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Kata Pengantar 
 

Manusia di seluruh dunia mendapat berbagai manfaat dari alam, seperti, --

misalnya – air bersih, nutrisi, atau beraneka macam bahan baku. Tanpa jasa-

jasa ekosistem ini, pembangunan sosial dan ekonomi, dan pada akhirnya kemajuan dan 

kelangsungan hidup umat manusia tidak akan mungkin. Sebagian besar orang, rumah 

tangga, usaha dan industri dalam beberapa hal bergantung pada alam bagi kesejahteraan 

dan pertumbuhan ekonomi mereka. Akan tetapi, apabila dikuras berlebihan dan 

dihancurkan, ekosistem sering kali berhenti memberikan jasa-jasa pokok ini kepada umat 

manusia.  Sebagai konsekuensinya, hal ini menimbulkan risiko gagalnya strategi 

pembangunan dan bahwa pada akhirnya, pemerintah dan masyarakat tidak akan sanggup 

menanggung biaya ekonomi dan sosial jangka panjang atas kerusakan yang diakibatkan 

oleh degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.  

 
Hingga saat ini, nilai-nilai sejati sosial, ekonomi dan budaya dari apa yang disebut “modal alam” sering kali 

diabaikan dan sangat kurang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan politik dan ekonomi dalam 

perencanaan pembangunan. Degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati sering kali 

merupakan akibatnya. Kerusakan terhadap ekosistem alam selanjutnya akan mengurangi kemampuan 

ekosistem alam tersebut untuk memberikan barang dan jasa yang penting bagi kehidupan, menggerogoti 

pembangunan dan sering kali secara drastis membatasi peluang sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti 

perubahan iklim dan semakin banyaknya bencana alam yang terjadi memperburuk skenario tersebut. Selain 

itu, meningkatnya permintaan akan teknologi tinggi paling mutakhir dan upaya-upaya yang banyak memakan 

biaya untuk memulihkan bentang alam yang terdegradasi dalam banyak hal mendemonstrasikan keunggulan 

ekonomi solusi alami. Memanfaatkan sepenuhnya jasa ekosistem dan nilai keanekaragaman hayati untuk 

mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim tidak hanya wajar untuk dilakukan, tidak saja dari segi 

ekologi tetapi juga dari segi ekonomi. Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk memastikan agar jasa 

ekosistem sepenuhnya dimasukkan dalam perencanaan pembangunan dan dalam kegiatan di semua sektor.   

 
Panduan pengintegrasian jasa ekosistem ke dalam perencanaan pembangunan ini (IES) bertujuan membantu para 

penasihat, staf proyek, dan perencana pembangunan di negara-negara mitra untuk mengenali kaitan antara alam dan 

pembangunan. Panduan ini mempertimbangkan pertukaran timbal balik antara lingkungan hidup dan ekonomi yang 

berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan dan membantu untuk secara sistematis memasukkan peluang dan risiko 

yang berkaitan dengan jasa ekosistem ke dalam perencanaan dan pengembangan strategi. Pendekatan selangkah demi 

selangkah ini bertujuan mendukung program dan mitra GIZ untuk mengintegrasikan jasa ekosistem ke dalam rancang 

bangun dan kajian rencana pembangunan, perencanaan spesifik sektor dan tata ruang, penilaian lingkungan hidup dan 

iklim, dan juga dalam pengembangan proyek dan perumusan proposal.  

 
Pekerjaan GIZ bertitik tolak dari prinsip-prinsip keberlanjutan/ kelestarian, yang membangun inti dari nilai-nilai 

usaha kami. Panduan ini memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat 

dicapai dengan menangkap nilai jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati bagi pembangunan manusia dalam 

konteks pekerjaan kami sehari-hari.  

 
 
 
 
 
 
 

Stephan Paulus 

Direktur, Lingkungan dan Perubahan Iklim 
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Langkah 

kebijakan mana 

yang dapat 
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menghindari 
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menetapkan 

kerangka  
 
 
 
 
 
 
Langkah 2 
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memprioritaskan 

jasa ekosistem 
 

 
 
 
 

Langkah 3 

Mengidentifikasi 

kondisi, tren dan 

pertukaran jasa 

ekosistem  
 
 
 
 
Langkah 4 

Menilai kerangka 

kelembagaan dan 

budaya  
 
 
 
 
 
Langkah 5 

Menyiapkan 

pengambilan 

keputusan yang 

lebih baik  
 

 
 
 
 
Langkah 6 

Melaksanakan 

perubahan 

 
• Apa persoalan pokok yang perlu diatasi, dan hingga mencapai tujuan yang mana? 

• Siapa pemangku kepentingan yang relevan atau berkepentingan, dan bagaimana sebaiknya partisipasi 

mereka dalam proses? 
• Apa yang merupakan tonggak-tonggak capaian proses dan capaian-capaian yang diharapkan? 

• Apa persyaratan untuk staf, dana dan input-input lainnya? 

• Bagaimana mengkomunikasikan pesan pokok ke kelompok sasaran? 
  

 

 

• Apa ketergantungan dan dampak rencana pembangunan pada jasa ekosistem? 

•  Siapa pemangku kepentingan pokok yang terkena dampak jasa ekosistem? 

• Bagaimana pendistribusian manfaat dan biaya di antara berbagai kelompok yang berbeda? 

• Apakah timbul bidang-bidang yang berpotensi mendorong terjadinya konflik, persaingan atau sinergi? 
• Jasa ekosistem mana yang merupakan prioritas bagi rencana pembangunan, dan mengapa? 

 

 

 
 

 

• Jenis informasi dan bukti apa yang ada sehubungan dengan kondisi dan tren jasa ekosistem dan apa 

kesenjangan informasinya? 

• Bagaimana kondisi saat ini dan peluang tren masa depan penawaran dan permintaan akan jasa 
ekosistem yang telah diidentifikasi?  

• Apa dan siapa pendorong utama perubahan? 
• Pertukaran timbal balik apa yang mungkin timbul antara sasaran pembangunan dan jasa ekosistem, 

atau di antara pemangku kepentingan?  
 
 
 

• Lembaga mana yang mengatur ekosistem dan jasa ekosistem?  Siapa yang berpartisipasi di 

dalamnya, dan dalam keputusan yang mereka buat? 

• Kebijakan, peraturan dan insentif positif atau negatif mana yang mempengaruhi penggunaan dan 

pengelolaan ekosistem dan jasa ekosistem oleh masyarakat? Siapa atau apa target mereka, dan 
bagaimana mewujudkan target tersebut? 

• Adakah konflik atau inkonsistensi antara kerangka kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya , dan 
insentif yang ditimbulkannya? 

• Jenis kebutuhan, kepentingan dan hak yang mana yang mendorong pilihan pengelolaan yang 
menyangkut ekosistem? 

 

• Apa risiko dan peluang terkait jasa ekosistem bagi rencana pembangunan yang 
timbul sebagai akibat dari penilaian yang sedang berlangsung? 

• Dapatkah pemberian nilai ekonomi berguna, dan jika ya, apa yang harus dicakup di 
dalamnya? 

• Apa opsi kebijakan yang paling dapat dijalankan dan pintu masuk untuk digunakan 
untuk menangkap peluang jasa ekosistem dan mengurangi atau menghindari 
risiko?  

• Pengalaman apa (positif maupun negatif) yang terkait dengan pelaksanaan 
instrumen dan mekanisme tertentu yang sudah ada di daerah, dan dapat terus 
dikembangkan?   

 

• Apakah opsi kebijakan yang diprioritaskan tersebut realistis, dapat dijalankan, 
berterima dan koheren dengan rencana pembangunan? 

• Adakah kapasitas keuangan, teknis, sumber daya manusia dan kelembagaan untuk 
mewujudkan opsi kebijakan yang dipilih?   

• Siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan langkah kebijakan, dan dalam peran 
apa?  

• Bagaimana memantau dampak langkah kebijakan?  

• Bagaimana menghasilkan, membagikan dan mengkomunikasikan pembelajaran? 
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BAGIAN 1 
 

Pendahuluan 
dan orientasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
 

Latar Belakang Panduan 
Mengapa jasa ekosistem penting bagi 

perencanaan pembangunan? 
 

Degradasi ekosistem mengancam pembangunan 

manusia. Di satu sisi, adalah jelas bahwa transformasi 

basis sumber daya lingkungan hidup berkontribusi pada 

perolehan bersih yang besar nilainya dalam 

kesejahteraan manusia dan pembangunan ekonomi  – 

sekurang-kurangnya untuk jangka pendek, dan bagi 

beberapa kalangan. Di sisi lain, ini menimbulkan 

kerugian ekonomi dalam jumlah besar, beberapa di 

antaranya menimbulkan dampak yang jauh daya 

jangkaunya. Kerusakan ekosistem alam membuatnya 

kurang mampu memberikan barang dan jasa yang 

penting bagi kehidupan, dengan konsekuensi ekonomi 

dan sosial yang besar. Banyak biaya yang menyangkut 

degradasi ekosistem yang baru sekarang terlihat.  

 

Jasa ekosistem dapat didefinisikan sebagai “manfaat 

yang diperoleh masyarakat dari ekosistem” (MEA 

2005). Semua ekosistem alam memberikan jasa-jasa 

yang berharga secara ekonomi (Kotak 1). Contohnya 

antara lain meliputi produksi pangan dan obat-obatan, 

pengaturan iklim dan penyakit, tersedianya tanah 

produktif dan air bersih, perlindungan terhadap bencana 

alam, peluang untuk rekreasi, terpeliharanya warisan 

budaya dan manfaat spiritual. 

 

Kotak 1 Ekosistem dan jasa-jasa yang diberikannya 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunung Danau & s u n g a i  Padang rumput Perkotaan Pantai/ Pesisir 

 
Di pegunungan, melindungi daerah aliran sungai (DAS) dan mencegah terjadinya erosi tanah adalah jauh lebih penting daripada di 

daerah dataran rendah. Ekosistem-ekosistem ini sering kali rapuh dan karena itu, degradasi dapat berlangsung lebih cepat. Danau 

memberikan ikan dan air yang dapat digunakan untuk irigasi dan rekreasi, dan untuk mendinginkan pabrik industri, sementara sungai 

dapat memberikan listrik dan mencuci kotoran. Daerah genangan air dan danau sering kali diabaikan sebagai penampung air tawar dan 

penyangga terhadap banjir. Mereka juga memainkan peran penting dalam memurnikan air. Akan tetapi, banyak dari jasa-jasa ini yang 

saling mempengaruhi satu sama lain secara timbal balik; sungai yang tercemar akan mengandung lebih sedikit ikan dan tidak akan 

sanggup memberikan air minum yang bersih.  

Padang rumput menyangga kehidupan berbagai binatang liar dan produksi ternak. Bila utuh, padang rumput memberikan perlindungan 

melawan erosi tanah dan degradasi lahan, dan menyerap karbon, jasa yang terutama amat terasa di lahan gambut. Bentang-bentang alam 

yang telah dimodifikasi besar-besaran seperti daerah perkotaan masih dapat memberikan beberapa jasa ekosistem yang digariskan di 

atas. Taman kota dapat memperbaiki iklim mikro kota, menawarkan jasa kesehatan dan  rekreasi bagi warga dan memberikan habitat bagi 

sejumlah besar satwa liar yang menyesuaikan diri dengan kehidupan di perkotaan. Wilayah pesisir/ pantai mengandung ekosistem yang 

berbeda seperti bakau, tumpukan pasir, batu karang atau tanah pasang surut. Ekosistem ini melindungi daerah pesisir dari badai dan 

banjir, memberikan tempat pemijahan bagi ikan dan kepiting, dan habitat bagi spesies migrasi. Sering kali wilayah pesisir memberikan 

produk lain seperti kayu, pakan ternak, bahan bangunan dan memainkan peran penting bagi rekreasi dan wisata. Sistem perairan 

merupakan rumah bagi ikan dan banyak spesies lainnya. 

2  

Sumber:  TEEB untuk Pembuat Kebijakan Lokal dan Regional (2010). Illustrasi oleh Jan Sasse 
untuk TEEB 
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Jasa ekosistem amat vital bagi kelangsungan hidup 

manusia, dan juga vital bagi pembangunan sosial dan 

ekonomi (topik yang akan kita bahas lebih rinci di bawah 

ini). Namun, ada beberapa kelompok atau sektor yang 

dalam beberapa hal tidak tergantung pada jasa ekosistem. 

Kesejahteraan dan pertumbuhan individu,  rumah tangga, 

dunia usaha dan industri semuanya bergantung pada jasa 

ekosistem, yang jika terdegradasi akan mengakibatkan 

kehilangan dan kerugian yang besar bagi semuanya. Efek 

merugikan ini cenderung paling banya diderita oleh 

penduduk miskin, yang kurang mampu mengakses atau 

memperoleh alternatif ketika jasa ekosistem lenyap. 

Degradasi ekosistem ikut menimbulkan besarnya 

ketimpangan dan kesenjangan antar kelompok, dan 

kadang-kadang merupakan faktor utama penyebab 

kemiskinan dan konflik sosial (MEA 2005). 

 

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memastikan agar 

jasa ekosistem dimasukkan ke dalam perencanaan 

pembangunan, karena jasa ekosistem penting bagi 

pertumbuhan dan pembangunan yang berkeadilan dan  

berkelanjutan. Pada saat yang sama, sebagian besar orang 

dan pemerintah tidak sanggup menanggung biaya ekonomi 

dan sosial jangka panjang yang terkait dengan degradasi 

dan hilangnya ekosistem.  

 

Salah satu tantangan utama adalah bahwa jasa ekosistem 

telah sejak lama kurang diperhitungkan dalam pembuatan 

keputusan. Manfaat dan biaya yang terkait dengan 

pelestarian dan degradasi jasa ekosistem sebagian besar 

telah dikeluarkan dari kebijakan ekonomi, pasar dan harga 

yang membentuk produksi dan konsumsi masyarakat, 

pilihan-pilihan investasi, tata guna lahan dan praktik 

manajemen sumber daya. Sebagai akibatnya, peluang 

ekonomi terlepas dan timbullah risiko yang besar untuk 

mencapai dan mempertahankan capaian-capaian positif 

pembangunan. Kurang diperhitungkannya nilai jasa 

ekosistem dari segi ekonomi berarti bahwa ada banyak 

keputusan dibuat berdasarkan informasi parsial saja, 

sehingga mengancam sasaran pembangunan yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

 

Apa tujuan dari panduan ini? 
 

Panduan ini, tentang Pengintegrasian Jasa Ekosistem ke 
dalam Perencanaan Pembangunan (IES), bertujuan 
untuk membantu staf proyek GIZ dan perencana 
pembangunan lainnya untuk mengenali kaitan antara alam 
dan pembangunan, mempertimbangkan pertukaran timbal 
balik yang terkait dengan rencana pembangunan, dan 
memasukkan peluang-peluang yang terkait dengan jasa 
ekosistem dan risiko ke dalam strategi pembangunan yang 
mereka susun. 

 
Panduan ini mengadvokasikan pendekatan selangkah demi 
selangkah terhadap pengintegrasian jasa ekosistem ke dalam 
perencanaan pembangunan. Ini membantu mengidentifikasi  

 

jasa-jasa ekosistem prioritas untuk dipertimbangkan lebih 
lanjut, dan menunjukkan bagaimana integrasi dapat dicapai 
dalam praktik. Pada dasarnya, proses penilaian tersebut akan  

(a) mendemonstrasikan ketergantungan dan dampak sasaran 
dan langkah pembangunan terhadap jasa ekosistem,  

(b) menghasilkan informasi tentang bagaimana mengurangi 
dampak negatif dan/ atau meningkatkan pasokan jasa 
ekosistem yang bergantung pada atau terdampak oleh 
rencana pembangunan dan 

(c) memberikan opsi kongkret tentang bagaimana 
memaksimalkan kaitan-kaitan positifnya (Kotak 2). 

 
Kotak 2 Rangkuman Panduan IES  
 
Panduan IES memberikan panduan bagi perencana pembangunan tentang bagaimana cara: 

• Memahami ketergantungan dan dampak masyarakat terhadap jasa ekosistem. 

• Mengidentifikasi jasa ekosistem dan jasa terkait ekosistem yang menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan. 

• Menilai kondisi dan tren jasa ekosistem dan risiko serta peluang yang dihasilkan bagi rencana pembangunan.  

• Menyusun strategi dan langkah untuk menangani risiko dan peluang yang telah diidentifikasi. 

• Menyusun suatu rencana kerja untuk melaksanakan strategi dan langkah yang dipilih. 

                   3 

Dasar Panduan 

Panduan ini didasarkan pada inisiatif Aspek Ekonomi 

Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati (The Economics  of 

Ecosystems and Biodiversity  atau TEEB). Tujuannya adalah 

untuk mengoperasionalkan pendekatan dan temuan TEEB 

dalam konteks perencanaan pembangunan. TEEB diluncur-

kan sebagai respons terhadap proposal oleh Menteri-Menteri 

Lingkungan Hidup G8+5 pada tahun 2007 untuk menyusun studi global 

tentang aspek ekonomi hilangnya keanekaragaman hayati. Proposal itu 

menyepakati perlunya “memprakarsai proses analisis manfaat ekonomi 

global terhadap keanekaragaman hayati, dengan membandingkan biaya 

yang timbul akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan akibat gagal 

mengambil upaya untuk melindunginya dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan konservasi yang efektif (TEEB 2010).   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inisiatif tersebut dilakukan sebagai upaya kerja sama oleh 

lebih dari 500 tenaga ahli di seluruh dunia, yang menyusun 

suatu meta-analisa informasi, pengetahuan, praktik yang baik 

dan pelajaran dalam jumlah yang luar biasa banyak dari 

berbagai skala dan bidang kebijakan. TEEB menunjukkan 

bagaimana konsep dan alat ekonomi dapat membantu 

membekali masyarakat dengan mekanisme atau cara untuk 

memasukkan nilai-nilai alam ke dalam pengambilan 

keputusan di semua tingkatan (Kotak 3). Inisiatif ini 

menghasilkan serangkaian laporan; masing-masing 

memberikan rekomendasi dan solusi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pembuat kebijakan, administrator, 

kalangan usaha dan individu tentang bagaimana 

memasukkan nilai jasa ekosistem ke dalam keputusan 

mereka. Organisasi-organisasi di seluruh dunia menggunakan 

temuan-temuan TEEB untuk membuat  

rekomendasi dan  

memberikan  

informasi untuk  

pengambilan keputusan di  

berbagai tingkatan dan skala  

dan di antara berbagai sektor  

masyarakat. Namun, ada satu  

kelompok sasaran pokok yang  

sampai saat ini  tidak ikut  

berpartisipasi dalam upaya ini.  

Mereka adalah perencana  

pembangunan yang bekerja di bidang  

kerjasama internasional. Karena itu, 

dibuatlah panduan ini, dengan tujuan untuk menutup 
kesenjangan ini.   

 

 
Kotak 3 Pendekatan tiga tingkat TEEB dan metode penilaian selangkah demi selangkah 

 
TEEB menunjukkan bagaimana konsep dan alat ekonomi dapat membantu membekali masyarakat dengan mekanisme atau cara 

untuk memasukkan nilai-nilai alam ke dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. TEEB mengusulkan suatu pendekatan tiga 

tingkat untuk menganalisa masalah dan memastikan adanya respons kebijakan yang sesuai: 
 

• Mengenali nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem: menanamkan pengetahuan/ kesadaran bahwa keanekaragaman hayati 

dan ekosistem adalah penting dan signifikan. 

• Mendemonstrasikan nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem dengan mengintegrasikan informasi tentang manfaat dan 

biayanya ke dalam perhitungan dan indikator yang menginformasikan dan mempengaruhi keputusan. 

• Menangkap nilai-nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem, dengan menggunakan pasar, harga dan insentif untuk 

mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. 

 
Suatu metode penilaian langkah demi langkah diusulkan untuk memandu pembuat kebijakan lokal dan regional dalam 

merancang proses mereka sendiri untuk menilai dan mempertimbangkan manfaat alam dalam keputusan kebijakan 

mereka: 
(i) Spesifikasikan dan sepakati isu kebijakan dengan pemangku kepentingan guna menghindari kesalahpahaman  

 selama pengambilan keputusan beserta pelaksanaannya. 

(ii) Identifikasi jasa ekosistem mana yang paling relevan dengan isu kebijakan agar analisis dapat lebih terfokus. 

(iii) Definisikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan dan pilih metode yang tepat untuk melakukan  

 penilaian.  

(iv) Lakukan penilaian terhadap jasa ekosistem, perubahan yang diharapkan dalam ketersediaan dan distribusinya. 

(v) Identifikasi dan nilai opsi kebijakan berdasarkan penilaian Anda. 

(vi) Nilailah dampak distribusi opsi kebijakan terhadap berbagai kelompok dalam komunitas Anda. 
 

Sumber: Aspek Ekonomi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati: Mengarusutamakan Aspek Ekonomi Alam: Sintesis Pendekatan, Kesimpulan dan 

Rekomendasi TEEB. (TEEB 2010),  TEEB untuk Pembuat Kebijakan Lokal dan Regional (2010) 
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Sebagian besar pondasi untuk TEEB, dan untuk panduan 

ini, diletakkan oleh Penilaian Ekosistem Milenium  (MEA 

2005), yang memberikan apa yang sekarang menjadi 

kerangka yang paling luas digunakan untuk memahami 

jasa ekosistem dan kaitannya ke kesejahteraan manusia. 

Diprakarsai pada tahun 2001, MEA merupakan penilaian 

selama empat tahun yang dilakukan di bawah naungan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melibatkan kira-kira 

 1.360 tenaga ahli dari 95 negara. Tujuannya adalah 

untuk menilai konsekuensi perubahan ekosistem bagi 

kesejahteraan manusia dan untuk mendirikan dasar 

ilmiah bagi tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan konservasi dan penggunaan ekosistem 

secara berkelanjutan beserta kontribusinya bagi 

kesejahteraan umat manusia (Kotak 4). 

 
 

Kotak 4 Empat temuan pokok Penilaian Ekosistem Milenium 
 

• Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, manusia telah mengubah ekosistem lebih cepat dan lebih luas daripada kurun 

waktu manapun yang dapat diperbandingkan dalam sejarah manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang terus 
bertumbuh akan pangan, air bersih, kayu, serat dan bahan bakar. Hal ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman 
kehidupan di bumi secara besar-besaran yang pada umumnya tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala. 

• Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap ekosistem telah ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan umat 

manusia dan pembangunan ekonomi secara besar-besaran. Akan tetapi, perolehan-perolehan ini dicapai dengan biaya 
yang membengkak dalam bentuk degradasi pada banyak jasa ekosistem, meningkatnya risiko perubahan nonlinear, dan 
semakin parahnya kemiskinan bagi beberapa kelompok masyarakat. Masalah-masalah ini, jika tidak diatasi, akan secara 
besar-besaran mengurangi manfaat yang dapat diperoleh generasi mendatang dari ekosistem. 

• Degradasi jasa ekosistem dapat menjadi kian memburuk selama paruh pertama abad ini dan hal ini menghalangi 

pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium. 

• Tantangan untuk memutar balik degradasi ekosistem sambil memenuhi permintaan yang terus meningkat akan jasa 

ekosistem sebagian dapat dipenuhi di bawah beberapa skenario yang telah dipertimbangkan oleh MEA; namun, hal ini 
memerlukan perubahan drastis dalam kebijakan, kelembagaan, dan praktik yang saat ini tidak sedang berlangsung. Ada 
banyak opsi/ pilihan untuk melestarikan atau meningkatkan ekosistem tertentu dengan cara mengurangi terjadinya 
pertukaran timbal balik yang berdampak negatif pada ekosistem atau yang memberikan sinergi positif dengan jasa-jasa 
ekosistem lainnya.  

 
Sumber: Ekosistem dan Kesejahteraan Umat Manusia: Sintesis. MEA (2005) 

 

 
 

Panduan ini juga disusun berdasarkan Pendekatan 

Ekosistem terhadap Konvensi tentang Keanekaragaman 

Hayati  (CBD). Pendekatan Ekosistem merupakan konsep 

perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan 

yang komprehensif, yang menguraikan “strategi pengelolaan 

terpadu tanah, air dan sumber daya kehidupan yang 

meningkatkan konservasi dan pemakaian secara 

berkelanjutan dan berkeadilan”  (SCBD 2004).  Strategi ini 

mengakui bahwa manusia, dengan 

keanekaragaman budayanya, merupakan bagian tak 

terpisahkan dari ekosistem. Pendekatan ekosistem juga 

dibangun di atas pemikiran bahwa adalah tidak mungkin 

menarik garis batas yang jelas di antara berbagai ekosistem 

yang berbeda karena tidak ada ekosistem di dunia ini yang 

seluruhnya terpisah dari yang lain dan tidak satu ekosistem 

pun dapat berfungsi sebagai satu sistem yang seluruhnya 

tertutup (Kotak 5). 

