfaat ini penting dan perlu selama cakrawala waktu analisis, tambahan atau 
pengurangan listrik yang dibangkitkan harus dinilai berdasarkan harga pasar listrik dan 
dimasukkan dalam analisis manfaat‐biaya.  Data tentang pasar listrik tidak selalu tersedia.  
Cara lain memperoleh perkiraan nilai meliputi usaha survai kesediaan membayar dan 
menaksir biaya paling minim sumber alternatif produksi listrik. 

Pariwisata dan Rekreasi 
Penghasilan dari pariwisata dapat didekati dengan biaya perjalanan, bila ada data 
tentang kunjungan wisatawan. 

Perikanan 
Data tentang industri perikanan tak tersedia.  Andaikata pedangkalan (eutrofikasi) dan 
pengendapan mengurangi tangkapan ikan dengan berjalannya waktu, program 
manajemen dapat diharapkan memperlambat atau bahkan membalikkan kecenderungan 
ini.  Nilai perikanan dapat ditentukan dengan berbagai cara, sama seperti yang dipakai 
dalam penilaian kayubakar;  yaitu digunakan nilai pasar tangkapan ikan, nilai substitut 
ikan dan biaya ganti penangkapan ikan. 

Ringkasan Analisis Manfaat‐Biaya 
Manfaat program manajemen dihitung dengan membandingkan nilai hasil pertanian dan 
hutan dari lahan yang tak dikelola (alternatif tanpa manajemen) dengan program 
manajemen yang diusulkan.  Nilai ini dihitung dengan mengkali‐kan banyaknya hektar 
setiap jenis lahan dengan manfaat yang telah dihitung.  Nilai dikemukakan untuk setiap 
tahun program manajemen 20 tahun dengan tingkat bunga 10%.  Nilai sekarang manfaat 
program kira‐kira sekitar Rs 22 x 106 (54 x 106 – 32 x 106).  Nilai sekarang biaya program 
manajemen adalah Rs 12 x 106.  Dengan demikian, nilai sekarang bersih (NPV = Net 
Present Value) program manajemen selama 20 tahun, dengan tingkat bunga 10%, adalah 
Rs 10 x 106. 
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c. Tugas kegiatan belajar 3 
1. Identifikasi komponen nilai lingkungan dari kegiatan (proyek) yang 

telah ditetapkan pada Tugas Belajar 2 di atas dengan menggunakan 
skema Gambar 6 dan 7, serta Tabel 2. 

 

4. Kegiatan Belajar 4: Metode Valuasi 
a. Tujuan kegiatan pembelajaran 4 

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat : 
 Memahami logika, pendekatan dan keragaman metode valuasi 
 Mampu mengaplikasikan metode valuasi pada system alami kawasan 

DAS 
 

b. Uraian materi 4 
 Untuk mengukur kerusakan lingkungan, dalam Pearce dan Turner 
(1990) diuraikan beberapa metode valuasi; yaitu : i) valuasi langsung 
dan tidak langsung, ii) pendekatan harga hedonik (Hedonic Price 
Approach = HPA), iii) metode valuasi kontingensi (Contingent 
Valuation Method = CVM), iv) model biaya perjalanan (Travel Cost 
Models=TCM), dan v) pendekatan kemauan membayar (Willingness to 
Pay = WTP) dan kemauan untuk menerima (Willingness to Accept). 

  Ada beberapa metode valuasi ekonomi sumberdaya alam dan 
lingkungan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Secara umum 
dibedakan menjadi (Pearce D.W. & R.K. Turner,1990; Irham, 2001;  
Reksohadiprodjo,S, 1997; NRM,  2000): 

1. Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan 
manfaat (Benefit Based Valuation) 

a. Effect on Production (EOP) / Pendekatan Produktivitas 
b. Loss of Earning (LOE) / Human Capital Approach (HCA) 
c. Travel Cost  
d. Property Value 
e. Wage Differential 
f. Contingent Valuation Methode (CVM) 

2. Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan biaya 
(Cost  Based Valuation) 
a. Replacement Cost 
b. Preventive Expenditure 
c. Relocation Cost 
d. Contingent Valuation Cost (CVM) 
 

3. Alternatif Lain Metode Valuasi 
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• Benefit Transfer  
• Analisis Input Output  

 
Secara skematik keragaman metode valuasi disajikan pada Gambar 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Metode Valuasi Lingkungan 

 
Deskripsi dari masing-masing metode valuasi di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan manfaat 

      (Benefit Based Valuation)   

(a)_Effect on Production (EOP) / Pendekatan Produktivitas 

Pendekatan ini menggunakan perubahan produktivitas dengan 
menggunakan nilai pasar yang ada dari suatu komoditi. Dengan 
mengetahui berapa kuantitas dan harga komoditi yang diperoleh dari 
sumberdaya alam, maka bisa diketahui nilai dari sumberdaya alam 
tersebut.  

Hal ini biasa digunakan untuk mengetahui berapa kontribusi dari 
sumberdaya alam terhadap perekonomian di suatu daerah secara langsung 
(biasanya secara sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, perikanan dll).   
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Teknik ini juga biasa dipakai untuk meneliti pengaruh pembangunan 
terhadap sistem alami, seperti pada perikanan, kehutanan, pertanian dan 
sebagainya (Reksohadiprodjo, 1997). Teknik ini juga dapat digunakan 
untuk melakukan valuasi dari dampak lingkungan yang terjadi sebagai 
akibat dari suatu kegiatan atau kejadian. Misalnya, dari kegiatan konversi 
hutan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang 
biasa mengumpulkan hasil hutan non kayu, nilai dari berkurangnya 
pendapatan tersebut dapat diperhitungkan sebagai nilai dari dampak 
konversi (NRM, 2000). 
 Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan disini dipandang 
sebagai faktor produksi. Perubahan dalam kualitas lingkungan bisa 
menyebabkan perubahan produktivitas dan biaya produksi, yang kemudian 
perubahan produktivitas dan biaya produksi tersebut bisa diukur dan 
dinilai dengan menggunakan harga pasar. 

(b) Loss of Earning (LOE) / Human Capital Approach (HCA) 
Pendekatan ini mendasarkan pada pemikiran bahwa  perubahan pada 

kualitas lingkungan bisa menyebabkan perubahan pada kesehatan 
manusia.  Penurunan kesehatan manusia akibat dari penurunan kualitas 
lingkungan ini, akan menyebabkan kerugian moneter, misalnya bisa 
berupa: (1) penghasilan yang hilang karena mati lebih awal atau karena 
sakit; (2) bertambahnya biaya perawatan dokter atau rumah sakit; (3) biaya 
psikis misalnya stress atau depresi.    

Misalnya penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran (udara, 
air dan sebagainya) ataupun bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, 
kebakaran hutan dan sebagainya karena perilaku manusia yang merusak 
lingkungan, menyebabkan kerugian atau penurunan kesehatan bahkan 
sampai pada kematian. Kerugian tersebut bisa dihitung dengan 
bertambahnya biaya kesehatan dan menurunnya pendapatan akibat dari 
terganggunya kesehatan tersebut. 

(c) Travel Cost (Biaya Perjalanan) 

Teknik ini biasa digunakan untuk menilai suatu kawasan 
konservasi ataupun tempat wisata  dengan cara melihat kesediaan 
membayar (willingness to pay) para pengunjung. Pendekatan ini 
menunjukkan bahwa nilai suatu kawasan konservasi bukan hanya dilihat 
dari tiket masuk saja, namun juga mempertimbangkan biaya yang 
dikeluarkan pengunjung menuju lokasi kawasan konservasi dan hilangnya 
pendapatan potensial mereka karena waktu yang digunakannya untuk 
kunjungannya tersebut (NRM, 2000). 

