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I Pendahuluan 

Dalam merumuskan suatu kebijakan baru atau mengevaluasi kebijakan 
4 

4 
yang telah diambil pada masa lalu yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya 

alam dan lingkungan wilayah pesisir dapat digunakan pendekatan analisis biaya 
t 

manfaat (benefit cost analysis). Penggunaan analisis biaya manfaat dalam 

perumusan kebijakan baru bertujuan untuk mendapatkan informasi " apakah 

kebijakan yang akan diambil lebih besar manfaat dari pada biayanya". Bila 

manfaat yang akan diberikan lebih besar dari pada biayanya, maka kebijakan itu 

sebaiknya dilaksantikan, sedangkan bila manfaatnya lebih kecil dari pada 

biayanya, maka sebaiknya kebijakan itu tidak dilaksanakan. Selanjutnya analisis 

biaya manfaat ini dapat digunakan dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang 

telah diambil pada masa yang lalu, kemudian dibutuhkan informasi ' apakah 

kebijakan yang telah diambil tersebut masih pantas untuk dilanjutkan atau 

mungkin sebaiknya perlu dihentikan atau mungkin perlu dilakukan penyesuaian- 

penyesuaian ". 

Analisis biaya manfaat bukanlah pendekatan baru dahm pengambilan 

suatu keputusan. Hanya saja selama ini penggunaan ana!isis biaya manfaat 

masih menggunakan pendekatan analisis finansial saja, schingga yang 

diperhitungkan dalam analisis tersebut terbatas pada laba rugi si pemrakarsa 

kegiatan saja. Jika hanya pendekatan finansial saja yang digunakan, tentu biaya 

ekternal (eksternalitas disekonomis) dan manfaat eksternal (eksternalitas 

ekonomis) belum diperhitungkan. Akibatnya banyak proyek atau kegiatan yang 

yang telah dilaksanakan diharap akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

ternyata yang te rjadi adalah penurunan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk menghindari permasalahan di atas, analisis biaya manfaat perlu 

diperluas dengan memasukkan dimensi biaya dan manfaat lingkungan 

kedalamnya yang dikenal dengan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan 

terpadu (extended economic feasibiliify study atau extended benefit cost 

analysis). 



I !  
I Banyak analisis biaya manfaat moderen telah diterapkan dalam bidang 
I 

i ekonomi kesejahteraan (welfare ec~nornics), karena secara khusus diarah kan 
I 

pada cara bagaimana investasi publik dapat memberikan kontribusi untuk 

memaksimalkan pendapatan bersih sebagai ukuran agregat kepuasan 

(kese/bhteraan) di dalam masya ra ka t . 
Menurut Dunn (1994), pada saat diterapkan di sektor publik, maka 

. analisis biaya manfaat akan memiliki beberapa ciri khusus, yaitu; 

(1) Berusaha mengukur semua biaya dan manfaat bagi masyarakat yang 

kemungkinan dihasilkan dari program publik, termasuk berbagai ha1 yang 

tidak terlihat (besiil'at intangible) dalam bentuk uang (monet~).  Ukuran 

I untuk biaya dan manfat adalah nilai ekonomis dan bukan nilai finansial, 

karena harga pasar tidak selalu sama dengan nilai ekonomis (Hufschmidt, 

et. al. 1986). 

(2) Secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriteria 

ditentukan dengan pengukuran efisiensi ekonomi secara global. Suatu 

kebijakan dikatakan efisien bila manfaat bersih (total manfaat dikurangi 

total Siaya) lebit? besar dari pol dan lebih tinggi dari manfaat bersih yang 

mungkin dapat dihasilkan dar~ sejumlah alternatif investasi lainnya. 
I 

(3) Masih menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak didalam 
I 

I memberikan rekomendasi, misalnya dalam menentukan biaya 

kemungkinan dari suatu investasi selalu dihitung berdasarkan manfaat 
I bersih apa yang mungkin dapat diperoleh dengan menginvestasikannya 

di sektor swasta, 

(4) Analisis biaya manfaat kontemporer atau analisis biaya manfaat sosial, 

dapat juga digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaat. 