 

Kotak 5 Prinsip-prinsip panduan untuk pendekatan ekosistem 

 
CBD telah mengadopsi dua belas prinsip panduan pendekatan ekosistem sebagai kerangka kerja operasionalnya, yang 

kemudian dirangkum menjadi lima butir pokok untuk memberikan panduan operasional: 
 

• Fokuskan pada hubungan fungsional dan proses di dalam ekosistem. 

• Tingkatkan upaya berbagi manfaat. 

• Gunakan praktik manajemen yang bersifat adaptif (mampu menyesuaikan dengan keadaan atau situasi). 

• Laksanakan tindakan manajemen pada skala yang tepat untuk tiap persoalan, dengan desentralisasi pada tingkat paling  

  rendah, sebagaimana seharusnya. 

• Pastikan adanya kerja sama intersektoral. 
 

Sumber: Pendekatan Ekosistem,  (Panduan CBD).  SCBD (2004) 
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Langkah 6 
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Langkah 5 Langkah 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bagaimana menggunakan panduan ini 
 
 

 

Isi Panduan 
 

Panduan ini dibagi menjadi empat bagian: 
 

Bagian 1, pendahuluan dan orientasi (bagian ini), 
merangkum alasan yang mendasari dan isi dari panduan 
ini. Bagian ini juga memberikan gambaran umum secara 
ringkas tentang dasar teori dan konsepnya. Bagian ini 
membahas peran jasa ekosistem dalam perencanaan 
pembangunan, dan memberikan sejumlah contoh dunia 
nyata tentang kaitan-kaitannya dengan kesejahteraan umat 
manusia. Bagian ini penting khususnya bagi mereka yang 
belum tahu jasa ekosistem. Untuk membantu pembaca, 
istilah dan konsep pokok dijabarkan lebih lanjut dalam 
kotak berwarna merah. 
Bagian 2, menerapkan pendekatan langkah demi langkah 
terhadap pengintegrasian jasa ekosistem ke dalam 
perencanaan pembangunan, menjabarkan pendekatan 
enam langkah tersebut untuk mengintegrasikan jasa 
ekosistem ke dalam proses perencanaan pembangunan 
(Gambar 1). Bagian ini dimulai dengan gambaran umum 
tentang pendekatan secara keseluruhan, lalu menyajikan 
tiap langkah secara rinci. Untuk setiap langkah dari 
proses tersebut, panduan ini menjelaskan “apa yang 
harus dilakukan,” “bagaimana melakukannya” dan apa 
“output yang diharapkan”. Serangkaian pertanyaan 
pemandu disorot di awal tiap bagian. Pertanyaan-
pertanyaan akan membawa Anda melalui proses 

 
 
 
 
 
identifikasi risiko dan peluang dari 
ketergantungan atau dampak rencana 
pembangunan Anda terhadap jasa 
ekosistem. Petunjuk berguna diberikan 
dalam kotak, yang menawarkan saran 
tambahan untuk membantu dalam penilaian. 
Contoh yang telah dikerjakan dari Rencana 
Pembangunan Provinsi Fiksi Indare 
digunakan untuk mengilustrasikan 
bagaimana pendekatan tersebut dapat 
diterapkan. 
Bagian 3, kamus kecil dan referensi, yang 
mengandung daftar literatur yang berguna, 
dan menjelaskan istilah dan konsep pokok 
yang digunakan dalam panduan ini. 
Bagian 4, informasi, alat dan selebihnya 
memberikan sumber daya tambahan yang 
dapat terbukti berguna dalam melaksanakan 
penilaian IES. Materi ini disusun menurut 
topik dan dikaitkan dengan setiap langkah 
proses. Bila lampiran mengandung informasi 
yang dapat menjabarkan lebih lanjut atau 
membantu bagian tertentu penilaian, hal ini 
diindikasikan oleh kotak merah muda dalam 
naskah pokok. 

 
 
Pertanyaan  
pemandu 

 
 
Petunjuk yang 

berguna 
 
 
 
 
 Istilah pokok/ 
Konsep 
 
 
 

 
Contoh yang  

sudah berhasil  

dijalankan 
 
 
 
 

Cek 
Lampiran 

Bagan 1 Pendekatan 6 langkah terhadap IES 
 

Langkah 1   

 

Definisikan 

lingkup penilaian 

dan tetapkan 

areanya  

 Langkah 2 

  

Menyaring      

dan mem-  

prioritaskan     

jasa 

ekosistem 

Langkah 3 

 

Identifikasi  

kondisi, tren dan 

pertukaran timbal 

balik jasa 

ekosistem 

 Langkah 4 

 

Menilai kerangka 

kerja kelembagaan 

dan budaya 

Langkah 5 
 

Siapkan  

pengam-

bilan kepu-

tusan yang 

lebih baik 

  Langkah 6 
    

Laksanakan     

   perubahan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kapan dan bagaimana 
menggunakan panduan ini? 

 

6 Pendekatan IES menawarkan metodologi terstruktur 

untuk membantu perencana pembangunan 

mempertimbangkan risiko dan peluang yang timbul 

dari ketergantungan dan dampak dari rencana 

pembangunan mereka terhadap ekosistem.  

 

 
 
 
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang 

fleksibel dan berorientasi pada proses, yang 

terutama dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

proyek di bidang kerja sama internasional. 

Penilaian sistematis yang termaktub dalam 

pendekatan IES akan menjadi t it ik awal yang 

penting untuk melaksanakan kebijakan yang 
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sehat dari segi ekosistem, dan akan meningkatkan 

pembangunan berkelanjutan. Informasi yang dihasilkan 

akan membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan 

jenis-jenis respons yang perlu diintegrasikan ke dalam 

proyek dan rancang bangun program.   

 

Panduan ini dapat diperkenalkan kepada perencana 

pembangunan dalam beberapa cara. Salah satunya, 

misalnya, adalah dengan membuat percontohan dari 

penggunaannya dalam suatu proses perencanaan baru  

yang baru saja berlangsung, guna menunjukkan bagaimana 

panduan ini dapat membantu. Cara lainnya adalah dengan 

menawarkan modul-modul pelatihan tentang 

penggunaannya kepada perencana dan praktisi 

pembangunan, atau untuk membantu landasan dialog, 

jejaring untuk berbagi informasi atau komunitas 

pembelajaran jasa ekosistem. Program rutin GIZ dan proses 

proyek menawarkan beberapa peluang untuk 

mengarusutamakan pendekatan IES ke dalam rencana 

pembangunan (Kotak 6). 

 

Kotak 6 Peluang untuk mengarusutamakan pendekatan IES ke dalam program GIZ dan proses perencanaan proyek 
 

• Perumusan dan tinjauan ulang terhadap sasaran pembangunan (nasional). 

• Spesifik sektor dan/ atau proses perencanaan tata ruang. 

• Pengembangan proyek dan perumusan proposal. 

• Penilaian Lingkungan dan Iklim GIZ. 

• Jejaring sektor dan kelompok kerja. 
 

 

Pada prinsipnya, pendekatan IES dapat diterapkan pada 

skala apa saja – di seluruh negeri, pada skala khusus 

sektor, atau desa, perusahaan atau usaha. Namun, hasil-

hasilnya paling praktis dan berorientasi pada aksi di 

tingkat lokal dan daerah. Ini karena proses penilaian 

memerlukan data spesifik, yang cenderung lebih 

tergeneralisasi ketika teragregasi pada skala yang lebih 

besar. Oleh sebab itu, pendekatan ini paling mudah 

diterapkan, dan hasil-hasilnya cenderung paling kokoh 

ketika digunakan pada skala lebih kecil. Pendekatan ini 

juga dapat diterapkan pada sektor manapun.  

 

Proyek dan program yang mempunyai dampak atau 

ketergantungan yang jelas pada basis sumber daya alam 

atau lingkungan hidup terutama dapat merasakan 

manfaatnya. Dari segi respons, pendekatan tersebut 

mengidentifikasi beraneka “pintu masuk” untuk 

mengintegrasikan jasa ekosistem ke dalam pelaksanaan 

rencana pembangunan. Berbagai opsi dan instrumen 

kebijakan dapat digunakan untuk memberikan informasi, 

menetapkan insentif dan merencanakan serta mengatur 

penggunaan ekosistem (Kotak 7). Semua instrumen dan 

upaya-upaya ini dapat dengan mudah diarusutamakan ke 

sebagian besar rencana pembangunan. 

 
 

Kotak 7 Pintu masuk untuk mengintegrasikan jasa ekosistem ke dalam rencana pembangunan 
 
 

• Informasi: misalnya, indikator dan sistem akuntansi 

hijau, mengintegrasikan nilai-nilai jasa ekosistem ke 
dalam penilaian kebijakan. 

Memberi-
kan 
informasi 

  

• Insentif: misalnya: berbasis fiskal dan pasar seperti 

pembayaran untuk jasa ekosistem, sertifikasi dan 
pelabelan, memangkas subsidi yang merugikan, 
kompensasi keanekaragaman hayati, biaya emisi, 
pajak lingkungan hidup, dll.   

 

• Perencanaan dan peraturan: misalnya, memandu 

keputusan tata guna lahan melalui perencanaan tata ruang 
dan penilaian lingkungan, wilayah dilindungi, investasi 
dalam infrastruktur ekologi. 

. 

 

Opsi 

kebijakan 

 

Menetap-
kan 
insentif 

 

 
 
 

Perencanaan & 
aturan   
penggunaan 
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Sumber: diadaptasi dari TEEB untuk Pembuat Kebijakan Lokal dan Regional (2010) 
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Apa yang diperlukan untuk melaksanakan pendekatan IES? 
 

Pendekatan IES memerlukan pengetahuan dan 
mekanisme teknis tertentu dan data sebagai input. 
Pendekatan ini juga didasarkan pada pendekatan 
partisipatif terhadap perencanaan, dengan 
mengkonsultasikannya dengan  

dan melibatkan pemangku kepentingan. Bagan 2 
memberikan garis besar sumber daya yang dibutuhkan 
untuk menerapkan pendekatan 6 langkah, dan metode 
yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan 
informasi yang tepat. 

 

Bagan 2 Kebutuhan sumber daya dan metode yang disarankan untuk menerapkan pendekatan IES  
 
 

 
Pengetahuan/ keterampilan teknis Data dan informasi 

 
 
Jumlah minggu 
yang kira-kira 
dibutuhkan untuk 
pelaksanaan.* 

Langkah 1 • Desain proses & fasilitasi 

• Perencanaan pembangunan 

• Jasa ekosistem (pengetahuan umum) 

Rencana pembangunan dan langkah-langkah   1 
khusus (yang ada saat ini atau baru) 

 

• Gambaran umum pemangku kepentingan 

 

 

Langkah 2 • Jasa ekosistem (pengetahuan umum)  

• Sosio-ekonomi 

 

Kegiatan ekonomi di lingkungan 
lingkup/ mata pencaharian  
 

  1-2 

 
 
 
 

Langkah 3 Jasa ekosistem (mis. kehutanan,  
ekologi, geografi.) 

Metode penilaian ekosistem (mungkin 
dengan GIS & model ekologi) 

Sosio-ekonomi (khususnya model 
pertukaran dan mungkin model ekonomi  

 

Langkah 4 Ilmu sosial/ budaya (misalnya: analisa 
Pemangku kepentingan, tata kelola)  

• Data biofisik 

• Sistem tata guna lahan  

• Data sosio-ekonomi 

 
 
 

• Karakteristik pemangku kepentingan  

• Struktur insentif 

   2-12 

 

 
 
 
 

   2-4 

 
 

 
Langkah 5 • Perencanaan pembangunan 

• Aspek ekonomi sumber daya 

• Ilmu politik 

• Opsi kebijakan  

• Praktik terbaik 

  2-4 

 
 

Langkah 6 • Desain proses & fasilitasi  1 

• Perencanaan pembangunan 
 

 
 
 

* Tergantung pada ketersediaan informasi, tipe dan intensitas studi yang akan dilakukan. perlu
 

 opsional 

 

 

Lamanya dan besarnya biaya penilaian IES akan 
bervariasi, tergantung pada tingkat skala yang ditangani, 
jumlah pemangku kepentingan yang dilibatkan, kompleks-
itas persoalan yang ada, dan banyaknya rincian yang 
dibutuhkan. Hendaknya ditekankan bahwa pengintegrasi-
an perspektif jasa ekosistem ke dalam rencana pem-
bangunan tidak perlu dan tidak harus mahal atau sulit. 
Dalam sebagian besar situasi, kami merekomendasikan 
penggunaan kapasitas dan keterampilan yang ada, dan 
dengan membangun di atas data dan informasi yang ada 
dan mengisi kesenjangan bilamana dibutuhkan.  

8

Biasanya tidak perlu mempekerjakan sejumlah besar 
konsultan eksternal atau memprakarsai studi baru secara 
besar-besaran. Namun, dalam banyak hal, perspektif 
baru akan dibutuhkan agar jasa ekosistem dapat 
sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan 
pembangunan. Patut dicatat bahwa agar panduan ini 
dapat sepenuhnya dimanfaatkan, perlu menyiapkan 
peserta dalam penilaian, terutama jika konsep dan 
terminologi seputar jasa ekosistem masih baru bagi 
mereka. Suatu bentuk pelatihan atau sosialisasi biasanya 
akan dibutuhkan.  
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Memahami jasa ekosistem dalam 

konteks pembangunan 
 

Melihat kaitan antara jasa ekosistem & kesejahteraan umat manusia 
 
Acap kali diperlukan pembenaran mengapa pendekatan 

IES dibutuhkan, bagi rekan-rekan Anda atau di lingkungan 

organisasi tempat Anda bekerja, kepada mitra kerja 

pemerintah, pemangku kepentingan lain dan peserta 

proses perencanaan pembangunan. Meskipun terdapat 

semakin banyak bukti bahwa ekosistem memberikan jasa 

yang membentuk bongkah pokok bangunan pertumbuhan 

ekonomi pro-penduduk miskin (yang akan dibahas di 

bawah ini), pesan ini agaknya tidak selalu sampai ke 

perencana pembangunan. 

 
Keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem belum 

sepenuhnya diarusutamakan dalam pemikiran 

pembangunan. Ada terlalu banyak kasus di mana sasaran 

“pelestarian lingkungan” dipandang berbeda sekali dari – 

dan kadang bahwa berbenturan dengan – “sasaran 

pembangunan”. Menghadapi kebutuhan mendesak akan 

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dan 

mengingat kurangnya pendanaan publik dan donor, 

lingkungan hidup cenderung tetap diberi prioritas rendah 

dalam perencanaan pembangunan dan perumusan 

kebijakan. Karena itu, yang perlu dilakukan adalah 

menghapus pandangan bahwa jasa ekosistem adalah 

kemewahan yang tidak terjangkau oleh perencana 

pembangunan dan membuat mereka sadar bahwa jasa 

ekosistem adalah kebutuhan mutlak yang harus mereka 

perlakukan sebagai investasi (UNDP dan UNEP 2008). 

 

Secara sederhana, ekosistem alam adalah bagian pokok 

infrastruktur pembangunan: kumpulan fasilitas, jasa dan 

perbekalan yang dibutuhkan bagi perekonomian dan 

masyarakat agar dapat berfungsi dan tumbuh dengan baik  

(Emerton 2008). Ini karena ekosistem alam memberikan 

cara yang berharga dan efektif dari segi biaya untuk 

mewujudkan sasaran pembangunan dan mendukung 

proses pembangunan, khususnya bagi penduduk miskin. 

Acap kali jauh lebih murah untuk mempertahankan jasa 

ekosistem daripada berinvestasi dalam alternatif-alternatif 

buatan manusia yang lebih mahal dan sering kali kurang 

efisien. Kegagalan untuk berinvestasi dalam ekosistem 

tidak hanya merupakan penyakit rabun dekat dari segi 

ekonomi tetapi biaya, kehilangan yang terjadi dan nilai-nilai 

yang lenyap yang diakibatkannya dapat pada akhirnya 

menggerogoti banyak perolehan dari upaya-upaya 

pembangunan dan pengentasan kemiskinan. 

  

                                      
                   Konvensi Keanekaragaman Hayati mendefinisikan                 
                       keanekaragaman hayati sebagai suatu  

                                             kompleksitas dinamis flora, fauna dan  
                                           komunitas mikro organisme dan lingkungan  
                                            non-hayati masing-masing yang  
                                            berinteraksi sebagai suatu unit fungsional.”  
                                           Apabila satu bagian rusak, seluruh sistem  
                                          dan juga yang lain dapat ikut terkena dampak- 
          nya. Manusia adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem.  
       Ekosistem dapat berupa darat atau laut, pedalaman  
       atau pesisir, pedesaan atau perkotaan. Skalanya juga dapat  
       bervariasi, dari global ke lokal. Contoh ekosistem mencakup padang gurun, terumbu 
   karang, lahan basah, hutan, padang rumput dan lahan  
pertanian budidaya. 
 

 

Integrasi sistematis keanekaragaman hayati 

dalam proses pembangunan disebut  

“pengarusutamaan keanekaragaman hayati”.  

Sasaran keseluruhan pengarusutamaan 

keanekaragamah hayati adalah agar prinsip-

prinsip keanekaragaman hayati dimasukkan 

ke setiap tahap kebijakan, rencana, program 

dan siklus proyek, tanpa memandang apakah 

proses itu dipimpin oleh organisasi 

internasional, dunia usaha atau pemerintah. 

Tujuan lain pengarusutamaan keanekaragaman hayati adalah untuk 

membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sektor produksi 

terhadap keanekaragaman hayati, terutama di luar kawasan lindung,  

dan menyoroti kontribusi keanekaragaman hayati bagi pembangunan 

ekonomi dan kesejahteraan umat manusia, melalui peningkatan kerja 

sama antar sektor dan pelaku pembangunan. 

 
       Sumber:  CBD 2010 
 

 
 
 

 Mengenali korelasi antara sasaran pembangunan, 

kesejahteraan manusia, dan jasa ekosistem dapat 

membuat perbedaan antara strategi pembangunan yang 

berhasil dan yang gagal karena konsekuensi atau 

perubahan yang tidak diperhitungkan dalam arus jasa 

ekosistem dan dengan demikian, pada sasaran 

pembangunan nasional itu sendiri (WRI 2008). 

 

Bab ini bertujuan membekali pembaca dengan beberapa 

argumen pokok dan pemahaman agar terdorong untuk 

mengintegrasikan jasa ekosistem dalam perencanaan 

pembangunan.   
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Bagan 1 

 

Memahami jasa ekosistem 

Sudah dijelaskan di pendahuluan bagaiman jasa ekosistem vital 

bagi kelangsungan hidup manusia, dan juga bagi pembangunan 

sosial dan ekonomi, – terutama bagi penduduk miskin dan 

sektor paling rentan dalam masyarakat. Pendekatan IES yang 

digariskan dalam panduan ini berkisar seputar identifikasi dan 

tindakan berdasarkan ketergantungan dan dampak proses 

pembangunan terhadap jasa ekosistem, dan terhadap risiko dan 

peluang yang diberikan jasa ekosistem terhadap sasaran 

pembangunan.  . 

 

Pertama, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan jasa 

ekosistem. Penilaian Ekosistem Milenium mendefinisikan 

empat kategori dasar jasa ekosistem (“manfaat yang 

diperoleh manusia dari ekosistem”); masing-masing 

memberikan kontribusi bagi dan menopang berbagai unsur 

kesejahteraan manusia dan ekonomi  (Kotak 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ini mencakup penyediaan jasa  

seperti pangan, air, kayu, serat dan  

plasma nutfah; mengatur jasa seperti  
pengaturan iklim, banjir, penyakit, 
mutu air, dan jasa-jasa  
pendukung pengolahan limbah seperti pembentukan tanah, 
penyerbukan, daur ulang unsur hara, dan jasa-jasa budaya 
seperti rekreasi, kenikmatan estetika, dan pemenuhan 
spiritual (MEA 2005). Melalui panduan ini, kategorisasi 
standar jasa ekosistem akan digunakan.  

 

Kotak 8 Jasa ekosistem dan kesejahteraan manusia 
 

JASA EKOSISTEM                                                                         UNSUR-UNSUR KESEJAHTERAAN 

 
                                                                                                                       Keamanan: keselamatan 

                                                                                                                       pribadi, aman mengakses sum- 

                                                           Menyediakan: pangan,                                     ber daya, aman dari bencana                                             

                                                                           air bersih, serat, 

                                                                           kayu, bahan bakar 

                                                                                                                                                                                                           Kebebasan untuk 

                               Mendukung daur                                                                Materi dasar utk hidup yang baik   memilih dan ber- 

                               ulang unsur hara,                                                                                         penghidupan yang cukup,              tindak: peluang 

Mendukung daur    pembentukan tanah,                                                                                    makanan bergizi cukup,                 untuk dapat  

Mengatur: pe         introduksi primer                Mengatur: pengaturan iklim,                             papan, akses atas barang             mencapai apa 

                                                                          banjir, penyakit,                                                                                                        yang dinilai 

                                                                          pemurnian air                                                                                                           berharga untuk 

ulang                                                                                                                                                                     dikerjakan dan 

                                                                                                                                                    Kesehatan: kekuatan, merasa       diwujudkan     

                                                                                                                       enak, akses atas udara dan air  
                                                                                                                       bersih 
                                                             
                                                             Budaya: estetika, 

                                                                            spiritual, pendidikan, 

                                                                            rekreasi,                                                          Hubungan sosial yang baik:  

                                                                                                                                                    kohesi sosial, saling  

                                                                                                                                                    menghormati, sanggup  

                                                                                                                                                    membantu orang lain 

 
                                       HIDUP DI BUMI: KENAKERAGAMAN HAYATI Source:Millennium Ecosystem Assessment 

 

WARNA ANAK PANAH 

 Potensial untuk mediasi 

oleh faktor sosioekonomi 

Rendah 
 

Menengah 
 

Tinggi 

 

TEBAL ANAK PANAH 
Intensitas kaitan antara jasa ekosistem 

dan kesejahteraan manusia 

Lemah 
 

Menengah 
 

Kuat 

 

Bagan ini menguraikan kuatnya kaitan antara kategori jasa ekosistem dan komponen kesejahteraan manusia yang umumnya 
dijumpai, dan termasuk indikasi hingga sejauh mana faktor-faktor sosioekonomi memediasi kaitan. Kekuatan dari kaitan-
kaitan tersebut dan potensi untuk mediasi berbeda-beda dalam ekosistem dan wilayah yang berbeda. Di samping pengaruh 
jasa ekosistem pada kesejahteraan manusia yang diuraikan disini, faktor-faktor lain –  termasuk faktor lingkungan lainnya dan 
juga faktor ekonomi, sosial, teknologi dan budaya  – mempengaruhi kesejahteraan umat manusia, dan ekosistem pada 
gilirannya juga terdampak oleh perubahan dalam kesejahteraan manusia.  

Sumber: Ekosistem dan  Kesejahteraan Manusia:  Sintesis. MEA (2005) 10     



Kotak 9 Mengapa keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem penting bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan? 
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Bagaimana jasa ekosistem melandasi pembangunan berkelan-

jutan, pengentasan kemiskinan, output sektoral dan kinerja 

usaha 
 

Marilah sekarang kita pertimbangkan secara khusus 

bagaimana dan mengapa jasa ekosistem relevan dengan 

sasaran “yang lebih luas dan besar” yang biasanya menjadi 

target proses pembangunan. Dalam bagian ini kami 

memberikan garis besar ringkas kaitan-kaitan antara jasa 

ekosistem dan empat sasaran pokok pembangunan: 

pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, 

output sektoral dan kinerja usaha. Hal ini memberikan 

konteks yang dalam banyak hal menjadi latar belakang 

penerapan pendekatan IES. Kotak 12, Kotak 13 dan Kotak 

14 memberikan contoh spesifik cara-cara di mana jasa 

ekosistem menghasilkan nilai, menghindari biaya dan penting 

bagi penduduk miskin di berbagai negara dan lokasi.  

 
Pembangunan berkelanjutan mengharuskan masyarakat 

menggunakan sumber daya alam hanya pada laju yang 

memungkinkan sumber daya tersebut pulih atau terisi 

kembali secara alami. Menjaga agar jasa ekosistem 

senantiasa berada dalam kuantitas dan kualitas yang 

cukup jelas memainkan peran pokok dalam proses-proses 

ini. Penggunaan dan pengelolaan ekosistem secara 

berkelanjutan juga penting bagi upaya pengentasan 

kemiskinan. Ketika jasa ekosistem cenderung menjadi 

penting sebagian bagi penghidupan penduduk miskin, 

degradasi dan hilangnya jasa ekosistem tersebut dapat 

memberikan dampak yang amat merugikan baik bagi 

kesejahteraan penduduk miskin maupun bagi upaya-

upaya pengurangan insiden kemiskinan  (Kotak 9). 

