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MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu 
menetapkan besaran Faktor S dalam penghitungan tarif atas 
jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada 
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan tentang Besaran Faktor S dalam 
Penghitungan Tarif  atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan 
Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6245);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5490);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
225);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 
2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin 
Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan disekitarnya 
dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi 
Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan luas dibawah 100 
km2 (seratus kilometer persegi) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 
BESARAN FAKTOR S DALAM PENGHITUNGAN TARIF ATAS 
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU 
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan besaran Faktor S dalam penghitungan tarif atas jenis 
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sebesar Rp616.482.125,00 (enam ratus 
enam belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu serratus 
dua puluh lima rupiah) per Hektare.

KEDUA : Besaran Faktor S sebagaimana dimaksud diktum KESATU 
dikenakan pada saat mengajukan permohonan izin.



KETIGA : Besaran Faktor S sebagaimana dimaksud diktum KESATU 
digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara 
Bukan Pajak berupa

1. izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil 
terluar dalam rangka penanaman modal asing baru; dan

2. izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil 
terluar dalam rangka penanaman modal asing perpanjangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

     

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal      Januari 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO



PEDOMAN PENILAIAN EKOSISTEM PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DALAM PENETAPAN BESARAN FAKTOR S UNTUK PENGHITUNGAN TARIF 

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL 
DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pulau-pulau kecil merupakan salah satu sumberdaya kelautan yang sangat potensial 
dalam mendukung pengembangan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara kepulauan 
(archipelagic state) terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau besar dan kecil 
beserta segenap sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terkandung di dalamnya.
Jumlah pulau-pulau kecil Indonesia dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 km2  
mencapai 99,7 % adapun pulau-pulau sangat kecil dengan luas kurang dari 100 km2 mencapai 
98,6% atau 17.262 pulau.  Aset yang sangat besar tersebut, harus dapat dikelola dan 
dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan bangsa, dengan tetap mengedepankan kelestarian 
sumberdaya alam yang ada di dalamnya.  Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana 
mengelola sumberdaya alam yang terdapat di pulau-pulau kecil dengan baik dan benar serta 
berkelanjutan.   

Pendayagunaan pulau-pulau kecil merupakan salah satu fokus Kementerian Kelautan 
dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kemanfaatan pulau-pulau 
kecil/terluar bagi kedaulatan negara, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. 
Tingginya nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil telah menarik 
minat pelaku usaha/pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-
pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya oleh penanaman 
modal asing harus mendapatkan Izin Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Lebih lanjut, untuk 
mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau 
Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Izin 
Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) 
sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS (Online 
Single Submission).

Pengembangan kegiatan investasi melalui pemanfaatan pulau-pulau kecil secara nyata 
memiliki prospek menjanjikan sebagai sumber perekonomian baru. Oleh sebab itu, perizinan 
pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing perlu didorong untuk 
meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak 
(PNBP).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 
Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka KKP perlu menetapkan besaran Faktor S dalam 
penghitungan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. Besaran Faktor S sebagimana dimaksud merupakan nilai valuasi sistem 
lingkungan yang dihitung berdasarkan hasil analisis ekosistem yang terganggu dan/atau 
terdampak akibat kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Besaran 
Faktor S sebagaimana dimaksud dihitung dari luasan ekosistem terganggu dan/atau terdampak 



secara langsung maupun tidak langsung sesuai lokasi rencana usaha pemanfaatan pulau-pulau 
kecil yang diberikan izin.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah: 

a. Merumuskan prosedur standar penilaian ekosistem pulau-pulau kecil dan perairan di 
sekitarnya yang dimanfaatkan;

b. Memberikan acuan dalam pelaksanaan valuasi ekonomi ekosistem pulau-pulau kecil dan 
perairan di sekitarnya di lokasi yang dimanfaatkan.

1.3. Manfaat

Manfaat dari pedoman ini adalah sebagai standar penilaian dan acuan alam pelaksanaan valuasi 
ekonomi ekosistem pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang akan dimanfaatkan.

1.4. Kerangka Pikir

Berdasarkan konsepsi dan pengertian nilai ekonomi serta karakteristik sumberdaya pesisir, laut 
dan pulau-pulau kecil, maka pendekatan valuasi ekonomi untuk penetapan Faktor S dalam 
penetapan Tarif PNBP pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan seperti digambarkan dalam 
diagram berikut ini. 

Gambar 1. Skema Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk 
Penetapan Besaran Faktor S

Pendekatan valuasi ekonomi seperti yang disajikan pada Gambar 1, dimulai dari penentuan 
batas wilayah/area pemanfaatan pulau kecil dan penentuan jenis sumberdaya pesisir dan pulau-
pulau kecil yang terdampak oleh kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil, seperti mangrove, 
terumbu karang, padang lamun, sumber daya ikan, dan ekosistem daratan pulau. Seluruh 
sumber daya yang berada di area pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dihitung 
nilainya, baik nilai ekologis, nilai sosial, maupun nilai ekonomi, yang hasilnya disebut sebagai
nilai ekonomi. 
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Secara prinsip, setiap pelaku usaha yang akan memanfaatkan wilayah perairan harus 
memperhatikan ”nilai ekonomi” tersebut sebagai royalty penggunaan sumber daya sehingga 
harus dibayar di muka. Pembayaran royalty ini dapat dianggap sebagai opportunity cost terhadap 
sumber daya di wilayah tersebut sehingga memenuhi kaidah ex-ante dan ex-post value (Barbier, 
et.al, 1997).  Nilai ini dipengaruhi oleh kemungkinan bentuk pemanfaatan lain terhadap 
ekosistem yang ada, sehingga dapat berubah bila bentuk pemanfaatan lain berubah. Oleh 
karena itu perlu dilakukan verifikasi lapangan. Mengingat bahwa valuasi ekonomi hanya 
dilakukan terhadap sumberdaya, maka sesuai dengna saran dari Kementerian Keuangan, biaya 
verifikasi lapangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil kedepannya harus ditanggung oleh 
pihak pemohon izin/pelaku usaha. Penjumlahan antara nilai ekonomi dari ekosistem terdampak 
inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penetapan besaran Faktor S untuk penghitungan 
Tarif PNBP pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

Besaran Nilai Faktor S merupakan opportunity cost pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan 
di sekitarnya diluar biaya verifikasi lapangan. Opportunity cost (biaya opportunitas) adalah nilai
lingkungan dan sosial ekonomi yang hilang akibat dari adanya kegiatan pemanfaatan pulau-
pulau kecil. Biaya verifikasi lapangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengkonfirmasi 
kebenaran data, dokumen, rencana usaha, penetapan batas, dan menetapkan kualitas sumber 
daya di area pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya terkait dengan nilai 
opportunitasnya.

2. DASAR PEMIKIRAN
2.1. Pentingnya Valuasi Ekonomi dalam Kegiatan Pemanfaatan pulau-pulau kecil

Nilai ekonomi suatu komoditas (good) atau jasa (service) lebih diartikan sebagai ”berapa yang 
harus dibayar” dibanding ”berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyediakan barang atau 
jasa tersebut”. Dengan demikian, apabila ekosistem dan sumberdayanya eksis serta 
menyediakan barang dan jasa bagi kita, maka ”kemampuan membayar” (willingness to pay) 
merupakan proxy bagi nilai sumberdaya tersebut, tanpa mempermasalahkan apakah kita secara 
nyata melakukan proses pembayaran (payment) atau tidak (Barbier et al., 1997). 

Peran valuasi ekonomi terhadap ekosistem dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya 
adalah penting dalam kebijakan pembangunan, termasuk dalam hal ini pengelolaan pulau-pulau 
kecil. Hilangnya ekosistem atau sumberdaya lingkungan merupakan masalah ekonomi, karena 
hilangnya ekosistem berarti hilangnya kemampuan ekosistem tersebut untuk menyediakan 
barang dan jasa. Dalam beberapa kasus bahkan hilangnya ekosistem ini tidak dapat 
dikembalikan seperti sediakala (irreversible). Pilihan kebijakan pembangunan yang melibatkan 
ekosistem apakah akan dipertahankan seperti apa adanya, atau dikonversi menjadi 
pemanfaatan lain merupakan persoalan pembangunan yang dapat dipecahkan dengan 
menggunaan pendekatan valuasi ekonomi. Dalam hal ini, kuantifikasi manfaat dan ”kerugian” 
(cost) harus dilakukan agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan 
memperhatikan aspek keadilan (fairness). 

Sebagai contoh, dalam kasus mempertahankan sebuah kawasan ekosistem sebagai kawasan 
preservasi, maka pengambil keputusan akan mempertimbangkan biaya-biaya langsung yang 
diperlukan untuk menjaga kawasan tersebut ditambah dengan potensi hilangnya manfaat 
pembangunan apabila kawasan tersebut dikonversi. Total costs inilah yang kemudian menjadi 
basis bagi pengambilan keputusan dan dapat didekati dengan metode valuasi ekonomi. 
Demikian juga sebaliknya (vice versa) dalam kasus konversi ekosistem menjadi pemanfaatan 
lain. Selain biaya langsung yang diperlukan untuk mengkonversi ekosistem, maka nilai-nilai 
ekosistem yang hilang akibat konversi tersebut harus pula dipertimbangkan. Masalahnya, nilai 
ekosistem tersebut tidak seluruhnya dapat didekati dengan menggunakan pendekatan pasar 
(market approach), sehingga seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan yang 



melibatkan sektor swasta (private) maupun sektor publik. Dengan demikian, estimasinya 
seringkali masuk ke dalam kategori under-estimate yang pada akhirnya berdampak pada 
”kesalahan” tingkat eksploitasi terhadap ekosistem tersebut. 

Tujuan valuasi ekonomi dalam konteks tersebut di atas, pada dasarnya adalah membantu 
pengambil keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi (economic efficiency) dari berbagai 
pemanfaatan (competing uses) yang mungkin dilakukan terhadap ekosistem yang ada di 
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Asumsi yang mendasari fungsi ini adalah bahwa alokasi 
sumberdaya yang dipilih adalah yang mampu menghasilkan manfaat bersih bagi masyarakat 
(net gain to society) yang diukur dari manfaat ekonomi dari alokasi tersebut dikurangi dengan 
biaya alokasi sumberdaya tersebut. Namun demikian, siapa yang diuntungkan dan dirugikan 
dalam konteks nilai manfaat masyakarat bersih (net gain to society) tidak dipertimbangkan dalam 
term ”economic efficiency”. Oleh karena itu, faktor distribusi kesejahteraan (welfare distribution) 
menjadi salah satu isu penting bagi valuasi ekonomi yang lebih adil (fair) seperti yang dianut oleh 
kalangan ecological economist. 

Valuasi Ekonomi merupakan salah satu domain (ranah) dari Ilmu Ekonomi dengan pendekatan 
ekonomi lingkungan yang paling sedikit memiliki tiga pokok kajian, yakni: (1) Membahas  
penggunaan dan degradasi sumberdaya, terutama untuk memahami secara ekonomi dalam 
penetapan harga yang dipandang terlalu rendah, property right yang belum sempurna, struktur 
insentif yang berkontribusi pada kerugian pada lingkungan; (2) Mengukur jasa lingkungan, 
meliputi pengukuran maksimisasi aset lingkungan, untuk memaksimalkan nilai aset lingkungan, 
maka harus diketahui nilai jasa lingkungan, termasuk penggunaan dalam penerimaan limbah; (3) 
Menghambat degradasi lingkungan untuk mencapai tahap pembangunan berkelanjutan 
(Ho-Sung OH, 1993).

Selanjutnya dikatakan bahwa Ilmu Ekonomi Lingkungan menerangkan bahwa kerusakan 
lingkungan merupakan masalah eksternalitas yang akan mengarah pada kegagalan pasar, 
karena tidak memungkinkan untuk membeli atau menjual aset lingkungan dalam pasar karena 
tidak adanya harga pasar, sehingga barang dan jasa lingkungan tidak diperdagangkan dalam 
pasar.  Dengan demikian produser dan konsumer mengabaikan masalah lingkungan dalam 
membuat keputusannya. Pengabaian aset lingkungan ini dalam keputusan mereka 
menyebabkan terjadinya penggunaan sumberdaya lingkungan yang tidak efisien, sehingga 
menimbulkan kerusakan. Untuk mengatasi tidak adanya nilai ini, maka perlu adanya valuasi 
melalui pemberian nilai moneter (monetizing), sehingga memiliki basis dalam membandingkan 
antara perlindungan dan pemanfaatan lingkungan. 

Valuasi ekonomi adalah penjumlahan dari preferensi individu dalam keinginannya untuk 
membayar (willingness to pay) dalam mengkonsumsi lingkungan yang baik. Oleh karena itu
valuasi ekonomi adalah alat untuk mengukur keinginan masyarakat  terhadap lingkungan yang 
baik melawan lingkungan yang buruk.

Apa yang dinilai dalam lingkungan terdiri atas dua kategori yang berbeda, yakni:

a. Nilai preferensi masyarakat terhadap perubahan lingkungan, sehingga masyarakat memiliki 
preferensinya dalam tingkat risiko yang dihadapi dalam hidupnya, sehingga memunculkan 
keinginan untuk membayar willingnes to pay (WTP) agar lingkungan tidak terus memburuk.  
Hal ini termasuk dalam kategori valuasi ekonomi (economic valuation), yang sering 
dinyatakan dalam kurva permintaan (demand curve) terhadap lingkungan.

b. Sumberdaya alam dan lingkungan sebagai asset kehidupan memiliki nilai intrinsic.  Hal ini 
merupakan bentuk dari nilai ekonomi secara intrinsik (intrinsic values) dari eksistensi 
sumberdaya alam dan lingkungan.



Banyak literatur dalam bidang valuasi ekonomi seperti Barton (1994), Barbier (1993), Freeman 
III (2002) menggunakan tipologi nilai ekonomi dalam terminologi Total Economic Value (TEV). 
Dalam konteks ini, TEV merupakan penjumlahan dari nilai ekonomi berbasis pemanfaatan/ 
penggunaan (Use Value; UV) dan nilai ekonomi berbasis bukan pemanfaatan/penggunaan (Non-
Use Value; NUV). 