Lebih lanjut Dunn (1994), mengemukakan bahwa metode analisis biaya 

mantaat sebagai suatu metode dalam analisis kebijakan publik memiliki beberapa 

I keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya adalah meliputi : 



(a) Baik biaya maupun manfaat dinyatakan dalam satuan ukuran yang 

sama (uang), 

(b) Memungkinkan untuk melihat manfaat dan biaya pada masyarakat 

secara keseluruhan, dan 

(c) Memungkinkan analisis yang dapat membandingkan program secara 

luas dalam lapangan yang berbeda. 

Keterbatasannya adalah meliputi ; 

(a) Tekanan yang terlalu eksklusif pada efisiensi ekonomi yang dapat 

berarti bahwa kriteria keadilan menjadi tidak berarti atau tidak dapat 

diterapkan. Dalam pelaksanaannya kriteria Kaldor-Hick telah 

menga baikan masala h-masalah redistri busi manfaat, sementara 

kriteria Pareto jarang memecahkan konflik antara efisiensi dan 

keadilan. 

(b) Nilai uang tidak cukup untuk mengukur daya tanggap 

(responsivene~s), karena adanya variasi pendapatan antzr- 

masyara kat. 

(c) Ketika harcja pasar tid& adz bagi suatu barang yang penting, 

analisis sering memaksa diri untuk membuat harga bayangan 

berdasarkan pendekatan kesediaan membayar ( willingness to pay) 

yang bersifat subjektif. 

Semua manfaat dan biaya yang mungkin timbul dari suatu kebijakan hams 

diperhitungkan secara lengkap, namun dalam penempannya sulit untuk dilakukan, 

sehingga besar kemungkinan akan terabaikan beberapa jenis biaya dan manfaat. 

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tersebut, dapat dilakukan dengan 

mengklasifikasikan biaya dan manfaat atas : internalitas vs ekstemaltas; nyata vs 

tidak nyata; primer vssekuiider; dan efisiensi bersih vsefisiensi semu. 
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Pendekatan Dalam Valuasi Ekonomi Sumberdaya dan Jasa 
Lingkungan 

Pembangunan ekonomi yang ada di negara maju maupun negara 

berkembang, pada umumnya bertumpu pada sumberdaya alam dan produktivitas 

sistem alami (lingkungan). Tiljuan yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi 

tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produksi 

barang-barang dan jasa konvensional dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan 

lingkungan. Sebagai konsekuensi dari pembangunan itu akan tejadi pertumbuhan 

ekonomi. Pada sisi lain pertumbuhan ekonomi tersebut sering diikuti oleh tekanan 

yang makin berat pada sistem alami (sumberdaya alam) dan dampak negatif pada 

kualitas lingkungan (degradasg. Oleh sebab itu untuk meghindari dampak yang tidak 

diinginkan itu, maka pembangunan ekonomi harus dilaksanakan sedemikian rupa, 

sehingga dapat melestarikan produktivitas sistem alami jangka panjang. 

Menurut Dixon (1993), baik di negara maju maupun di negara berkembang 

kegiatan pembangunan ekonomi masih belum diberikan perhatian yang cukup untuk 

memelihara sistem alami dan kualrtas lingkungan. Hal ini disebabkan oleh suatu 

pandangan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan merupakan 

akematif-akematif - kemsakan dalam kualrtas lingkungan merupakan biaya yang 

hams dibayar dari adanya pe~iumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan kata lain 

tejadinya degradasi lingkungan adal~h merupakan biaya yang harus dibayar dari 

adanya pertumbuhan ekonomi. Sebenamya pandangan ini adalah pandangan yang 

menyesatkan, sebab kalau pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan diberikan 

perhatian yang seimbang, maka kondisi yang demikian tidak akan te jadi. 