Sasaran Pembangunan Milenium (MDG) bertujuan 

mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan 

 
 

 

manusia pada tahun 2015 dan telah disepakati oleh seluruh 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berjumlah 193 

negara setelah ditetapkan dalam Pertemuan Puncak 

Milenium New York di tahun 2000. Sasaran ini mewakili 

komitmen kokoh komunitas global untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. Banyak proses pembangunan bertujuan 

memberikan kontributsi pada MDG, atau mempunyai sasaran 

yang secara eksplisit mencerminkannya. Adalah jelas bahwa 

jasa ekosistem memberikan dukungan penting bagi 

pencapaian MDG, sedangkan degradasi dan hilangnya 

ekosistem merupakan penghalang utama tercapainya 

sasaran yang telah disepakati tersebut (Tabel 1). 

 

Hampir semua output sektoral tergantung dalam beberapa 

hal pada jasa ekosistem, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Meskipun kaitan-kaitan ini jelas bagi sektor-

sektor berbasis sumber daya alam yang secara langsung 

didasarkan pada penyediaan jasa (seperti kehutanan, 

perikanan, atau pertanian), kaitan-kaitan ini juga sering kali 

sama pentingnya bagi sektor industri dan sektor jasa lainnya 

(misalnya, kesehatan, air dan sanitasi, energi atau 

pembangunan perkotaan). Ini terutama diakibatkan oleh 

pentingnya peran yang dimainkan jasa pendukung dan jasa 

pengatur dalam menyanggupkan, memelihara dan 

melindungi produksi, konsumsi dan infrastruktur.  Jasa 

ekosistem mendukung dan melandasi beberapa output 

sektoral; mereka juga umumnya membantu meminimalkan 

biaya dan pengeluaran. Kotak 10 menggunakan contoh 

sektor air dan sanitasi untuk mengilustrasikan pentingnya 

jasa ekosistem  

      Dampak degradasi keanekaragaman hayati dan ekosistem paling parah dirasakan oleh penduduk yang hidup dalam kemiskinan  

      karena pilihan mata pencaharian mereka sedikit. Karena itu, akses atas dan penggunaan berkelanjutan dari keanekaragaman  

       hayati dan jasa ekosistem oleh penduduk miskin memiliki relevansi langsung dengan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. 
 

• 70 % penduduk miskin dunia hidup di daerah pedesaan; mereka menggantungkan mata pencaharian mereka secara 

langsung pada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan sumber pangan dan pendapatan pokok bagi 
rumah tangga pedesaan. 

• Lebih dari 3 milyar manusia menggantungkan mata pencaharian mereka pada keanekaragaman perairan dan pesisir; 

sementara itu, lebih dari 1,6 milyar manusia, termasuk 1 milyar yang hidup dalam kemiskinan, bergantung pada hutan dan 
produk hutan bukan kayu. 

• Hutan adalah rumah bagi 80 % keanekaragaman darat yang tersisa dan juga memberikan perlindungan pada sumber daya 

air dan mengurangi risiko bencana dan erosi. 
                                                                                              Sumber: Keanekaragaman Hayati untuk Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan CBD (2009) 
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Tabel 1 Sasaran Pembangunan Milenium dan jasa ekosistem 

MDG Jasa ekosistem dikaitkan ke sasaran/ target 

MDG 1: Menghapus 

kemiskinan dan 

kelaparan ekstrem 

and hunger 

Ketersediaan pangan, kayu bakar, air dan keanekaragaman hayati secara langsung 

mempengaruhi taraf hidup minimum masyarakat dan karena itu menyebabkan 

terjadinya kemiskinan dan kelaparan. 

MDG 3: Mewujudkan ke-

setaraan gender & mem-

berdayakan perempuan 

Ketersediaan kayu bakar dan air mengurangi beban yg lazimnya ditanggung perempuan 

& membantu memperbaiki kesetaraan gender. Pendapatan perempuan sering kali seca-

ra langsung bergantung pada jasa ekosistem, misalnya produk hutan non-kayu. 

MDG 4 & 5: Mengurangi 

kematian anak, memper-

baiki kesehatan ibu 

Ketersediaan air bersih, udara bersih, tumbuhan obat, dan keanekaragaman hayati 

dapat mengurangi sebaran penyakit. Ekosistem yang sehat membantu menyediakan 

semuanya itu. 

MDG 7: Memastikan 

kelestarian lingkungan 

hidup 

Kapasitas alam untuk pengolahan air limbah, formasi tanah dan jasa pengatur dan 

pendukung ekosistem lainnya membantu memelihara ketahanan ekosistem dan 

keanekaragaman hayati. 

                                                                                                                 Sumber:  TEEB untuk Pembuat Kebijakan Lokal dan Regional (2010) 
 

 

Kotak 10 Nilai jasa ekosistem bagi sektor air dan sanitasi  

 
Satu contoh penting yang menyoroti nilai ekonomi jasa ekosistem, dan biaya ekonomi degradasi dan hilangnya ekosistem 

adalah ketergantungan kita pada air. Ekosistem alam, dan jasa yang diberikannya, membentuk bagian vital dan ekonomi 

dari infrastruktur air. Misalnya, lahan basah memainkan peran penting dalam penyimpanan air permukaan, sub-permukaan 

dan air tanah, dan juga dalam memelihara arus sungai saat musim kemarau dan menepis arus banjir pada hilir. Banyak 

jenis lahan basah juga menyerap, menyaring, mengolah dan melarutkan unsur hara, polutan dan limbah. Vegetasi dataran 

tinggi seperti padang rumput dan hutan memberikan tutupan lahan yang membantu memperlambat laju limpasan air, 

melindungi dari erosi, meratakan titik tertinggi dan titik terendah arus air musiman, dan meminimalkan lanau dan endapan 

yang terbawa arus ke hilir. Jasa-jasa ini biasanya memberikan nilai ekonomi yang amat tinggi bagi pengguna air hilir karena 

melandasi pasokan dan mutu air, dan memperpanjang usia dan produktivitas infrastruktur.  Pada saat yang sama, mengelola 

ekosistem untuk jasa airnya sering kali jauh lebih efektif dari segi biaya daripada menggunakan teknologi buatan atau 

mengambil langkah-langkah penanggulangan ketika fungsi pokok hilang akibat degradasi lingkungan (Emerton 2007). 

Mempertahankan lahan basah untuk mengendalikan banjir, misalnya, biasanya jauh lebih murah ketimbang membangun 

jalan, jembatan dan gedung yang akan tersapu banjir. Upaya pelestarian hutan hulu umumnya lebih rendah biayanya 

daripada berinvestasi di instalasi penyaringan dan pengolahan air yang baru di hilir, atau melakukan kegiatan pembuangan 

lanau yang mahal biayanya. 

Contoh-contoh nilai jasa ekosistem: 
 

• Di Mongolia, dijumpai bahwa setiap US$1 yang diinvesta-

sikan untuk konservasi ekosistem tangkapan air hulu 
menghasilkan manfaat air sekurang-kurangnya US$15 
setahun untuk Ulaanbaatar hilir (Emerton et al 2009). 

• Satu area lahan basah dekat Colombo, ibukota Sri Lanka, 

dihitung berharga beberapa ribu dolar per hektar per tahun 
dari segi menerima dan mengolah air limbah perkotaan 
dalam jumlah besar dan melindungi pemukiman dan 
industri di dekatnya agar tidak kebanjiran (Emerton and 
Kekandula 2003). 

• Lahan basah di Basin Zambezi di Afrika Bagian Selatan 

menunjukkan nilai bersih saat ini lebih dari US$3 juta dalam 
hal pengurangan kerusakan akibat banjir, dengan nilai 
sekitar US$16 juta untuk pengisian kembali air tanah, dan 
jasa pemurnian dan pengolahan air yang diperkirakan 
sebesar  US$45 juta (Turpie et al 1999). 
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Contoh-contoh investasi yang kembali dalam jasa ekosistem 
 

• Di Portland Oregon, Portland  Maine dan Seattle Wash- 

ington dijumpai bahwa setiap US$1 yang diinvestasikan 
untuk melindungi daerah aliran sungai dapat menghemat 
biaya fasilitas pengolahan air baru dan penyaringan dari 
US$7.50 hingga hampir US$200 (Reid 2001). 

• Di Vientiane, ibukota Republik Demokrasi Rakyat Laos, lahan 

basah menjadi penawar  banjir dan memberikan jasa mengolah 
air limbah ke penduduk kota sehingga menghemat pengeluaran 
publik sektiar US$2 juta per tahun (Gerrard 2004). 

• Dengan melestarikan hutan hulu di Catskills Range, kota 

New York berharap dapat menghindari investasi ekstra US$4-6 
juta pada infrastruktur untuk menjaga mutu pasokan air 
perkotaan (Isakson 2002). 

• Di daerah aliran sungai mikro Lajeado São José di Brazil, praktik 

pengelolaan dataran tinggi berkelanjutan secara lingkungan hidup 
menghemat hampir US$2,500 per bulan dalam biaya pengolahan 
air rumah tangga di daerah hilir (Bassi 2002). 
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Banyak proses perencanaan pembangunan menargetkan, 

atau melibatkan, sektor swasta. Oleh sebab itu, adalah 

penting untuk mempertimbangkan bagaimana dan mengapa 

jasa ekosistem vital bagi kinerja usaha, dan juga bagi 

sasaran kepentingan publik yang lebih luas sebagaimana 

tersirat oleh upaya pembangunan berkelanjutan dan 

pengentasan kemiskinan. Degradasi ekosistem 

mempengaruhi risiko dan peluang usaha, dan berdampak 

pada laba usaha, produksi, dan peluang pasar 

 (Kotak 11). Perusahaan dan industri sekarang semakin 

sadar bahwa mempertimbangkan jasa ekosistem dalam 

pengambilan keputusan dapat membantu mereka 

mengatasi sejumlah besar persoalan dan masalah secara 

lebih efektif, membantu mengoptimalkan dan menopang 

laba, mengakses pasar dan peluang investasi baru, 

memenuhi permintaan konsumen dan pemangku 

kepentingan, dan mematuhi persyaratan peraturan dan 

hukum (Bagan 3). 
 
 

Kotak 11 Mengapa jasa ekosistem penting bagi dunia usaha? 

 
Degradasi ekosistem memberikan risiko yang semakin menekan operasi usaha. Sementara itu, jasa ekosistem 

memberikan peluang yang semakin banyak untuk membangun dan memperkuat usaha. Pasar internasional dalam 

kompensasi keanekaragaman hayati sekarang bernilai beberapa milyar dolar, sedangkan perdagangan karbon global 

bernilai lebih dari seratus milyar dolar per tahun, dan peluang bisnis berbasis sumber daya alam berkelanjutan dihitung 

mencapai triliunan dolar. 
 

• Pasar karbon global tumbuh dari nol pada tahun 2004 menjadi lebih dari US$ 140 milyar pada tahun 2009. 

• Pasar kompensasi keanekaragaman hayati global dewasa ini bernilai minimum US$ 3 milyar & diharapkan tumbuh cepat. 

• Peluang usaha global yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dapat mencapai US$ 2-6 triliun pada tahun 2050. 

• Biaya eksternalitas lingkungan hidup global hampir mencapai US$ 7 triliun (11 % dari nilai perekonomian global) pada tahun 

   2008, dengan  3.000 perusahaan terbesar menyebabkan sekitar 35 % dari angka tersebut. 

• 55 % kalangan eksekutif dunia usaha percaya, keanekaragaman hayati harus termasuk di antara sepuluh butir teratas pada  

agenda usaha, dan 59 % percaya keanekaragaman hayati lebih merupakan peluang daripada risiko bagi perusahaan mereka. 
 
   Sumber: Panduan dalam Menilai Ekosistem bagi Dunia Usaha – Kerangka kerja untuk memperbaiki pengambilankeputusan dunia usaha. WBCSD (2011) 

 
Bagan 3 Manfaat usaha yang diperoleh jika memasukkan nilai jasa ekosistem ke dalam perhitungan pembuatan keputusan 

 

 
 
 

Risiko dan peluang 
usaha 

 
Operasional 

Peraturan & hukum 

Reputasi 

Pasar  & produk 

Pembiayaan 

Menggunakan penilaian ekosistem oleh korporasi  

Menangkap & menetap-
kan harga aliran penda-
patan yang baru 

Menghemat biaya 

Mengurangi pajak 

Menopang pemasukan 

Menilai ulang aset 

Menilai kewajiban/ 
liabilitas dan 
kompensasi 

Mengukur nilai 
perusahaan dan 
berbagi nilai 

Melaporkan 
kinerja 

 
 
 
 
 
Sumber: Penilaian Ekosistem oleh Dunia Usaha – Menakar Ekosistem dari Segi Bisnis (Usaha). WBCSD (2009b) 
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Kotak 12 Bagaimana jasa ekosistem menghasilkan nilai 

• Kehutanan menyumbang lebih dari 10 % PDB di banyak negara termiskin di dunia. Jika semua negara sedang berkembang 

disatukan, sektor kehutanan memberikan lapangan kerja formal untuk 10 juta orang dan lapangan kerja informal untuk 30 
hingga 50 juta orang lagi. Di Kamerun, Republik Afrika Tengah dan Liberia, hutan menyumbang 30 % sampai lebih dari 40 
% ekspor nasional (OECD 2008).  Di Seychelles, barang dan jasa lingkungan hidup memberikan kontribusi hingga 
seperempat dari seluruh peluang kerja yang ada, sepertiga pemasukan pemerintah dan dua pertiga pendapatan devisa 
(Emerton 1997). 

• Di banyak negara yang sedang berkembang, kayu bakar merupakan sumber pokok energi rumah tangga, meskipun hal 

ini jarang sepenuhnya tercermin dalam perkiraan-perkiraan sektor energi. Di Zambia, 70 % persyaratan energi nasional 
dipenuhi oleh kayu bakar yang diperoleh dari hutan dan pohon di lahan pertanian/ perkebunan; di Mozambik, 80 %; di 
Malawi, sekitar 90 %; dan di Tanzania, 97 % (Ecoforum  2001). 

• Di bagian-bagian Indonesia, penggunaan traditional produk bakau dihitung mencapai lebih dari US $3,000/ha/tahun, 

menyumbang hingga setengah dari pendapatan rumah tangga paling miskin (Ruitenbeek 1992). Di pantai Baluchistan 
di Pakistan, hutan bakau secara langsung menyumbang sekitar US $1,300/ha/tahun bagi perikanan di dalam pantai (in-
shore fisheries), dan menjadi tempat pembibitan dan habitat pemijahan; hingga setengah dari stok ikan komersial lepas 
pantai tergantung pada hutan bakau ini (Baig and Iftikhar 2007). 

• Terumbu karang yang sehat di Karibia memberikan jasa perlindungan garis pantai yang nilainya diperkirakan mencapai  

     US $2,000 per kilometer persegi di daerah yang hampir tidak berpenduduk dan US $1 juta per kilometer persegi di 
daerah padat pemukiman dan daerah berkembang (Burke and Maidens 2004). 

• Nilai saat ini dari pengelolaan berkelanjutan hutan dataran tinggi hingga skema pembangkit listrik tenaga air Paute di 

Dataran Tinggi Andes di Ekuador – sebagaimana tercermin dari meningkatnya pendapatan dari tenaga listrik, lebih 
rendahnya biaya pengerukan dan perpanjangan rentang usia dam – diperhitungkan berkisar antara US $15 juta dan US 
$40 juta, menunjukkan bahwa pengelolaan DAS di daerah lebih tinggi secara langsung berdampak pada kepentingan 
ekonomi sektor kelistrikan (Southgate dan Macke 1989). 

• Saat dilanda kekeringan parah, penduduk Djibouti yang hidup dari bercocok tanam bertahan hidup dengan bahan pangan 

darurat yang dikumpulkan dari hutan. Pasokan pangan ini dapat bernilai hingga US $2 juta sehingga pemerintah dan 
donor dapat menghemat banyak pengeluaran untuk memberikan bantuan pangan secara nyata (Emerton 1999). 

• Di Republik Demokratik Kongo, bahan pangan dari alam liar mencakup sekitar sepertiga dari produksi rumah tangga. Daging 

binatang liar, ikan dan tumbuhan di alam liar masing-masing menyumbang 3 %, 6 % dan 10 % dari total nilai pangan yang 
dikonsumsi rumah tangga, yang masing-masing sebanding dengan 0.04, 0.06 dan 0.11 kilogram per hari. Bahan pangan 
dari alam liar juga memberikan kontribusi penting bagi pendapatan rumah tangga – sehingga secara langsung 
meningkatkan ketahanan pangan – menghasilkan dua kali lebih banyak bagi penjulan rumah tangga dibandingkan palawija 
(De Merode, Homewood dan Cowlishaw  2003). 

• Sekitar tiga perempat dari seluruh tumbuhan berbunga bergantung pada burung, serangga dan penyerbuk lainnya untuk membantu 

reproduksi. Penyerbukan oleh lebah diperhitungkan menyumbang sekitar US $15 milyar per tahun dalam nilai palawija di Amerika Serikat 
(Sumner dan Boriss  2006). Pada skala global, banyak buah, sayur dan palawija stimulan (yaitu yang jika dikonsumsi berefek merangsang 
adrenalin seperti misalnya tembakau, kopi dan teh) sangat atau sepenuhnya tergantung pada serangga untuk penyerbukan. Suatu studi 
baru-baru ini menemukan bahwa total nilai ekonomi penyerbukan di seluruh dunia mencapai €153 milyar, atau 9.4 % dari nilai produksi 
pertaniah dunia yang digunakan sebagai bahan pangan bagi manusia (Gallai et al 2007). 

 

Sumber: UNDP dan UNEP (2008)  Memperhitungkan Aspek Ekonomi: Buku Kecil berisi Pengenalan  tentang Argumen Ekonomi untuk Mengarusutamakan 

Keterkaitan antara Kemiskinan dan Lingkungan Hidup ke dalam Perencanaan Pembangunan. Prakarsa UNDP-UNEP tentang Kemiskinan- Lingkungan Hidup, 

Nairobi. 
 
 

Kotak 13 Bagaimana jasa ekosistem membantu menghindari biaya 
 

• India: Otorita lingkungan hidup di Jaipur, kota berpenduduk 3,3 juta orang, memperluas ruang hijau perkotaan sebagai 

cara yang efektif dari segi biaya untuk mengurangi limpasan air permukaan dan mengisi kembali air tanah selama musim 
muson (monsoon). Pengambilan air dari ribuan sumur galian telah mengakibatkan penurunan drastis permukaan air di 
kota tersebut, dan limpasan air permukaan mengakibatkan banjir (Rodell et al 2009; Singh et al 2010). 

• Australia: Pemerintah daerah di Canberra meningkatkan mutu kehidupan perkotaan dengan menanam 400.000 pohon. 

Selain membuat kota lebih hijau, pohon tersebut diharapkan mengatur iklim mikro, mengurangi polusi sehingga 
memperbaiki mutu udara perkotaan, mengurangi biaya energi untuk alat pendingin ruangan dan juga menyimpan serta 
menyerap karbon. Jika digabungkan, manfaat-manfaat ini diharapkan dapat mencapai US$ 20–67 juta untuk periode 
2008–2012 dari segi nilai yang dihasilkan atau tabungan yang disimpan oleh kota tersebut (Brack 2002). Di situs internet 
www.treebenefits.com, Anda dapat menghitung nilai ekonomi dan ekologi pohon. 

• Vietnam: Sejak tahun 1994, masyarakat setempat telah menanam dan melindungi bakau di daerah pesisir utara Vietnam, di 

mana lebih dari 70 % penduduknya terancam bahaya alam (Dilley et al 2005). Memulihkan kembali fungsi hutan bakau 
alami lebih efektif dari segi biaya daripada membangun penghalang buatan. Investas sebesar US$ 1,1 juta telah 
menghemat biaya pemeliharaan tanggul laut yang diperkirakan mencapai US$ 3,7 juta setahun (IFRC 2002). 

http://www.treebenefits.com/
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Ketika dilanda badai Wukong pada tahun 2000, daerah-daerah tempat proyek tersebut dijalankan mengalami kerusakan 

yang jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi-provinsi tetangganya (Brown et al 2006). 

• Nicaragua: Deforestasi skala besar di Nicaragua didorong oleh motivasi menyediakan lahan bagi ternak untuk merumput. 

Namun, kegiatan merumput secara traditional pada lahan yang hutannya telah ditebang sering kali tidak berkelanjutan. 
Di Matiguas, telah diperkenalkan sistem silvo-pastoral, dan lahan-lahan kritis ditanami dan diperbaiki mutunya dengan 
rumput, semak dan pohon yang dapat digunakan untuk pakan ternak. Perbaikan habitat ini mengurangi limpasan air 
permukaan dan erosi tanah pada lereng curam, mendatangkan manfaat bagi binatang liar di tempat itu, dan yang lebih 
penting, juga dapat menyangga tingkat kepadatan ternak yang jauh lebih tinggi per hektarnya (FAO 2006). 

• Burkina Faso: Selama beberapa dasawarsa, strategi pengelolaan di lahan basah Sourou Valley difokuskan pada 

pertanian. IUCN melakukan penilaian ekonomi terhadap produk yang dihasilkan. Hasil penilaian mengungkapkan bahwa 
hanya 3 % dari nilai tersebut yang berkaitan dengan pertanian sementara produk-produk lainnya yang dihasilkan oleh 
lahan basah seperti produk hutan, pakan ternak, dan perikanan menyumbang lebih dari 80 %; beberapa manfaat lainnya 
yang diberikan tidak dimasukkan dalam studi tersebut. Pembuat keputusan setempat sekarang mulai mengintegrasikan 
penilaian jasa ekosistem ke dalam rencana pembangunan (Sumber: pemberian nilai pada lahan basah mengubah 
perspektif kebijakan, Burkina Faso. TEEBcase, lihat TEEBweb.org). 

 
                                                                                                                                                     Sumber: TEEB untuk Pembuat Kebijakan Lokal dan Regional 2010 
 
 
 
 

Kotak 14 Pentingnya jasa ekosistem bagi penduduk miskin 
 

• Pekerjaan yang dilakukan di pedesaan Zimbabwe mendemonstrasikan bahwa sumber daya lingkungan hidup memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi pendapatan sebagian besar rumah tangga. Namun bagi penduduk miskin yang mencakup 
seperlima dari total penduduk, peran relatif sumber daya lingkungan hingga sejauh ini adalah yang terbesar: sekitar 40 % 
dari total pendapatan (Cavendish 1999). 

• Di wilayah perkotaan di Bolivia bagian utara, dijumpai bahwa lebih dari setengah warganya ternyata ikut ambil bagian, 

dengan satu cara atau cara lainnya, dalam industri kacang dan jantung palem di Brasil; anggota-anggota dari kelompok 
penghasilan termiskin paling tergantung pada sumber mata pencaharian ini, mendapatkan hampir setengah dari 
penghasilan mereka dari sumber ini (Stoian 2003). 

• Suatu studi terhadap desa-desa di Pengunungan Himalaya di India menemukan bahwa penduduk miskin bergantung 

pada sumber daya alam untuk mendapatkan sekitar 25 % dari pendapatan mereka, dibandingkan kurang dari 5 % bagi 
yang kaya (Reddy and Chakravarty 1999). 

• Daerah Terlindung Nam Et dan Phou Loei di Republik Demokratik Rakyat Laos berlokasi di bagian utara negara tersebut 

di daerah dimana tiga perempat penduduknya masuk kategori miskin, dengan PDB per kapita hanya setengah dari rata-rata nasional. 
Karena itu tidaklah mengherankan bahwa Nam Et dan Phou Loei memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Rata-rata flora dan fauna liar 
menyumbang lebih dari seperempat penghasilan tunai dan 40 % dari total produksi dan konsumsi untuk rumah tangga setempat. 
Pendapatan tunai ini saja sudah lebih dari dua kali lipat anggaran pembangunan tahunan pemerintah pusat  dan donor yang bekerja 
di provinsi tersebut. Untuk rumah tangga termiskin, angka-angka ini meningkat tajam, hingga hampir mencapai setengah dari 
pendapatan tunai dan lebih dari 60 % konsumsi secara keseluruhan. (Emerton et al 2002). 