UV terdiri atas nilai-nilai penggunaan langsung (Direct Use Value; DUV), nilai ekonomi 
penggunaan tidak langsung (Indirect Use Value; IUV), nilai pilihan (Option Value; OV).  
Sementara itu, nilai ekonomi berbasis bukan pada pemanfaatan (NUV) terdiri atas 2 komponen 
nilai yaitu nilai bequest (Bequest Value; BV) dan nilai eksistensi (Existence Value; EV).  
Pengertian dari masing-masing komponen nilai ekonomi dan contoh nilainya dapat dilihat pada 
table di bawah ini.

Tabel 1. Definisi dan Contoh Komposisi Total Nilai Ekonomi (TEV)

No Jenis Nilai Definisi Contoh

1 Direct Use 
Value

Nilai ekonomi yang diperoleh dari 
pemanfataan langsung pada 
sebuah sumberdaya/ekosistem

Manfaat perikanan, kayu 
mangrove, genetic material

2 Indirect Use 
Value

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

Fungsi ekosistem mangrove 
sebagai natural breakwaters, 
fungsi ekosistem mangrove 
sebagai spawning ground 
bagi jenis ikan tertentu

3 Option Value Nilai ekonomi yang diperoleh dari 
potensi pemanfaatan langsung 
maupun tidak langsung pada 
sebuah sumberdaya/ekosistem di 
masa datang

Manfaat keanekaragaman 
hayati, spesies baru

4 Bequest Value Nilai ekonomi yang diperoleh dari 
manfaat pelestarian sumberdaya/
ekosistem untuk kepentingan 
generasi masa depan

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

5 Existence 
Value

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

Ekosistem mangrove yang 
terancam punah; endemic 
species

Sumber: Barton (1994).

2.2. Standarisasi Penilaian Ekonomi Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terintegrasi dengan 
memperhatikan parameter-parameter utama yang merupakan pembatas dalam pengelolaan 
ekosistem seperti ketersediaan sumber daya dan kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat 
eksternal. Oleh karena itu prinsip kehatian-hatian harus dilakukan dalam pengelolaan ekosistem 



pesisir dan pulau-pulau kecil. Nilai ekonomi atau valuasi ekonomi sumber daya tersebut sangat 
diperlukan dalam melakukan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. 

Penilaian ekologi terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan tahap penting 
dalam melakukan valuasi sumber daya. Jenis kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
mempengaruhui eksistensi masing-masing sumber daya. Informasi jenis kegiatan dan 
karakteristik sumber daya selanjutnya digunakan secara teknis dalam pengukuran nilai ekologi 
sumber daya tersebut. Selain jenis kegiatan, parameter lingkungan utama yang mempengaruhi 
ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan parameter kunci yang harus diperhatikan. 
Parameter tersebut antara lain suhu, salinitas, kecerahan, kedalaman, ínput nutrien dan arus. 
Ancaman dan faktor penyebab kerusakan sumber daya-sumber daya tersebut terkait langsung 
dengan parameter kunci tersebut.  

Kondisi ekologis suatu ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sangat dipengaruhi oleh lokasi 
dan luasan ekosistem serta musim, sehingga nilai ekologis sumber daya pesisir dan pulau-pulau 
kecil sangat terkait dengan wilayah (spasial) dan waktu (temporal). Oleh karena itu wilayah dan 
waktu penilaian ekonomi sumber daya sangat mempengaruhi besaran nilai ekonominya. Dengan 
demikian, penentuan batas wilayah terdampak pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan tahap 
awal dalam penilaian ekonomi.

2.2.1. Penentuan Batas Wilayah Terdampak

Batas wilayah terdampak diperlukan untuk memudahkan implementasi valuasi ekonomi sumber 
daya, yang terdiri atas batas kajian lokasi (spasial) dan batas kajian waktu. Batasan spasial dapat 
menggunakan batas-batas ekologis, seperti kelompok ekosistem mangrove, gugus terumbu 
karang, luasan daratan pulau, dan kelompok hamparan lamun. Batas waktu kajian ditetapkan 
berdasarkan kondisi ekologis sumberdaya pada jangka waktu kemampuan menghasilkan 
manfaat, atau sampai batas waktu tak tentu bila diasumsikan berkelanjutan dengan satuan waktu 
tahunan.

Berdasarkan kemudahan untuk implementasi pendugaan besaran nilai Faktor S, maka 
ditetapkan bahwa batas kawasan ekosistem terdampak sebagai batas spasial penilaian ekonomi 
dari kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil ini. Batas waktu kajian ditetapkan berdasarkan 
kondisi ekologis sumberdaya ekosistem yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, 
sehingga batas waktu kegiatan ditetapkan dalam satuan waktu tahunan.

2.2.2. Penentuan Metode Penilaian Ekonomi

Teknik valuasi ekonomi terbagi atas pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan 
langsung dilakukan melalui survei dan percobaan  seperti metode Contingent Valuation (CV).  
Metode ini menggunakan metode wawancara dan pengisian kuesioner dengan masyarakat 
terhadap perubahan lingkungan yang diusulkan. Pendekatan tidak langsung dilakukan melalui 
penggalian informasi tidak langsung, yaitu melalui pengamatan transaksi barang dan jasa di 
pasar. Teknik pengukuran ini meliputi Harga Hedonic (Hedonic Pricing), Teknik Pengupahan 
(Wage Techniques), Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method), Perilaku Mencegah 
Pencemaran (Avertive Behaviour) dan Pendekatan Pasar Konvensional (Conventional Market 
Approaches). 

Beberapa teknik analisis Nilai Ekonomi (Economic Valuation) yang dapat digunakan dapat 
dijelaskan dalam uraian di bawah ini.  Spesifikasi penggunaan metode tersebut adalah sebagai 
berikut:

2.2.2.1. Pendekatan Nilai Penggunaan Langsung (Direct Use Value)

Contingent Valuation Method merupakan ungkapan atau pernyataan masyarakat dalam 
menghadapi perubahan lingkungan. Spesifikasi metode ini adalah sebagai berikut:



Penggunaan : Digunakan secara luas hampir seluruh perubahan lingkungan, cara yang 
baik untuk memperoleh non-use value, air bersih, kualitas air dan hutan

Prosedur      : Pengisian kuesioner kepada masyarakat tentang Willingness to Pay (WTP) 
atau Willingness to Accept (WTAC), pendekatan yang dapat digunakan 
antara lain menggunakan ekonometrik. Metode yang digunakan, yaitu:
a. Metode Bertanya
b. Metode Tawar Menawar
c. Pertanyaan Terbuka
d. Metode Kartu Pembayaran
e. Metode Pertanyaan Dikotomi
f. Metode Ranking.

Validitas      : Potensi Kesalahan
a. Kesalahan Hipotesis (hypothetical bias)
b. Kesalahan Strategis (strategic bias)
c. Kesalahan Informasi (information bias)
d. Kesalahan Titik Awal (starting point bias)
e. Kesalahan Alat (equipment bias).

Metode Valuasi Kontingensi adalah teknik survei untuk memperoleh nilai tentang harga yang 
diberikan pada komoditas lingkungan yang tidak memiliki pasar. Asumsi dasar: (a) Masyarakat 
memahami tentang pilihan yang ditawarkan, dan (b) apa yang dikatakan adalah sesuatu yang 
akan terjadi.

2.2.2.2. Pendekatan Nilai Penggunaan Tak Langsung (Indirect Use Value)
2.2.2.2.1. Pendekatan Pasar Konvensional

Metode ini digunakan dalam pendekatan pasar konvensional sebagai informasi dasar dalam 
pendugaan nilai perubahan lingkungan.

Penggunaan   : Digunakan secara luas untuk melihat hubungan antara pencemaran dan 
dampak yang diketahui.  Misalnya untuk melihat dampak pencemaran 
pada tanaman, hutan, dan kesehatan. 

Prosedur         : Dose-Respons: menghubungkan antara Pencemaran  (dose) dan Dampak 
(response) dan nilai dengan dampak akhir pada pasar atau shadow price. 
Umumnya digunakan regresi berganda.
Replacement Cost (biaya penggantian) mengetahui kerusakan lingkungan 
dengan pasti dan kemudian memperkirakan biaya perbaikan lingkungan 
hingga mencapai keadaan seperti semula.
Opportunity Cost. Mengetahui fungsi dari penggunaan sumberdaya alam 
yang hilang dan memperkirakan pendapatan dari penggunan SDA  
tersebut.

Validitas         : Dose-Respons: Ketidakpastian hubungan antara dose dan respon.
Replacement Cost: Validitas terbatas pada konteks terhadap biaya 
standar yang disepakati.
Opportunity Cost: Lebih kompleks meliputi kehilangan surplus konsumer.

2.2.2.2.2. Pendekatan Pasar Buatan

(1).  Fungsi Produksi Rumah Tangga

a. Travel Cost Method
Penggunaan : Umumnya digunakan secara terbatas pada sebuah tempat dan menilai 

terhadap waktu. Sering dikenal dengan pilihan diskrit (discrete choice).



Prosedur      : Survei secara detil terhadap perjalanan kemudian dihitung jumlah biaya 
perjalanannya.

Validitas       : Cukup rumit dan terdapat tempat yang kompetitif dan tujuan ganda dari 
perjalanan, yang mengganggu korelasi perjalanan dengan harga.

b. Perilaku Pengeluaran

Metode ini digunakan dengan menggunakan pasar buatan (surrogate market) untuk 
memperkirakan nilai ekonomi terhadap perubahan lingkungan.

Penggunaan  : Penggunaannya terbatas pada kasus dimana rumah tangga 
mengeluarkan uang untuk menanggulangi masalah lingkungan, 
misalnya penggunaan bahan kedap suara, penggunaan detektor asap, 
sabuk pengaman, saringan air, dsb.

Prosedur       : Jarang digunakan namun secara metodologi cukup potensial digunakan. 
Metode ini dilakukan melalui survei terhadap pengeluaran rumah tangga 
terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapinya.

Validitas        : Menggunakan pengeluaran aktual akan relatif valid.

(2). Pendekatan Hedonik

a. Harga Properti

Penggunaan    : Digunakan hanya untuk karakter lingkungan tertentu yang dibangun 
dalam pembangunan rumah atau properti.  Sangat relevan digunakan 
dalam pencegahan polusi air dan udara serta kenyamanan ingkungan 
(amenity).

Prosedur         : Pendekatan umumnya melibatkan data penjualan rumah atau estimasi 
harga rumah oleh agen properti bersamaan dengan faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap harga. Regresi berganda sangat dibutuhkan 
untuk memperoleh estimasi harga implisit.

Validitas          : Perkiraan akhir tidak dalam bentuk kurva permintaan.  Harga dan faktor 
determinan sering sulit didapatkan.

b. Upah: Pendugaan Risiko (Risk Estimation)

Penggunaan   : Digunakan sangat terbatas pada risiko kesehatan yang berwujud risiko 
morbiditas dan mortalitas. Digunakan sebagai nilai dari kehidupan.  
Digunakan secara luas seperti pendekatan dose-response.

Prosedur        : Pendekatan menggunakan teknik regresi berganda dari upah/gaji 
terhadap faktor-faktor determinan dalam risiko kecelakaan. 

Validitas         : Sama dengan validitas Contingent Valuation Methode (CVM).

3. METODE
3.1. Teknik Penetapan Titik Sampel

Titik sampel ditentukan berdasarkan cakupan wilayah kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil
dan wilayah terdampak kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Wilayah kegiatan pemanfaatan 
pulau-pulau kecil sesuai denan permohonan izin yan diajukan, sedangkan wilayah terdampak 
kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil ditentukan berdasarkan keterkaitan ekosistem 
terdampak dan sebaran dampak pemanfaatan pulau-pulau kecil. Sumber informasi wilayah 
terdampak pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat diperoleh dari dokumen Analisis Mengenai 
Dampak Linkungan (AMDAL), UKL/UPL, atau hasil penilaian/assessment. Titik sampel 
ditentukan berdasarkan prinsip keterwakilan sebaran dampak pemanfaatan pulau-pulau kecil.



Prinsip keterwakilan juga harus diterapkan untuk keterwakilan jenis sumber daya yang terdapat 
dalam wilayah pemanfaatan pulau-pulau kecil dan wilayah terdampaknya. Pemanfaat sumber 
daya juga harus dipertimbangkan dalam penentuan titik sampel. Pada kasus dimana pemanfaat 
sumber daya berasal dari luar wilayah pemanfaatan pulau-pulau kecil dan luar wilayah 
terdampak, titik sampel harus dikembangkan sesuai dengan asal pemanfaat sumber daya.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dari pengumpulan data sekunder mengenai sebaran ekosistem di 
daerah yang akan dinilai. Bila ekosistem menyebar di beberapa desa dalam satu kecamatan, 
maka satuan lokasi sampling adalah desa. Bila ekosistem menyebar di beberapa kecamatan 
dalam satu kabupaten, maka satuan lokasi sampling adalah kecamatan. 

3.2.1. Pengumpulan Data Kondisi Ekosistem

A. Data kondisi ekosistem mangrove dikumpulkan dengan cara observasi lapangan dengan 
tahapan sebagai berikut:
a. Menentukan design pengamatan atau pengambilan contoh agar tujuan kegiatan dan 

keterwakilan populasi/lokasi ekosistem mangrove yang diamati,
b. Menentukan stasiun pengamatan,
c. Menentukan transek-transek garis yang dibuat tegak lurus dari arah laut ke daratan 

sesuai dengan pola distribusi ekosistem mangrove,
d. Membuat petak contoh (plot) sepanjang transek-transek tersebut. Plot dapat dibuat 

dengan ukuran, misalnya 10 m x 10 m mininal 3 plot, 
e. Pengamatan dilakukan di setiap plot yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Umumnya pengamatan yang dilakukan meliputi: identifikasi jenis, jumlah 
individu setiap jenis, ukuran lingkaran batang setiap pohon mangrove (pada ketinggian 
sekitar 1,3 m), pengukuran parameter lingkungan yang diperlukan (misalnya salinitas, 
pH, suhu, tipe substrat), jenis-jenis fauna daratan atau perairan yang berasosiasi dengan 
ekosistem mangrove,

f. Semua informasi tersebut dicatat pada data sheets  pengukuran;

B. Data kondisi ekosistem padang lamun dikumpulkan dengan cara observasi lapangan dengan 
tahapan sebagai berikut:
a. menentukan design pengamatan atau pengambilan contoh agar tujuan kegiatan dan 

keterwakilan populasi/lokasi ekosistem padang lamun yang diamati,
b. menentukan stasiun pengamatan,
c. membuat transek dari arah laut ke darat, dengan posisi tegak lurus garis pinggir daerah 

yang ditumbuhi lamun di sebelah wilayah laut,
d. mencatat substrat dasar pada habitat padang lamun yang diamati,
e. membuat petak contoh (plot) dengan ukuran 10 x 10 m sejajar garis transek,
f. melakukan identifikasi, determinasi, dan pengumpulan data pada petak contoh 1 m x 1 

m yaitu;
- menentukan jenis flora lamun yang ditemui di setiap petak contoh
- menentukan kelompok tanaman dari tiap-tiap jenis yang ditemukan
- menghitung jumlah masing-masing jenis
- menghitung persen penutupan masing-masing jenis yang ditemukan
- mengukur parameter pH, salinitas, suhu, kelembaban, tipe substrat di masing-masing 

petak contoh
- mencatat biota yang berasosiasi di sekitar petak contoh
- mengambil contoh masing-masing jenis daun lamun dari tumbuhan yang ditemukan 

untuk identifikasi lebih mendalam.
g. Data terkumpul dikelompokkan menurut kebutuhan analisis.