(d) Property Value 
Pendekatan ini memandang bahwa nilai dari aset-aset properti 

seperti lahan atau rumah bisa digunakan untu memperkirakan nilai 
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kenyamanan dari lingkungan. Misalnya harga rumah (properti) yang 
berada di lokasi yang terpolusi bisa dibandingkan dengan harga rumah di 
lokasi yang tidak terpolusi (dengan luas dan ukuran yang sama). 
Pendekatan harga ini kemudian diduga sebagai pendekatan akibat nilai 
lingkungan yang berbeda (Irham, 2001). 

(e) Wage Differential 
Pendekatan wage differential secara prinsip mirip dengan 

pendekatan property value. Pendekatan ini menggunakan tingkat upah 
sebagai tolok ukur untuk mengukur kualitas lingkungan. Jadi perbedaan 
tingkat upah antara pekerja yang bekerja di daerah terpolusi dan yang tidak 
terpolusi dapat diangap sebagai indikasi kerusakan lingkungan. 

(f) Contingent Valuation Methode (CVM) 
Pendekatan CVM secara umum mengukur keinginan membayar 

(willingness to pay) dengan mengeksplor preferensi dari konsumen. 
Pendekatan ini digunakan pada saat tidak ada pasar yang relevan terhadap 
barang dan jasa lingkungan. Teknik ini membangun variabel-variabel 
pasar yang secara langsung bertanya lepada individu-individu tentang 
kesediaan membayar mereka menerima kompensasi jika barang dan jasa 
lingkungan tersebut tidak dapat mereka manfaatkan lagi. 

Contingent valuation method (CVM) : menggunakan teknik survey 
untuk  mengestimasi kesediaan membayar (WTP) atau kesediaan 
menerima atau willingness to accept (WTA) dalam kondisi pasar tertentu 
(hipotetis), dimana kemudian responden diminta untuk menawar (Irham, 
2005). Metode ini mengasumsikan bahwa masyarakat bisa 
mentransformasikan preferensi akan kualitas lingkungan kedalam nilai 
moneter (d’Arge, 1985 dalam Hoevenagel, 1994). Berdasarkan asumsi ini, 
responden ditanya tentang (Hoevenagel, 1994).: 

• Berapa jumlah uang maksimum yang bersedia anda/keluarga anda bayar 
(willingness to pay) untuk memperoleh peningkatan kualitas lingkungan?  

• Berapa jumlah uang minimum yang bersedia anda/keluarga anda terima 
(willingness to accept) untuk menerima penurunan kualitas lingkungan? 

Daftar pertanyaan harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh 
transaksi yang memuaskan (Fischhoff dan Furby, 1988 dalam Hoevenagel, 
1994). Transaksi yang memuaskan adalah sebuah transaksi dimana orang 
mengetahui sepenuhnya dan dapat mengidentifikasi ketertarikannya yang 
terbaik.  Transaksi yang memuaskan akan menghasilkan nilai WTP yang 
valid dan reliabel yang dapat digunakan misalnya untuk  analisis biaya 
manfaat (Hoevenagel, 1994). Menurut Fischhoff dan Furby, 1988 dalam 
Hoevenagel, 1994, suatu transaksi yang memuaskan hanya bisa terjadi jika 
barang, metode pembayaran dan pasar dapat didefinisikan dengan jelas dan 
dapat dimengerti dengan baik oleh individu. Hal ini berarti kuesioner harus 
mengandung 3 hal yaitu :  
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(1) deskripsi tentang perubahan kualitas lingkungan 
       (2) deskripsi tentang metode pembayaran  
           (3) deskripsi tentang pasar (hipotesis) (Hoevenagel, 1994). 
Menurut Irham (2005), keuntungan dari metode ini adalah apabila kuesioner 
didesain dengan baik dan jika responden bertanggung jawab dan bisa 
bekerjasama dengan baik, metode ini dapat mengungkapkan pilihan terhadap 
beberapa aspek kualitas lingkungan. Metode ini juga mempunyai kelemahan 
karena beberapa bias/penyimpangan yang mungkin terjadi akibat beberapa 
kondisi misalnya : (1) adanya kemungkinan bahwa responden tidak jujur 
terhadap pilihan mereka demi keuntungan pribadi, (2) desain kuesioner yang 
tidak sesuai dan metode yang kurang tepat, (3) kurangnya informasi yang 
dimiliki oleh responden dan pewawancara dalam masalah lingkungan yang 
diteliti, dan (4) kemungkinan adanya perbedaan yang nyata antara kesediaan 
membayar yang ditunjukkan responden dalam situasi hipotetis dan dalam 
situasi nyata (Irham, 2005).  
 

2. Valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan biaya  
(Cost  Based Valuation) 

(a) Replacement Cost (Biaya Pengganti) 
Pendekatan biaya pengganti ini mendasarkan pada pemikiran 

bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengganti asset produktif yang rusak 
akibat dampak lingkungan yang kurang baik. Pendekatan ini secara umum 
mengidentifikasi biaya pengeluaran yang dikeluarkan untuk mengganti 
sumberdaya alam dan lingkungan yang rusak atau untuk memperbaiki 
kualitas lingkungan agar dapat menjalankan fungsinya. Pengeluaran dalam 
bentuk finansial yang dikeluarkan untuk mengganti fungsi tersebut diukur 
berdasarkan kesediaan untuk membayar yang terkecil agar manfaat yang 
diterima dari sumberdaya alam tersebut tetap dapat dipertahankan. 

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk melakukan valuasi dari 
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan seperti 
pembukaan lahan, pembangunan jalan dan sebagainya. Biaya pengganti 
dari kegiatan tersebut diduga dari pengeluaran yang dikeluarkan untuk 
kegiatan-kegiatan seperti perbaikan jalan  

(b) Preventive Expenditure (Biaya Pencegahan) 
Pendekatan biaya pencegahan secara umum merujuk pada metode 

yang menggunakan pengukuran biaya yang dikeluarkan untuk mencegah 
terjadinya degradasi lingkungan. Metode ini berguna untuk mengukur nilai 
guna tidak langsung (indirect use value) dimana teknologi pencegahan 
kerusakan lingkungan tersedia. 
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(c) Relocation Cost (Biaya relokasi)  
    Pendekatan biaya relokasi sebenarnya merupakan variasi lain dari 
teknik replacement cost.  Metode ini dibangun dengan pemikiran bahwa 
individu yang merasa terancam dengan kondisi lingkungan yang 
memburuk akan bermigrasi (relokasi) ke tempat lain. Biaya relokasi ini 
bisa menjadi acuan untuk mengukur hilangnya manfaat (benefit) akibat 
menurunnya kualitas lingkungan. Pendekatan ini bisa digunakan misalnya 
untuk penilaian yang melibatkan relokasi massal seperti pembangunan 
waduk. 

3. Alternatif Lain Metode Valuasi 
(a) Benefit Transfer  

Masalah utama yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang 
seperti Indonesia dalam menilai dampak lingkungan adalah minimnya data 
yang tersedia dan terbatasnya biaya untuk melakukan penelitian secara 
komprehensif. Menghadapi permasalahan  tersebut salah satu solusi yang 
diusulkan adalah dengan menilai benefit dari tempat lain (dimana 
sumberdaya tersedia), kemudian benefit tersebut di transfer untuk 
memperoleh perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan.  
Metode ini disebut dengan metode benefit transfer. 