• Di Desa Mtanza-Msona di Tanzania bagian timur (di mana lebih dari sepertiga penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan), nilai 

lokal sumber daya hutan dan lahan basah setara dengan lebih dari US $107 atau 37 % dari PDB, dan nilai penting relatifnya tumbuh 
ketika kemiskinan rumah tangga meningkat. Nilainya hampir mencapai delapan kali sama besarnya dengan semua sumber daya 
lainnya dari produksi pertanian maupun produksi di luar pertanian bagi rumah tangga termiskin di desa tersebut. Nilai dari obat-
obatan yang berasal dari tanaman hampir 15 kali sama tingginya dengan obat dan pengobatan modern yang dibeli,  dan besarnya 
kisaran pangan liar yang dipanen bernilai lebih dari 14 kali sama banyaknya dengan pengeluaran tahunan rumah tangga untuk 
pangan yang dibeli dari pasar. (Kasthala et al 2008). 

• Dalam masyarakat dataran tinggi di Sierra de Manantlán Biosphere Reserve di Meksiko, dijumpai bahwa pengumpulan dan penjualan 

produk hutan bukan kayu hampir semuanya dikerjakan oleh perempuan. Penjualan dari produk-produk tersebut merupakan sumber 
paling penting pendapatan tunai bagi 30 % perempuan yang diwawancarai dan merupakan sumber kedua atau ketiga terpenting bagi 
sisanya (Marshall dan Newton 2003). 

• Di Kampala tengah, lebih dari sejuta penduduk perkotaan bergantung pada rawa Nakivubo untuk jasa penyimpanan dan pemurnian 

air limbah. Jasa-jasa ekosistem ini telah dihitung bernilai beberapa ribu dolar per hektar per tahun. Nakivubo mengisi kesenjangan 
yang besar antara tingkat sanitasi dasar dan jasa air bersih yang dibutuhkan penduduk miskin perkotaan bagi taraf hidup yang 
memadai, dan yang saat ini dapat disediakan oleh pemerintah melalui infrastruktur yang ada  (Emerton et al 1999). 

 
Sumber: Emerton  2008, UNDP and UNEP 2009 
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Menyusun argumen untuk mengintegrasikan jasa ekosistem 
 

Sayangnya, nilai jasa ekosistem secara tradisional tidak 
dipertimbangkan ketika biaya dan manfaat dari berbagai 
opsi pembangunan, kegiatan dan investasi 
dipertimbangkan.  Dengan beberapa pengecualian, 
angka-angka resmi yang digunakan oleh pemerintah dan 
donor untuk melacak kinerja ekonomi secara besar-
besaran meremehkan kontribusi jasa ekosistem. Teknik 
konvensional untuk penilaian proyek dan program juga 
umumnya telah gagal mempertimbangkan biaya dan 
manfaat jasa ekosistem. Sisi terbaiknya adalah bahwa 
perencanaan pembangunan secara tradisional difokuskan 
pada penyediaan jasa seperti pangan, serat dan air bersih, 
yang sudah mempunyai nilai di pasaran (WRI 2009). Ini 
merupakan jasa yang paling langsung dikaitkan dengan 
sasaran pembangunan yang mendesak dan jelas seperti 
ketahanan pangan, upaya menghasilkan pendapatan, 
penyediaan lapangan kerja, kesehatan dan gizi. Namun, 
meski sudah sejak lama diketahui bahwa semua sasaran 
ini erat kaitannya dengan penyediaan jasa, kontribusi yang 
kurang jelas terlihat seperti jasa pendukung, jasa pengatur 
dan jasa budaya biasanya tidak dipertimbangkan. Dalam 
banyak hal, ini menyebabkan munculnya biaya ekonomi 
negatif  atau kehilangan yang tidak diinginkan, dan 
kegagalan untuk menangkap peluang potensi manfaat 
untuk menghasilkan pendapatan, lapangan kerja dan 
manfaat-manfaat pembangunan lainnya.  

Berbagai contoh manfaat ekonomi tinggi yang diberikan 
oleh jasa ekosistem bagi kesejahteraan umat manusia 
dan proses pembangunan, dan contoh-contoh pengelu-
aran dan kehilangan yang dapat dihindari berkat jasa 
ekosistem dewasa ini dapat dijumpai di berbagai negara 
dan berbagai sektor pembangunan (Kotak 12, Kotak 13, 
Kotak 14). Bukti ekonomi dan argumen jenis ini dapat 
menjadi alat atau sarana yang sangat meyakinkan untuk 
membujuk perencana pembangunan dan pembuat 
keputusan agar secara bijaksana bersedia mengakui 
kontribusi jasa ekosistem bagi pertumbuhan yang 
berpihak pada penduduk miskin, agar menerapkan 
kebijakan yang mendorong penggunaan dan pengelolaan 
jasa ekosistem secara berkelanjutan, serta memastikan 
adanya sumber daya yang memadai untuk diinvestasikan 
ke dalam ekosistem. Namun, perlu digarisbawahi di sini 
bahwa sebaik apapun data dan bukti yang Anda miliki, 
hal itu tak akan banyak dampak atau pengaruhnya bagi 
pembuat keputusan kecuali jika data dan bukti tersebut 
dikemas dengan hati-hati dan dikomunikasikan secara 
efektif sehingga mampu memberikan alasan ekonomi 
yang dapat dipercaya dan meyakinkan untuk mengarus-
utamakan jasa ekosistem ke dalam perencanaan 
pembangunan (UNDP and UNEP 2008). Oleh karena itu, 
komunikasi merupakan bagian tak terpisahkan dari 
pendekatan IES yang digariskan dalam panduan ini. 

 

 

Presentasikan bukti terjadinya degradasi jasa ekosistem 
 

Ekosistem dunia berada di bawah ancaman. Sebagian besar 

tipe habitat alam menunjukkan tanda-tanda degradasi parah, 

populasi fauna dan flora liar berkurang, dan tanah, udara dan 

air semuanya menjadi semakin tercemar (WBCSD 2009b). 

Di balik tren ini terdapat serangkaian penggerak yang 

kompleks. 

 

Penilaian Ekosistem Milenium, mungkin audit paling 

lengkap yang pernah dilakukan terhadap kondisi ekosistem 

dunia, mengungkapkan bahwa seluruh ekosistem bumi 

telah mengalami perubahan dalam beberapa hal akibat aksi 

manusia dalam 50 tahun terakhir (MEA 2005). Laporan 

sementara TEEB selanjutnya menjelaskan bahwa jumlah 

hutan telah merosot 40 % dalam 300 tahun terakhir, dunia 

telah kehilangan sektiar setengah lahan basahnya sejak 

awal abad ke-20, dan sepertiga terumbu karang telah rusak 

parah oleh praktik penangkapan ikan, polusi, penyakit dan 

pemutihan terumbu karang (TEEB 2008). 
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Hal ini telah sangat melemahkan kemampuan ekosistem 

untuk memberikan jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa 

pendukung dan jasa budaya yang amat penting bagi 

kesejahteraan umat manusia. 

 
Pendorong hilangya keanekaragaman hayati  
dan ekosistem adalah setiap faktor alam atau 
perbuatan manusia yang secara langsung 
maupun tidak menyebabkan hilangnya 
keanekaragaman hayati (IUCN 2010). 

 
Beberapa faktor pendorong langsung yang paling 

penting adalah: 

• Hilangnya habitat dan degradasi 

• Beban unsur hara berlebihan dan bentuk polusi lainnya 

• Eksploitasi berlebihan dan pemanfaatan tak berkelanjutan 

• Masuknya spesies asing yang invasif; dan 

•  Perubahan iklim 
      Pendorong tak langsung adalah faktor yang ikut menyebabkan   
     terjadinya perubahan dalam pendorong langsung jasa ekosistem,  
    dan sering kali merupakan penyebab yang melandasi pendorong  
   langsung. Pendorong tak langsung yang penting antara lain adalah   
       perubahan penduduk, kegiatan ekonomi, dan teknologi dan juga      
          faktor sosio-polittik dan budaya. 
 
 
 
 

 MEA menyimpulkan bahwa lebih dari 60 % ekosistem 

dunia, tempat kesejahteraan umat manusia bergantung, 

sedang mengalami degradasi atau digunakan secara tidak 

berkelanjutan. Hampir semua perubahan ini terjadi akibat 

pengaruh dan perbuatan manusia, terutama akibat tekanan 

ekonomi dan pembangunan (Kotak 15). 



Kotak 15 Pendorong langsung perubahan ekosistem dan keanekaragaman hayati 

 
Sebagian besar faktor pendorong langsung perubahan dalam ekosistem dan keanekaragaman hayati dewasa ini tetap konstan atau sedang menjadi kian 

tinggi intensitasnya di sebagian besar ekosistem. Pendorong langsung terpenting perubahan dalam ekosistem adalah perubahan habitat (perubahan tata 

guna lahan dan modifikasi fisik terhadap sungai atau pengambilan air dari sungai), eksploitasi berlebihan, masuknya spesies asing yang bersifat invasif, 

polusi, dan perubahan iklim. Warna kotak menunjukkan dampak dari masing-masing pendorong pada keanekaragaman hayati di tiap tipe ekosistem dalam 

kurun waktu 50–100 tahun terakhir. Dampak tinggi berarti bahwa selama abad yang lalu, pendorong tertentu telah secara signifikan mengubah 

keanekaragaman hayati di biome tersebut; dampak rendah mengindikasikan bahwa pengaruh-nya kecil terhadap keanekaragaman hayati di biome. Anak 

panah menunjukkan kecenderungan dalam faktor pendorong. Anak panah horisontal menunjukkan berlanjutnya tingkat dampak saat ini; anak panah 

diagonal dan vertikal mengindikasikan tren naik secara progresif dalam dampak. Jadi, misalnya, apabila suatu ekosistem mengalami dampat sangat tinggi 

dari suatu pendorong tertentu di abad yang lalu (misalnya dampak dari spesies invasif pada pulau-pulau), maka anak panah horisontal mengindikasikan 

bahwa dampak yang sangat tinggi ini kemungkinan akan terus berlanjut. Angka-angka di sini menyakin dampak dan tren global yang mungkin saja berbeda 

dari yang berada di wilayah-wilayah tertentu. 

 
Polusi 

Perubahan Perubahan Spesies Eksploitasi (nitrogen, 

habitat Iklim invasif berlebihan fosfor) 

 

Iklim dingin  

 
Hutan                        Iklim sedang 

 
                                   Iklim tropis 

 
                                   Padang rumput       
                             daerah beriklim sedang  
 

Lahan kering  daerah beriklim LautTengah 

                                     Padang rumput daerah  

                                beriklim tropis dan dataran  

                                  rumput dng sedikit pohon 

 
Hutan 

 
Air daratan 

 
Pesisir 

  
Perairan  

  
Pulau  

 
Gunung 

 
Kutub 

 
Dampak pendorong pada keanekaragaman hayati 

Dalam abad terakhir   Tren pendorong saat ini 
 

Rendah     Pengurangan dampak      

Menengah                Berlanjutnya dampak  

Tinggi Peningkatan dampak 

Sangat tinggi 
kenaikan dampak sangat cepat 

  
 
                                                                                  Sumber: Penilaian Ekosistem Milenium 

 
 
                                                                                                                           Sumber: Ekosistem dan Kesejahteraan Umat Manusia:  Synthesis. MEA (2005) 
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Memasukkan pertukaran timbal balik dan sinergi jasa ekosistem dalam perhitungan 
 

Pengintegrasian jasa ekosistem ke dalam perencanaan 

pembangunan hampir selalu memerlukan suatu bentuk 

trade-off. Ini timbul dari pilihan-pilihan sumber daya dan 

pengelolaan lahan yang dilakukan manusia, yang 

mengubah tipe, besaran, dan campuran atau bauran 

relatif jasa-jasa yang diberikan ekosistem (Rodrìguez et 

al 2005). 

 

Pertukaran timbal balik (trade-offs) melibatkan tercapainya 

perimbangan antara berbagai sasaran pembangunan dan 

ekosistem yang berbeda-beda yang biasanya saling 

bersaing satu sama lain dan kadang bahkan saling 

berbenturan (Kotak 16). Beberapa jasa ekosistem tidak 

dapat dikompromikian (mutually  exclusive). Karena itu, 

tidaklah mungkin, misalnya, untuk mengelola kawasan 

hutan yang sama untuk produksi kayu secara intensif 

sekaligus untuk perlindungan habitat. Perubahan dalam 

kuantitas atau kualitas dari satu jasa ekosistem sering kali 

mempengaruhi pasokan jasa ekosistem atau manfaat 

ekonomi lainnya. Ini terutama terjadi ketika perlu dibuat 

keputusan yang melibatkan perimbangan dalam 

penyediaan jasa terhadap terpeliharanya jasa pendukung, 

pengatur dan budaya. Perluasan atau intensifikasi 

pertanian dapat, misalnya, meningkatkan ketahanan 

pangan tetapi juga dapat memperbesar peluang hilangnya  

habitat binatang liar, limpasan unsur hara, sedimentasi 

jalan air, emisi gas rumah kaca dan polusi agrokimia. 

Meskipun meningkatnya pasokan listrik, tersedianya air 

irigasi dan produksi perikanan merupakan manfaat yang 

diperoleh dari pembangunan dam, ini juga dapat 

mempengaruhi jasa-jasa ekosistem lainnya seperti arus air 

ke daerah hilir, perlindungan terhadap banjir, dan jasa 

pendukung habitat sungai dan lahan basah. Pertukaran 

timbal balik yang dicapai dapat dibalikkan kembali atau 

tidak dapat dibalikkan kembali; jika tidak dapat dibalikkan 

kembali, maka capaian jangka panjangnya berupa 

perubahan permanen dalam tingkat dan campuran jasa 

ekosistem yang dihasilkan oleh tempat tertentu atau untuk 

kelompok tertentu pemangku kepentingan. 

 
 

 
Pertukaran timbal balik (trade-offs) adalah perimbangan atau 

kompromi yang dicapai di antara   dua fitur (kepentingan) yang saling 

bersaing, saling berbenturan atau tidak kompatibel (tidak sejalan). 

Mereka muncul dari pilihan pengelolaan atau aksi yang secara 

sengaja atau sebaliknya mengubah kuantitas atau kualitas jasa 

ekosistem untuk mencapai suatu sasaran. Misalnya, pengambilan 

kayu karena alasan ekonomi mempengaruhi ketersediaan jasa 

ekosistem lainnya (seperti penyerapan karbon, mutu air, keindahan 

alam) dari waktu ke waktu. Banyak keputusan dan pilihan yang 

mempengaruhi ekosistem berujung pada trade-offs dan teknologi, 

dan juga bertumpu pada faktor sosio-politik dan budaya. 

 
 
                     Kotak 16 Contoh-contoh pertukaran timbal balik jasa ekosistem 
 

• Berkurangnya jumlah burung pemakan bangkai di India: Baru-baru ini berkurangnya secara tiba-tiba jumlah burung 

pemakan bangkai  Gyps di India bagian timur memberikan contoh mencolok bagaimana berkurangnya spesies dapat 
mengakibatkan berkurangnya ketersediaan banyak jasa ekosistem, sehingga menyoroti sinergi tak terduga antara spesies 
dan proses sosio-ekologi.Burung pemakan bangkai memainkan peran penting sebagai pemungut sampah alami di banyak 
bagian India. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah burung pemakan bangkai tiba-tiba berkurang; ini dikaitkan dengan 
penggunaan obat hewan diclofenac; konsekuensinya terasa di seluruh wilayah yang bersangkutan dari segi kesehatan dan 
dampak lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah padat. 

• Pembangunan kawasan di tepi danau di Amerika Serikat bagian utara: Terdapat korelasi yang kuat antara nilai tanah dan 

bangunan di sekeliling danau di Wisconsin bagian utara di Amerika Serikat dengan pola pembangunan di sekitar danau. 
Dalam 30 tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan besar-besaran dalam pengembangan dan pembangunan kawasan di 
tepi danau. Perubahan kawasan tepi danau yang awalnya masih alami menjadi kawasan pembangunan mengakibatkan 
kenaikan nilai tanah dan bangunan di sekeliling danau. Meskipun pembangunan dilakukan dengan meningkatkan jasa 
ekosistem budaya, perubahan pada vegetasi tepi danau akibat pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya sedimentasi, 
berkurangnya jumlah habitat yang tersedia untuk ikan dan berkurangnya tingkat pertumbuhan ikan.  

• Perikanan dan pariwisata di Karibia: Jamaika dan Bonaire. Ada banyak jasa ekosistem yang diberikan Laut Karibia. Dua di antaranya 

yang paling berharga adalah perikanan dan rekreasi. Namun, pada awal tahun 1980-an, dua kejadian ekstrem menghantam dan 
menghancurkan terumbu karang Jamaika, yaitu Badai Allen dan penyakit tak teridentifikasi yang membunuh 99 % landak laut bertulang 
punggung hitam. Tanpa jasa ekosistem yang diberikan oleh ikan atau landak laut yang mencari makan di terumbu karang, ganggang 
ukuran besar berkulit tebal (fleshy macro-algae) datang mendominasi terumbu karang. Hal ini membuat surut industri wisata menyelam 

yang banyak mendatangkan keuntungan di Jamaika. 

• Penggunaan pupuk di Amerika Serikat: Pertanian intensif di Amerika Serikat telah mengakibatkan hilangnya tanah 

secara besar-besar di sepanjang wilayah drainase Mississippi. Konversi awal lahan di daerah ini, dari prairie dan padang 
rumput ke pertanian dimotivasi oleh kepentingan untuk meningkatkan produksi pangan. Untuk mempertahankan tingkat 
output palawija yang tinggi sekalipun ada erosi lapisan tanah atas, petani mempertahankan kesuburan tanah dengan 
menambahkan pupuk kandang maupun pupuk kimia. Tingginya tingkat penggunaan pupuk buatan juga mengakibatkan  

   perubahan besar-besaran di daerah hilir: banyaknya perubahan skala kecil yang dilakukan petani di ladang masing-masing  
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  mengakibatkan timbulnya zona kekurangan oksigen atau zona hypoxic (‘‘zona mati’’) di Teluk Meksiko, sehingga berdampak 

negatif pada budidaya udang maupun perikanan lokal lainnya. 
• Remediasi limbah cair tambang yang masuk ke sungai oleh lahan basah alami di Sungai Kafue River, Zambia: suatu 

contoh dari Zambia mendemonstrasikan pertukaran timbal balik di mana perlindungan bagi suatu ekosistem yang unik dan 

ekstensif dicapai melalui degradasi sistem lahan basah yang lebih kecil di daerah hulu. Sungai Kafue bersumber dari daerah 

di sepanjang aliran sungai antara Zambia dan Republik Demokratik Kongo 100 kilometer barat laut wilayah industri pertam-

bangan tembaga (Copperbelt). Kawasan ini merupakan sumber pokok air dan makanan bagi berbagai daerah pemukiman di 

perkotaan dan pedesaan. Kontaminasi sumber daya air Copperbelt akibat kegiatan pertambangan telah menjadi masalah 

besar selama beberapa dasawarsa terakhir. Meskipun lahan basah di sepanjang Copperbelt tidak luput dari dampak negatif 

dan juga terdegradasi akibat kemasukan limbah cair tambang, sistem lahan basah tersebut ternyata mampu memberikan 

perlindungan yang besar bagi ekosistem hilir melalui filtrasi, retensi, dan remediasi kontaminan (zat pencemar) limbah cair 

tambang di lingkungan sedimen dan flora lahan basah. 

• Zona Dilarang Memancing St. Lucia: Kawasan Pengelolaan Perairan Soufrière, dibentuk tahun 1995 di sepanjang 11 

kilometer pesisir St. Lucia di Karibia, meliputi lima cagar alam perairan skala kecil  berselang-seling dengan kawasan 
tempat kegiatan menangkap ikan diperbolehkan. Biaya awal pembatasan akses terhadap penangkap ikan di sekitar 
sepertiga kawasan yang ada (yang merupakan penurunan dalam jasa penyediaan ekosistem) telah dengan mudah 
dikompensasi oleh manfaat yang dihasilkan. Sebagaimana diharapkan, biomassa ikan di dalam cagar alam tersebut 
meningkat tiga kali lipat hanya dalam waktu empat tahun, tetapi, yang lebih penting,  biomassa di kawasan yang ikannya 
boleh ditangkap juga ikut meningkat dua kali lipatnya selama kurun waktu yang sama dan tetap stabil setelahnya.  

• Penangkapn lobster di Maine: Penangkapan lobster memberikan jasa penyediaan yang penting seperti pangan dan 

kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Pendirian koperasi pelabuhan bagi penegakan peraturan sosial juga memberikan 
kepada anggota dan masyarakat suatu rasa identitas, yang penting bagi penguatan peraturan informal di perikanan. Jasa 
budaya yang diberikan oleh koperasi lobster juga dapat memberikan efek sinergi karena salah satu faktor penyumbang  
melonjaknya permintaan lobster dewasa ini adalah meningkatnya sikap konservasi di kalangan penangkap lobster. 
Capaian yang ‘sama-sama menguntungkan’’ ini dalam sistem skala yang cukup kecil merupakan produk interaksi sinergi di 
antara jasa-jasa ekosistem dan ikut mendorong terjadinya lonjakan permintaan lobster sekaligus memelihara identitas 
budaya komunitas lobster. 

• Mutu air dan penyerbu biologis (spesies invasif) di U.S. Laurentian Great Lakes (rangkaian danau air tawar di barat 

laut Amerika Utara): Mulai sekitar tahun 1870, sekumpulan kanal yang saling berhubungan dibuka di Chicago, Illinois, 
sehingga membalik arus Sungai Chicago. Tujuan dari proyek teknik sipil ini adalah untuk menggelontor limbah rumah 
tangga dan rumah pemotongan hewan yang jumlahnya semakin banyak agar limbah tersebut jauh dari Danau Michigan, 
yang merupakan pasokan air minum bagi kota Michigan yang saat itu sedang berkembang. Dengan berjalannya waktu, 
kanal-kanal ini menjadi saluran air yang penting bagi navigasi komersial dan rekreasi, dan juga saluran pembuangan 
terbuka berskala raksasa. Karena kanal-kanal tersebut sebagian besar terisi limbah dari saluran pembuangan dan limbah 
binatang yang tidak diolah, konsentrasi oksigen terlarut di dalamnya menjadi terlalu rendah bagi mayoritas organisme untuk 
bertahan hidup bermil-mil jauhnya di bagian hilir sungai Des Plaines dan Illinois. Ini menyebabkan tamatnya perikanan 
sungai hingga tahun 1970-an saat ketentuan Undang-Undang Air Bersih membuat jalan air tersebut kembali dapat dihuni  
oleh ikan dan organisme lainnya. Paradoksnya, membaiknya kualitas air selama tiga dasawarsa tersebut justru memicu 
spesies invasif dalam jumlah besar menuju kanal-kanal tersebut dari kedua arah. Contoh dokumentasi terbaik tentang hal 
ini adalah cepatnya penyebaran kerang zebra di lingkungan Great Lakes yang mengganggu instalasi listrik dan instalasi 
pemakai air lainnya sehingga industri listrik dan pemakai air lainnya harus mengeluarkan biaya tahunan sebesar $100 juta 
untuk memerangi hama ini; kerang ini juga memunahkan remis asli Danau St. Clair dan menyebabkan perubahan besar 
dalam arus energi dan fungsi ekosistem. 

• Pengendalian banjir di Dam Tiga Ngarai di China: Pembangunan Dam Tiga Ngarai di China merupakan upaya 

menyediakan pengganti teknologi bagi jasa ekosistem untuk mengendalikan banjir sekaligus memanfaatkan tenaga air 
untuk menghasilkan listrik. Pengendalian banjir sangatlah penting bagi kesejahteraan berjuta-juta rakyat China, terutama 
petani padi yang bercocok tanam di dataran banjir Sungai Yangtze. Namun, konstruksi dam tersebut akan menimbulkan 
efek lain: begitu dam terisi penuh, jumlah cacing pipih parasit dari genus Schistosoma yang menyebabkan penyakit 
schistosomiasis di dekat kota Chongqing, di ujung utara bendungan tersebut, diprediksi akan meningkat drastis akibat dari 
menurunnya kecepatan air. Kapasitas sungai Yangtze untuk menyingkirkan limbah, termasuk limbah cair industri dan 
limbah saluran pembuangan, juga akan berkurang drastis. Kualitas air di lingkungan bendungan yang panjang dan sempit 
tersebut kemungkinan akan menurun. Reservoir (waduk) yang terbentuk dari konstruksi Dam Tiga Ngarai memerlukan 
relokasi sekitar 2 juta orang dan menyebabkan banyak sekali desa dan monumen bersejarah menjadi terendam.  

•  Salinisasi lahan kering di Australia: salinisasi lahan kering sudah menjadi masalah besar bagi para petani di Australia   

sejak tahun 1930-an. Namun hingga akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, barulah masalah itu berubah dari 
masalah perorangan menjadi masalah kolektif. Guna meningkatkan produksi pertanian, banyak petani menyingkirkan 
vegetasi berkayu yang aslinya tumbuh di situ dan menggantinya menjadi padang rumput dan palawija. Bentang pohon alam 
Australia telah memberikan jasa pengatur yang penting tetapi kurang dihargai sekalipun berjasa mempertahankan air tanah 
pada tingkat yang cukup rendah sehingga garam tidak terbawa naik ke atas melalui tanah. Begitu vegetasi berkayu 
dienyahkan, permukaan air tanah bergerak naik menuju permukaan, membawa garam masuk ke tanah permukaan. Ketika 
kandungan garam dalam tanah meningkat, lahan menjadi tidak dapat digunakan untuk pertanian tradisional.  