C. Data kondisi ekosistem terumbu karang dikumpulkan dengan cara observasi lapangan 
dengan tahapan sebagai berikut:
a. menentukan rancangan pengamatan atau pengambilan contoh sesuai dengan tujuan 

kegiatan,
b. memperhatikan kondisi umum lokasi dan menentukan stasiun pengamatan,
c. membuat transek garis lurus menurut pola stratifikasi terumbu karang dan kedalaman 

perairan,
d. melakukan pengumpulan data di dalam plot yang dibuat, yaitu informasi seperti jenis 

karang hidup dan mati, jenis substrat dasar, biota yang berasosiasi dengan ekosistem 
terumbu karang, kondisi parameter kualitas air. 

3.2.2. Pengumpulan Data Nilai Ekonomi

Selanjutnya dicari data mengenai jumlah nelayan pencari ikan di sekitar ekosistem. Berdasar 
data tersebut ditentukan jumlah contoh yang akan diambil datanya atau ditentukan berapa 
banyak nelayan yang akan diwawancarai. Kemudian dilakukan teknik wawancara yang 
mendalam (in-depth interview) dengan panduan kuesioner untuk menjaring informasi yang lebih 
akurat. Teknik penentuan responden seoptimal mungkin menggunakan teknik survei yang 
digabungkan dengan teknik snow-bowling. Responden ditentukan berdasarkan informasi dari 
responden sebelumnya agar terjadi keterkaitan yang lebih mendalam mengenai status dan 
karakteristik responden yang satu dengan yang lainnya.

3.3. Teknik Analisis Data
3.3.1. Analisis Kondisi Ekosistem

Data hasil pengamatan ekosistem mangrove dianalisis untuk mengetahui: kerapatan, 
kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, penutupan, dan penutupan relatif mangrove 
(Bengen, 1999) sebgai berikut:

a. Kerapatan jenis adalah jumlah tegakan jenis i dalam suatu unit area yang dihitung sebagai: 

A

n
D i

i 

dimana, 

Di = kerapatan jenis i,
ni = jumlah total tegakan dari jenis i,
A = luas total area pengambilan contoh (luas total petak contoh/plot).

b. Kerapatan relatif jenis adalah perbandingan antara jumlah tegakan jenis i dan jumlah total 
tegakan seluruh jenis:

%100
n

n
RD i

i

dimana,
RDi  = Kerapatan relatif jenis, 
ni      = jumlah tegakan jenis i
∑ n  = total tegakan seluruh jenis

c. Frekuensi jenis (Fi) adalah peluang ditemukan jenis i dalam plot yang diamati:




p

p
F i

i

dimana, 
Fi = frekuensi jenis i,
pi = jumlah plot dimana ditemukan jenis i,
p = jumlah total plot yang diamati.



d. Frekuensi relatif jenis (RFi) adalah perbandingan antara frekuensi jenis i dan jumlah frekuensi 
untuk seluruh jenis:

100
F

Fi
RFi

e. Penutupan jenis adalah luas penutupan jenis i dalam suatu area:

A

Ba
Ci
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2d
Ba  , dalam cm2

 rd   dalam cm
dimana,
П = suatu konstanta, 3,14
d = diameter batang pohon jenis i,
A = luas total area pengambilan contoh 
r = lingkaran pohon pada ketinggian 1,3 meter.

f. Penutupan relatif jenis adalah perbandingan antara luas area penutupan jenis i dan luas total 
area penutupan untuk seluruh jenis

100
C

C
RC i

i

dimana, 
RCi  = penutupan relatif jenis,
Ci    = luas area penutupan jenis,
∑C  = penutupan untuk seluruh jenis. 

Analisis terhadap data padang lamun yang dilakukan adalah: kerapatan, persen penutupan, 
frekuensi, dan menentukan indek nilai penting.  Kerapatan (K) dan persen penutupan (C)  
dianalisis dengan persamaan berikut:

A

n
K i

i 
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C

dimana, 
K = kerapatan jenis lamun
C = persen penutupan
Ki = kerapatan jenis ke-i
ni =  jumlah total individu dari jenis ke-i
A = luas area total pengambilan contoh
a = penutupan lamun jenis ke-i (cm)

Analisis data terumbu karang yang harus dilakukan adalah kepadatan jenis dan penutupan 
seperti berikut:

a. Kepadatan,

A

n
D i



dimana, 
ni = Jumlah jenis ke-i
A = Luas daerah pemantauan

b. Penutupan

TLC

LC
Cc h

dimana, 
Cc = penutupan karang,
LCh = Luas penutupan karang hidup
TLC = Total luas penutupan

3.3.2. Analisis Nilai Ekonomi

Analisis data sosial ekonomi diperlukan untuk menghitung nilai ekonomi sumber daya yang 
terkena dampak kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Prosedurnya dimulai dari identifikasi 
manfaat sumber daya sesuai dengan prinsip valuasi ekonomi total, yaitu nilai pemanfaatan 
(manfaat langsung dan manfaat tidak langsung) dan nilai bukan pemanfaatan (nilai keberadaan, 
nilai waris, dan nilai pilihan). Nilai manfaat langsung dapat dihitung dengan menggunakan 
metode effect on production (EOP) untuk barang yang dihasilkan oleh ekosistem, travel cost 
method (TCM) untuk kegiatan wisata. Nilai bukan pemanfaatan dapat dihitung menggunakan 
contigent valuation method (CVM).

Valuasi ekonomi total terbagi atas pendekatan langsung dan tidak langsung (direct and indirect 
approaches). Pendekatan langsung dilakukan melalui suvey dan percobaan seperti metode 
Contingen Valuation (CV). Metode ini menggunakan metode wawancara dan pengisian 
kuesioner dengan masyarakat terhadap perubahan lingkungan yang diusulkan. Pendekatan 
tidak langsung dilakukan melalui penggalian informasi tidak langsung, yaitu melalui pengamatan 
transaksi barang dan jasa di pasar. Teknik pengukuran ini meliputi Harga Hedonic (Hedonic 
Pricing), Teknik Pengupahan (Wage Techniques), Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost 
Methode), Perilaku Mencegah Pencemaran (Avertive Behaviour) dan Pendekatan Pasar 
Konvensional (Conventional Market Approaches). Beberapa teknik analisis Nilai Ekonomi 
(Economic Valuation)1 yang dapat digunakan dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

3.3.2.1. Effect On Productivity

Menurut Grigalunas and Congar (1995), pendekatan produktivitas sangat berguna apabila 
produk final dapat secara relatif mudah dinilai dan informasi tentang aliran barang dan jasa dari 
SDA yang dinilai relatif tersedia. Namun terkadang, konsumen tidak terlalu perhatian terhadap 
aliran barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam, sehingga bagian ini menjadi yang 
terpenting dalam proses valuasi ekonomi dengan menggunakan pendekatan produktivitas ini.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pendekatan produktivitas memandang sumberdaya 
alam sebagai input dari produk akhir yang kemudian digunakan oleh masyarakat luas. Dengan 
demikian, langkah pertama dari pendekatan ini adalah menentukan aliran jasa dari sumberdaya 
alam yang dinilai kemudian dianalisis hubungannya dengan produk akhir yang dikonsumsi oleh 
masyarakat. 

Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kawasan pesisir diasumsikan hanya memiliki fungsi sebagai 
tempat pembesaran ikan (nursery ground). Pada kasus ini, maka luas kawasan pesisir menjadi 
input bagi produktivitas hasil tangkapan ikan yang menjadi produk akhir bagi masyarakat. 

1 Pearce, D and Georgiou, 1994.  Economic Values and The Environment in The Developing World. A Report for The United 
Nations Environment Programme , Nairobi).



Hubungan antar variabel tersebut dapat diekspresikan ke dalam sebuah persamaan sebagai 
berikut :

  2
3210, EEWXEWfX   ...................................... ...(a)

di mana X = stok ikan dalam kondisi keseimbangan; W = total luas kawasan pesisir; E = jumlah 
upaya tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan, dan f (W,E) = fungsi produksi ikan. 

Apabila diasumsikan level upaya tangkap adalah tetap, terlepas dari jumlah hasil tangkapan, 
maka perubahan nilai ekosistem pesisir terkait dengan jumlah hasil tangkapan sebelum dan 
sesudah perubahan kawasan pesisir atau W + ∆ W. Total hasil tangkapan (h) merupakan fungsi 
dari stok ikan (X), upaya tangkap (E) dan koefisien daya tangkap (catchability coefficient; q), 
maka fungsi h dapat diekspresikan sebagai :

qXEh  ........................................................................................................ (b)

Kemudian nilai produktivitas kawasan pesisir terkait dengan perikanan adalah :

01 phph  .................................................................................................... (c)

di mana p = harga ikan per unit volume, h1 = produksi perikanan setelah perubahan kawasan 
pesisir, dan h0= produksi perikanan sebelum perubahan. Dengan menggunakan persamaan (c), 
maka persamaan (d) dapat dituliskan sebagai berikut : 

 0101 XXpqEEpqXEpqX  ........................................................ (d)

Dengan menggunakan persamaan (a), maka perubahan nilai ekosistem pesisir terkait dengan 
jumlah hasil tangkapan ikan adalah :

      WEfWWEfpqE ,,

      2
3210

2
3210 EEWXEEWWXpqE  WpqE 1 (e)

Dari persamaan (e) tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nilai ekosistem pesisir dalam 
konteks adalah fungsi dari harga ikan dan perubahan luas kawasan pesisir. Dengan 
mengumpulkan data harga ikan (p), jumlah upaya tangkapan (E) dan perubahan luas kawasan 
pesisir (W), maka kita dapat menduga nilai ekosistem pesisir berdasarkan fungsinya terhadap 
produktivitas perikanan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan Effect on Production 
(EOP). 

3.3.2.2. Travel Cost Method

Nilai ekonomi merupakan sebuah pengukuran tentang berapa jumlah maksimum seseorang mau 
melepaskan suatu barang atau jasa untuk mendapatkan barang atau jasa yang lain (Lipton DW 
et al. 1995). Dalam pandangan ekonomi pada umumnya, nilai ekonomi diukur dari harga pasar 
(market price). Menurut Brookshire et al. (1980) diacu dalam Randal (1987), harga merupakan 
indikator nilai yang benar bagi sebuah perubahan kecil (yang disebut oleh ekonomi sebagai 
margin). Namun ini hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Secara umum, bagi perubahan 
kecil dan besar terhadap suatu sumberdaya alam atau kawasan, indikator untuk  menentukan 
nilai ekonomi yang benar adalah kemauan membayar seseorang (willingness to pay) atau 
kemauan menerima (willingness to accept) seseorang atas suatu barang/jasa. 



Metode Biaya Perjalanan (Travel Cost Method/TCM) merupakan metode yang biasa digunakan 
untuk memperkirakan nilai rekreasi (recreational value) dari suatu lokasi atau objek. Metode ini 
merupakan metode pengukuran secara tidak langsung terhadap barang atau jasa yang tidak 
memiliki nilai pasar (non market good or service). Teknik ini mengasumsikan bahwa pengunjung 
pada suatu tempat wisata menimbulkan atau menanggung biaya ekonomi, dalam bentuk 
pengeluaran perjalanan dan waktu untuk mengunjungi suatu tempat (Lipton DW et al. 1995). 

Willingness to pay (WTP) seseorang terhadap suatu kawasan wisata dapat diestimasi 
berdasarkan total pengeluaran yang ia dihabiskan untuk mengunjungi kawasan wisata tersebut. 
Menurut Lipton DW et al. (1995) pengeluaran ekonomi tersebut mencerminkan ”harga” (secara 
implisit) dari barang dan jasa yang disediakan oleh lokasi wisata tersebut. Pengeluaran tersebut 
mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya transportasi, tiket masuk lokasi 
wisata, penginapan, makanan dan minuman, dan lain-lain. 

Pada umumnya pengunjung suatu objek wisata berasal dari berbagai daerah dan berbagai 
kalangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokkan pengunjung untuk mendapatkan 
nilai yang lebih akurat. Pengelompokkan pengunjung bisa dilakukan berdasarkan zona (asal 
pengunjung) atau kisaran pengeluaran (expense range). Terdapat tiga kelompok dasar dari 
Travel Cost Model yaitu : (1) Zonal Travel Cost Model yaitu memperkirakan rata-rata permintaan 
terhadap kunjungan wisata dari berbagai zona asal pengunjung; (2) Individual Travel Cost Model
yaitu untuk memperkirakan rata-rata kurva permintaan individu terhadap lokasi wisata, dalam 
pendekatan ini, pengunjung dikelompokkan berdasarkan pengeluaran; dan (3) Discrete Choice 
Travel Cost yaitu untuk mengestimasi kunjungan wisata berdasarkan pilihan diskret apakah akan 
mengunjungi satu lokasi wisata atau tidak (Grigalunas TA et al. 1998). Di dalam modul ini akan 
dijabarkan lebih lanjut mengenai estimasi kurva demand berdasarkan model (1) dan (2).