(b) Analisis Input Output  
Analisis input output berdasarkan pada teori yang dikembangkan 

oleh Wassily Leontif pada tahun 1930-an. Pendekatan ini berdasarkan 
asumsi bahwa aktifitas produksi terkait satu sama lain. Output yang 
dihasilkan oleh suatu industri dapat menjadi input pada industri lain. 
Dengan demikian bahan mentah yang dihasilkan oleh sumberdaya alam 
dan lingkungan bisa menjadi input untuk aktifitas sektoral, namun bisa 
pula menjadi output dari sektor lain. Dengan mengkonstruksi tabel input 
output secara benar akan dihasilkan beberapa variabel kualitas lingkungan 
yang menunjukkan penilaian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan 
itu sendiri. 

c. Tugas kegiatan belajar 4 
1. Mahasiswa mengumpulkan artikel atau hasil penelitian tentang 

valuasi ekonomi sumberdaya dan lingkungan dengan mencantumkan 
sumbernya.  

2. Berdasarkan hasil studi pustaka (nomor 1) dan materi modul 5, 
mahasiswa diminta untuk menetapkan metode valuasi yang relevan 
dengan tugas kegiatan 3 (idenifikasi jenis nilai dan komponen valuasi) 
yang dilengkapi dengan:  
a. argumentasi dasar pertimbangan suatu  metode valuasi tertentu 

dipilih (bila ditinjau dari segi manfaat) 
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b. deskripsi kelebihan serta kelemahan metode valuasi tersebut 
c. jenis data dan metode mengumpulan data yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan metode valuasi tersebut.  
 

Daftar Pustaka: 
 
Chutubtin, P. 2001. Guidelines for Conducting Extended Cost-Benefit Analysis of 

Dam Project in Thailand Research Report No. 2001-RR16. Economy and 
Environment for Southeast Asia (EEPSEA), Singapore. 

Dixon, J.A. & M.M. Hufschmidt, 1993. Economic Valuation Techniques for the 
Environment : A Case Study Workbook. Diterjemahkan oleh 
Reksohadiprodjo. Disunting oleh Shalihuddin Djalal Tandjung. Gama 
Press. Yogyakarta. 

Dwiastuti, R. 2010. Metode Penetapan Iuran (Retribusi) dalam Rangka 
Mendukung Kesehatan DAS Brantas. Makalah disampaikan pada kegiatan 
SEMINAR NASIONAL “PERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA DALAM 
PENYELAMATAN DAS BRANTAS” tanggal 16 Januari 2010 di 
Widyaloka Universitas Brawijaya Malang. 

 
Hoevenagel, R., 1994. An Assessment of the Contingent Valuation. Dalam Pethig, 

R., 1994. Valuing Environment Methodological and Measurement Issues. 
Kluwer Academic Publisher. London : 195-227 

Irham, 2001. Diktat Kuliah Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 
Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

Irham, 2005. Menghitung Nilai Ekonomi Lingkungan (Aplikasi Model Hedonik 
pada Studi Kasus di Jepang). Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas 
Pertanian. UGM. Yogyakarta. 

Field, B.C. and M.K. Field. 2002. Environmental Economics: An Introduction. 
Third edition. McGraw-Hill Irwin. New York. 

 
Hufschmidt, M.M., D.E. James, A.D. Meister, B.T. Bower and J.A. Dixon. 1990. 

Enviromental, Natural System, and Development: An Economic Valuation 
Guide. The Johns Hopkins University Press, London. 

 
Munasinghe, 1993, Enviromental Economics and Sustainable Development, The 

World Bank, Washington D.C. 
 
NRM, 2000. Konsep Umum Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam. Natural 

Resource Management Program 

Nugroho, 2001. Paparan Teoritis: Menghitung Nilai Ekonomi Sumberdaya Hutan. 
SURILI. Edisi 21. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat. Bandung 

 



  25

Nurfatriani, F. 2009.  Pengelolaan Kawasan Hutan Di Bagian Hulu Das Brantas 
Hulu : Sebagai Pengatur Tata Air. htpp//dasbrantas. diakses 11 Maret 2010. 

 
Pearce, D.W. and R.K. Turner. 1990. Economics of Natural Resources and the 

Environment. Harvester Wheatsheaf, London. 

Tietenberg, T. 1999. Environmental and Natural Economics. Harper Gillins 
Collage Publisher. New York. 

 

   

 

 