Sumber: Rodrìguez et al 2005 
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Sumber-sumber kompetisi atau konflik seperti itu acap kali 

tidak disengaja, dan tidak harus timbul sebagai 

konsekuensi dari pilihan ekplisit oleh pembuat keputusan 

untuk memprioritaskan satu jasa ekosistem atau alternatif 

pembangunan (atau kelompok penerima manfaatnya) di 

atas yang lainnya. 

Hal-hal ini kadang-kadang sulit untuk dicerna, karena 

perubahan dalam jasa ekosistem sering kali terpisah dari 

aksi pembangunan yang memicunya – baik yang bersifat 

sementara (misalnya, fokus jangka pendek pada produksi 

pertanian dapat mendorong terjadinya kehilangan jangka 

panjang kualitas tanah), yang menyangkut tata ruang  

(misalnya, pembangunan instalasi pembangkit listrik 

tenaga air membawa efek pada mereka yang tinggal di 

bawah daerah aliran sungai), yang bersifat sektoral 

(misalnya, konversi habitat hutan untuk pemukiman dan 

konstruksi juga dapat berdampak pada ketahanan pangan 

lokal, status kesehatan dan pembangunan usaha) atau 

yang bersifat sosial (misalnya: pemilik ternak di padang 

rumput di daerah hilir  dapat terkena imbas hilangnya 

dataran banjir tempat merumput akibat pengalihan/ 

sodetan air untuk penggunaan perkotaan). Tentu saja, 

perubahan-perubahan ini juga dapat bersifat positif, ketika 

aksi pembangunan di suatu tempat atau waktu 

menghasilkan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi yang 

lain (misalnya ketika konstruksi hidrologi di suatu sungai 

mendorong restorasi lahan basah di daerah hilir, atau 

ketika pengembangan usaha kecil mengurangi tekanan 

eksploitasi komersial pada hutan di dekatnya). Akan 

tetapi, kenyataan tetap menunjukkan bahwa kelompok 

yang terpengaruh oleh perubahan dalam pasokan jasa 

ekosistem sering kali tidaklah sama dengan yang 

mendapat manfaat dari perubahan-perubahan terhadap 

ekosistem. 

 

Menerapkan pendekatan IES menyiratkan bahwa unsur-

unsur dari pertukaran timbal balik ini, dan kelompok-

kelompok yang terkena dampaknya, menjadi eksplisit 

(nampak) dan diperhitungkan dalam proses perencanaan 

pembangunan dan pembuatan keputusan.  
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Baik biaya peluang maupun eksternalitas yang berkaitan 

dengan pemilihan lahan tertentu atau penggunaan 

sumber daya tertentu, pilihan investasi atau kegiatan 

pembangunan dipertimbangkan. Pertimbangan atas 

efek-efek ini (dan atas kelompok yang terkena 

dampaknya) sering kali dihilangkan dari pendekatan yang 

lebih konvensional terhadap perencanaan dan penilaian 

pembangunan. Pendekatan IES berusaha menghindari 

pertukaran timbal balik negatif yang timbul akibat 

hilangnya jasa ekosistem, dan memaksimalkan 

pertukaran timbal balik positif antara aksi pembangunan 

dan manfaat yang diberikan oleh jasa ekosistem. Maksud 

diintegrasikannya jasa ekosistem ke dalam perencanaan 

pembangunan adalah untuk mewujudkan kesetaraan 

yang memungkinkan keputusan diambil berdasarkan 

informasi terbaik yang mungkin, dan untuk 

mengidentifikasi pada titik mana konsekuensi yang tidak 

dapat dihindari memerlukan suatu bentuk remediasi atau 

mitigasi. 

   

 

An   Eksternalitas dapat didefinisikan sebagai konsekuensi 

positif atau negatif dari suatu kegiatan ekonomi yang 

dialami oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan, yang 

tidak tercermin dalam harga barang atau jasa yang 

diproduksi dan yang atasnya tidak ada kompensasi 

yang dibayar atau diterima. Biaya atau kehilangan ini 

dirasakan oleh yang lain, oleh perekonomian yang le-

bih lebar, atau bahkan sebagai efek trans-batas atau 

oleh generasi mendatang. Contoh eksternalitas ling-

kungan yang positif adalah ketika investasi pemegang 

hak atas tanah di area konservasi tangkapan air atas 

bermanfaat bagi pengguna hilir. Contoh eksternalitas 

negatif adalah ketika abstraksi hulu air menyisakan 

arus atau kualitas yang tidak mencukupi bagi manusia 

dan sistem alam di hilir. Biaya peluang adalah nilai bagi 

perekonomian suatu barang, jasa atau sumber daya 

dalam penggunaan alternatif terbaik berikutnya. Biaya 

peluang merupakan manfaat yang hilang atau berku-

rang akibat memilih untuk menggunakan lahan, sum-

ber daya atau jasa ekosistem dengan cara tertentu. 

 
Sumber: Emerton dan Howard 2008 



    

 
 

 
 

 
 

BAGIAN 2 
 

Menerapkan pendekatan 
langkah demi langkah 
terhadap pengintegrasian 
jasa ekosistem ke dalam 
perencanaan pembangunan 
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Garis besar langkah 
 

Pendekatan IES langkah demi langkah bertujuan 

membekali para praktisi dengan kerangka kerja praktis dan 

relevan dari segi kebijakan untuk mengintegrasikan jasa 

ekosistem ke dalam   

- 

rencana pembangunan. Bagan 4 merangkum langkah-

langkah ini, yang kemudian diuraikan secara rinci dalam 

bab-bab berikut. 

 
Bagan 4 Garis besar langkah dalam pendekatan IES 

 

Langkah Uraian singkat 

Langkah 1 
Mendefinisikan 

lingkup  

• Langkah pertama semuanya adalah tentang menetapkan tujuan dan rancang bangun 

proses dengan mendefinisikan tujuan, lingkup, dan pemangku kepentingan pokok yang 
akan dilibatkan. 

 

 
 
 
 

Langkah 2 
Pengecekan & 

pemprioritasan 
 
 
 
 

Langkah 3 
Identifikasi kon-

disi, tren dan 

pertukaran timbal 

balik / trade-offs 
 
 
 
 

Langkah 4 
Menilai 

kerangka 

kelembagaan & 

budaya 
 

 
 

Langkah 5 
Menyiapkan 

pengambilan 

keputusan yang 

lebih baik  
 

 
 
 
 
 
 
 

Langkah 6 
Melaksanakan 

perubahan  

• Langkah kedua akan membantu Anda memprioritaskan jasa ekosistem yang paling relevan 

dengan rencana pembangunan dan penerima manfaat/ kelompok sasaran utamanya. Cobalah 
berfokus pada 3-6 jasa ekosistem yang dipandang merupakan sumber risiko atau peluang bagi 
rencana pembangunan Anda agar menghasilkan hasil yang kongkret. Langkah ini juga akan 
membantu Anda mengidentifikasi pengguna jasa ekosistem yang dapat berdampak pada atau 
terdampak oleh rencana pembangunan. 

 

• Pada langkah ini, dilakukan analisa terhadap status saat ini dan tren pokok dalam penawaran dan 

permintaan untuk jasa ekosistem tertentu. Rancangan analisa situasi akan disusun untuk menilai 
keadaan jasa ekosistem saat ini dan analisis akan dilakukan terhadap perubahan yang mungkin 
terjadi di masa depan dalam hal permintaan dan penawaran. Selanjutnya, Anda akan menilai 
pendorong-pendorong utama yang mempengaruhi jasa ekosistem dalam lingkup dan 
kemungkinan tren masa depan  akibat perubahan dalam faktor pendorong. Langkah ini akan 
mengilustrasikan hubungan sebab akibat dalam lingkup Anda. 

• Langkah ini akan memberikan kepada Anda gambaran umum tentang kerangka kelembagaan 

dan budaya, termasuk analisis kebijakan, peraturan dan aturan informal yang secara langsung 
maupun tidak berpengaruh terhadap jasa ekosistem utama Anda, dan juga institusi pokok dan 
otorita tradisional yang mempengaruhi pengelolaan ekosistem. Informasi ini akan membantu 
Anda memahami penyebab yang melandasi faktor pendorong yang ada yang mempengaruhi 
jasa ekosistem. Hasilnya akan menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menimbang upaya 
yang dapat dilakukan dalam langkah selanjutnya. 

• Terlebih dahulu buat rangkuman risiko dan peluang utama bagi rencana pembangunan Anda 

menggunakan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Berdasarkan risiko dan 
peluang yang telah diidentifikasi tersebut, Anda akan menilai berbagai opsi dan instrumen 
kebijakan guna mempertahankan atau meningkatkan arus jasa ekosistem tertentu yang 
relevan dengan rencana pembangunan Anda, dan untuk mengurangi setiap efek negatif 
pada jasa ekosistem beserta penggunaannya yang timbul dari rencana pembangunan.  

Bertitik tolak dari informasi yang dihasilkan dalam langkah-langkah terdahulu, lakukan 

identifikasi pintu masuk bagi proses pokok pembuatan keputusan. Tentukan apakah 

suatu penilaian ekonomi terhadap jasa ekosistem prioritas Anda dapat menjadi alat 

yang berguna untuk memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rencana pembangunan. 

 

• Dalam langkah ini, Anda akan mendefinisikan strategi pelaksanaan yang akan Anda 

tempuh dan rencana kerja kongkret, termasuk kebijakan dan instrumen, keterlibatan 
pemangku kepentingan, tanggung jawab dan aksi, dan sumber-sumber daya 
keuangan. 
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Pertanyaan-pertanyaan pemandu 

• Apa isu pokok pembangunan/ pengelolaan yang perlu diselesaikan, dan sampai tujuan mana? 

• Siapa pemangku kepentingan yang relevan, dan bagaimana mereka sebaiknya berpartisipasi dalam proses? 

• Apa tonggak capaian proses dan capaian yang diharapkan? 

• Apa persyaratan bagi staf, dana dan input lainnya? 

• Bagaimana Anda mengkomunikasikan pesan pokok kepada kelompok sasaran? 

• Bagaimana rencana pembangunan tergantung dan berdampak pada jasa ekosistem? 

• Pemangku kepentingan utama yang mana yang terdampak oleh jasa ekosistem? 

• Bagaimana manfaat dan biaya didistribusikan di antara berbagai kelompok yang berbeda-beda? 

• Apakah timbul bidang-bidang potensial terjadinya konflik, kompetisi atau sinergi? 

• Jasa ekosistem mana yang merupakan prioritas bagi rencana pembangunan, dan mengapa? 
 

• Apa jenis informasi dan bukti yang terkait dengan kondisi dan tren jasa ekosistem yang ada dan apa 

kesenjangan informasi yang ada? 

• Apa kondisi saat ini dan kemungkinan tren masa depan dalam penawaran dan permintaan jasa ekosistem yang diidentifikasi?  

• Apa dan siapa yang merupakan pendorong utama perubahan? 

• Pertukaran timbal balik apa yang mungkin timbul antara sasaran pembangunan dan jasa ekosistem, atau antara kelompok-kelompok  

pemangku kepentingan? 
 

• Lembaga mana yang mengatur ekosistem dan jasa ekosistem? Siapa berpartisipasi di dalamnya, dan dalam keputusan yang mereka ambil?  

• Kebijakan, peraturan atau insentif mana, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan ekosistem dan jasa 

ekosistem oleh masyarakat? Siapa atau apa yang mereka targetkan, dan bagaimana penegakannya? 

• Adakah konflik atau inkonsistensi antara kerangka kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya, dan 

insentif yang ditimbulkannya?  

• Jenis kebutuhan, kepentingan dan hak apa yang mendorong pilihan pengelolaan sehubungan dengan ekosistem? 

 

• Apa risiko dan peluang yang menyangkut jasa ekosistem bagi rencana pembangunan yang muncul 

sebagai akibat dari penilaian yang sedang berlangsung? 

• Dapatkah penilaian ekonomi berguna? Dan jika demikian, apa yang harus dicakup di dalamnya? 

• Apa opsi kebijakan paling layak dan pintu masuk yang digunakan untuk menangkap peluang jasa ekosistem dan mengurangi atau menghindari 

risiko? 

• Jenis pengalaman apa (positif maupun negatif) yang menyangkut pelaksanaan instrumen dan mekanisme 

tertentu yang sudah ada di wilayah tersebut dan dapat ditingkatkan? 
 

 
 

• Apakah opsi kebijakan yang diprioritaskan realistis, layak (dapat dijalankan), dapat diterima dan bertalian secara logis dengan rencana 

pembangunan? 

• Apakah ada kapasitas keuangan, teknis, sumber daya manusia dan kelembagaan yang diperlukan untuk digunakan pada opsi kebijakan yang 

dipilih? 

• Siapa yang akan dilibatkan dalam melaksanakan langkah kebijakan, dan dalam peran apa? 

• Bagaimana dampak dari langkah-langkah kebijakan akan dimonitor? 

• Bagaimana pembelajaran akan dihasilkan, dibagikan dan dikomunikasikan? 23 



 
 

 
 

Rencana Pembangunan 

Provinsi Indare, Bakul 

 
Negara Bakul sengaja  “diciptakan” 

untuk mengilustrasikan bagaimana  

pendekatan IES dapat diterapkan. 

Meskipun negara itu negara rekaan, 

kondisi yang diuraikan di sini 

mencerminkan pengalaman 

sesungguhnya. 

 
Bakul adalah negara berpenghasilan 

menengah ke atas (sebagaimana 

didefinisikan oleh Bank Dunia), 

dengan perekonomian berorientasi 

pada pasar. Pendapatan per 

kapitanya diperkirakan sebesar 

US$5.000 dan negara ini mempunyai 

skor Indeks Pembangunan Manusia 

relatif tinggi, 0.72. 
 
 

Berdasarkan sejarahnya, kinerja perekonomian negara ini 

sangat tergantung pada ekspor, yang memberikan 

pemasukan devisa untuk membiayai impor dan membayar 

utang luar negeri. Meskipun ekspor memberikan 

pemasukan yang besar, pendapatan tidak terdistribusi 

secara merata. Menurut survei terakhir penilaian kemiskinan 

nasional, 30 % penduduk negara ini tergolong miskin, 

termasuk 10 % yang sangat miskin. Kemiskinan terutama 

tampak jelas di antara penduduk pribumi yang tinggal di 

hutan, yang mendiami daerah dataran tinggi, sedangkan 

kesenjangan pendapatan juga meningkat di antara petani 

kecil di daerah pedesaan. Sektor pertanian menghasilkan 

lebih dari setengah PDB nasional 
 

 
Bakul adalah negara kecil nan cantik dengan 

keanekaragaman alam dan budaya yang luar biasa. 

Barisan Pegunungan Besar membagi negara itu menjadi 

dua wilayah geografi utama: dataran tinggi di bagian barat 

dan dataran rendah di bagian timur. Hanku, kota terbesar 

sekaligus ibukota negara tersebut berada di pantai timur 

provinsi Indare. Namun, kota pesisir Moneila di provinsi 

Exportul di bagian tenggara dianggap sebagai pusat 

ekonomi Bakul. Selain itu, ada pusat-pusat niaga lainnya, 

yang terpenting di antaranya adalah Kalu, di provinsi 

Belandu di dataran tinggi bagian barat. Kegiatan ekonomi 

di Belandu didominasi oleh pemerahan susu di dataran 

tinggi rumput di daerah aliran sungai Milaku. 

 
 
 
 
 
 
 
Bulan-bulan terakhir ini terasa sangat berat bagi provinsi 

Indare. Musim kering berlangsung lebih lama daripada 

biasanya, dan Sungai Milaku hampir kering airnya. 

Sekarang musim hujan ditandai dengan curah hujan yang 

tidak lazim. Bulan lalu, sebagian besar daerah tangkapan 

air Sungai Milaku dan bahkan ibukota Hanku dilanda banjir 

paling parah sepanjang yang dapat diingat oleh orang yang 

masih hidup, sehingga penduduk beberapa pemukiman 

terpaksa harus dievakuasi dan instalasi penjernihan air 

terpaksa harus ditutup.  

 

Dalam pertemuan terakhir Komite Pembangunan Provinsi 

Indare, beberapa anggota menyatakan kekhawatirannya 

mengenai banjir yang terjadi baru-baru ini. Ini membuat 

mereka semakin sadar bahwa degradasi atau kerusakan 

lingkungan telah memperparah – dan dalam beberapa hal 

bahkan menyebabkan – provinsi tersebut rawan bencana. 

Rencana Pembangunan Provinsi saat ini dinilai perlu 

direvisi, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. 
 

 
 

• Mempromosikan penggunaan bahan bakar biologi 

dengan mendorong partisipasi sektor swasta dalam 

produksi palawija dan konstruksi instalasi 

pengolahan bahan bakar biologi. 

• Memperbaiki mutu dan pasokan air melalui konstruksi 

instalasi penjernihan air yang lebih besar untuk Hanku. 

• Meningkatkan ekspor kayu. 

• Mengembangkan pariwisata berbasis ekologi dan  
masyarakat. 

• Memperbaiki mutu dan produktivitas kakao untuk 

ekspor. 

• Meningkatkan ketahanan pangan. 
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Langkah 1 Mendefinisikan lingkup penilaian & menetapkan titik tolak 
 

 
 

• Apa masalah utama pembangunan/ pengelolaan yang perlu dipecahkan, dan 

hingga mencapai tujuan apa? 

• Siapa pemangku kepentingan yang relevan, dan bagaimana mereka sebaiknya 

berpartisipasi dalam proses? 

• Apa yang menjadi tonggak capaian proses dan capaian yang diharapkan? 

• Apa persyaratan bagi staf, dana dan input lainnya? 

• How are you going to communicate key messages to target groups? 

 

 
Pertanyaan  
Panduan 

Apa yang harus dilakukan? 
 

 
 

 
  

Langkah pertama pendekatan IES adalah langkah persiapan. 
Langkah ini mendefinisikan tujuan dan lingkup penilaian, 
termasuk mempertimbangkan fokus sektoral dan geografi, 
isu pokok atau tantangan pengelolaan yang harus diatasi, 
serta jasa ekosistem utama dan pemangku kepentingan 
utama yang akan dilibatkan. Langkah ini juga melibatkan 
pengorganisasian aspek logistik dan penjadwalan seperti 
penetapan staf, pendanaan, dan tugas yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan penilaian, dan alur waktunya. 
Tujuannya adalah untuk dengan jelas menetapkan batas 
penilaian. Pada akhir langkah 1, harus ada rencana jelas 
tentang bagaimana penilaian akan dilangsungkan, yang 
sebetlumnya telah dibahas dan disepakati oleh para 
pemangku kepentingan. 

 
Tujuan dan ruang lingkup penilaian akan tergantung pada 
rencana pembangunan spesifik yang sedang 
dipertimbangkan. Ingatlah bahwa dimana dan bagaimana 
memulai penilaian dan apa dan siapa yang akan 
diikutsertakan di dalamnya akan ditentukan oleh 
bagaimana proses pembangunan yang sedang Anda 
pertimbangkan berinteraksi dengan jasa ekosistem. 
Capaian yang diinginkan dari proses IES hendaknya 
sudah dipikirkan saat tahap perancangan karena 
penilaian hendaknya ditujukan untuk mengetahui apakah 
tujuan umum berikut ini tercapai, yaitu: 

. 
 
 
• Bersiaplah menyempurnakan lingkup seiring dengan  
berjalannya penilaian. Dengan berjalannya waktu,  
mungkin akan terbukti berguna untuk  
mengurangi atau memperluas fokus, atau melibatkan  

pemangku kepentingan baru 
• Pertimbangkan untuk menyesuaikan waktu yang ditetapkan 

untuk melakukan penilaian sehingga bertepatan dengan 
ketersediaan data, atau bertepatan dengan studi lain yang 
akan menghasilkan informasi yang relevan. 

• Ingatlah bahwa semakin luas pendekatannya, semakin banyak 

pula sumber daya yang akan Anda butuhkan! Usahakan 
penilaian sejelas mungkin dan sesuai dengan sasaran yang 
telah ditetapkan. 

• Jangan lupa bahwa keterlibatan pemangku kepentingan utama 

sangat penting sedari awal,– untuk mengidentifikasi kisaran 
penuh ketergantungan ekosistem dan dampaknya, dan agar 
berhasil mengatasinya. 

 

 
 
 
 

• Untuk memahami ketergantungan dan dampak dari 

sasaran dan langkah pembangunan pada jasa ekosistem. 

• Untuk memberikan informasi tentang bagaimana 

menghindari pertukaran timbal balik negatif dan 
mencapai pertukaran timbal balik yang memberikan 
manfaat. 

• Untuk mengidentifikasi opsi kongkret untuk 

memaksimalkan kaitan positif dan sinergi antara jasa 
ekosistem dan sasaran pembangunan. 

Bagaimana melakukannya? 

 
Keputusan awal tentang lingkup dan batas penilaian 
biasanya akan dilakukan oleh pembuat keputusan utama 
dalam proses perencanaan pembangunan tertentu yang 
sedang diperiksa, dengan bantuan dari tenaga ahli teknik 
yang akan secara luas mendefinisikan masalah-masalah 
pokok pembangunan dan jasa ekosistem yang perlu 
diperiksa secara lebih rinci. Sebagaimana disebutkan di 
atas, unsur penting untuk dipertimbangkan termasuk fokus, 
proses dan input penilaian, dan juga output yang 
diharapkan. Beberapa alat dapat membantu memutuskan 
parameter-parameter ini seperti pertemuan awal dan sesi 
curah pendapat, dan koalisi serta sintesis dari literatur dan 
data yang relevan. Mengidentifikasi pemangku kepentingan 
yang terdampak oleh atau yang berdampak pada jasa 

ekosistem merupakan bagian mendasar dari perencanaan 
pendahuluan ini. Perlu ada kejelasan sedari awal proses 
tentang kelompok, individu dan instansi mana yang 
hendaknya dilibatkan dalam penilaian. Ini dapat mencakup, 
misalnya, anggota masyarakat, pejabat dan pimpinan 
daerah setempat, kalangan usaha, kelompok produsen 
atau konsumen, instansi kementerian atau lembaga 
pemerintah,  organisasi non pemerintah dan tenaga ahli 
ilmiah. Kriteria yang mungkin untuk memprioritaskan 
pemangku kepentingan mencakup berpikir tentang siapa 
yang mengelola, mengatur, bergantung dan berdampak 
pada jasa ekosistem dalam konteks rencana 
pembangunan yang sedang dipertimbangkan. Meskipun 
beberapa dari kelompok ini dapat diketahui dengan jelas 

            
25 



Output yang diharapkan dari langkah  1: 
 Ada definisi yang jelas tentang masalah atau 

persoalan pengelolaan yang akan diatasi melalui 
penilaian  

 Ada tujuan, lingkup dan capaian yang diharapkan 
melalui penilaian tersebut yang telah disepakati dan 
terdokumentasi 

 Ada rencana kerja yang telah disepakati dan 

 
 

 
 

USAHAKAN 

AGAR TETAP 

PUAS 

PANTAU 

KELOLA DARI 

DEKAT 

Tetap 

informasi-

kan terus 

 

pengaruhnya (misalnya, petani yang dilibatkan dalam 
proyek perbaikan pertanian, atau industri yang mencemari 
sungai tertentu), kelompok-kelompok lainnya mungkin 
memberikan pengaruh yang walaupun kurang begitu jelas 
tetapi tidak kalah pentingnya. Contohnya meliputi produsen 

dan konsumen di luar lokasi proyek, Kementerian 
Keuangan, atau tokoh setempat yang pendapatnya 
didengar masyarakat. Adalah penting untuk melakukan 
penelusuran kegiatan pembangunan melalui rantai sebab 
akibat, termasuk cara keputusan dibuat dan ditegakkan.  