Pada hakekatnya kemunduran yang tenadi pada sistem alami dan kualitas 

lingkungan adalah merupakan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya atau 

munculnya tambahan biaya memanfaatkannya. Hal inilah yang disebut oleh Field 

(1994) sebagai konsep opportun@ cosf; yaitu biaya yang hams diperhitungkan akibat 

hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan suatu sumberdaya tertentu atau 

munculny~ tambahan biaya untuk memanfaatkannya, karena sumberdaya tersebut 

telah diputuskan untuk digunakan pada tujuan yang lain. Untuk menentukan nilai 



moneter (uang) dari hilangnya kesempatan untuk mernanfaatkan suatu sumberdaya 

dan lingkungan atau timbulnya tambahan biaya untuk memanfaatkannya, perlu 

dilakukan pendekatan yang hati-hati. 

Penilaian ini sangat penting artinya, karena akan menentukan apakah suatu 

kebijakan lingkungan efekb'f atau tidak dan menjadi dasar yang penting untuk 

I mengernbangkan pembangunan yang berwawawsan lingkungan, disamping faktor- 

t 
faktor sosial budaya, ekonorni, dan polib'k yang rnenyertainya (Yakin, 1997). 

Konsep Dasar Valuasi Ekonomi 

Valuasi ekonomi manfaat lingkungan merupakan suatu ha1 yang kompieks dan 

kontroversial karena meli batkan banya k fa ktor seperti metode yang dig una kan, 

proses dan jenis objek yang dinilai sera masalah-masalah lain dalam aplikasinya. 

Misalnya, manfaat lingkungan bisa dilihat dari pihak yang memanfaatkan secara 

langsung (pemakai jasa lingkungan), atau dapat juga dilihat dari pihak yang belum 

atau tidak memanfaatkannya. 

Menurut Munasinghe (1992), secara konseptual nilai zkonomi total (total 

economic value) dari suatu sumberdaya terdiri atas; (1) nilai guna (use value), dan 

(2j niiai bui<an guna (non-use value). Nilai guna terrnasuk didalamnya nilai guna 

langsung (direcC use value), nilai guna tak-langsung (indirecf use r~lue), dan nilai 

pili han (option value) nilai guna potensial (potential use value). Secara matematis nilai 

ekonomi total dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut; 

I NET = NG + NBG 

NET = (NGL + NGTL + NP) + N f f i  

di mana; 

NET = Nilai Ekonomi Total 

NG = Nilai Guna 

Nffi = Nilai Bukan Guna 
I 
I 

NGL = Nilai Guna Langsung 

I NGTL = Nilai Guna Tak Langsung 



NP = Nilai Pilihan 

Secara skematis pengelompokan nilai ekonomi suatu sumberdaya bila 

dikaitkan dengan tingkat tangibilitas penilaian i n d ~ d u  dapat dilukiskan pada Gambar 

Nilai Ekonomi Total 7 

ikonsuinsi 
secara 
langsung 

Nilai Guna 
Langsung 

* Bio~nassa 
* Rekreasi 
* Kesehatan 

Fungsional 

I I ! I 

Nilai Guna 
Tak 

Langsung 

Langsung 
Masa Y.a.d 

Nilai Nilai Nilai Guna 
Pilihan Eksistensi Tak Langsung 

Lain 

* Fungsi 
ekologi 

* Flood 
Control 

* Stonn 
Protection 1 ragaman 

Hayati 
* Habitat 

Terkon- 
servasi 

eberadaan 

ipertahan-kan 

* Spesies 
Langka 

Tangibilitas nilai 

I Gambar I : Pengelompokan Atribut Nilai Ekonomi Untuk Valuasi Ekonomi 

Sumberdaya dan Jasa tingkungan 

( Sumber : Diadopsi dari Pearce (1992), di dalam Munasinghe, 1993) 



Nilai guna langsung ditentukan oleh kontribusi suatu asset lingkungan 

cembuat produksi dan konsumsi sekarang. Sedangkan nilai guna tidak langsung 

adalah keuntungan yang diperoleh secara mendasar dari fungsi jasa yang disediakan 

lingkungan untuk mendukung produksi dan konsumsi sekarang (misalnya fungsi 

ekologi dalam penyaringan secara alami air yang tercemar). Selanjutnya nilai pilihan 

secara mendasar adalah kelebihan yang mana konsumen bersedia untuk membayar 

atas suatu asset yang tidak digunakan, untuk menghindari resiko dari 

ketidaktersediaannya pada rnasa yang akan datang . Akhimya nilai eksistensi adalah 

nilai yang diberikan oleh individu tethadap keberadaan barang lingkungan tertentu 

yang didasarkan pada etika dan norma tertentu. 