Tujuan melakukan TCM adalah untuk menghitung nilai ekonomi suatu kawasan wisata melalui 
estimasi rata-rata permintaan terhadap kunjungan wisata di lokasi tersebut. Untuk itu, perlu 
diestimasi fungsi permintaan terhadap kunjungan wisata. 

Garrod and Willis (1999) diacu dalam Christiernsson A (2003) menuliskan fungsi permintaan 
terhadap kunjungan wisata sebagai berikut: 

),( STCfV 

Dimana : V = jumlah kunjungan, 
TC = biaya perjalanan pada suatu lokasi wisata, 
S = vektor biaya perjalanan pada lokasi wisata alternatif. 

Model di atas merupakan model umum untuk sebuah perjalanan wisata. Pada kenyataannya 
banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi kunjungan seseorang pada suatu lokasi wisata. 
Menurut Christiernsson A (2003) beberapa variabel yang mempengaruhi fungsi perjalanan 
seseorang selain dua variabel (TC dan S) di atas adalah : 

1) Biaya waktu bagi seorang individu ketika mengunjungi lokasi wisata (T). Biaya waktu 
merupakan opportunity cost yang dihadapi oleh seorang pengunjung yaitu kehilangan 
pendapatan (loss of income) karena ia melakukan perjalanan wisata. 

2) Vektor dari kualitas lokasi wisata yang dirasakan (Q)
3) Pendapatan rumah tangga (Y)

Atau ditulis sebagai berikut : 

),,,,( YQTSTCfV 



Meskipun demikian, tidak semua variabel ini harus digunakan untuk mendapatkan fungsi 
permintaan.

Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan valuasi ekonomi dengan TCM menurut 
Grigalunas TA et al. (1998) adalah sebagai berikut : 

a. Zonal Travel Cost Analysis 
 Menentukan lokasi 
 Mengidentifikasi zona-zona di sekitar lokasi wisata
 Mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisata ke lokasi tersebut 

(lokasi wisata alternatif, faktor demografi, dan lain-lain)
 Mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dirata-

ratakan menurut zona
 Menentukan jumlah kunjungan tahun analisis (JKT) berdasarkan data yang ada di 

pengelola
 Menduga distribusi (persentase) daerah asal pengunjung berdasarkan sensus 

pengunjung di pintu masuk

%100
n

JC
Pi i

dalam hal ini :

Pi = persentase kunjungan dari daerah (Zona) I
JCi = Jumlah kunjungan contoh dari Zona I 
n = Jumlah kunjungan total contoh (jumlah contoh)

 Menentukan jumlah kunjungan per tahun dari daerah (zona)  tertentu (JKi) :

JKTPJk ii 

 Menentukan jumlah kunjungan dari zona tertentu per 1000 penduduk (Vi) :

1000
JPi

JKi
Vi

 Menentukan biaya perjalanan rata-rata dari zona tertentu (TC1i) yang ditentukan 
berdasarkan biaya perjalanan responden (Bpi) :

i
i n

Bpi
TC 1

 Menentukan nilai ekonomi dengan kunjungan per 1000 penduduk sebagai V dan biaya 
perjalanan sebagai TC1.

b. Individual Travel Cost Analysis 
 Menentukan lokasi 
 Mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisata ke lokasi tersebut 

(lokasi wisata alternatif, faktor demografi, dan lain-lain)
 Menurunkan metode untuk mengestimasi opportunity cost dari waktu
 Merancang survey untuk mengumpulkan data tentang biaya perjalanan dan informasi lain 

dari pengunjung
 Melakukan survey, mengumpulkan data dari sampel yang mewakili populasi pengunjung 

lokasi



 Mengestimasi hubungan permintaan biaya perjalanan (travel cost demand relationship)
 Mengestimasi jumlah total pengunjung per musim (atau per tahun)
 Menghitung consumer surplus per individu dan untuk seluruh lokasi 

Beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Mengelompokkan data deskriptif pengunjung berdasarkan zona atau pengeluaran 

Karakteristik deskriptif pengunjung diperoleh dengan menghitung rata-rata dari data sosial 
ekonomi antara lain adalah : umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan rumah tangga 
dan tingkat pendidikan, biaya perjalanan, daerah asal, dan lain-lain. Karakteristik deskriptif 
ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pengunjung dari suatu lokasi wisata.

2.   Menentukan derived demand kunjungan wisata 

Derived demand diperoleh dengan melakukan regresi pada variabel yang dinilai berpengaruh 
terhadap jumlah kunjungan. Pada umumnya variabel yang dimasukkan dalam fungsi 
hanyalah variabel yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Seperti yang dikemukakan oleh 
Christiernsson A (2003) dan Grigalunas TA et al. (1998), variabel yang paling berpengaruh 
adalah biaya perjalanan (TC), pendapatan (Y) dan biaya perjalanan ke lokasi wisata subtitusi 
(S). 

Dalam model ini, jarak sangat mempengaruhi besar kecilnya biaya perjalanan untuk 
mengunjungi sebuah kawasan wisata. Pengunjung yang berasal dari daerah yang berbeda, 
akan menghabiskan biaya perjalanan yang berbeda. Dan umumnya semakin tinggi biaya 
perjalanan, maka jumlah pengunjung akan menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurva 
demand atas kunjungan wisata memiliki slope negatif. 

Fungsi permintaan atas kunjungan wisata untuk model individual sebagai berikut : 

iiii SYTCV lnlnlnln 4510  

Di mana : 

Vi = trip kunjungan individu ke-i

TCi = biaya perjalanan individu ke-i

Yi    = pendapatan individu ke-i

Si = biaya perjalanan ke lokasi wisata substitusi yang dikeluarkan oleh individu ke-i

Sementara untuk model zonasi, dilakukan regresi untuk masing-masing zona sehingga 
diperoleh fungsi permintaan atas kunjungan wisata untuk masing-masing zona. 

Fungsi permintaan atas kunjungan wisata untuk model zonasi adalah sebagai berikut : 

ijjijjijjjij SYTCV lnlnlnln 4510  

Di mana : 

Vi = trip kunjungan individu i dari zona 

TCij= biaya perjalanan individu ke-i yang berasal dari zona j

Yij = pendapatan individu ke-i yang berasal dari zona j



Sij = biaya perjalanan ke lokasi wisata substitusi yang dikeluarkan oleh individu ke-i yang 
berasal dari zona j

3.   Menghitung Consumer Surplus 

a. Dengan menggunakan pendekatan individu 

Langkah-langkah untuk menghitung CS individu adalah : 

1. Masukkan rata-rata variabel TC,Y dan S ke dalam fungsi (3.1), sehingga diperoleh nilai V
2. Selanjutnya CS setiap individu pengunjung diperoleh dari hasil pembagian jumlah kunjungan 

(Vi) dengan nilai parameter dari total biaya perjalanan ( 1 ). Atau ditulis sebagai berikut : 

1/ ii VCS 

b. Dengan menggunakan pendekatan zonasi

CS individu untuk masing-masing zona j dihitung dengan menggunakan langkah-langkah berikut 
: 

1. masukkan rata-rata TC, Y dan S masing-masing zona ke dalam persamaan (3.2)
2. Selanjutnya CS dihitung dengan menggunakan formula di bawah ini : 

jijij VCS 1/ 

4. Menghitung Total Benefit (Nilai Rekreasi) lokasi wisata

a. Dengan menggunakan pendekatan individu 

Total nilai manfaat dari kawasan wisata diperoleh dari hasil perkalian Consumer Surplus Individu 
dengan jumlah pengunjung rill (berdasarkan data yang ada), atau ditulis sebagai berikut : 

xTVCSTB i

Dimana :   
TB = total manfaat ekonomi lokasi wisata
CSi = consumer surplus individu i
TV = total kunjungan per tahun (diambil data sekunder)

b. Dengan menggunakan pendekatan zonasi

Bila menggunakan pendekatan zonasi, maka Total Benefit (TB) diperoleh dengan menjumlahkan 
benefit per zona dengan formula berikut : 

jjj xTVCSB 

 jBTB

Dimana : Bj = Manfaat Ekonomi zona j

                TVj = Total kunjungan / tahun dari zona asal j

                CSj = Consumer Surplus zona j

                TB = Total manfaat ekonomi lokasi wisata 

5. Menghitung Surplus Konsumen Dengan Pendekatan Utilitas



Pada praktiknya, terdapat metode lain yang dapat digunakan untuk menghitung surplus 
konsumen wisata, yaitu menggunakan pendekatan utilitas. Pada prinsipnya, metode ini dapat 
lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Fungsi permintaan masing – masing pendekatan 
diubah menjadi fungsi yang sederhana, dimana jumlah kunjungan (V) merupakan fungsi dari 
biaya perjalanan individu atau rata – rata zona (TC). Fungsi utilitas (U) merupakan integral dari 
fungsi permintaan yang sederhana tersebut. Dengan demikian, surplus konsumen dihitung dari 
total utilitas sumberdaya yang termanfaatkan setelah dikurangi total biaya (TCtotal).

Keterangan : 

Vi    = trip kunjungan individu ke-i  atau jumlah kunjungan setiap zona per 1000 penduduk

TCi  = biaya perjalanan individu ke-i atau rata – rata biaya setiap zona

Yi    = pendapatan individu ke-i atau pendapatan rata - rata per zona

Si    = biaya perjalanan ke lokasi wisata substitusi yang dikeluarkan oleh individu ke-i  atau rata 
– rata biaya per zona

4. CONTOH PERHITUNGAN NILAI EKONOMI
4.1. Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove

Penilaian ekosistem mangrove di Sulawesi Tenggara dilakukan berdasarkan fungsinya sebagai 
penyedia sumberdaya ikan didekati dengan menggunakan teknik EOP, yaitu dengan menilai 
besaran produktivitas sumber daya ikan pada ekosistem mangrove.  Perhitungan dilakukan 
dengan cara wawancara terhadap nelayan yang menangkap ikan yang rata-rata berumur 45 
tahun dengan tingkat pendidikan hingga kelas 1 SLTA (10 tahun) dan besaran keluarga 3 orang 
dan rata-rata pendapatan sebesar Rp 29,20 juta per tahun dengan hasil tangkapan rata-rata per 
tahun sebanyak 2.304 kg dan harga rata rata sebesar Rp 22.636/kg.  

Selanjutnya nilai ekonomi ekosistem mangrove berdasarkan fungsinya sebagai penyedia 
sumber daya ikan dapat dihitung dengan cara mencari besaran surplus konsumen sebesar Rp 
52,154 juta/orang yang kemudian dikalikan dengan jumlah atau banyaknya nelayan di yang 
menangkap ikan di sekitar ekosistem mangrove tersebut, yaitu diasumsikan sebanyak 100 
orang, kemudian dibagi dengan luas ekosistem mangrove yang diasumsikan 100 hektar, 
sehingga dapat diperoleh nilai manfaat ekonomi mangrove berdasarkan fungsinya sebagai 
penyedia sumber daya perikanan adalah sebesar Rp 52.154.266 per hektar per tahun.

Hasil regresi linear berganda antara hasil tangkapan dengan peubah harga dan karakteristik 
nelayan menunjukkan fungsi permintaan sebagai berikut:
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Dari fungsi di atas dapat diperoleh kurva permintaan terhadap ikan tersebut adalah sebagai 
berikut:

Gambar 2. Fungsi Permintaan Perikanan Tangkap di Kawasan Mangrove Sulawesi Tenggara

Penilaian ekosistem mangrove berdasarkan fungsinya sebagai prasarana budidaya didekati 
dengan menggunakan teknik EOP, yaitu dengan menilai besaran produktivitas budidaya rumput 
laut di sekitar ekosistem mangrove.  Perhitungan dilakukan dengan cara wawancara terhadap 
pembudidaya ikan yang rata-rata berumur 43 tahun dengan tingkat pendidikan hingga tamat 
SLTP (9 tahun) dan besaran keluarga 3 orang dan rata-rata pendapatannya sebesar Rp10,40 
juta per tahun dengan hasil tangkapan rata-rata per tahun sebanyak 1.560 kilogram dan harga 
rata rata sebesar Rp 60.000/kg.  

Selanjutnya nilai ekonomi ekosistem mangrove berdasarkan fungsinya sebagai prasarana 
budidaya dapat dihitung dengan cara mencari besaran surplus konsumen sebesar Rp9,36 
juta/orang yang kemudian dikalikan dengan jumlah atau banyaknya pembudidaya ikan di sekitar 
ekosistem mangrove tersebut, yaitu diasumsikan sebanyak 100 orang, kemudian dibagi dengan 
luas ekosistem mangrove yang diasumsikan 100 hektar, sehingga dapat diperoleh nilai manfaat 
ekonomi mangrove berdasarkan fungsinya sebagai penyedia sumber daya perikanan adalah 
sebesar Rp9.360.000 per hektar per tahun.

Penilaian ekosistem mangrove berdasarkan manfaat keberadaannya didekati dengan 
menggunakan teknik CVM, yaitu dengan menilai kesediaan membayar dari masyarakat di sekitar 
ekosistem mangrove.  Perhitungan dilakukan dengan cara wawancara terhadap masyarakat 
yang rata-rata berumur 44 tahun dengan tingkat pendidikan hingga tamat SLTP (9 tahun) dan 
besaran keluarga 3 orang dan rata-rata pendapatannya sebesar Rp19,80 juta per tahun. Hasil 
regresi linear berganda antara keinginan membayar dengan beberapa peubah karakteristik 
responden menunjukkan persamaan sebagai berikut:

Y = 138215.26 + 963.05 X1 + 0.00148 X2 - 17596.093 X3 + 19580.356 X4

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai eksistensi (Y) dipengaruhi oleh umur (X1), 
pendapatan (X2), pendidikan (X3) dan tanggungan keluarga (X4). Seluruh peubah bebas 
berpengaruh positif, kecuali pendidikan, sehingga makin tinggi pendidikan semakin rendah 
keinginan membayar untuk mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove.