Bagan 5 Kisi-kisi kekuasaan/ kepentingan 

untuk memprioritaskan pemangku 

kepentingan 

 
 
Tinggi

 
Inti dari pendekatan IES adalah sifatnya yang partisipatif. 
Begitu diidentifikasi, pemangku kepentingan utama 
hendaknya diajak masuk ke proses perencanaan sesegera 
mungkin. Ini akan menjadi faktor penting yang menentukan 
kualitas lebih lanjut dari penilaian yang dilakukan: konsultasi 
dengan pemangku kepentingan akan membantu 
menyempurnakan dan memfokuskan tujuan dan lingkup 
sehingga mencerminkan realita situasi yang ada di 
lapangan, dan akan memungkinkan dibangunnya perspektif 
dan pengetahuan baru ke dalam rancang bangun 
penilaian. Ini juga merupakan langkah penting untuk 
meningkatkan kesediaan dan keberterimaan dari mereka 
yang dilibatkan, termasuk kelompok-kelompok yang 
mungkin pada akhirnya akan bertanggung jawab untuk 
melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari 
penilaian tersebut. Pemahaman umum tentang 
tantangan-tantangan pengelolaan di antara pemangku 
kepentingan dapat ikut mendorong terciptanya aliansi dan 
mempercepat tercapainya solusi.  

Tingkat

keku-

asaan 
 
 
 

Rend
ah 

 
 

 
 
Low 

 

 
 
Rendah                   
Tingkat 
Kepentingan               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
High 

 
 
 
            tinggi 
 
 
Source:  www.mindtools.com 

 
Ada berbagai alat yang dapat digunakan untuk membantu 
mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan. 
Setelah mendefinisikan lingkup awal dan batas penilaian, 
pemetaan pemangku kepentingan akan selalu berguna 
untuk dilakukan. Pertemuan tatap muka dengan pemangku 
kepentingan inti juga dapat membantu mengidentifikasi 
kelompok-kelompok tambahan yang perlu diikutsertakan 
dalam proses. Anda dapat, misalnya, mulai dengan 
menyelenggarakan lokakarya kecil untuk mempresentasi-
kan pendekatan IES, dan dalam lokakarya itu Anda dapat 
mengundang perwakilan-perwakilan dari berbagai 
organisasi. Menyusun gugus tugas atau kelompok kerja 
baru untuk memandu proses, atau memberikan mandat 
pada gugus tugas atau kelompok yang ada, adalah pilihan 
yang baik untuk diambil. 

Pada tahap ini, pelibatakan pemangku kepentingan dan 
rencana komunikasi hendaknya dirumuskan, mencakup 
setiap tahap proses penilaian dari tahap perancangan 
hingga pelaksanaan rekomendasi-rekomendasinya. Selain 
siapa yang harus dilibatkan dalam penilaian, satu hal yang 
perlu dipikirkan masak-masak adalah bagaimana mereka 
hendaknya dilibatkan. Kelompok dan individu yang 
berbeda memiliki tingkat pengaruh dan andil yang berbeda 
pula dalam proses pembangunan dan jasa ekosistem yang 
sedang dipertimbangkan, dan perlu dilibatkan pada  tingkat 
yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Pertanyaan 
pokok untuk ditanyakan adalah: siapa yang harus tetap 
diberi informasi, diajak berkonsultasi, ikut ambil bagian 
dalam pengambilan keputusan dan secara aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan?  Bagan 5 memberikan 
kerangka kerja yang berguna untuk mengorganisasikan 
dan merencanakan partisipasi pemangku kepentingan. 
Komunikasi juga merupakan unsur mendasar dan 
berkelanjutan dari seluruh proses IES: Anda hendaknya 
mengidentifikasi kelompok sasaran dan pesan pokok 
segera sesudah lingkup dasar dan pemangku kepentingan 
untuk penilaian ditentukan. 

 
 
 

 

26         terdokumentasi untuk penilaian. 

                  •      Ada peta pemangku kepentingan                              
                                  dan rencana pelibatannya 

  •       Ada rencana komunikasi. 

http://www.mindtools.com/
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Rencana Pembangunan Provinsi Indare, Bakul 
 

 
Keputusan awal untuk melakukan penilaian IES 

dilakukan oleh anggota Komite Pembangunan 
Provinsi Indare. Mereka memprioritaskan enam aspek 
rencana pembangunan (mempromosikan bahan bakar 
biologi/ nabati, memperbaiki mutu dan pasokan air, 
meningkatkan ekspor kayu, mengembangkan wisata 
ekologi dan berbasis masyarakat, memperbaiki mutu 
kakao untuk ekspor dan meningkatkan ketahanan pangan, 
dan terutama amat berkepentingan untuk memastikan 
agar sasaran-sasaran ini mampu bertahan menghadapi 
kemungkinan terjadinya bencana alam maupun bencana 
akibat ulah manusia serta tekanan-tekanan di masa yang 
akan datang. Pada awalnya, Komite sangat khawatir 
tentang efek hilangnya hutan daerah aliran sungai dan 
lahan basah, dan berkurangnya jenis-jenis palawija/ 
tanaman pangan dan hewan ternak asli daerah yang 
bersangkutan serta praktik pengelolaan lahan yang terkait 
dengannya. 

 
Setelah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan ini, Komite 
menyelenggarakan pertemuan yang lebih besar yang 
melibatkan pembuat keputusan, perencana dan ahli-ahli 
teknis dari kementerian induk para anggota Komite. 
Peneliti dari Universitas Hanku juga diundang untuk hadir, 
begitu pula perwakilan dari organisasi non pemerintah 
utama tingkat nasional di bidang pembangunan dan donor 
internasional yang bekerja di sektor kehutanan, air, 
pertanian dan pariwisata di Bakul. Pada tahap ini, tidak 
ada atau hanya sedikit konsultasi yang dilakukan dengan 
pengguna lahan dan sumber daya di Provinsi Indare atau 
di tempat lain, meski undangan diberikan secara nasional 
ke asosiasi industri dan kelompok konsumen perkotaan.    
 

Pertemuan dilaksanakan dengan gambaran 
umum pendahuluan tentang bagaimana jasa 
ekosistem dapat dikaitkan dengan sasaran 
Rencana Pembangunan Provinsi, menyiapkan 
peta pemangku kepentingan, dan 
merumuskan visi bersama tentang bagaimana 
kelestarian lingkungan harus dikaitkan dengan 
sasaran pembangunan. Sebagai hasil dari 
pertemuan tersebut, dibentuk Gugus Tugas 
Jasa Ekosistem dan Pembangunan, yang 
beranggotakan organisasi dan instansi/ 
lembaga yang telah disebut di atas. Gugus 
tugas ini diberi mandat untuk mengawasi dan 
memandu proses IES, dan mengelola 
komunikasi dengan lembaga-lembaga yang 
diwakili oleh para anggota. Satu anggota staf 
dari tiap Unit Lingkungan, Unit Pembangunan 
Pertanian, Universitas Hanku, dan Komite 
Pembangunan Provinsi (ketua gugus tugas), 
diperbantukan untuk bekerja pada penilaian 
IES selama 3 bulan berikutnya. Selanjutnya, 
suatu rencana pendahuluan komunikasi dan 
pelibatan pemangku kepentingan disiapkan 
oleh suatu sub-kelompok dari gugus tugas 
tersebut. 

 
Setelah beberapa kali pertemuan, gugus tugas 
menyusun rencana kerja untuk penilaian IES. Ini 
diserahkan kepada Komite Provinsi yang menyetujuinya 
dengan sedikit perubahan dan setuju untuk 
mengalokasikan anggaran yang cukup untuk 
melaksanakannya. Lalu disusun ringkasan daftar 
keterampilan teknis yang dibutuhkan. Beberapa di 
antaranya ditawarkan untuk diberikan sebagai kontribusi 
non-uang oleh anggota gugus tugas. Selain itu, 
kerangka acuan disiapkan untuk tugas pokok dan input 
teknis, lalu ditawarkan lewat tender oleh perusahaan 
konsultan. 
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Langkah 2 Mengecek dan memprioritaskan jasa ekosistem 
 

• Bagaimana rencana pembangunan tergantung dan berdampak pada jasa ekosistem? 

• Pemangku kepentingan utama yang mana yang terdampak oleh jasa ekosistem? 

• Bagaimana manfaat dan biaya didistribusikan di antara berbagai kelompok? 

• Apakah timbul bidang-bidang yang berpotensi konflik, kompetisi atau sinergi? 

• Jasa ekosistem mana yang perlu diprioritaskan bagi rencana pembangunan? Mengapa? 

 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan 

Panduan 

 
 

Apa yang harus dilakukan? 
 

Setelah mendefinisikan lingkup dan batas penilaian, dan 
setelah menyepakati proses yang akan diikuti, langkah 
kedua adalah mengenali dengan cara bagaimana 
rencana pembangunan paling tergantung dan 
berdampak pada jasa ekosistem. Di sepanjang langkah 
kedua ini, terdapat fokus yang kuat pada pemangku 
kepentingan yang terdampak, dan pada distribusi biaya 
dan manfaat di antara berbagai kelompok. Pada akhir 
langkah 2, harus ada pemahaman yang jelas tentang 
bagaimana rencana pembangunan bergantung pada 
dampak jasa ekosistem. Daftar jasa ekosistem prioritas 
yang paling relevan dengan penilaian juga akan 
diidentifikasi. Pemprioritasan adalah perlu karena 
membantu mengurangi kompleksitas, waktu dan biaya 
penilaian. Dalam banyak hal, tidaklah mungkin (dan juga 
tidak perlu) mempertimbangkan tiap-tiap dan masing-
masing jasa ekosistem. 

 

 

 
• Cobalah meminimalkan kompleksitas yang ada, 

terutama jika sumber daya yang ada terbatas: ini 
hanya sekedar upaya untuk melakukan penge-
cekan. Ingatlah bahwa Anda dapat kembali lagi 
ke langkah ini apabila ada informasi baru 
muncul. 

• Apabila penilaian ketergantungan dan dampak 
menjadi terlalu sulit, ulangi langkah 1 untuk 
mempersempit atau memfokuskan kembali 
lingkup yang ada. 

 Pertimbangkan untuk menerapkan 
kriteria tambahan apabila upaya pertama 
untuk memprioritaskan jasa ekosistem 
gagal mempersempit daftar tersebut 
menjadi lima. 

 Pertimbangkan sekurang-kurangnya satu 
jasa ekosistem yang mungkin 
memainkan peran penting bagi kelompok 
sosial paling rentan.. 

 
 

Bagaimana melakukannya? 
 

Untuk menentukan jasa ekosistem mana 

 
 

Check 
Annex 

   yang berkaitan dengan rencana 
pembangunan Anda, pemeriksaan dasar 
hendaknya dilakukan. Pertama, daftar dari 
semua jasa ekosistem yang berkaitan 
dengan rencana pembangunan harus 
disusun. 

Lampiran (Tabel 7) memberikan daftar jasa ekosistem 
yang komprehensif, yang dapat membantu dalam hal ini. 
Lalu, ketergantungan dan dampak pokok rencana 
pembangunan harus diidentifikasi, menggunakan 
definisi berikut (diadaptasi dari OECD 2008): 

 

• Rencana pembangunan tergantung pada jasa eko-sistem 

jika jasa tersebut merupakan input atau jasa tersebut 
memungkinkan, meningkatkan atau meng-atur kondisi 
yang diperlukan agar capaian berhasil. Misalnya, suatu 
rencana pembangunan pesisir da-pat tergantung pada 
jasa perlindungan dari badai yang diberikan oleh lahan 
basah atau bakau. De-ngan kata lain, jika rencana itu 
amat tergantung pada jasa ekosistem dan jasa ekosistem 
tersebut menjadi langka atau terdegradasi, maka rencana 
pembangunan (atau sekurang-kurangnya bagian dari 
padanya) dapat gagal atau menjadi mahal. 

• Rencana pembangunan berdampak pada jasa ekosistem 

jika aksi yang berkaitan dengannya mengubah kuantitas 
atau kualitas suatu jasa. 

 

Misalnya, rencana pembangunan pesisir juga dapat 
mempengaruhi jasa perlindungan dari badai yang diberikan 
oleh lahan basah atau bakau. Dampaknya dapat bersifat positif 
(meningkatkan kualitas atau kuantitas jasa ekosistem) atau 
bersifat negatif (mengurangi kualitas atau kuantitas jasa 
ekosistem). 
 

Matriks sederhana dapat membantu melakukan 
pengecekan (Tabel 2). Tiap baris bersesuaian dengan 
suatu jasa ekosistem; tiap kolom berkaitan dengan suatu 
sasaran pokok pembangunan atau kegiatan. Memberikan 
skor ke tiap blok menurut tingkat ketergantungan/ dampak 
(0 = netral, 1= kurang relevan, 2= cukup hingga sangat 
relevan) memberikan jalan untuk memprioritaskan jasa 
ekosistem yang paling penting.  Jasa dengan skor 
agregat tertinggi adalah jasa ekosistem yang 
menampilkan ketergantungan atau dampak tertinggi 
dalam kaitannya dengan rencana pembangunan, dan 
hendaknya diprioritaskan dalam langkah-langkah 
berikutnya dari penilaian tersebut. 
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Tabel 2 Matriks untuk mengidentifikasi dampak dan ketergantungan rencana pembangunan pada jasa ekosistem 
 

   Jasa ekosistem   Sasaran atau kegiatan pembangunan  Total skor 
 
 
 

 
Jasa penyediaan 

 

Pangan 

Bahan baku  

Air bersih 
Sumber daya obat 

Jasa pengatur 

Mengatur iklim lokal 
dan mutu udara 

 
Menyerap dan 
menyimpan karbon  

 

Mengurangi dampak 
kejadian ekstrem 

 

Pengolahan air limbah 
 

Mencegah erosi, menjaga 
kesuburan tanah 
Penyerbukan  
 

Pengendalian biologi  

Jasa pendukung  

Habitat untuk spesies  

Memelihara keanekaragaman 
genetika 

 

Jasa budaya 
 

Rekreasi dan kesehatan 
mental dan fisik 

 

Pariwisata 
 

Apresiasi estetika dan 
inspirasi untuk budaya, seni 
dan desain 

 

Pengalaman spiritual & 
kekhasan suatu tempat 

 

Total skor 

 
A  B  C …  etc. … 

 

Tergantung Dampak Tergantung Dampak Tergantung Dampak Tergantung Dampak 

 
 
 

Sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk 
mengidentifikasi dan memberikan skor pada 
ketergantungan dan dampak jasa ekosistem dapat 
dikumpulkan dengan menggabungkan kajian pustaka, 
analisis data, dan konsultasi dengan tenaga ahli/ 
pemangku kepentingan. Namun, pada tahap ini, di mana 
yang sedang berlangsung hanyalah pengecekan cepat 
terhadap jasa ekosistem (tinjauan rincinya akan 
dilaksanakan pada langkah 3), hendaknya dicatat bahwa 
sekumpulan besar informasi dan opini umumnya terletak 
“di belakang” matriks. Adalah penting untuk mencatat 
mengapa skor tertentu diberikan, dengan mencatat 
hakikat dan besarnya ketergantungan dan dampak 
ekosistem, siapa yang terdampak olehnya, dan apa jenis 
efek dan implikasi tidak langsung yang mungkin 
ditimbulkannya. Informasi ini akan terbukti vital dalam 
melaksanakan langkah lebih lanjut dari penilaian tersebut, 
yang meneropong jasa ekosistem secara lebih rinci.  

Ada baiknya diingat bahwa peringkat dan penentuan skor 
ketergantungan dan dampak jasa ekosistem tidaklah 
bersifat “ilmiah”, dalam artian bahwa skor tersebut 
sebagian besar akan ditentukan oleh orang-orang yang 
telah berpartisipasi dalam pengecekan. Karena itu, 
konsultasi yang Anda lakukan sedapat mungkin mengikut-
sertakan semua pihak tanpa terkecuali guna memastikan 
adanya keseimbangan pendapat dan persepsi dari 
berbagai pemangku kepentingan. Di beberapa bidang juga 
mungkin dijumpai tingkat ketidakpastian yang tinggi karena 
kurangnya data dan pengetahuan tentang proses 
ekosistem, interaksi dan kasualitas (sebab-akibat). Meski 
setiap upaya perlu dilakukan untuk mengumpulkan data 
terakurat dan termutakhir (dalam jangka waktu dan 
sumber daya yang tersedia untuk studi itu), hendaknya 
disadari bahwa basis bukti untuk matriks tersebut tidak 
akan luput dari banyak kesenjangan dan 
ketidaksempurnaan. 
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Ketika melakukan penentuan skor (skoring), masalah 
distribusi harus selalu dipertimbangkan. Anda harus 
mempertimbangkan fakta adanya sebagian masyarakat 
yang amat tergantung pada jasa ekosistem, dan mungkin 
hanya memiliki segelintir pilihan atau sumber daya yang 
dapat digunakan jika ekosistem tempat mereka bergan-
tung terdegradasi atau hilang. Selain itu, mungkin ada 
alasan lain, politik, sosial atau pembangunan mengapa 
perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok 
tertentu. Ketika dampak dan ketergantungan secara tidak 
proporsional berdampak negatif pada perempuan, 
masyarakat adat atau penduduk miskin pedesaan, 
misalnya, mereka dapat diberi bobot yang relatif lebih 
tinggi. Sebaliknya, bila ketergantungan diasosiasikan 
dengan praktik illegal atau tak berkelanjutan, atau jika 
sudah ada alternatif yang terjangkau bagi pemangku 
kepentingan yang terkena dampak negatif, bobot yang 
relatif lebih rendah dapat diberikan. 

 
Berdasarkan hasil pengecekan, hendaknya disusun daftar 
prioritas jasa ekosistem dari segi ketergantungan dan 
dampak rencana pembangunan pada jasa ekosistem. 
Skoring tersebut juga akan menyoroti bidang konflik yang 

 

potential, sinergi 

kompetisi, yang dapat 

menghasilkan pertukar-

an timbal balik (ini akan 

dibahas secara rinci 

dalam langkah berikut-

nya dari penilaian). 

Meskipun jumlah jasa ekosistem yang pokok bagi suatu 
rencana pembangunan tentunya akan tergantung pada 
konteks spesifik, dan juga pada lingkup dan kompleksitas 
rencana itu sendiri, sebaiknya dibuat ringkasan daftar 
berisi tak lebih dari lima atau enam jasa ekosistem untuk 
tinjauan dan penilaian yang lebih rinci. Sejumlah besar 
jasa ekosistem prioritas akan ditambahkan pada 
kompleksitas tersebut, waktu dan tuntutan sumber daya 
dari penilaian lebih lanjut, dan dapat berisiko membuah-
kan hasil yang tidak kongkret maupun spesifik. 

 
Output yang diharapkan dari langkah  2: 

 

• Matriks yang menunjukkan ketergantungan dan dampak 

jasa ekosistem dalam kaitannya dengan rencana 
pembangunan. 

• Catatan yang menjelaskan skoring jasa ekosistem, dan 

penjabaran hakikat, besaran, distribusi dan basis bukti 

 

 
 

ke kaitan antara rencana pembangunan dan jasa 
ekosistem. 

• Daftar yang disepakati tentang jasa ekosistem prioritas 

untuk penilaian lebih lanjut. 

 

 
Rencana Pembangunan Provinsi Indare, Bakul 

 

 
Berdasarkan pengecekan awal yang dilakukan 
anggota Komite Pembangunan Provinsi Indare,  

sepuluh jasa ekosistem telah diidentifikasi sebagai yang 
terutama penting bagi rencana pembangunan. Tiga 
lokakarya telah diadakan untuk menilai ketergantungan dan 
dampak ini secara lebih rinci. Satu lokakarya 
diselenggarakan di Hanku untuk staf dari Kementerian 
Kehutanan, Pertanian, Air dan Sanitasi. Lokakarya kedua, 
dengan Universitas Hanku sebagai tuan rumah, dihadiri 
oleh ahli keanekaragaman hayati dan ilmuwan ternama. 
Lokakarya ketiga dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah 
daerah, koperasi perikanan dan komunitas pertanian.  . 

 
Lokakarya tersebut menghasilkan serangkaian 
penyempurnaan bagi daftar jasa ekosistem, dan 
melakukan skoring untuk menentukan nilai penting jasa-
jasa ekosistem tersebut. Setelah proses ini diliput oleh 
media setempat, wakil-wakil dari masyarakat adat yang 
tinggal di hutan datang memprotes Komite Pembangunan 
Provinsi Indare karena mereka tidak diikutsertakan dalam 
proses tersebut.  

30 Dialog meja bundar pun dengan tergesa-gesa diadakan,  
mengajak anggota masyarakat adat untuk duduk bersama 
dengan pemangku kepentingan lainnya. Dialog tersebut  

menambah tujuh jasa ekosistem lagi ke dalam daftar, dan 
menyoroti sejumlah sumber daya berpotensi konflik dan 
pertukaran timbal balik yang sebelumnya tidak pernah 
dipertimbangkan. 

 
Berkat proses ini, jelaslah bahwa jasa ekosistem prioritas 
bagi Rencana Pembangunan Provinsi Indare adalah 
pangan, bahan baku, air bersih, berkurangnya tingkat 
keparahan kejadian-kejadian ekstrem, tercegahnya erosi 
dan terjaganya kesuburan tanah. Selanjutnya, jelaslah 
bahwa: 
 

• Sasaran Rencana Pembangunan Provinsi Indare sangat 

tergantung pada beberapa jasa ekosistem. Misalnya, 
pembangunan ekoturisme dan wisata berbasis komunitas 
berkisar seputar konservasi habitat pesisir pedesaan dan 
hutan, sedangkan ketahanan pangan tergantung pada 
terpeliharanya agro-ekosistem, termasuk tanaman pangan 
dan jenis ternak asli setempat, dan spesies liar yang 
berfungsi sebagai penyerbuk. 

• Sasaran pembangunan juga berdampak besar pada jasa 

ekosistem. Misalnya, baik produksi bahan bakar nabati 
maupun produksi kakao, mendorong terjadinya 
penggundulan lahan berumput, polusi dan drainase lahan 
basah, dan digantikannya tanaman endemik setempat 
dengan tanaman (yang dapat digunakan sebagai) bahan 
bakar, sementara meningkatnya ekspor kayu berdampak 
berat pada keutuhan kawasan hutan alam dan 
menggerogoti kemampuannya menyangga daerah aliran 
sungai yang penting dan fungsi pengendali erosi. 



 
 

Jasa Penyediaan  

Pangan 1 2 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 15 

Bahan baku 2 2 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 15 

Air bersih 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 23 

Sumber daya obat 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 

Jasa pengatur              

Pengaturan iklim lokal & mutu udara 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 15 

Penyimpanan & penyerapan karbon 1 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 9 

Lebih terkendalinya kejadian ekstrem  2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 18 

Pengolahan air limbah 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 11 

Mencegah erosi & menjaga 
kesuburan tanah 

2 2 2 0 1 1 1 0 2 2 2 2 17 

Penyerbukan 1 2 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 14 

Pengendalian biologi 2 2 0 0 1 1 0 0 2 1 2 2 13 

Jasa pendukung              

Habitat untuk spesies 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 13 

Menjaga keanekaragaman genetika 0 2 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 9 

Jasa budaya              

Rekreasi dan kesehatan 
mental dan fisik 

0 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 8 

Pariwisata 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 7 

Apresiasi estetik & inspirasi 
utk budaya, seni dan desain 

0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 6 

Pengalaman spiritual & ke-
khasan karakter suatu tempat 

0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 6 

Total skor: 15 31 10 8 11 22 26 10 15 21 20 24  
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• Terdapat pertukaran timbal balik antara berbagai 

sasaran pembangunan. Contoh: promosi bahan bakar 
nabati berpotensi mengurangi baik ketahanan pangan 
maupun perbaikan pasokan dan mutu air.   

• Terdapat persaingan di antara sasaran-sasaran 

pembangunan terkait jasa ekosistem. Misalnya, baik 
pembangunan pariwisata maupun produksi kayu 
memberikan tuntutan yang saling bertolak belakang 
pada lahan hutan; konflik timbul oleh penggunaan 
lahan produktif untuk produksi bahan bakar nabati dan 
pertanian oleh petani kecil, sementara drainase 
(pembuangan air dari) lahan basah dan polusi lahan 
basah membawa efek yang merugikan perikanan 
rakyat setempat.  

    
    Sementara sebagian besar kegiatan pembangunan di 

tingkat industri maupun mata pencaharian di Provinsi 
Indare dalam beberapa hal tergantung pada jasa 
ekosistem, pemangku kepentingan secara berbeda-  

 

beda terkena dampak degradasi ekosistem dan 
hilangya jasa-jasa pokok yang diakibatkannya. 
Kelompok yang paling terkena dampaknya 
adalah petani kecil, nelayan kecil dan masyarat 
adat yang tinggal di hutan-hutan. Akan tetapi, 
kegiatan produksi dan konsumsi kelompok-
kelompok ini hanya memberikan dampak 
rendah hingga menengah pada penyediaan 
jasa ekosistem.  
 

 
Matriks ilustrasi berikut menunjukkan 
bagaimana Rencana Pembangunan Provinsi 
Indare tergantung dan berdampak pada jasa 
ekosistem. 