Selanjutnya Opschoor (1989, di dalam Yakin, 1997) menambahkan satu 

kelompok/kategori nilai lain yaitu nilai masa depan (Zkquest Value). Nilai rnasa depan 

diberikan oleh seorang individu terhadap suatu sumberdaya, karena sumberdaya 

tersebut dapat digunakan untuk generasi yang akan datang, misalnya spesies, alam 

Jan sebagainya. 

Wilayah pesisir sebagai suatu sumberdaya dan penyedia jasa lingkungan 

memiliki 3 fungsi utama; (1) sebagai sumber bahai? mentah yang dapat diolah di 

berbagai sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia; (2) sebagai tempat 

pengolah limbah alami; dan (3) sebagai pemberi jasa atau pelayanan langsung 

kepada maniisia seperti: pantai dan pemandangan yang indah yang memberikan 

kesenangan melalui kegiatan pariwisata dan rekreasi, hutan mangrove sebagai 

habitat udang, daerah pasang naik/pasang sunrt, habitat burung dan spesiesspesies 

lainnya serta sebagai asimilator co2. 
Setiap keputuszn atau kebijakan yang diambil berkaitan dengan pemanfaatan 

wilayah pesisir tentu akan mempengaruhi fungsi utama wilayah tersebut. Bila 

dilakukan reklamasi pantai, kemudian dibangun dermaga, pemukiman penduduk, 

didirikan pabrik-pabrik, jalan raya, tempat rekreasi beserta fasilitas pendukung 

lainnya, maka akan muncul manfaat baru berupa peningkatan aktivrtas ekonomi 

masyarakat seperb' tersedianya sarana dan prasarana untu k mobilitas barang dan 

penumpang, tersedianya barang, tersedianya tempat bermukimnya penduduk, 



tersedianya lapangan keja baru. Nilai dari peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat 

tersebut akan tercerrnin dalam peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Pada sisi lain muncul suatu kondisi yang tidak dapat dielakkan yaitu berupa 

hilangnya beberapa kesempatan untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam 

dan lingkungan tersebut atau mungkin munculnya tambahan biaya untuk 

mendapatkan suatu manfaat tertentu. Hilangnya hutan mangrove sebagai akibat 

reklamasi pantai, akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memproduksi 

kayu, arang, bahan bangunan, dan khan pulp. Lebih dari itu tejadi pula kehilangan 

habitat udang, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memproduksi 

udang dan ikan, hilangnya habitat burung dan spesies lainnya (apalagi bila spesies 

tersebut sudah terrnasuk dalam kategori spesies yang terancam punah), serta 

hilangnya jasa lingkungan yang berfungsi sebagai asimilator C02. Suatu ha1 yang 

perlu menjadi catatan, adalah bahwa hutan mangrove merupakan sumberdaya yang 

berpotensi diperba harui (potential& renewable m u r m ) ,  sehingga bila hutan 

mangrove tersebut hilang berarti manfaatnya akan hilang sepanjang masa atau rugi 

secara berkelanjutan. 