Selanjutnya nilai ekonomi ekosistem mangrove berdasarkan manfaat keberadaannya dihitung 
dengan cara mencari rataan dari fungsi tersebut, yaitu sebesar Rp105.000/orang per tahun yang 
kemudian dikalikan dengan jumlah atau banyaknya penduduk di sekitar ekosistem mangrove 
tersebut, yaitu diasumsikan sebanyak 100 orang, kemudian dibagi dengan luas ekosistem 
mangrove yang diasumsikan 100 hektar, sehingga dapat diperoleh nilai manfaat ekonomi 
mangrove berdasarkan fungsinya sebagai penyedia sumber daya perikanan adalah sebesar 
Rp105.000 per hektar per tahun.Nilai manfaat ekonomi total dari ekosistem mangrove di 
Sulawesi Tenggara sebagai penyedia sumber daya ikan dan perikanan budidaya serta nilai 
keberadaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Ekonomi Total Mangrove Sulawesi Tenggara

No Jenis Nilai
Nilai Ekonomi Total

(per hektar)

1 Perikanan Tangkap Rp.52.154.266
2 Perikanan Budidaya Rp.9.360.000
3 Nilai Keberadaan Rp.105.000

Total Rp.61.619.266
Sumber: Hasil Analisis, 2013.

4.2. Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang

Prosedur valuasi ekonomi ekosistem terumbu karang pada dasarnya sama dengan valuasi 
ekosistem mangrove sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu dalam penentuan batas kajian,  
jenis dan sumber data yang dikumpulkan, teknik penentuan desa sampel, teknik pengumpulan 
data, dan tata cara pengisian kuesioner. Penentuan batas kajian diupayakan menggunakan 
batas alam dan untuk ekosistem terumbu karang diupayakan mewakili posisi gugus terumbu 
karang (areal datar dan areal miring) dan mewakili kedalaman perairan yang masih terdapat 
ekosistem trumbu karang.

Metode analisis data yang digunakan dalam menghitung nilai ekonomi wisata terumbu karang 
ini yaitu dengan Metode biaya perjalanan (Travel Cost Method/TCM) Responden yang dijadikan 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang adalah pengunjung Pulau Liwutongkidi yang 
berasal dari Kota Bau¬Bau dan daerah sekitarnya, yakni yang berada di Kecamatan Kadatua 
dan Kecamatan Siompu. Pengambilan sampel dilaksanakan pada bulan April-Mei 2010 dan 
secara umum pengunjung yang melakukan aktivitas bahari datang untuk berekreasi di pantai, 
snorkeling dan diving.

Tingkat kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran wisatawan, pendidikan, 
pendapatan dan total waktu yang dihabiskan selama responden berwisata. Dalam persamaan 
ini tingkat kunjungan merupakan variabel dependent (terikat) atau variabel yang dipengaruhi oleh 
variabel independent (bebas) seperti tingkat pengeluaran respondent, pendidikan, pendapatan 
dan total waktu yang dihabiskan. Hasil analisis TCM diperoleh fungsi permintaan individual travel 
cost sebagai berikut:

Vi = 9.0997 – 0.000037 TC + 0.432707 Ed – 0.0000009 I – 0.6454 Trip

Keterangan:
Vi : Jumlah kujungan individu ke – i
TC : Biaya yang dikeluarkan (Rp)
Ed : Pendidikan ke-i
I : Pendapatan individu ke-i (Rp)
Trip : Waktu yang dihabiskan individu ke lokasi wisata (jam)



Persaman diatas menghasilkan koefisien b0 untuk kunjungan sebesar 9,0997 kali dan hasil 
persamaan fungsi diatas dihasilkan consumer surplus per individu sebesar Rp 50.943,65 per 
tahun. Nilai total ekonomi wisata sebesar Rp 15.283.095 per tahun. Nilai ini diperoleh dari 
pengalian antara individual consumer surplus dengan total kunjungan pengunjung yang datang 
ke Pulau Liwutongkidi selama 1 tahun. Dengan luasan terumbu karang sekitar 344,78 ha maka 
diperoleh nilai wisata terumbu karang di Pulau Liwutongkidi rata-rata sebesar Rp 44.327,92 per 
hektar.

Perhitungan nilai ekonomi sumberdaya terumbu karang di Pulau Hoga dilakukan dengan 
menggunakan metode biaya perjalanan (travel cost method).  Pemilihan responden nilai ekonomi 
terumbu karang menggunakan metode convenience sampling, yakni pemilihan responden 
berdasarkan atas kesediaan mengisi kuisioner. Banyaknya responden yang diambil sebanyak 
79 orang. Jangka waktu penelitian dilaksanakan selama 10 bulan, dari bulan Februari 2011 –
Desember 2011.

Hasil perhitungan dengan perangkat lunak Excel diperoleh nilai rerata biaya perjalanan 
wisatawan sebesar Rp 25,22  juta per kunjungan.  Nilai ekonomi terumbu karang di Pulau Hoga 
diperoleh melalui perkalian biaya perjalanan rerata per kunjungan wisatawan dengan jumlah 
pengunjung ke Pulau Hoga.  Nilai ini mencerminkan nilai atau harga ekosistem terumbu karang 
bagi ekowisatawan.  Dari data diperoleh jumlah ekowisatawan ke Pulau Hoga selama tahun 2011 
sebanyak 471 orang.  Dengan demikian, nilai ekonomi terumbu karang di Pulau Hoga 
berdasarkan pendekatan biaya perjalanan sebesar Rp 11.880,59 juta atau Rp 11,88 milyar, 
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai ekonomi terumbu karang di Pulau Hoga tahun 2011

No Uraian Nilai
1 Jumlah kunjungan (orang) 471
2 Luasan terumbu karang (Ha) 648,30
3 Total nilai ekonomi terumbu karang (Juta Rp/total kunjungan) 11.880,59
4 Nilai ekonomi terumbu karang per area (Juta Rp/Ha) 18,33

Nilai ekonomi ekosistem terumbu karang di Pulau Ternate dihitung berdasarkan nilai manfaat 
sekarang (present value) yang kemudian  dibagi total present value dari produksi ikan karang 
dengan  luasan terumbu karang, sehingga diperoleh nilai per hektar terumbu karang di Pulau 
Ternate  sebesar Rp  384,542,778.79 atau sebesar Rp 347,687,865.09 per hektar.

Tabel 4. Nilai Manfaat Sekarang (Present Value Benefit) Terumbu Karang Pulau Ternate

Klasifikasi unit Jumlah
Luas terumbu karang Hektar 1,11
Present Value benefit Rupiah 384,542,778.79
Present Value benefit Per Hektar Rupiah 347,687,865.09

Nilai ekonomi terumbu karang Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus merupakan total nilai 
manfaat langsung dan tidak langsung yang diidentifikasi di lokasi penelitian. Dari hasil identifikasi 
diperoleh 3 manfaat langsung terumbu karang yaitu perikanan, karang mati sebagai bahan 
bangunan dan wisata selam. Hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai perikanan sebesar 
Rp55.149.157/ha/tahun atau Rp6.340.498.529/tahun, bahan bangunan sebesar 
Rp10.461.526/ha/tahun atau Rp1.202.761.609/tahun dan wisata selam sebesar 
Rp55.000.000/tahun, sehingga total nilai manfaat langsung sebesar Rp81.497.158/ha/tahun 
atau Rp7.598.260.138/tahun. Nilai manfaat tidak langsung didekati melalui fungsi ekosistem 
terumbu karang sebagai habitat ikan target (pemijahan, pembesaran dan mencari makan) dan 
fungsi fisik terumbu karang sebagai pelindung pantai dari gelombang. Sebagai habitat ikan target 
di peroleh nilai sebesar Rp522.785.422/ha/tahun atau Rp60.104.640.000/tahun (wilayah 



pemijahan Rp36.038.640.000, wilayah pembesaran Rp2.706.480.000 dan wilayah mencari 
makan Rp21.359.520.000) dan pelindung pantai (dengan panjang garis pantai kurang lebih 
12km) diperoleh nilai sebesar Rp93.937.548/ha/tahun atau Rp10.800.000.000/tahun, sehingga 
total nilai manfaat tidak langsung sebesar Rp616.722.971/ha/tahun atau Rp70.904.640.000. Dari 
hasil nilai manfaat langsung dan tak langsung, diperoleh total nilai ekonomi terumbu karang 
sebesar Rp682.812.039,13/ha/tahun.

4.3. Valuasi Ekonomi Ekosistem Lamun

Prosedur valuasi ekonomi ekosistem lamun pada dasarnya sama dengan valuasi ekosistem 
mangrove dan terumbu karang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu dalam penentuan 
batas kajian,  jenis dan sumber data yang dikumpulkan, teknik penentuan desa sampel, teknik 
pengumpulan data, dan tata cara pengisian kuesioner. Penentuan batas kajian diupayakan 
menggunakan batas alam dan untuk ekosistem lamun diupayakan mewakili posisi gugus lamun 
berdasarkan jarak dari garis pantai.

Nilai manfaat langsung dari usaha penangkapan ikan dari ekosistem lamun Pulau Waidoba
merupakan nilai surplus konsumen dari kelompok nelayan penangkap ikan yang menggunakan 
alat tangkap jaring. Hasil analisis regresi yang dilakukan menghasilkan persamaan sebagai 
berikut:

݈݊ ܳ = 2,86 -1,07 ln P + 0,19 ln A – 0,29 ln S + 0,79 ln I + 0,32 ln KK

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka nilai CS adalah sebesar Rp 184.844.7528 per 
pelaku usaha perikanan. Total nilai manfaat langsung sumberdaya ikan sebesar Rp 
124.770.207.735 per tahun.

Nilai ekonomi biota non ikan dari ekosistem lamun Pulau Waidoba terdiri dari kerang dan teripang 
yang dihitung berdasarkan hasil analisis regresi antara fungsi permintaan dengan harga (P), 
umur (A), jumlah keluarga (KK), pendidikan (S), dan pendapatan (I) seperti persamaan berikut:

݈݊ܳ = 5,96 − 103 lnܲ + 0,04 lnܣ + 0,17 ln ܵ + 0,56 ln ܫ + 0,06 lnܭܭ
Estimasi terhadap nilai ekonomi sumberdaya non ikan dilakukan dari fungsi di atas dengan 
menghitung besarnya nilai surplus bagi konsumen (CS) sebesar Rp 861.361.733 per tahun. 

Nilai manfaat tidak langsung dari ekosistem lamun Pulau Waidoba merupakan fungsi biologi 
ekosistem lamun sebagai asuhan Ikan (nursery ground) yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.  Nilai Asuhan Ikan Ekosistem Lamun

Benih 
Ikan

Berat (gr) Harga
(Rp/gr)

Luasan
(Ha)

Nilai Ekonomi
(Rp/Ha/thn)

Baronang 130-170 3000 240.2 4.323.600.000/thn

Sumber: Data Primer 2011.

Perhitungan nilai pilihan (option value) menggunakan persamaan berupa model sebagai berikut:

݈ܹ݊ܶܲ = −5,98 + 0,33 1݈݊݊ܧ + 1,02


ୀଵ
1݈݊݊ܫ + 0,04 1݊

ୀଵ
݈݊ܣ + 0,49


ୀଵ
1݈݊݊ܲ



ୀଵ
Berdasarkan hasil analisis, nilai kesediaan membayar atas manfaat pilihan sumber daya 
ekosistem lamun di Pulau Waidoba adalah sebesar Rp. 33.766.994.



Besaran kesediaan membayar (willingnes to pay) responden terhadap nilai keberadaan 
(existensi value), ditanyakan langsung tentang biaya untuk berpartisipasi dalam menjaga 
keberadaan ekosistem lamun. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dihasilkan model 
pendugaan nilai keberadaan sumber daya ekosistem lamun yaitu sebagai berikut :

݈ܹ݊ܶܲ = −3,50 + 0,42ଵܧ݊ܮ + 0,89ଵ


ୀଵ
ܫ݊ܮ


ୀଵ
− 0,15 1݊݊ܮ



ୀଵ
ܣ − 0,19 1݊݊ܮ



ୀଵ
ܲ

Berdasarkan hasil analisis, nilai kesediaan membayar atas manfaat keberadaan ekosistem 
lamun adalah sebesar Rp 9.448.756.247 per tahun. 

Perhitungan nilai  willingnes to pay/WTP untuk nilai  warisan  menggunakan persamaan yang 
berupa model sebagai berikut:

݈ܹ݊ܶܲ = −13,15 + 0,98ଵܧ݊ܮ + 1,51ଵ


ୀଵ
ܫ݊ܮ


ୀଵ
− 0,13 1݊݊ܮ



ୀଵ
ܣ + 1,74 1݊݊ܮ



ୀଵ
ܲ

Bedasarkan hasil analisis, nilai kesediaan membayar atas nilai warisan ekosistem lamun adalah 
sebesar Rp. 93.213.303 per tahun. 

Nilai ekonomi total  (total economic value) dari ekosistem lamun Pulau Waidoba merupakan 
penjumlahan dari nilai manfaat (use value) dan nilai bukan manfaat (non use value). Nilai manfaat 
terdiri dari nilai manfaat langsung (direct use value) dan manfaat tidak langsung (inderect use 
value), sedangkan nilai bukan manfaat terdiri dari nilai pilihan (option value), nilai warisan 
(bequest value) dan nilai Keberadaan (existensi value). Nilai ekonomi total (total economic value) 
per tahun yang terdapat pada ekosistem lamun Pulau Waidoba yaitu sebesar 
Rp.255.324.598.410 untuk luas areal lamun 240,30 hektar, sehingga rataan nilai ekonomi 
ekosistem lamun adalah Rp 1.062.524.334 per hektar.

5. PENETAPAN NILAI EKONOMI SUBSISTEM PULAU-PULAU KECIL 
5.1. Pengelompokkan kondisi ekosistem secara nasional

Kategori kondisi ekosistem mangrove mengacu pada Kepmen LH No. 201 Tahun 2004, kategori 
kondisi ekosistem terumbu karang mengacu pada Kepmen LH No. 4 Tahun 2001, dan kategori 
kondisi ekosistem lamun mengacu pada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004.