 

Sasaran utama Rencana Pembangunan Provinsi Indare Total 
skor 

 

Mempromosi-
kan produksi 
biofuel  

 

Memperbaiki mutu 
& pasokan air 

 

Meningkatkan 
ekspor kayu 

 

Mengembang-
kan ekokomu-
nitas/ wisata 

 

Memperbaiki 
kakao untuk 
ekspor 

 

Meningkatkan 
ketahanan 
pangan 
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Langkah 3 Mengidentifikasi kondisi, tren dan pertukaran timbal balik jasa 
ekosistem 

 

 

•Jenis informasi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kondisi dan tren jasa 

ekosistem yang ada dan apakah ada kesenjangan informasi?  

• Bagaimana kondisi saat ini dan tren kedepan terhadap penawaran dari dan 

permintaan untuk jasa ekosistem yang diidentifikasi?  

• Apa dan siapa penggerak utama perubahan? 

 

 
 
Pertanyaan 

Panduan 

• Pertukaran timbal balik apa yang paling mungkin terjadi antara sasaran pembangunan 

dengan jasa ekosistem, atau antar kelompok pemangku kepentingan? 

 
 

Apa yang harus dilakukan? 
 

Langkah 2 secara luas mengidentifikasi bagaimana 
rencana pembangunan (dan pemangku kepentingan 
utamanya) tergantung dan berdampak pada jasa 
ekosistem, dan memprioritaskan jasa ekosistem yang

 
 
     • Wawancarailah sekurang-kurangnya satu  

tenaga ahli per jasa prioritas. 

• Pertimbangkan untuk menyelenggarakan pertemuan di 

mana sejumlah ahli & pemangku kepentingan saling 

Petunjuk 

paling penting untuk penilaian lebih lanjut. Sekarang 
kita akan mulai meneliti dinamika kaitan-kaitan ini, untuk 
jasa ekosistem tertentu. Pada akhir langkah 3, kita akan 
mendapat ide yang jelas tentang bagaimana jasa 
ekosistem dikelola dan digunakan, dan menyoroti faktor-
faktor yang mungkin mendorong degradasinya – atau 
mungkin, dengan intervensi, dipacu untuk 
mempertahankan dan memperbaiki jasa ekosistem. 

 

Status dan tren utama dalam penawaran dan permintaan 
akan jasa ekosistem akan dianalisa, dari segi sebab akibat. 
Pemangku kepentingan yang dilibatkan akan ditinjau ulang 
secara rinci. Aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas dan 
penetapan waktu penawaran dan permintaan akan jasa 
ekosistem akan dipertimbangkan dengan secara khusus 
memperhatikan hubungan tata ruang antara produksi dan 
konsumsi. Analisis tentang faktor-faktor pendorong 
perubahan ekosistem merupakan aspek penting dari langkah 
ini. 
 
Yang terutama menjadi pemikiran adalah bagaimana 
melakukan identifikasi bilamana pertukaran timbal balik 
terjadi: langkah-langkah untuk menyeimbangkan tersedianya 
berbagai jasa ekosistem, antara jasa ekosistem dan tujuan 
atau kegiatan pembangunan, atau antara kelompok 
pemangku kepentingan. 

berbagi informasi dan bereaksi terhadap persepektif masing-masing. 

• Adalah penting untuk eksplisit soal asumsi yang dibuat tentang 

kaitan antara status ekosistem, perubahan dalam penyediaan jasa 
ekosistem, dan capaian kesejahteraan. Setiap upaya hendaknya 
dibuat untuk membangun basis bukti yang baik terkait kasualitas 
(sebab-akibat), keberlanjutan, ambang batas & ketidakpastian. 

• Akan tetapi, ingatlah selalu bahwa pendekatan IES tidak 

dimaksudkan sebagai kegiatan rinci akademis atau riset. 
Pendekatan ini adalah alat perencanaan yang ditujukan untuk 
menghasilkan informasi praktis dan informasi pendukung keputusan 
yang relevan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 
 
 
 

Langkah ini difokuskan pada pembangunan dan kegiatan 
lain yang secara langsung bergantung dan berdampak pada 
barang dan jasa ekosistem. Langkah 4 kemudian meninjau 
kebijakan yang mendasarinya dan kondisi kelembagaan, 
peraturan dan budaya yang membentuk aksi ini. Bersama-
sama, informasi dari langkah 3 dan 4 akan membantu kita 
mengidentifikasi opsi kebijakan yang kongkret untuk 
memperbaiki keputusan dan aksi pembangunan (dalam 
langkah 5 dan 6). Selain itu, informasi yang dihasilkan akan 
memberikan data dasar (baseline) yang berguna yang 
dapat dijadikan patokan untuk mengukur perubahan-
perubahan di masa depan dalam indikator pembangunan 
dan jasa ekosistem selama berlangsungnya pelaksanaan 
rencana pembangunan dan langkah-langkah kebijakan 
yang terkait dengannya. 

Bagaimana melakukannya? 

 
Apa yang dicakup dalam penilaian, dan informasi apa 

yang harus dihasilkan oleh penilaian 

 
Pertama, perlu menetapkan dan 

32 menguraikan kondisi saat ini jasa ekosistem 

yang telah diprioritaskan dalam  
langkah 2. Ini tentunya akan berkaitan  
dengan status ekosistem yang 

 
Check 

menghasilkannya. Uraian dasar tentang ekosistem alam 

dan ekosistem yang diubah manusia yang terletak  

dalam batas-batas rencana pembangunan hendaknya 

diberikan – kawasan, tipe, pengelolaan dan statusnya. 

Kawasan alam ini kemudian dikaitkan dengan jasa 

ekosistem yang diprioritaskan. Ini memerlukan 

penyajian bukti ilmiah dan bukti lainnya untuk 

menjelaskan hubungan biofisik yang menghasilkan 

penyediaan jasa ekosistem dari ekosistem tertentu: 

Annex  
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yaitu bahwa hutan tertentu, misalnya, berfungsi sebagai 
pelindung dari erosi atau menjadi arus air ke hilir, atau 
bahwa habitat tertentu adalah tuan rumah bagi spesies 
yang berperan penting dalam penyerbukan. Lampiran 
(Tabel 8) memberikan beberapa saran tentang langkah-
langkah keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem 
yang tepat. 

 
Pernyataan yang jelas perlu dibuat tentang status saat ini 
dari penawaran jasa ekosistem: kualitas dan kuantitas 
manfaat apa yang sedang dihasilkan? 
Aspek kedua untuk dilihat adalah sisi permintaan (atau 
ketergantungan): siapa yang mendapat manfaat dari jasa 
ekosistem, dan dengan cara bagaimana. Berapa banyak 
penghuni perkotaan, misalnya, yang bergantung pada 
sumber daya air yang dilindungi oleh hutan alam, atau 
jenis palawija apa yang sedang dibuahi oleh penyerbuk 
alami. Aspek ketiga adalah melihat pada dampak: 
bagaimana kegiatan pembangunan berdampak pada 
penawaran jasa ekosistem. Bagaimana dam pembangkit 
listrik tenaga air berdampak pada jasa lahan basah di hilir, 
misalnya, atau, apa dampak pemanfaatan produk hutan 
pada perlindungan daerah aliran sungai dan penyerapan 
karbon. 

 
Setelah mengumpulkan informasi data dasar ini, perlu 
dilakukan tinjauan ulang terhadap tren permintaan dan 
penawaran jasa ekosistem. Ini biasanya akan 
mempertimbangkan tren masa lalu dan perkembangan 
yang mungkin di masa depan. Tinjauan ini dapat, 
misalnya, melacak perubahan tutupan hutan, 
mendokumentasikan sebaran pertanian dan abstraksi air 
untuk irigasi, dan menunjukkan bagaimana tren 
demografi yang berubah dan pola konsumsi berdampak 
pada permintaan akan lahan dan sumber daya alam. 
 
Satu unsurnya adalah mengukur bagaimana populasi 
manusia yang bergantung pada jasa ekosistem sedang 
berubah  – baik dari segi kuantitas dan tipe penerima 
manfaat, dan dalam hal cara jasa ekosistem digunakan. 
Apakah urbanisasi yang semakin deras, misalnya, akan 
mendorong terjadinya peningkatan ketergantungan pada 
jasa mutu air dan arus air, dan pada saat yang sama, 
mendorong terjadinya kenaikan tajam dalam permintaan 
akan tanaman pangan dan kayu?  

 Analisa tren juga mencakup penilaian bagaimana 
ekosistem dan jasa-jasa yang dihasilkannya 
terkena dampak kegiatan manusia dan kekuatan-
kekuatan lainnya: bagaimana perubahan dalam 
pengelolaan dan penggunaan dapat berdampak 
pada kemampuan ekosistem untuk menghasilkan 
jasa. Apakah perluasan penanaman pohon dan 
pertanian/ peternakan berkelanjutan memperbaiki 
kemampuan suatu hutan daerah aliran sungai 
pokok untuk memberikan jasa, misalnya, atau, 
apakah ada tanda-tanda bahwa meningkatnya 
pemukiman perkotaan dan pembangunan 
infrastruktur dapat merambah ke kawasan lahan 
basah yang penting untuk mengurangi banjir? 

 
Hal ini mendorong pada analisis faktor-faktor pendorong 
terjadinya perubahan jasa ekosistem.  Akan ditarik 
kesimpulan tentang mengapa perubahan dalam status 
ekosistem dan penyediaan jasa terjadi atau akan timbul  di 
masa yang akan datang (misalnya: meningkatnya 
permintaan perkotaan akan kayu, perubahan dalam 
hidrologi yang diakibatkan oleh konstruksi dam, atau 
semakin merambahnya pertanian/ peternakan secara 
diam-diam ke lahan basah dan hutan yang sebelumnya 
masih tak terjamah, siapa yang bertanggung jawab atas 
perubahan-perubahan ini, dan siapa yang telah ikut 
mempengaruhi atau akan terdampak oleh perubahan-
perubahan tersebut. Ini akan menyoroti kelompok-
kelompok dan kegiatan-kegiatan yang bertanggung jawab 
memelihara (atau merusak) jasa ekosistem, dan motivasi 
atau kekuatan di baliknya yang menyebabkan mereka 
berperilaku seperti itu/ dengan cara tertentu.  

 
Informasi ini sekarang perlu disintesis dalam suatu bentuk  
yang akan dapat Anda gunakan dalam langkah-langkah  

berikutnya dari proses penilaian. Tabel 3 memberikan 

format untuk mengerjakannya. Tiap-tiap baris mengacu 

pada suatu jasa ekosistem, yang pada gilirannya dikaitkan 

dengan situs atau ekosistem tertentu yang 

menghasilkannya. Kolom-kolom tersebut kemudian 

mencatat kondisi jasa ekosistem saat ini dan kemungkinan 

tren masa depan dalam permintaan dan penawaran, dan 

merangkum 

 

apa pendorong langsung dan tidak langsung dari perubahan, dan siapa atau apa yang bertanggung jawab atasnya. 
 

 

Tabel 3 Matriks untuk mencatat kondisi dan tren jasa ekosistem, faktor pendorong dan pemangku kepentingan 
 

Jasa 
ekosistem 

 

 
 
 
 

A 

B 

C 

…  dll. … 

 

Situs atau habitat 
yang 
menghasilkan 
jasa 

 

Kondisi jasa 
ekosistem saat ini 
(++ amat baik, + 
baik, − buruk, −− 
amat buruk) 

 

Kemungkinan tren masa 
depan  
(  naik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     stabil, 
menurun) 

 
Penawaran Permintaan 

 

Pendorong               Pemangku ke-   
perubahan       pentingan dan aksi 

yang berkaitan 
dengan faktor 
pendorong 
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Berdasarkan informasi tentang kondisi 
jasa ekosistem, tren dan faktor 
pendorong, tidak mustahil untuk 
mengidentifikasi pada titik mana 
pertukaran timbal balik dapat dibutuhkan.     

Check 
Anne
x 

Informasi dapat diperoleh dari literatur, termasuk dari studi 
yang sudah diterbitkan maupun tidak diterbitkan, hasil karya 
ilmiah dan semi-ilmiah, dan juga database yang disimpan 
departemen pemerintah, lembaga penelitian dan organisasi 
non pemerintah. Perlu ditekankan bahwa pendapat ahli dan 
konsultasi dengan pemangku kepentingan terutama 
berpotensi menjadi sumber informasi yang penting,   

Sejumlah contoh pertukaran timbal balik ekosistem dalam 
skala luas diberikan dalam lampiran (Tabel 10), yang dapat 
membantu memandu Anda dalam proses ini. Pertukaran 
timbal balik (trade-off) adalah perimbangan atau kompromi 
yang tercapai antara dua capaian yang saling bersaing satu 
sama lain, saling berbenturan satu sama lain atau 
bagaimana pun juga tidak sejalan (tidak kompatibel). 
Pertukaran timba balik dapat timbul dalam konteks 
perimbangan penyediaan berbagai jasa ekosistem 
(misalnya, penggunaan lahan hutan untuk menghasilkan 
perlindungan daerah aliran sungai lawan penggunaan lahan 
untuk menanam tanaman pangan), menghasilkan jasa 
ekosistem dan tujuan pembangunan (seperti mengalihkan 
sungai untuk irigasi atau menjaga arus hilir ke lahan basah 
dan dataran banjir (floodplains), atau kebutuhan akan 
berbagai kelompok pemangku kepentingan (misalnya, antara  
kapal pukat komersial skala besar dan nelayan gurem). 
Dengan melakukan penilaian terhadap pertukaran timbal 
balik, Anda akan dapat mengidentifikasi pemangku 
kepentingan yang mungkin menang atau kalah sebagai 
akibat dari perubahan jasa ekosistem dalam jangka pendek 
dan jangka panjang. 

 
Sumber informasi & alat analisis yang dapat 

digunakan untuk membantu penilaian 
 

Ada berbagai opsi untuk melakukan dan menyajikan hasil 
penilaian dan analisis Anda. Lampiran (Bagan 9) 
memberikan panduan lebih lanjut tentang hal ini. 

khususnya jika hasil studi dan data yang diterbitkan jarang 
sekali dijumpai (sebagaimana yang sering terjadi untuk 
jasa ekosistem). Karena itu, Anda harus berpikir cermat 
tentang bagaimana cara terbaik untuk melibatkan 
pandangan dan pengetahuan berbagai orang. Ini dapat 
dimulai dengan menyelenggarakan lokakarya dengan 
lembaga-lembaga pokok yang bekerja di bidang ini dan 
mempunyai pengetahuan baik tentang kondisi dan tren 
jasa ekosistem. 
Berbagai perangkat lunak (software) dan alat berbasis 
komputer dapat digunakan untuk menghasilkan, 
mengelola, menganalisis, menyusun model dan 
menyajikan data tentang aspek sosio-ekonomi dan biofisik 
dari ekosistem dan jasa ekosistem yang berkisar dari alat 
konvensional seperti GIS, penginderaan jarak jauh, model 
tata guna lahan, hidrologi dan ekologi, hingga aplikasi baru 
yang dikembangkan secara spesifik untuk menangani jasa 
ekosistem. Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan 
Berkelanjutan (The World Business Council for Sustainable  
Development atau WBCSD) dan Institut Sumber Daya 
Dunia (World Resources Institute atau WRI), misalnya, 
baru-baru ini mengeluarkan perangkat alat bagi dunia 
usaha untuk mengkaji jasa ekosistem (“Corporate 
Ecosystem Service Review”) dan menilai jasa ekosistem ( 
“Corporate Ecosystem Valuation”). Serangkaian alat dan 
model perangkat lunak berbasis jaringan internet yang 
inovatif dan sangat canggih saat ini sedang dikembangkan 
oleh universitas-universitas Amerika Serikat dan LSM di 
bidang konservasi untuk memasukkan nilai-nilai ekosistem 

 
Check 
Annex 

Ini berkisar dari studi kualitatif deskriptif murni 
hingga penilaian yang memasukkan banyak 
data yang dikuantifikasi, peta, bagan dan 
statistik. Yang mana yang paling sesuai dalam   

ke dalam perencanaan dan pembuatan keputusan perihal 
tata ruang: misalnya, Penilaian dan Infrastruktur Riset untuk 
Jasa Ekosistem (Assessment and Research Infrastructure  

 

situasi yang ada akan sangat tergantung pada 
ketersediaan data, waktu, uang dan keahlian untuk 
melaksanakan penilaian, dan pada besarnya skala rencana 
pembangunan yang dipertimbangkan. Akan tetapi, patut 
digarisbawahi bahwa pendekatan IES tidak dimaksudkan 
sebagai kegiatan rinci akademi atau riset. Pendekatan IES 
adalah alat perencanaan yang ditujukan untuk menghasilkan 
informasi praktis dan pendukung keputusan yang relevan 
dengan kebijakan. Yang paling penting adalah bahwa 
informasi yang digunakan dapat dipercaya dan realistis, dan 
bahwa hasil-hasil yang dihasilkannya berguna untuk 
perencanaan dan pembuatan keputusan.  

for Ecosystem Services atau ARIES), EcoValue, Penilaian 
Terintegrasi Jasa Ekosistem dan Pertukaran Timbal Balik/ 
Integrated  Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs 
(InVEST) dan Model Multiskala Terintegrasi/ Multiscale 
Integrated Models of Ecosystem Services (MIMES). Daftar 
rinci alat dan aplikasi yang tersedia, dan saran untuk 
penggunaannya dalam kaitannya dengan jasa ekosistem 
dalam perencanaan pembangunan diberikan di lampiran.  

 
Tantangan pokok & hal-hal untuk dipertimbangkan 

dalam melakukan penilaian 
 

 
Menilai jasa ekosistem tidak luput dari tantangan. Ini dirinci

Berbagai sumber informasi dapat digunakan 
untuk membantu mendokumentasikan dan 
menganalisis ketergantungan, dampak dan 
pertukaran timbal balik jasa ekosistem. 
Lampiran (Tabel 9) merangkum beberapa 
metode yang paling umum digunakan, 
termasuk pendapat ahli, pengetahuan, 
inovasi dan praktik tradisional. 
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Check 
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lebih lanjut dalam lampiran (Bagan 7). Be-
berapa yang terpenting untuk dipertimbang-
kan menyangkut mutu informasi yang 
digunakan, & asumsi yang dibuat tentang 
kasualitas, keberlanjutan, ambang batas 
dan ketidakpastian. 
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Meskipun pendekatan IES intinya merupakan proses penilaian 
cepat, yang meminimalkan kebutuhan akan pengumpulan 
data,  analisis dan himpunan keterampilan yang mahal dan 
kompleks, patut digarisbawahi bahwa informasi yang baik 
dibutuhkan untuk mengidentifikasi kondisi dan tren jasa 
ekosistem. Suatu tingkat pengumpulan data primer biasanya 
dibutuhkan untuk semua kecuali penilaian yang paling 
sederhana: normalnya tidaklah mungkin untuk bersandar 
seluruhnya pada sumber daya sekunder atau pendapat ahli.  

 
Yang terutama sering menjadi tantangan adalah bagaimana 
mendapatkan data yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya 
tentang hubungan sebab akibat antara ekosistem tertentu, 
serangkaian jasa ekosistem tertentu yang dihasilkan, dan 
capaian tertentu kesejahteraan manusia. Ini memerlukan data 
biofisik dan sosio-ekonomi yang rinci, dan harus didirikan atas 
dasar “ilmu” dan bukti yang wajar dan dapat diterima (dari segi 
ekologi, hidrologi, dll.) agar perkiraan yang dibuat dapat diper-
caya dan realistis. Banyak studi gagal terus berkali-kali karena 
studi tersebut hanya sekedar mempertalikan kaitan-kaitan ini 
dengan efek perubahan dalam status ekosistem tanpa meng-
investigasi landasan ilmiahnya atau menjabarkan basis 
faktualnya. Meskipun dibutuhkan pijakan dasar dalam “fakta-
fakta yang diketahui”, namun realitanya adalah bahwa biasa-
nya akan perlu dibuat sejumlah asumsi tentang kasualitas dan 
kaitan. Misalnya, bagaimana tata guna lahan tertentu atau 
pranata pengelolaan mempengaruhi status ekosistem, bagai-
mana suatu perubahan dalam status ekosistem menghasilkan 
berbagai tingkat jasa ekosistem, dan bagaimana perubahan 
dalam kualitas dan kuantitas jasa ekosistem mempengaruhi 
kemungkinan-kemungkinan output ekonomi dan konsumsi. 

 
Terkait dengan itu adalah penting mempertimbangkan laju di 
mana parameter lingkungan dan sosio-ekonomi akan berubah 
dari waktu ke waktu, karena berubahnya status dan kondisi 
ekosistem. Pada umumnya, baik perubahan ekosistem 
maupun manusia (atau kaitan di antara keduanya) mengikuti  
suatu jalur “garis lurus”. Ini memerlukan suatu pemahaman 
tentang pelestarian penggunaan lahan dan sumber daya, dan 
kegiatan pembangunan lainnya yang berdampak pada 
integritas dan status ekosistem. Kedua, ini juga memerlukan 
suatu pemahaman tentang ekosistem dan ambang batas 
sosio-ekonomi: pada titik mana jasa ekosistem tertentu akan 
terdampak hingga titik di mana jasa ekosistem tersebut akan 
mulai menurun/ meningkat (dan apa lintasan arah yang 
selanjutnya akan ditempuh atau diikuti oleh penurunan/ 
kenaikan ini), dan juga titik di mana produksi atau konsumsi 
akan terpengaruh (dan bagaimana penurunan/ kenaikannya 
dari waktu ke waktu). 

 

 
Tingginya tingkat ketidakpastian seputar proses alam dan 
manusia, dan interaksi di antara keduanya, juga kadang 
dapat membuat penilaian dan analisis menjadi sulit. 
Ketidakpastian menjelaskan situasi di mana sedikit yang 
diketahui tentang tren atau dampak masa depan dan di mana 
tidak ada kemungkinan yang dapat diberikan pada capaian 
tertentu, atau di mana bahkan capaian itu sendiri pun 
sebegitu barunya sehingga tidak dapat diantisipasi. Suatu 
tingkat ketidakpastian (baik manusia maupun ilmiah) tidak 
dapat dielakkan, dan tak dapat dihindari bahwa asumsi 
tertentu akan harus dibuat (dan harus dibuat eksplisit) selama 
penilaian berlangsung. Dalam banyak hal, cara terbaik (dan 
paling umum diterima) untuk mengatasi ketidakpastian dalam 
hubungannya dengan jasa ekosistem adalah dengan  
menerap-kan kebijakan umum kewaspadaan dan kehati-
hatian  (TEEB 2009, 2010). 

 
 
                                    Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan   

                                    Pembangunan mendefinisikan pendekatan  

                                   kehati-hatian sebagai berikut: “apabila ada  

                                  ancaman serius atau kerugian yang tak  

                                 dapat dikembalikan, tak adanya kepastian  

     ilmiah penuh tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk     

     menunda langkah-langkah yang efektif dari segi biaya untuk  

    mencegah degradasi lingkungan”, dengan menyatakan bahwa 

“untuk melindungi lingkungan, pendekatan preventif-antisipatif 

hendaknya diterapkan secara luas oleh Negara menurut 

kemampuan masing-masing”. Di beberapa sistem hukum, seperti 

hukum Uni Eropa, penerapan prinsip kehati-hatian telah dijadikan  

        ketentuan undang-undang.  
 

 
 
 

Ringkas kata, faktor kuncinya adalah mengakui banyaknya 
asumsi tentang kasualitas, keberlanjutan, ambang batas dan 
ketidakpastian yang dibuat dalam penilaian yang didasarkan 
pada pengetahuan dan data yang tidak sempurna (dan, 
dalam sebagian besar hal, akan sangat tergantung pada 
pendapat ahli). Namun, asumsi tersebut akan dihasilkan dari 
informasi terbaik yang mungkin yang tersedia pada waktu 
studi dan dapat dimutakhirkan tatkala data baru atau data 
yang lebih baik sudah tersedia. Tantangannya di sini adalah 
bagaimana mencapai pemahaman yang baik tentang 
konteks situs Anda dan memastikan agar asumsi Anda 
mempunyai dasar ilmiah dan bukti yang wajar tanpa 
mengerahkan terlalu banyak waktu dan sumber daya dalam 
usaha untuk mengembangkan model realita yang sempurna. 
. 

 
Output yang diharapkan dari langkah 3: 

 

• Informasi tentang kondisi dan tren jasa ekosistem. 

• Garis besar pendorong utama yang berkaitan untuk 

mengidentifikasi kondisi dan tren (hubungan sebab akibat). 
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• Identifikasi pemangku kepentingan di balik 
pendorong-pendorong tersebut. 

• Analisis pertukaran timbal balik ekosistem yang dapat 

timbul dalam konteks rencana pembangunan. 