Teknik Valuasi Ekonomi Sumberdaya dan Jasa Lingkungarl 

Konsep dasar dari hakekat valuasi ekonomi dari semua teknik yang ada 

bertumpu pada kesediaan untuk membayar atau wilhgness to pay (WTP) dari 

individu untuk suatu jasa lingkungan atau sumberdaya alami. Kesediaan untuk 

membayar itu sendiri didasarkan pada daerah yang berada dibawah kurva 

perrnintaan seperti diilusbasikan pada Gambar 2 berikut ini: 



I 

Gambar 2 : Peningkatan Manfaat Dengan Perbaikan Kualitas Asset 

Lingkungan 

Gambar 2 memperli hatkan bahwa kurva D (So) mengindi kasikan permintaan 

untuk suatu sumberdaya lingkungan (misalnya jumlah kunjungan per bulan). Xo 

adalah tingkat permintaan original pada harga p (misalnya biaya pejalanan termasuk 

nilai dari waktu yang dikeluarkan untuk pejalanan). Total WTP atau nilai dari jasa 

yang disediakan oleh sumberdaya ligkungan diukur oleh daerah OABF yang terdiri 

atas dua komponen utama, yaitu daerah OEBF atau (pXo), yang menggambarkan 

biaya total, dan (2) da~rah EBA yang disebut sebagai surplus konsumen atau 

keuntungan bersih. Trtik A menunjukkan harga batas pada pennintaan 0 atau iiaak 

ada. 

! 
Selanjutnya jika kualitas lingkungan diperbaiki, maka sebagai responnya 

I permintaan akan meningkat, di mana kurva D (So) akan berpindah ke D (S1). Tingkat 

permintaan yang baru adalah X I  (diasumsikan harganya tetap p), maka total WTP 
I sama dengan daerah ODCG dan keuntungan bersih yang ban! adalah sebesar daerah 

EDC. Dengan demikian maka perbaikan kualitas lingkungan akan menghasilkan suatu 

tambahan peningkatan nilai sumberdaya lingkungan sebesar daerah ABCD. 

Untuk melakukan penilaian tehadap SDALsampai sekarang telah banyak 

teknik yang berkembang. Dalam pemilihan teknik yang akan digunakan harus 

disesuaikan dengan karakteristik sumberdaya dan sistem alami yang akan dinilai. 



Menurn HufKhmidt etal. (1983), secam garis besamya penilaian manfaat 

dari perubahan kualitas lingkungan dapat dibagi atas tiga Megori, yam (1) teknik 

yang langsung didasarkan pada nilai pasar atau produktivitas, (2) teknik yang 

menggunakan nilai pasar barang substitusi atau pelengkap/komplementer, dan (3) 

pendekatan yang menggunakan teknik survey. 

Dalam menggunakan teknik penilaian ini, pertama-tama harus dilihat apakah 

nilai pasar dari suatu sumberdaya tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka sebaiknya 

digunakan nilai pasar, tetapi jika tidak tersedia maka dapat digunakan nilai pasar 

barang substitusi. Bila penggunaan nilai pasar barang substitusi k lum bisa dilakukan, 

maka baru digunakan teknik survey. 

Pendekatan nilai pasar atau produktivitas lebih menib'k beratkan pada 

penilaian ekonomi dampak kualitas lingkungan pada sistem alami atau sistem buatan 

manusia. Dampak pada sistem ini dicerminkan oleh tingkat produktivitas sistem 

(komponen fisik dan manusia) dan dalam produk yang berasal dari padanya dan 

yang masuk dalam transaksi pasar. Sedangkan yang termasuk dalam kategori pasar 

pengganti adalah barang/jasa yang dipasarkan sebagai pngganti jasa lingkungan, 

nilai milik, biaya pejalanan dan nilai pasar yang lainnya. 

Teknik penilaian berdasarkan survey mempercayakan pada survey langsung 

kesediaan konsumen untuk membayar (WTP) untuk menentukan nilai suatu sistem 

alami atau jasa lingkungan. Pendekatan ini mencari ukuran pilihan konsumen dalam 

situsi hipotesis dan bukan berdasarkan petilaku konsumen dalam situasi ril. Yang 

terrnasuk dalam pendekatan ini adalah pendekatan permainan penawaran, 

pendekatan permainan alih tukar, pendekatan pilihan tanpa biaya, teknik penilaian 

prioritas dan teknik penilaian Delpi. 

Selanjutnya Munasinghe (1992) telah menyusun matn'k taksonorni dari teknik 

penilaian SDALberdasarkan penilaku yang aktual dan yang potensial seperb diringkas 

pada Tabel 1. 