Tabel 6. Kriteria kondisi ekosistem mangrove

No. Kriteria Kerapatan 
(pohon/ha)

1 Baik ≥ 1500
2 Sedang 1000 - < 1500
3 Buruk <1000

Tabel 7. Kriteria kondisi ekosistem terumbu karang

No. Kriteria % tutupan hidup
1 Baik sekali ≥ 75
2 Baik 50 – 74,9
3 Sedang 25 – 49,9
4 Buruk < 25

Tabel 8. Kriteria kondisi ekosistem lamun

No. Kriteria % kerusakan



1 Baik < 30
2 Sedang 30 – 49,9
3 Buruk ≥ 50

5.2. Penentuan Besaran Nilai Faktor S Perairan

Biaya opportunitas ekosistem (Faktor S) ditentukan berdasarkan kategori kondisi dari masing-
masing ekosistem dengan 3 kategori, yaitu kondisi ekosistem yang baik, sedang dan buruk. 
Berdasarkan data kondisi masing-masing ekosistem dan nilai ekonomi masing-masing 
ekosistem di berbagai daerah maka dihitung Faktor S yang merupakan rataan nilai ekonomi pada 
kategori kondisi ekosistem yang sama dari hasil penelitian di berbagai daerah.

5.2.1. Penentuan Nilai Jasa Ekosistem Mangrove

Berdasarkan data kondisi dan nilai ekonomi mangrove hasil penelitian di 11 provinsi dapat 
dihitung rataan nilai ekonomi ekosistem mangrove dengan kondisi baik, sedang dan buruk 
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Rataan nilai ekonomi mangrove kondisi baik

No. Lokasi Kerapatan
(pohon/ha)

Nilai (Rp./ha)

1 Sumatera Selatan ≥ 1500 289.569.000
2 Bangka Belitung ≥ 1500 213.333.000
3 Kalimantan Timur ≥ 1500 341.964.000
4 Papua ≥ 1500 356.767.921
Rataan 300.408.480

Tabel 10. Rataan nilai ekonomi mangrove kondisi sedang

No. Lokasi Kerapatan 
(pohon/ha)

Nilai (Rp./ha)

1 Jambi ≤ 1000 - < 1500 197.690.000
2 Bali ≤ 1000 - < 1500 115.899.000
3 Jawa Barat ≤ 1000 - < 1500 151.037.000
Rataan 154.875.333

Tabel 11. Rataan nilai ekonomi mangrove kondisi buruk

No. Lokasi Kerapatan 
(pohon/ha)

Nilai (Rp./ha)

1
Sulawesi 
Tenggara

<1000
61.619.000

2 Jawa Tengah <1000 45.476.000
3 Kalimantan Barat <1000 50.192.187
4 Sumatera Barat <1000 48.830.000
5 Riau <1000 64.320.000
Rataan 54.087.437

5.2.2. Penentuan Nilai Jasa Ekosistem Terumbu Karang

Berdasarkan data kondisi dan dan nilai ekonomi terumbu karang hasil penelitian di 4 provinsi 
dapat dihitung rataan nilai ekonomi ekosistem terumbu karang dengan kondisi baik, sedang dan 
buruk sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 12. Rataan nilai ekonomi ekosistem terumbu karang

No. Lokasi Kriteria % tutupan hidup Nilai (Rp./ha)
1 Maluku utara Baik sekali ≥ 75 216.167.571
2 Sulawesi utara Baik 50 – 74.9 110.149.157
3 Kalimantan timur Sedang 25 – 49.9 39.864.336
4 Sulawesi tenggara Buruk < 25 18.330.000

5.2.3. Penentuan Nilai Jasa Ekosistem Padang Lamun

Berdasarkan data kondisi dan dan nilai ekonomi ekosistem lamun hasil penelitian di 3 provinsi 
dapat dihitung rataan nilai ekonomi ekosistem lamun dengan kondisi baik. sedang dan buruk 
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Rataan nilai ekonomi ekosistem lamun

No. Lokasi % kerusakan Nilai (Rp./ha)
1 Kepulauan Riau < 30 305.616.667
2 Maluku utara 30 – 49.9 245.748.861
3 Kalimantan Timur ≥ 50 16.263.480

5.2.4. Penentuan Nilai Valuasi Populasi Ikan (Nilai Ekonomi Perairan)

5.2.4.1 Hasil Penelitian di Kabupaten Cirebon

A. Perhitungan Biomass Klorofil-a

1. Status Kesuburan Berdasarkan Nilai TSI Carlson

Gambaran tentang kondisi kesuburan perairan laut Kabupaten Cirebon dapat didekati dengan 
melihat nilai indeks kesuburan atau Trophic State Index (TSI) Carlson. Berdasarkan hasil 
perhitungan didapatkan nilai TSI Carlson perairan laut Kabupaten Cirebon sebagaimana 
tercantum pada Tabel 3.

Tabel 14. Hasil perhitungan nilai TSI Carlson di perairan laut Kabupaten Cirebon

Stasiun

Nilai Parameter Nilai TSI

KriteriaSecchi 
Disk/SD 
(meter)

Total 
Posfat* 
(mg/L)

Klorofil-
a* (µg/L)

TSI 
(SD)

TSI 
(TP)

TSI 
(Chl-

a)

TSI 
Carlson

1 17 0,041 1,650 19,17 -41,91 35,51 4,26

Ultraoligotrofik
2 8 0,024 0,830 30,04 -49,83 28,77 2,99
3 8 0,024 1,290 30,04 -49,63 33,10 4,50
4 9 0,018 1,683 28,34 -53,78 35,70 3,42
5 5 0,042 1,789 36,81 -41,45 36,30 10,55

Keterangan: * = merupakan nilai rata-rata dari nilai permukaan, tengah, dan bawah perairan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di seluruh stasiun pengamatan didapatkan nilai 
TSI Carlson kurang dari 30, yang artinya bahwa pada perairan laut Kabupaten Cirebon dalam 
kondisi ultraoligotrofik. Rendahnya nilai TSI Carlson ini disebabkan karena rendahnya 
kandungan klorofil-a dan total fosfat dalam perairan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat 
kesuburan perairan laut Kabupaten Cirebon sangat rendah, minimal pada saat kegiatan ini 
berlangsung. Rendahnya tingkat kesuburan perairan laut Kabupaten Cirebon ini juga 
menunjukkan rendahnya suplai atau masukan nutrien dari daratan ke perairan laut. Pada saat 
yang bersamaan, kejadian-kejadian alamiah yang dapat menyebabkan peningkatan nutrien di 
perairan laut, seperti upwelling dan pergerakan massa air, tidak sedang terjadi di perairan laut 
Kabupaten Cirebon pada saat kegiatan ini berlangsung. Bukti lain yang menunjukkan kandungan 



nutrien yang rendah di perairan laut Kabupaten Cirebon tersebut dapat dilihat nilai kecerahannya 
yang cukup tinggi, berkisar antara 83,3% hingga 94,4%.

2. Estimasi Biomass Ikan Berdasarkan Klorofil-a

Hasil perhitungan estimasi biomassa ikan di perairan laut Kabupaten Cirebon berdasarkan 
kandungan klorofil-a dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 15. Estimasi biomassa ikan perairan laut Kabupaten Cirebon berdasarkan kandungan 
klorofil-a

Stasiun
Estimasi Biomassa Ikan 

(kg/ha/tahun)
Per Stasiun Rata-rata

1 41,084

36,463
2 21,644
3 32,742
4 42,207
5 44,638

B. Perhitungan Biomass Ikan

1. Sumber Daya Ikan Hasil Tangkapan

Jumlah jenis ikan yang tertangkap di perairan laut Kabupaten Cirebon pada saat pengambilan 
contoh ikan sebanyak 7 jenis, yaitu cumi-cumi, ikan teri, ikan layang, ikan buntal, ikan petek, ikan 
selar, dan ikan kambing-kambing (Gambar 1). Kenyataan bahwa kawasan pantai Kabupaten 
Cirebon didominasi oleh vegetasi mangrove yang merupakan daerah asuhan bagi banyak jenis 
ikan, maka jumlah spesies yang terkumpul relatif sedikit dengan kondisi sebenarnya. Diduga, 
jika studi dilaksanakan lebih intensif dengan coverage penangkapan lebih luas dan alat tangkap 
yang lebih variatif, maka jumlah spesies ikan yang tertangkap dapat lebih banyak lagi. Secara 
kualitatif berdasarkan keterdapatannya, 3 jenis ikan selalu didapatkan pada setiap penangkapan, 
yaitu ikan petek.

Ikan petek atau ikan pepetek yang dikenal oleh nelayan dan orang kebanyakan merupakan nama 
lokal yang sebenarnya secara taksonomis dapat mencapai 6-7 spesies. Ikan ini merupakan ikan 
demersal yang hidup bergerombol (schooling) yang sering tertangkap dengan alat tangkap dasar 
sejenis trawl (pukat atau arad). Secara umum, ikan petek ini juga merupakan ikan demersal yang 
banyak tertangkap di wilayah pesisir utara Pulau Jawa.



Gambar 3. Gambaran hasil tangkapan ikan di perairan laut Kabupaten Cirebon

2. Estimasi Produksi Ikan Berdasarkan Hasil Tangkapan

Hasil perhitungan estimasi produksi atau biomassa ikan di perairan laut Kabupaten Cirebon 
berdasarkan hasil tangkapan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 16. Estimasi produksi ikan berdasarkan hasil tangkapan di perairan laut Kab. Cirebon

Stasiun
Estimasi Produksi Biomassa Ikan 

(kg/km2)
Per Stasiun Rata-rata

1 38,57

239,37
2 442,50
3 562,33
4 46,29
5 107,14

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa estimasi potensi produksi biomassa ikan perairan laut 
Kabupaten Cirebon rata-rata adalah sebesar 239,37 kg/km2 atau sekitar 2,39 kg/ha. Potensi 
produksi ikan ini tergolong rendah. Jika dihubungkan dengan kandungan nutrien dan klorofil-a di 
perairan laut Kabupaten Cirebon, maka dapat dipahami bahwa boleh jadi salah satu faktor yang 
mempengaruhi rendahnya potensi produksi ikan di perairan laut Kabupaten Cirebon dikarenakan 
rendahnya kandungan nutrien dan klorofil-a. Hal tersebut terkait dengan hubungan saling 
memakan atau rantai makanan, yang mana apabila kellimpahan produsen primernya rendah, 
apalagi sangat rendah, maka secara alamiah akan berdampak pada rendahnya populasi 
konsumen di atasnya, begitu seterusnya.  

Namun demikian, nilai potensi produksi ikan di atas masih merupakan gambaran kasar dari 
keseluruhan sumber daya ikan di perairan laut Kabupaten Cirebon. Estimasi produksi sumber 
daya ikan ini belum menggambarkan struktur umur dan komposisinya, sehingga belum dapat 
dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan pengelolaan. Oleh sebab itu, data biomassa akan 
sangat berguna manakala juga tersedia data kelimpahan, panjang, dan berat individu. Namun, 



nilai estimasi produksi sumber daya ikan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu informasi untuk 
menduga keberadaan sumber daya ikan di perairan tersebut.

Berdasarkan biomassa ikan yang tertangkap di perairan laut Kabupaten Cirebon, yang mana 
ikan demersal kecil yang mendominasi, semakin memperjelas kondisi tangkap lebih.  Biomassa 
dan potensi perikanan, dibandingkan dengan wilayah perairan lainnya khususnya di kawasan 
perairan timur Indonesia, maka angka-angka dugaan yang diperoleh memperlihatkan angka 
yang rendah. Apalagi harga ikan demersal yang mendominasi tersebut sangat rendah, sehingga 
secara keekonomian sudah tidak memadai untuk menunjang kehidupan keluarga nelayan.

C. Nilai Ekonomi Perairan

Nilai ekonomi biomassa dihitung berdasarkan hasil pendugaan biomassa dikalikan dengan harga 
rataan proporsional. Hasil perhitungan harga rataan proporsional menggunakan prinsip rataan 
tertimbang, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 17. Perhitungan rataan harga hasil tangkapan ikan di perairan laut Kabupaten Cirebon

No. Jenis Ikan Harga (Rp/kg) Proporsi

1 Petek 2.000 0,80

2 Udang 25.000 0,05

3 Cumi 15.000 0,15

Rataan 5.100

Hasil perhitungan rataan harga biomassa ikan menunjukkan nilai yang relatif kecil karena 
komposisi biomassa ikan didominasi oleh jenis ikan petek yang harganya relatif murah. 
Berdasarkan hasil perhitungan harga rataan hasil tangkapan ikan di perairan laut Cirebon, maka 
dapat dihitung nilai ekonomi biomassa perairan laut tersebut. Hasil perhitungan nilai ekonomi 
perairan laut Cirebon disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Perhitungan nilai ekonomi perairan laut Kabupaten Cirebon

No. Metode
Rataan Biomassa 

(kg/ha/tahun)
Nilai ekonomi 
(Rp/ha/tahun)

1 Klorofil-a 36,46 185.946

2 Biomass Ikan 129,06 658.206

Rataan 82,76 422.076

5.2.4.2 Hasil Penelitian di Pulau Belitung

A. Perhitungan Biomass Klorofil-a

1. Status Kesuburan Berdasarkan Nilai TSI Carlson

Gambaran tentang kondisi kesuburan perairan laut Pulau Belitung dapat didekati dengan melihat 
nilai indeks kesuburan atau Trophic State Index (TSI) Carlson. Berdasarkan hasil perhitungan 
didapatkan nilai TSI Carlson perairan laut Pulau Belitung sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 19. Hasil perhitungan nilai TSI Carlson di perairan laut Pulau Belitung

Sta-
siun

Nilai Parameter Nilai TSI

KriteriaSecchi 
Disk/SD 
(meter)

Total 
Posfat* 
(mg/L)

Klorofil-
a* (µg/L)

TSI 
(SD)

TSI 
(TP)

TSI 
(Chl-a)

TSI 
Carlson

1 33 0,017 0,612 9,62 -54,89 25,79 -6,50
Ultraoligotrofik2 33 0,023 0,618 9,62 -50,25 25,88 -4,92

3 20 0,018 0,764 16,83 -53,78 27,96 -3,00



4 23 0,018 0,909 14,82 -53,52 29,66 -3,01
5 23 0,017 1,147 14,82 -54,32 31,95 -2,52
Keterangan: * = merupakan nilai rata-rata dari nilai permukaan, tengah, dan bawah perairan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di seluruh stasiun pengamatan didapatkan nilai 
TSI Carlson kurang dari 30, yang artinya bahwa pada perairan laut Pulau Belitung dalam kondisi 
ultraoligotrofik, sebagaimana yang terjadi pada perairan laut Kabupaten Cirebon. Rendahnya 
nilai TSI Carlson ini juga disebabkan karena rendahnya kandungan klorofil-a dan total fosfat 
dalam perairan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan perairan laut Pulau Belitung 
sangat rendah. Rendahnya tingkat kesuburan perairan laut Pulau Belitung ini juga menunjukkan 
rendahnya suplai atau masukan nutrien dari daratan ke perairan laut. Pada saat yang 
bersamaan, kejadian-kejadian alamiah yang dapat menyebabkan peningkatan nutrien di 
perairan laut, seperti upwelling dan pergerakan massa air, tidak sedang terjadi di perairan laut 
Pulau Belitung pada saat kegiatan ini berlangsung. Bukti lain yang menunjukkan rendahnya 
kandungan nutrien di perairan laut Pulau Belitung adalah tingkat kecerahan perairan laut Pulau 
Belitung yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 90,9% hingga 94,3%. Jika dilihat kondisi daratan 
dan pesisir Pulau Belitung, rendahnya konsentrasi nutrien di perairan laut Pulau Belitung dapat 
dimengerti. Pada wilayah daratan Pulau Belitung tidak banyak dijumpai sungai besar dan tidak 
banyak kegiatan perindustrian di pesisir Pulau Belitung. Kondisi ini mengakibatkan kecilnya 
potensi masukan nutrien dari daratan dan pesisir ke perairan Pulau Belitung. 