Tabel 1 

Taksonomi Teknik Penilaian Yang Relwan 

Keterangan 

Perilaku yang 

Berdasarkan 

Perilaku poten- t-- 

Pasar Konvensional 

I Efek Kesehatan I Perbedaan Upah 

Pasar Implisit 

Efek Produ ksi 

I Biaya Depwif  

Biaya Pe jalanan 

I Nilai Kepernilikan I Biaya Preventif I Barang Pasar Peng- 

I Pmyek Bayangan I 
Biaya Pengganti 

Pasar Yang 

Dibangun 

ganti 

PenilaianKonti- 

ngensi 

Pen~e/asan: 

Teknik ekk  produks.. adalah suatu teknik penilaian ekonomi terhadap jasa 

lingkungan yang didasarkan pada perubahan yang tejadi pada prduksi, baik 

bersifat peningkatan maupun penurunan. Ekrdassrkan tekgilc irli nilai jm 

perbaikan lingkungan adalah sebesar tambahan produksi yang te jadi (dalam unit) 

akibat adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan dikali dengan harga perunit 

atau sebesar nilai kerugian yang dapat dihindari dari upaya perbaikan kualitas 

lingkungan tersebut. Harga per unit yang dimaksudkan di sini adalah harga 

pengganti (replacement emf), bukan harga jual, karena dalam harga jual sudah 

termasuk keuntungan yang diharapkan. 

TeEcnik ekk  kesehafan adalah suatu teknik penilaian jasa lingkungan yang 

di kaitkan dengan kondisi kesehatan masyarakat. Berdasarkan metode ini nilai 

jasa lingkungan dihitung sebesar biaya berobat (biaya dokter, beli obat~batan , 
dan lain-lain) yang dikeluarkan rnasyarakat untuk penyembuhan penyakit yang 

ditimbulkan oleh penurunan kualitas lingkungan. 

sial Lain-lain 

Sumber : Munasinghe, 1992 



Teknik bhya pertahanan adalah suatu teknik penilaian jasa lingkungan yang 

dikaitkan dengan jumlah biaya dikeluarkan untuk mempertahan kualitas bmda 

pada suatu tingkat tertentu. 

Teknk bhya penqahan adalah suatu teknik penilaian jasa lingkungan 

berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah te jadinya degradasi 

lingkungan. 

Teknik biaya peialanan adalah suatu teknik penilaian jasa lingkungan untuk 

sumberdaya rekreasional. Penggunaan metode ini memanfaatkan infotmasi 

tentang waktu dan pengeluaran moneter yang dilakukan oleh para pengunjung 

suatu tempat rekreasi untuk mengadakan pejalanan ke dan dari tempat rekreasi. 

Teknik ini adalah untuk memprediksi kurva petmintaan untuk pemakaian suatu 

tempat rekreasi baik yang menggunakan pungutan masuk maupun tidak. 

Teknik peMaan upah adalah suatu teknik penilaian jasa lingkungan yang 

dikaitkan dengan kondisi lingkungan ke ja. Upah yang tinggi akan diberikan pada 

pekeja yang bekeja pada daerah yang kualitas lingkungan tempat (kota) 

kejanya kurang baik, sebayi perangsang agar orang mau bekeja di sana. 

Teknik ini pertama kali digunakan oleh Meyer dan Leone (1977) di dalarn 

Hufschmidt, at. a1.(1983) vancj didasarkan mda suatu pandangan banwa 

perbedaan dalam upah berbagai kota ditafsirkan sebagai cetminan WTP (dalam 

bentuk upah lebih rendah) untuk hidup dan bekeja di kota dengan kondisi 

lingkungan dan kenikrnatan lain yang lebih tinggi, atau WTA (dalam bentuk upah 

lebih tinggi) untuk hidup dan bekeja di kota dengan kondisi lingkungan yang 

kurang baik dan semraut. 

T t i k  nilai milik adalah sutu teknik penilaian jasa lingkungan yang didasarkan 

pada anggapan bahwa perubahan dalam kualrtas lingkungan sekitar akan 

memperigaruhi aliran manfaat milik pada waktu yang akan datang (diasurnsikan 

faktor-faktor yang lain tetap) atau harga jualnya akan mengalami perubahan. 

Menurut Rosen (1970, di dalam Hmhmidt &.aL 1983), harga kenikmatan 

didefinisikan sebagai harga tersirat karakteristik suatu milik (misalnya luas, lokasi, 

kualitas, dan karakteristik unit perurnahan) dan dipertanyakan pada para pelaku 



ekonorni dari harga berbagai milik yang diamati dan jumlah tettentu karakteristik 

yang berhubungan dengan hak tersebut. 

Teh& barang pasr pengganfi, adalah suatu teknik penilaian jasa lingkungan 

yang didasarkan pada nilai atau harga barang untuk penyediaan barang-barang 

sebagai pengganti jasa lingkungan atau sumberdaya alam. 

Tehik psar atbZda4 adalah suatu tekni k penilaian jasa ling kungan dengan jalan 

menciptakan pasar tiruan untuk menentukan WTP untuk suatu barang atau jasa . 
lingkungan. 

Tehk biaya pengganti adalah suatu teknik yang dapat digunakan bila manfaat 

sosial bersih pemanfaatan tertentu tak dapat diperkirakan secara langsung. 

Berdasarkan metode ini, nilai barang atau jasa lingkungan dihitung sebesar biaya 
I 

I 
yang hams dikeluarkan untuk mengganti atau membuat barang atau jasa 

lingkungan dapat memberikan manfaat yang setara dengan sebelumnya. 
I Tehk  proyek bayangan, adaalh suatu teknik penilaian untuk mengukur nilai 

lingkungan yang terkena dampak dari proyek asli dengan jalan membuat sebuah 

I proyek bayangan untuk mengganti aset lingkl~ngan tersebut. 

Teknk penilaian kontingensi adala h metode te krli k survey untsik menan yzkan 

, penduduk tentang nilai yang mereka berikan terhadan suztu komditi yang tidak 
i 
I memiliki pasar. Metode ini bisa diterapkan untuk menilai keuntungan dari 

penyediaan barang lingkungan pada lingkup masalah yang luas. Metode ini 

didasarkan pada pandangan bahwa bagi orang yang mempunyai preferensi yang 

benar tetapi tersembunyi terhadap suatu jenis barang lingkungan, kemudian 

diasumsikan bahwa orang tersebut mempunyai kemampuan untuk 

mentransformasi freferensi tersebut ke dalam bentuk nilai moneter (uang). 

Selanjutnya diasumsikan bahwa orang akan bertindak pada masa yang akan 

datang sesuai dengan apa yang ia katakan ketika situasi hipotesis disodorkan 

kepadanya. 



PENUTUP 

Sumberdaya dan jasa lingkungan wilayah pesisir adalah merupakan salah 

satu asset utama yang menyediakan sistem pendukung kehidupan bagi umat 

manusia masa kini dan masa mendatang (inter generation). Untuk mendukung 

kehidupan umat manusia tersebut, tentu sumberdaya dan jasa lingkungan 
I 
I - 

wilayah pesisir tersebut perlu dieksploitasi. Bila dalam pengeksploitasiannya 

hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, maka sumber daya dan 

jasa lingkungan tersebut akan cenderung mengalami kemunduran dan pada 

gilirannyd akan meruntuhkan bangunan sistem ekonomi yang sudah terbangun. 

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (integreted 

coastal zone planning and management) sebagai suatu bentuk implementasi 
I 
I 

dari penerapan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu 

pendekatan dalam pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan wilayah pesisir 

secara berkelanjutan. Keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah 

pesisir hanya akan bisa tercapai bila semua pihak yang terlibat dalam 

  am an pengan?bi!an keputusan atau dalam pembuatan kebijakan memiliki pema" 
I 

I yang sama dalam menilai manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah pesisir. 
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