2. Estimasi Biomass Ikan Berdasarkan Klorofil-a

Hasil perhitungan estimasi biomassa ikan di perairan laut Pulau Belitung berdasarkan kandungan 
klorofil-a dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 20. Estimasi biomassa ikan perairan Pulau Belitung berdasarkan kandungan klorofil-a

Stasiun
Estimasi Biomassa Ikan (kg/ha/tahun)

Per Stasiun Rata-rata
1 16,355

21,152
2 16,492
3 20,044
4 23,557
5 29,314

B. Perhitungan Biomass Ikan

1. Sumber Daya Ikan Hasil Tangkapan

Jumlah jenis ikan yang tertangkap di perairan laut Pulau Belitung pada saat pengambilan contoh 
ikan sebanyak 6 jenis, yaitu cumi-cumi, ikan teri, ikan layaran, ikan kurisi, ikan mata belo, dan 
ikan parang-parang (Gambar 2). Kenyataan bahwa kawasan perairan laut Pulau Belitung banyak 
terdapat terumbu karang yang merupakan daerah asuhan (nursery ground) dan daerah makan 
(feeding ground) bagi banyak jenis ikan, maka jumlah spesies yang terkumpul relatif sedikit 
dengan kondisi sebenarnya. Diduga, jika studi dilaksanakan lebih intensif dengan coverage
penangkapan lebih luas dan alat tangkap yang lebih variatif, maka jumlah spesies ikan yang 
tertangkap dapat lebih banyak lagi.

  

  

Gambar 4. Gambaran hasil tangkapan ikan di perairan laut Pulau Belitung



2. Estimasi Produksi Ikan Berdasarkan Hasil Tangkapan

Hasil perhitungan estimasi produksi atau biomassa ikan di perairan laut Pulau Belitung 
berdasarkan hasil tangkapan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 21. Estimasi produksi ikan berdasarkan hasil tangkapan di perairan laut Pulau Belitung

Wilayah Stasiun
Estimasi Produksi Biomassa Ikan (kg/km2)
Per Stasiun Per Wilayah Rata-rata

Kabupaten 
Belitung

1 195,56
65,30

39,56
2 0,01
3 0,35

Kabupaten 
Belitung Timur

4 1,57
0,96

5 0,34

Berdasarkan  tabel di atas terlihat bahwa rata-rata potensi produksi ikan perairan laut Pulau 
Belitung adalah sebesar 39,56 kg/km2 atau sekitar 0,396 kg/ha. Jika dipisah per wilayah 
administrasi, maka estimasi potensi produksi ikan laut di Kabupaten Belitung adalah 65,30 
kg/km2 atau sekitar 0,653 kg/ha, sedangkan untuk wilayah laut Kabupaten Belitung Timur adalah 
0,96 kg/km2 atau sekitar 0,0096 kg/ha. Secara keseluruhan, potensi produksi ikan laut Pulau 
Belitung ini jauh lebih rendah dari potensi produksi ikan laut Kabupaten Cirebon. Rendahnya 
potensi produksi ikan laut Pulau Belitung ini diduga juga salah satunya karena rendahnya 
kandungan nutrien dan klorofil-a di perairan laut Pulau Belitung. Lebih tingginya potensi produksi 
ikan laut di Kabupaten Belitung juga bukan karena  hasil tangkapan yang banyak, baik jenis 
maupun jumlah, tetapi karena tertangkapanya jenis ikan ukuran besar, yaitu ikan layaran. 
Dengan demikian, hasil perhitungan estimasi produksi biomassa ikan laut Pulau Belitung ini 
masih merupakan gambaran kasar dan untuk mendapatkan estimasi yang lebih mendekati 
kenyataan, harus dilakukan sampling secara intensif dengan berbagai jenis alat tangkap dan 
memenuhi aspek representatif, baik terhadap lokasi maupaun waktu.

Estimasi produksi sumber daya ikan tersebut juga belum menggambarkan struktur umur dan 
komposisinya, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan pengelolaan. 
Oleh sebab itu, data biomassa akan sangat berguna manakala juga tersedia data kelimpahan, 
panjang, dan berat individu. Namun demikian, hasil perhitungan nilai estimasi produksi sumber 
daya ikan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai gambaran atau sinyal awal tentang kondisi 
potensi produksi biomassa sumber daya ikan laut di Pulau Belitung. Paling tidak sebagai salah 
satu dasar bagi pembuat kebijakan untuk merencanakan pengelolaan perikanan laut di Belitung.

C. Nilai Ekonomi Perairan

Nilai ekonomi biomassa dihitung berdasarkan hasil pendugaan biomassa dikalikan dengan harga 
rataan proporsional. Hasil perhitungan harga rataan proporsional menggunakan prinsip rataan 
tertimbang, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Perhitungan rataan harga hasil tangkapan ikan di perairan laut Pulau Belitung

No. Jenis Ikan Harga Proporsi

1 Setuhuk 20.000 0,964

2 Kembung 15.000 0,027

3 Merah 10.000 0,009

Rataan 19.776,79

Hasil perhitungan rataan harga biomassa ikan menunjukkan nilai yang relatif besar karena 
komposisi biomassa ikan didominasi oleh jenis ikan setuhuk yang harganya relatif mahal. 
Berdasarkan hasil perhitungan harga rataan hasil tangkapan ikan di perairan laut Pulau Belitung, 



maka dapat dihitung nilai ekonomi biomassa perairan laut tersebut. Hasil perhitungan nilai 
ekonomi perairan laut Pulau Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Perhitungan nilai ekonomi perairan laut Pulau Belitung

No. Metode
Rataan Biomassa 

(kg/ha/tahun)
Nilai ekonomi 
(Rp/ha/tahun)

1 Klorofil-a 21,15 418.279,02

2 Biomass Ikan 21,06 416.499,11

Rataan 21,11 417.389,06

Hasil perhitungan nilai ekonomi biomassa perairan menunjukkan bahwa nilai ekonomi masing-
masing wilayah relatif sama, meskipun nilai biomassanya berbeda (Tabel 8). Hal ini menunjukkan 
bahwa harga sumber daya ikan sangat menentukan nilai ekonomi perairan laut, sehingga nilai 
ekonomi ekosistem perairan laut sangat bergantung pada komposisi jenis ikan yang memanen 
biomassa perairan.

Hasil penelitian dengan metode yang sama di perairan laut Kota Bontang menunjukkan bahwa 
rataan biomassa diperoleh sebesar 534,90 kg/ha/tahun dengan nilai ekonomi sebesar Rp 
12.831.202,10/ha per tahun. Secara keseluruhan hasil tersebut dapat dihitung rataannya dengan 
mengabaikan kondisi kualitas perairan, sebagaimana disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Perbandingan perhitungan nilai ekonomi perairan di Cirebon, Belitung dan Bontang

No. Wilayah
Rataan Biomassa 

(kg/ha/tahun)
Nilai ekonomi 
(Rp/ha/tahun)

1 Cirebon 82,76 422.076,00

2 Belitung 21,11 417.389,06

3 Bontang 534,90 12.831.202,10

Rataan 212,92 4.556.889,05

5.3. Penetapan Nilai Jasa Lingkungan Perairan

Pada prinsipnya Nilai Faktor S terdiri dari nilai Jasa Ekosistem Perairan dan nilai Jasa Ekosistem 
Daratan dikalikan luas area daratan yang dimanfaatkan. Untuk nilai Jasa Ekosistem Perairan 
didapatkan dari rata-rata nilai valuasi ekosistem perairan yang terdiri dari mangrove, terumbu 
karang, dan lamun pada setiap kondisi ditambah nilai populasi ikan dalam satuan Rupiah per 
hektar (Rp/Ha). Pengambilan nilai rata-rata valuasi ekosistem perairan adalah untuk memberikan 
obyektifitas dan fairness terhadap kondisi riil ekosistem di lapangan yang memang beragam, ada 
yang baik, ada yang sedang, dan ada yang buruk. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 
2015, Tarif PNBP Izin Pemanfaatan Pulau, Nilai Faktor S dikalikan dengan 5%. Angka 5% 
diasumsikan sebagai nilai depresiasi ekosistem/penurunan kualitas ekosistem sebagai dampak 
pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, mengingat jenis pemanfaatan yang 
diberikan izin disyaratkan agar berkelanjutan tidak bersifat ekstraktif. 

Tabel 26. Nilai Jasa Ekosistem Perairan

No Jenis 
ekosistem

Nilai (Rp./ha) dengan kondisi Nilai Rata-rata 
(Rp/Ha)Baik Sedang Buruk

1 Mangrove 300.408.480 154.875.333 54.087.437 169.790.416,67
2 Terumbu karang 216.167.571 110.149.157 39.864.336 122.060.354,67
3 Lamun 305.616.667 245.748.861 16.263.480 189.209.669,33
4 Populasi Ikan 4.556.889,05 4.556.889,05

Nilai Ekosistem (jasa lingkungan) Perairan 485.617.329,72



5.4. Penentuan Besaran Nilai Valuasi Ekosistem Daratan

Besaran nilai Valuasi ekosistem daratan berasal dari akumulasi nilai jasa ekosistem daratan 
pulau, yang terdiri dari nilai tata guna lahan, tata guna air, dan tata guna pantai. Ekosistem hutan 
di Indonesia terdiri dari beberapa tipe, antara lain hutan primer, hutan sekunder, hutan produksi, 
dan kawasan hutan konservasi. Hutan primer adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan 
ciri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya: serta dengan demikian memiliki sifat-
sifat ekologis yang unik. Pada umumnya hutan primer berisi pohon-pohon besar yang berumur 
panjang berseling dengan batang-batang pohon mati yang masih tegak, tunggul, serta kayu-kayu 
rebah.

Hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh dan berkembang secara alami sesudah terjadi 
kerusakan atau perubahan pada hutan yang pertama. Hutan sekunder merupakan fase 
pertumbuhan hutan dari keadaan tapak gundul karena alam ataupun anthropogen, sampai 
menjadi klimaks kembali.

Langkah-langkah Valuasi Ekonomi

Dalam melaksanakan valuasi ekonomi perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi macam ekosistem yang ada di kawasan hutan yang akan divaluasi
2) Mengidentifikasi sumberdaya alam dan jasa lingkungan apa saja yang terdapat di masing-

masing ekosistem
3) Mengkuantifikasi jumlah dan/atau volume sumberdaya alam dan jasa lingkungan apa saja 

yang terdapat dalam masing-amsing ekosistem
4) Menghitung rente ekonomi untuk masing-masing jenis ekosistem
5) Memvaluasi sumberdaya alam yang ada dengan masing-masing rente ekonominya
6) Memvaluasi  jasa lingkungan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai untuk 

masing-masing jenis jasa lingkungan.

Untuk melaksanakan valuasi ekonomi, tahap pertama yang harus ditempuh adalah 
mengidentifikasi fungsi hutan. Setelah semua fungsinya diidentifikasi dan diketahui, maka 
dilakukan pengukuran berapa besar volume atau besaran masing-masing.Selanjutnya dilakukan 
valuasi ekonomi baik per unit maupun secara keseluruhan. Seperti halnya dengan pengukuran 
deplesi sumber daya hutan, dilakukan identifikasi fungsi apa sajakah yang hilang karena adanya 
deplesi sumber daya hutan, selanjutnya dilakukan pengukuran berapa banyak fungsi hutan yang 
hilang dan akhirnya dilakukan valuasi ekonominya. 

FAO mendefinisikan degradasi sebagai perubahan dalam hutan (misalnya, dari hutan tertutup 
menjadi hutan terbuka) yang umumnya berpengaruh negatif terhadap tegakan atau lokasi dan 
khususnya kemampuan produksi dan fungsi ekosistem hutan yang lebih rendah. Kerugian yang 
timbul sebagai akibat kerusakan ekosistem hutan dan penebangan hutan dapat berupa :

 kehilangan produk yang dapat dikonsumsi/diekstrak langsung: seperti kayu dan non kayu;

 kehilangan kemampuan menyerap karbon

 retensi/menyimpan air (menahan dan mengalirkan air kedalam tanah);

 mencegah erosi tanah;

 kehilangan unsur hara tanah;

 pengurangan kesuburan tanah;

 penurunan produktifitas pertanian, perikanan dan transportasi, serta

 kehilangan air karena tingkat larian air yang tinggi (water run-off)



Konsep valuasi ekonomi yang digunakan adalah konsep nilai ekonomi total, yaitu nilai 
keseluruhan dari sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang ada di kawasan hutan yang 
bersangkutan. Nilai ekonomi total berasal dari nilai guna (use value) dan nilai non guna (non-use 
value). Nilai guna dibedakan menjadi nilai guna langsung (direct use value) yang diterapkan pada 
sumberdaya alam yang extractive sifatnya, seperti kayu hutan, produk hutan non-kayu seperti 
air, satwa liar, rotan, gaharu dan berbagai jenis tumbuhan lainnnya. Sumberdaya alam yang 
ekstraktif sifatnya selalu memiliki harga pasar dan akan dinilai dengan menggunakan rente 
ekonomi per unit (unit rent) atau disebut juga sebagai harga neto (net price). Unit rent ini 
merupakan nilai sumberdaya alam yang masih ada di tempatnya di alam.

Di pihak lain, nilai guna tidak langsung (non-use value)  diterapkan pada jasa lingkungan dan 
lainnya yang tidak mengenal harga pasar seperti kemampuan hutan dalam mengkonservasi air 
dan tanah, mengurangi potensi banjir, mengatur tata air dan alirannya (trasnportasi air), sebagai 
wadah keanekaragaman hayati, merosot karbon, sebagai tempat rekreasi, dan sebagainya.

Nilai Ekonomi Total Ekosistem Hutan

Nilai Guna Nilai Non-Guna

Nilai Guna
Langsung

Nilai Guna
Tak Lgsg

Nilai Pilihan Nilai Pilihan Nilai
Keberadaan

Nilai Warisan

Hasil yang 
dapat dikon-
sumsi lgsg

Manfaat 
fungsional

Nilai pilihan 
penggunaan

Nilai pilihan 
Non 
penggunan

Nilai 
pengetahuan

Nilai non-
Penggunaan     
lainnya

 Kayu
 Buah+biji
 Getah
 Rotan
 Hewan
 Tumbuhan 

Obat

 Penyerap 
karbon
 Pengendalian 

banjir
 Pencegah 

erosi

 Rekreasi  Suaka 
marga 
satwa

 Flora dan 
fauna 
langka 

 Biodiversity
 Sumber 

genetik

Gambar 5.1 : Bagan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Tabel 5.2. Nilai Valuasi Ekonomi Hutan berdasarkan jenis fungsi, produk, dan jasa lingkungan

No. Jenis Nilai Ekonomi Nilai 
(Rp/Ha/Thn)

Sumber

1 Pencegah Banjir 5.978.359 Suparmoko (2008)
7.362.880 Awal Subandar dan NRM; 525,92 US$ 

2 Pengaturan Tata Air
(biaya pengaturan tata 
air ekosistem DAS)

22.810.000 Manan, Wasis, Rusdiana, Arifjaya dan 
Purwowidodo (1999) dalam ELSDA Institute;
Permen LH No. 7 Tahun 2014

3 Pengendalian Erosi dan 
Limpasan

6.000.000/Ha Manan et al (1998); Permen LH No. 7 Tahun 
2014



4 Pemelihara Kesuburan 
Tanah (unsur hara)

4.610.000/Ha Pangestu dan Ahmad (1998) dan Wasis 
(2005); Permen LH No. 7 Tahun 2014

5 Perlindungan Kehati
(pemulihan biodiversity)

2.700.000/Ha Pangestu dan Ahmad (1998); Permen LH 
No. 7 Tahun 2014

2.951.060/Ha Awal Subandar dan NRM; 210,79 US$

6 Sumberdaya Genetik
(pemulihan genetik)

410.000/Ha Pangestu dan Ahmad (1998); Permen LH 
No. 7 Tahun 2014

7 Pengurai limbah 435.000/Ha Permen LH No. 7 Tahun 2014
8 Penyerap Karbon 2.513.000/Ha (Wasis, 2003)
9 Kayu Tegakan Hutan 7.542.857 (Darusman, 2003)

Sumber: Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Makalah Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan-KLHK; 
Suparmoko M, 2008. Kontribusi Sektor Kehutanan pada Pembangunan Daerah Kabupaten Blora. Jurnal 
Ekonomi Pembangunan Vol. 13 No.3, 217-229.

Tabel 5.3. Rata-rata Nilai Produk & Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hutan Primer

Sumber :  Bintang Simangunsong, Indonesian Forest Outlook 2020, Pusat Rencana dan Statistik 
Kehutanan, Republik Indonesia, Bogor, 2009; Permen Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014.

No. Nilai Ekonomi
Hutan Produksi 

(Hutan) Rp/Ha  
Nilai Ekonomi Total 52.860.953

A Nilai guna langsung 18.812.093

1 Kayu bangunan/mebel 10.453.067

2 Kayu bakar 26.962

3 Produk hutan non-kayu 8.259.146

4 Air Konsumsi 72.918

B Nilai guna tak langsung 32.405.079

1 Konservasi air dan tanah 7.128.848

2 Penyerap karbon* 2.513.000

3 Pencegah banjir* 7.362.880

4 Transportasi air 994.291

5 Perlindungan Keanekaragaman hayati* 2.951.060

6 Pengendali erosi dan limpasan* 6.000.000

7 Sumberdaya genetik* 410.000

8 Pengurai limbah* 435.000

9 Pemelihara kesuburan tanah* 4.610.000

C Nilai non-guna 1.643.780

1 Nilai opsi 583.080

2 Nilai keberadaan 1.060.701



Berdasarkan studi literatur tentang valuasi ekonomi sumberdaya, didapatkan nilai valuasi 
ekosistem daratan pulau sebagai berikut: 

Nilai Valuasi Ekosistem Daratan Pulau

No Jenis Subsitem Nilai (Rp./ha)

1 Tata guna lahan

a. Hutan 52.860.953

b. Kebun campuran 6.114.610

c. Padang rumput 4.920.600

2 Tata guna pantai 44.158.632

3 Tata guna air 22.810.000
Jumlah Nilai Valuasi Ekosistem Daratan 130.864.795

Ket.: Nilai tata guna pantai didasarkan atas nilai potensi wisata.

Dengan demikian, nilai Faktor S yang merupakan gabungan antara nilai valuasi ekosistem 
perairan dan nilai ekosistem daratan pulau adalah:

Nilai valuasi ekosistem perairan = Rp485.617.329,72
Nilai valuasi ekosistem daratan = Rp130.864.795,00
Faktor S = Rp485.617.329,72 + Rp130.864.795,00
Faktor S = Rp616.482.124,72

5.5. Contoh Perhitungan Tarif PNBP Berdasarkan Nilai Faktor S

Sebuah perusahaan PMA mengajukan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di 
Sekitarnya seluas 27 Hektar di sebuah pulau kecil. Berdasarkan perhitungan luasan pulau dan 
verifikasi lapangan, area daratan yang dapat diberikan izin 20 Hektar. Jenis ekosistem yang 
terdapat di sekitar pulau kecil yaitu mangrove, terumbu karang, padang lamun dan ikan 
demersal. Berdasarkan data tersebut, nilai Faktor S dapat dihitung sebagai berikut.

Tarif PNBP = 5% X Faktor S
= 5% X (Nilai Jasa Lingkungan Perairan + Nilai Jasa Lingkungan Daratan) X Luas 
= 5% X (485.617.329,72 + 130.864.795) X 20
= 5% X (616.482.124,72) X 20
= 5% X 12.329.642.494,40
= Rp 616.482.124,72

6. PENUTUP

Nilai ekonomi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dibuat dalam buku ini 
berdasarkan metode dan data hasil penelitian yang ada sampai saat ini. Beberapa nilai ekonomi 
tidak memiliki kriteria seperti nilai ekonomi perairan dan gumuk pasir. Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian-penelitian lanjutan yang terkait dengan hubungan antara kondisi sumber daya dengan 
nilai ekonominya. 

Besaran tarif PNBP Pemanfaatan pulau-pulau kecil terkait erat dengan kondisi ekosistem, 
semakin baik kondisi ekosistem semakin tinggi tarif PNBP. Hal ini sesuai dengan prinsip biaya 
opportunitas dari pemanfaatan sumber daya, semakin baik kondisi ekosistem semakin tinggi nilai 



ekonomi sumber daya. Oleh karena itu, besaran tarif PNBP juga dapat digunakan untuk 
pengendalian kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
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Lampiran 1. Gambaran Umum Valuasi Ekonomi Ekosistem Pesisir Di Indonesia

a. Ekosistem Mangrove

Hasil perhitungan nilai ekonomi ekosistem mangrove tidak seluruhnya diperoleh dari model EOP 
dan CVM sehingga sebagian nilai ekonomi dihitung secara langsung dari data nilai pemanfaatan 
ekosistem mangrove. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan perbedaan nilai ekonomi total dari 
ekosistem mangrove di masing-masing daerah. Selain itu, perbedaan jenis pemanfaatan 
ekosistem mangrove di masing-masing provinsi juga mengakibatkan perbedaan nilai ekonomi 
total ekosistem mangrove. Secara ringkas hasil perhitungan nilai ekonomi total dari seluruh 
provinsi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Nilai ekonomi total ekosistem mangrove di 10 Provinsi

No. Provinsi

Nilai Manfaat (ribuan rupiah per hektar)

Ikan Kepiting Tambak Burung Kayu Bibit Wisata Keberadaan Total

1 Sum-Bar 16,299 32,214 317 48,830

2 Riau 63,745 575 64,320

3 Jambi 197,640 50 197,690

4 Sum-Sel 100,891 188,678 289,569

5 Babel 6,376 206,957 213,333

6 Jabar

Cirebon 98,860 17,346 4,553 2,025 122,784

Indramayu 30.885 55.042 65.110 151.037

7 Jateng 44,538 140 798 45,476

8 Bali 115,899 115,899

9 Kal-Tim 318,648 22,066 1,250 341,964

10 Sultra 52,154 9,360 105 61,619

Rataan 100,569 23,875 102,387 280 1,250 1,300 140 333 144,851

Hasil perhitungan nilai ekonomi total ekosistem mangrove menunjukkan rataan nilai ekonomi 
total ekosistem mangrove sebesar Rp. 144,85 juta/ha/tahun. Terlihat pula kisaran nilai ekonomi 
total yang sangat jauh di 10 provinsi tersebut, terutama di Provinsi Kalimantan Timur, Bangka 
Belitung, Jambi dan Sumatera Selatan dengan nilai yang sangat tinggi serta Provinsi Sumatera 
Barat dan Jawa Tengah dengan nilai yang sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi 
ekosistem mangrove di Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Jambi dan Sumatera 
Selatan yang masih baik sehingga nilai ekonomi perikanan tangkap dan perikanan budiddaya 
relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selain itu, ada kemungkinan perbedaan 
kondisi data dari provinsi lainnya akibat kecukupan jumlah responden yang rendah dan sebaran 
data yang kurang baik.

Komposisi nilai ekonomi total ekosistem mangrove Provinsi Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara menunjukkan hal yang sama, yaitu nilai 
ekonomi dari perikanan tangkap merupakan nilai terbesar. Lebih dari 90% nilai ekonomi total 
ekosistem mangrove di provinsi tersebut merupakan nilai pemanfaatan langsung (direct use 
value) dari perikanan tangkap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manfaat utama 
ekosistem mangrove di 7 provinsi tersebut adalah manfaat langsung dari perikanan tangkap.

b. Ekosistem Terumbu Karang

Hasil perhitungan nilai ekonomi ekosistem terumbu karang di 4 lokasi tidak seluruhnya diperoleh 
dari model EOP, CVM dan TCM, sehingga sebagian nilai ekonomi dihitung hanya nilai 
pemanfaatan langsung ekosistem terumbu karang. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan 
perbedaan nilai ekonomi total dari ekosistem terumbu karang di masing-masing daerah. Selain 
itu, perbedaan jenis pemanfaatan ekosistem terumbu karang di masing-masing lokasi juga 



mengakibatkan perbedaan nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang. Secara ringkas hasil 
perhitungan nilai ekonomi total dari seluruh lokasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Ekonomi Total Ekosistem terumbu karang di 4 lokasi

No Jenis Nilai
Nilai Ekonomi Total (rupiah per hektar)

Pulau 
Liutongkidi

Pulau 
Hoga

Pulau 
Ternate

Pulau 
Hogow

1
Perikanan 
Tangkap

216.167.571 55.149.157

2 Wisata 44.327 18.330.000 55.000.000

Total
44.327 18.330.000 216.167.571 110.149.157

Hasil perhitungan nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang menunjukkan kisaran yang 
sangat jauh di keempat lokasi, terutama di Pulau Ternate dengan nilai yang sangat tinggi dan di 
Pulau Liutongkidi dengan nilai yang sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi 
terumbu karang dan kecukupan data yang rendah dengan sebaran data yang kurang baik. Selain 
itu, ada kemungkinan perikanan tangkap di Pulau Ternate tidak hanya beroperasi di pesisir tetapi 
juga beroperasi di laut lepas.

Komposisi nilai ekonomi total ekosistem terumbu karang menunjukkan nilai ekonomi dari 
perikanan tangkap merupakan nilai terbesar, sehingga terlihat nilai ekonomi total didominasi oleh 
nilai manfaat langsung (direct use value) dari perikanan tangkap. Nilai ekonomi ekosistem 
terumbu karang di Pulau Hogow menunjukkan nilai yang seimbang antara nilai ekonomi dari 
perikanan tangkap dan dari wisata. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manfaat utama 
ekosistem terumbu karang di keempat lokasi  tersebut adalah manfaat langsung dari perikanan 
tangkap.

c. Ekosistem Lamun

Total nilai ekonomi ekosistem lamun yang diperoleh merupakan gambaran seberapa besar 
sumberdaya (lamun) mampu memberikan manfaat secara ekonomi (use value dan non use 
value). Berdasarkan nilai ekonomi total (total economic value)  ekosistem lamun pulau Waidoba 
yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebesar Rp. 255.324.598.410. Mengindikasikan bahwa 
wilayah ekosistem lamun Pulau Waidoba merupakan suatu ekosistem yang sangat penting bagi 
kehidupan masyarakat di Pulau Waidoba dan sekitarnya. Nilai ekonomi total pada ekosistem 
lamun Pulau Waidoba dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar Nilai Ekonomi Total Ekosistem Lamun Pulau Waidoba

Nilai Ekonomi Total
(Total Economic Value)
Rp. 255.324.598.410

atau Rp 1.062.524.334/ha

Nilai Manfaat Tidak 
Langsung (Indirect Use 

Value)

Rp. 4.323.600.000

Nilai Pilihan 
(Option value)

Rp. 33.766.994

Nilai Manfaat (Use Value)

Rp.245.748.861.866                             
241,054,041,785

Nilai Bukan Manfaat (Non Use Value)

Rp. 9.575.736.544

Nilai Manfaat 
Langsung (Direct Use 

Value)

Rp. 241.054.041.785

Nilai Keberadaan 
(Existensi Value) 

Rp 9.448.756.247

Nilai Warisan 
(Bequest Value)

Rp. 93.213.303
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