 
 

 
 

  

 
  

 

Rencana Pembangunan Provinsi Indare, Bakul 
 

 
Tim  yang melakukan analisis kondisi dan tren 
untuk Rencana Pembangunan Provinsi Indare 

mengajak anggota Universitas Moneila dan beberapa 
konsultan independen yang bekerja dengan mitra 
pendamping dari pemerintah. Verifikasi lapangan termasuk 
konsultasi dengan kelompok-kelompok pertanian/ 
peternakan, perikatanan dan masyarakat adat setempat dan 
juga dengan kalangan industri dan usaha merupakan bagian 
penting dari penilaian tersebut. Serangkaian luas teknik 
penilaian ekologi cepat dan penilaian pedesaan partisipatif 
digunakan, dan hasil-hasilnya dipetakan menggunakan 
perangkat lunak GIS.  Untungnya, fakultas pengembangan 
sumber daya air Universitas baru-baru ini melakukan latihan 
permodelan hidrologi di Basin Sungai  Moneila, dan suatu 
LSM konservasi baru saja menyelesaikan survei 
keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan pokok yang 
dilindungi di negara tersebut. Hasil dari kedua studi itu 
terbukti vital untuk analisis. 

 
Untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor 

pendorong perubahan dan pemangku kepentingan terkait, 

diselenggarakan sesi curah pendapat selama 2 hari, yang 

dipimpin oleh tim studi tetapi juga melibatkan anggota 

instansi inti yang relevan, pengguna lahan dan sumber 

daya di daerah hulu dan hilir, dan sektor swasta. Agar tidak 

mengulang kesalahan sebelumnya, upaya khusus 

dilakukan untuk mengikutsertakan wakil-wakil dari 

kelompok-kelompok masyrakat adat. Pada tahap ini baru 

disadari bahwa tidak kalah pentingnya untuk melibatkan 

pengguna lahan dan sumber daya dari daerah hulu Provinsi  

                        Belandu Province, sehingga curah pendapat

diselenggarakan di penginapan yang ramah ekologi 

lingkungan yang berlokasi di samping kawasan terlindung di 

daerah aliran sungai atas Sungai Milaku. 
 
 
Hasil-hasil penilaian ditunjukkan di bawah. Dalam banyak 

hal, dijumpai bahwa pasokan jasa ekosistem di daerah studi 

menurun atau tetap konstan – hanya produksi ternak dan 

palawija (termasuk bahan bakar nabati) yang menunjukkan 

tanda kenaikan. Sementara itu, tuntutan untuk semua jasa 

ekosistem kecuali satu telah disepakati untuk ditetapkan 

agar masih terus naik di masa yang akan datang. Hanya 

permintaan akan habitat hutan dianggap kemungkinan akan 

tetap stabil. Banyak dari pendorong perubahan – dan 

pemangku kepentingan terkait – yang sudah tidak asing lagi 

bagi berbagai ekosistem dan jasa ekosistem. Dijumpai 

bahwa konversi habitat alam untuk pemukiman perkotaan 

dan pertanian (termasuk perkebunan komersial tanaman 

penghasil bahan bakar nabati dan palawija dan ternak kecil-

kecilan), jika digabungkan dengan meningkatnya masalah 

terkait polusi agrokimia dan industri dan juga pengambilan 

kayu secara besar-besaran merupakan faktor pendorong 

utama langsung. Penyebab penting yang mendasari 

degradasi dan hilangnya ekosistem berkaitan dengan 

buruknya penegakan hukum, berubahnya demografi 

penduduk (khususnya yang berkaitan dengan imigrasi dan 

urbanisasi) dan lemah atau tidak jelasnya hak kepemilikan.  

Juga disepakati bahwa faktor-faktor exogenous, umumnya 

terkait dengan pasar internasional, memberikan pengaruh 

kuat terhadap pertumbuhan penggunaan lahan dan sumber 

daya secara komersial di ekosistem-ekosistem utama, 

khususnya kayu dan bahan bakar nabati.
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Jasa 
eko-
sistem 

Situs 
atau 
habitat 

Kondisi 
dewasa 
ini 

*

Kemungkin-
an tren masa 
depan 

 
Penawaran Permintaan 

Pendorong utama perubahan Pemangku kepentingan utama dan aksi 
yang berkaitan dengan pendorong 

Air 
bersih 
(kuan- 
titas & 
kualitas 

 
 
 

Mence-
gah erosi 
&  
Menjaga 
kesu-
buran 
tanah 

 

Daerah 
aliran 
sungai 
Milaku 
 

 
 
 
 
Daerah 
aliran 
sungai 
Milaku 

–   • Konversi hutan ke pertanian 

• Polusi akibat pupuk & pestisida 

                          • Polusi, lahan kritis akibat merumput berlebihan, erosi    
                                                                            tanah akibat ternak 

• Perubahan demografi/ immigrasi 

• Lemahnya penegakan hukum 

                             • Pengambilan kayu 

• Produksi bahan bakar nabati
 

–   • Konversi hutan ke pertanian 

• Polusi, lahan kritis akibat merumput berlebihan, 

erosi tanah akibat ternak 

• Perubahan demografi/ immigrasi 

• Lemahnya penegakan hukum 

• Pengambilan kayu 

• Hak kepemilikan yang hilang/ tidak jelas
 

• Petani dan pemilik ternak di hulu 

• Warga kota 

• Petani kecil di hilir
 

Dinas pemerintah daerah Belandu (pertanian, 
lingkungan, pembangunan ekonomi) 

• Perusahaan kayu  

• Perusahaan bahan bakar nabati
 

• Petani dan pemilik ternak di hulu 

• Petani kecil di hilir  

• Investor bahan bakar nabati 

• Perusahaan kayu 
Dinas pemerintah daerah Belandu (pertanian, 
lingkungan, pembangunan ekonomi) 

 

Bahan 
baku 

Hutan  +   • Konversi hutan ke pertanian 

• Pengambilan kayu 

• Perubahan demografi 

• Pasar internasional 
 

Lahan basah   Konversi lahan basah ke pertanian & perumahan/ 

bangunan komersial 

• Petani kecil dan masyarakat adat
 

• Investor bahan bakar nabati  

• Perusahaan kayu 

 

• Petani kecil dan masyarakat adat
 

• Sektor perumahan 

• Sektor pariwisata 

Gunung +  ? • Konversi lahan ke pertanian • Petani kecil dan masyarakat adat
 

 

 
 
 

Lebih 
terken-
dalinya 
kejadian 
ekstrem  

 

Agro- 
ecosis- 
tems 
 
 
Daerah 
aliran sungai 
Milaku 

++   • National and international  demand 

• Teknologi dan praktik pengelolaan 

• Hak kepemilikian yang hilang/ tidak jelas
 

Produksi bahan bakar nabati akan mendongkrak 
penawaran dan permintaan dan menyebabkan 
pertukaran timbal balik dengan jasa ekosistem lain 

–   • Tata guna lahan di hulu 

• Konstruksi infrastruktur
 

• Petani kecil dan masyarakat adat 

• Unit Pembangunan Pertanian Provinsi
 

 

 
• Pemilik ternak 

 

Habitat 
alam 

Hutan  +    • Konversi hutan ke pertanian 

• Pengambilan kayu 

• Perubahan demografi 

• Konstruksi infrastruktur 

• Pasar internasional 
 

Lahan basah    Konversi lahan basah ke pertanian & perumahan/ 

bangunan komersial 

• Permintaan akan turisme & infrastruktur terkait 

Polusi air tanah dan sungai oleh pupuk & pestisida 

• Polusi perkotaan dan industri 

Gunung +   • Konversi lahan ke pertanian 

• Merumput berlebihan & polusi akibat ternak 

• Konstruksi infrastruktur 

• Perubahan demografi 

• Lemahnya penegakan hukum 

• Petani kecil dan masyarakat adat
 

• Perusahaan kayu 

• Perusahaan bahan bakar nabati
 

 

 

• Petani kecil dan masyarakat adat 

• Sektor perumahan 

• Sektor pariwisata 

 
 

• Pemilik ternak 

• Petani kecil dan masyarakat adat
 

Agroeko- 
sistem 

+   • Permintaan/ tuntutan nasional dan internasional  

• Praktik teknologi dan manajemen 

• Hak kepemilikian yang hilang/ tidak jelas
 

Produksi bahan bakar nabati akan mengurangi 
penawaran dan meningkatkan permintaan dan 
menyebabkan pertukaran timbal balik dengan jasa 
ekosistem lainnya 

• Unit Pembangunan Pertanian Provinsi
 

 

Pangan Hutan    Konversi hutan ke pertanian: meningkatkan pasokan 

pangan, tetapi pertukaran timbal balik dengan jasa 
ekosistem lainnya 

Lahan basah    Polusi air tanah dan sungai oleh pupuk dan pestisida  

• Polusi perkotaan dan industri 

Konversi lahan basah ke pertanian & perumahan/ 
bangunan komersial 

 

Gunung    Konversi hutan ke pertanian: meningkatkan pasokan 

pangan, tetapi pertukaran timbal balik dengan jasa 
ekosistem lainnya 

Polusi air tanah dan sungai oleh pupuk dan pestisida 

• Petani kecil dan masyarakat adat
 

• Perusahaan kayu 

• Petani kecil dan masyarakat adat
 

• Sektor perikanan 

• Sektor perumahan 

• Sektor pariwisata 

 
 Polusi air tanah dan sungai oleh pupuk dan pestisida                      
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Agroeko- 
sistem 

+    • Permintaan nasional &  internasional 

• Praktik teknologi dan manajemen 

• Hak kepemilikian yang hilang/ tidak jelas
 

                              • Produksi bahan bakar nabati akan mengurangi   

                                                                           penawaran 

• Petani kecil dan masyarakat adat
 

• Perusahaan bahan bakar nabati 

• Unit Pembangunan Pertanian Provinsi
 



 
 

 
 

Langkah 4 Menilai kerangka kelembagaan dan budaya 
 

 

• Lembaga mana yang mengatur ekosistem dan jasa ekosistem? Siapa yang berpartisipasi di dalamnya, dan dalam keputusan yang 

dibuatnya? 

• Kebijakan, peraturan dan insentif lain yang mana, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan 

ekosistem dan jasa ekosistem oleh manusia? Siapa atau apa sasarannya dan bagaimana kebijakan/ peraturan/ insentif tersebut 
ditegakkan? 

• Apakah ada konflik atau inkonsistensi antara kerangka kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya, dan insentif yang 
ditimbulkannya? 

• Jenis kebutuhan, kepentingan dan hak lain mana yang mendorong pilihan pengelolaan terkait ekosistem? 

 

 
 
Apa yang harus dilakukan? 

 
 
 
 
 
 
Pertanyaa
n 
Panduan 
 

Langkah 4 melengkapi informasi yang telah dikumpulkan 
di langkah 3 tentang permintaan, penawaran, faktor 
pendorong dan pertukaran timbal balik ekosistem. 
Langkah ini menilai kerangka kelembagaan, kebijakan, 
hukum dan budaya, dan struktur insentif yang 
dihasilkannya. Faktor dan pengaturan ini memediasi dan 
mempengaruhi bagaimana orang mengelola, mengguna-
kan dan memberikan dampak pada ekosistem dan jasa 
ekosistem. Faktor dan pengaturan ini dapat bertindak 
sebagai pendorong degradasi ekosistem maupun konser-
vasi ekosistem, sekaligus kunci untuk menegosiasikan 
setiap pertukaran timbal balik yang terjadi. Pada akhir 
langkah 4, kita harus sudah mempunyai ide yang jelas 
tentang apa yang melandasi perilaku manusia dalam 
kaitannya dengan ekosistem dan jasa ekosistem, dan 
sudah mengidentifikasi bidang-bidang yang rawan konflik 
maupun yang berpotensi menimbulkan kerja sama.  

Analisis yang Anda lakukan hendaknya mencakup bagaimana 
institusi, kebijakan, peraturan, dan norma budaya berfungsi 
pada praktiknya – dari segi penatakelolaan dan keadilan. 

Cobalah mencari tahu apa perbedaan antara apa yang ada di 
atas kertas dan apa yang sesungguhnya terjadi. 

Sudah tiba saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti  
penyerobotan manfaat oleh kalangan elit (elite capture), 
ketidakadilan/ ketimpangan, pengendalian pengambilan 
keputusan oleh kelompok tertentu, dan bahkan korupsi, dll. 
Atau dengan kata lain, sudah tiba saatnya memperhitungkan 
faktor-faktor dunia nyata yang mereka modifikasi dan 
mempengaruhi bagaimana pembuatan keputusan 
sesungguhnya berjalan. 

 Ini perlu dimasukkan secara realistis, 
bahkan sekalipun proses penilaiannya tidak 
dapat terlalu rinci – proses tersebut perlu 
mengidentifikasi dan menyoroti faktor-faktor 
utama. 

. 

 
. 

 
Petunjuk  
 

Kerangka kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya 
mencakup tetua adat, pemerintah daerah, dan undang-
undang dan juga lembaga formal dan informal, aturan, 
praktik dan sistem kepercayaan. Serangkaian insentif 
secara luas hendaknya dipertimbangkan, termasuk hak de 
facto dan de jure, pasar, harga, pajak dan subsidi yang 
berkaitan dengan jasa ekosistem, dan lahan serta sumber 
daya yang menghasilkannya. 

 
Tujuan dari langkah ini adalah untuk memahami 
bagaimana kepentingan, hak dan nilai dari berbagai 
pemangku kepentingan menentunkan cara di mana 
mereka tergantung atau berdampak pada jasa ekosistem, 
dan mengidentifikasi pengaruh yang membentuk 
bagaimana orang bertindak. Yang terutama perlu 
diperhitungkan adalah hingga sejauh mana kerangka 
kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya  
 

 
memperbesar atau memperkecil ketergantungan dan 
dampak jasa ekosistem; begitu pula halnya dengan cara, 
kepentingan, hak dan nilai masyarakat merangsang 
timbulnya konflik atau kerja sama dalam penggunaan dan 
pengelolaannya.  
Adalah penting untuk mengetahui bahwa struktur tata kelola 
yang berkaitan dengan ekosistem dan jasa ekosistem 
bersifat kompleks. Ekosistem jarang ditempatkan di bawah 
suatu bentuk pengelolaan atau peraturan yang dengan jelas 
ditegakkan dan dipahami oleh semua. Serangkaian sistem  
formal dan informal, “modern” dan tradisional,  privat dan 
kolektif dapat hadir bersama-sama pada saat yang sama 
(Kotak 17). Banyak jasa ekosistem juga mempunyai 
sekurang-kurangnya beberapa karakteristik dari “barang 
publik”, yang berarti bahwa orang tidak lalu dapat 
menegaskan hak kepemilikan yang eksklusif atasnya, atau 
dikecualikan dari menggunakan atau mendapatkan manfaat 
daripadanya. 

                        
                        Kotak 17 Siapa mengelola dan mengatur jasa ekosistem? 

Anda hendaknya menyadari bahwa jasa ekosistem saling berhubungan satu sama lain dan bahwa jasa-jasa itu kebanyakan 

merupakan campuran manfaat milik privat (pribadi), publik (umum) dan kolektif (bersama). Pohon kayu yang tumbuh di atas 

petak lahan milik pribadi biasanya dimiliki oleh pemilik lahan tersebut. Namun, banyak negara mengharuskan adanya izin 

untuk menebang pohon sekalipun pohon itu tumbuh di atas lahan milik pribadi. Apakah lebah liar yang menyerbuki ladang 

tetangga menjadi milik pemilik lahan? Di beberapa negara, air yang mengalir dari mata air hutan dianggap privat (milik 

pribadi). Tetapi, bagaimana dengan kenikmatan yang diperoleh pendaki gunung ketika mereka berhenti beristirahat di dekat 

sungai? Bagaimana dengan kapasitas air tanah untuk mengisi kembali dirinya dengan air jauh di bawah lembah? Bagaimana 

dengan pengaturan iklim regional berkat evapotranspirasi hutan (penguapan air dari hutan [pohon dan tanah hutan] ke 

atmosfir)? Pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab. tergantung pada karakteristik dari jasa itu sendiri (dapatkah Anda 

meniadakan batas-batasnya? Dapatkah ini dikuantifikasikan?  
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Fokus pada jasa ekosistem memungkinkan dilakukannya klarifikasi tentang siapa yang mempunyai 
hak apa atas alam. Adalah juga penting untuk menyadari siapa yang tergantung pada jasa 
ekosistem mana dan siapa yang mempunyai hak formal  dan informal. Jasa mendukung, jasa me-  

mengatur dan jasa budaya adalah jasa-jasa yang kurang kelihatan dan bersifat tak berwujud dan oleh karen            
karena itu umumnya mempunyai karakter umum atau jasa yang bersifat umum and secara de facto sebagian            
besar merupakan situasi akses terbuka, di mana sulit untuk mengendalikan cara orang mengakses, menggunakan 
dan berdampak pada mereka. Akan tetapi,  jasa publik dan kolektif memainkan peran penting dengan berkontribusi 
pada kesejahteraan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pohon-pohon di kota-kota memperbaiki pengaturan suhu 
dan mengurangi pencemaran udara. Ini bermanfaat bagi setiap orang. Apabila jasa ekosistem tidak diakui sebagai 
manfaat publik (‘daerah hijau,’ misalnya), jasa tersebut berisiko akan merosot. Dalam banyak hal, tergantung pada 
pembuat kebijakan publik setempat apakah peraturan dan insentif dapat mengatasi tekenan dan memastikan 
keberlanjutan jasa ekosistem. Penetapan Anda menentukan apakah jasa yang dikelola negara atau diswastakan lebih 
baik daripada yang dikelola secara kolektif. Hilangnya atau swastanisasi jasa publik/ kolektif dapat memberikan 
dampak pada ketersediaan jasa-jasa ini bagi penduduk miskin. 

Check 
Annex 

                                                                                                           Sumber:  TEEB untuk Pembuat Kebijakan Lokal dan Regional (2010) 

 

Bagaimana melakukannya? 

 
Kerangka kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya 

 

 
Tinjauan ulang terhadap literatur yang ada, termasuk 
catatan resmi (seperti undang-undang, peraturan, 
kebijakan, dll.) dan juga dokumentasi teknik, merupakan 
titik awal yang bagus ketika mengevaluasi kerangka 
kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya. Namun, 
sumber-sumber ini biasanya hanya akan memberikan 
informasi terbatas tentang pengaturan tata kelola 
ekosistem.   

 
Yang tidak kalah pentingnya, kalau tidak lebih penting, 
adalah persepsi dan pandangan pengelola dan pengguna 
ekosistem itu sendiri, termasuk pengetahuan tradisional 
dan sejarah lisan. Untuk mendapatkan informasi jenis ini 
akan diperlukan wawancara dan diskusi tatap muka, dan 
sering kali hal ini memerlukan semacam analisis 
pemangku kepentingan. Metode seperti ini adalah cara 
penting untuk mendapatkan informasi tentang situasi riil di 
lapangan, dari segi prinsip dan aturan yang sesungguhnya 
mengatur akses, kepemilikan, pengelolaan dan pengunaan 
ekosistem, dan juga hingga sejauh mana keefektifan 
lembaga “resmi”, undang-undang dan kebijakan. 

 
Oleh karena itu, sebagian besar informasi paling berharga 
dalam langkah 4 didasarkan pada aspek kualitatif lembaga, 
organisasi dan pelaku, dan akan mempertimbangkan 
kekuaasaan, posisi, kepentingan dan kebutuhan relatif 
pemangku kepentingan. Ini akan membantu dalam belajar 
banyak tentang masalah pendistribusian. Hendaknya tidak 
mustahil untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama 
ketidakadilan/ ketimpangan, dan kelompok-kelompok 
pemangku kepentingan yang paling terdampak dalam 
proses pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, 
beraneka pemangku kepentingan – masing-masing dengan 
pengaruh, kekuasaan, kebutuhan dan preferensi yang 
berbeda-beda, mempengaruhi jasa ekosistem. Lampiran 
(Bagan 10, Gambar 13) menunjukkan bagaimana peta 
pemangku kepentingan dan alat visual lainnya dapat 
berguna untuk menilai kelompok-kelompok utama 

yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian. Adalah juga 

penting untuk mengidentifikasi pemangku-pemangku 

kepentingan yang dikecualikan dari pengaturan 

kelembagaan, kebijakan dan peraturan. Kegagalan untuk 

mengidentifikasi kelompok-kelompok ini dapat berarti 

meminggirkan beberapa sektor yang termiskin dan paling 

rentan dalam masyarakat. Lampiran (Bagan 11 dan Bagan 

12) memberikan informasi lebih lanjut tentang karakteristik 

jasa ekosistem, pemangku kepentingan dan aturan.    

 
 
 

 
 

 

 

Tata kelola adalah tentang interaksi sosial,  

siapa mengambil keputusan, tapi juga bagai-

mana keputusan itu kemudian diambil dan 

ditegakkan, sehingga mempengaruhi cara 

orang mengakses dan menggunakan sumber 

daya alam. Oleh sebab itu, untuk mengatasi 

masalah-masalah tata kelola diperlukan pemahaman dan 

perubahan terhadap aturan formal  dan informal, penegakan 

dan mekanisme koordinasi. Interaksi-interaksi ini dimediasi 

melalui konteks dan kerangka waktu tertentu tempat dibuatnya 

keputusan-keputusan tata kelola. Selain itu, kepercayaan, nilai-

nilai dan keidealan mempengaruhi pemikiran orang tentang alam, 

masyarakat, pemerintah dan tanggung jawab individu.  
 

Pendekatan yang lebih tertarget terdiri dari analisis masalah 

tata kelola seputar suatu bidang spesifik atau ekosistem dan 

jasa ekosistem guna memperbaiki kerja sama di antara para 

pelaku, membangun konsensus dan mentransformasikan 

insentif yang mempunyai dampak negatif terhadap 

keanekaragaman hayati. Berdasarkan analisis ini, intervensi 

hendaknya diusahakan untuk memperbaiki interaksi sosial 

antara masyarakat dan lembaga, untuk memastikan pengaturan 

yang adil yang melestarikan jasa ekosistem, meminimalkan 

konflik dan dan mendorong terwujudnya akses dan penggunaan 

yang lebih adil.  
                                                                            Sumber:  GIZ (2010) 
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 Tabel 4 memberikan matriks untuk mencatat dan 

menyajikan informasi pemangku kepentingan.  Tiap-tiap 

baris mengandung informasi tentang pemangku 

kepentingan tertentu. Tiap-tiap kolom memberikan ruang 

untuk mencatat posisi, kepentingan dan kebutuhan 

 

dari berbagai pemangku kepentingan, tingkat 

kekuasaan/ pengaruh yang mereka miliki dan 

hubungan di antara mereka. 

 

Tabel 4 Matriks untuk mencatat hasil analisis pemangku kepentingan 
 

Pemangku 
kepentingan 

Mengapa mereka bertindak 
seperti itu? 

Tingkat kekuasaan Tingkat pengaruh Hubungan antar 
pemangku kepentingan 

 posisi kepentingan/ 

kebutuhan 
Tinggi (H), menengah (M) 
atau rendah (L) 

Tinggi (H), menengah (M) 
atau rendah (L) 

Aliansi yg  Konflik yang  
mungkin mungkin 

A 

B 

…  dll.  ... 
 

 

Insentif 
 

 
Konvensi keanekaragaman hayati mendefinisikan insentif 
sebagai “pancingan spesifik yang dirancang dan dilaksanakan 
untuk mempengaruhi badan pemerintah, dunia usaha, 
organisasi non pemerintah, atau masyarakat setempat untuk 
melestarikan keanekaragaman hayati atau untuk 
menggunakan komponen-komponennya secara 
berkelanjutan. Langkah-langkah insentif biasanya berbentuk 
kebijakan, hukum, atau program ekonomi atau sosial yang 
baru.” Garis besar dari berbagai jenis insentif dapat 
membantu Anda mengidentifikasi yang paling relevan dalam 
konteks himpunan jasa ekosistem tertentu dan sasaran 
pembangunan. Insentif berikut cenderung memberikan 
pengaruh terpenting terhadap pengelolaan dan penggunaan 
ekosistem (diadaptasi dari Emerton 2000 dan GTZ 2004): 

 

• Insentif berbasis pasar adalah langkah-langkah yang 

berdampak pada aksi dan peluang pasar – umumnya 
ditransfer lewat harga dan pasar. Contoh: biaya yang 
dikenakan pada pengguna, ekolabeling dan pembayaran 
untuk jasa ekosistem. 

• Insentif fiskal adalah langkah-langkah yang memanipulasi 

harga-harga yang dibayar atau diterima orang untuk 
barang dan jasa, atau menaikkan pemasukan pemerintah.  
Insentif fiskal dijalankan melalui transfer anggaran publik 
(pemerintah). Contoh: pajak, subsidi dan kredit berbunga 
rendah. 

• Insentif peraturan adalah langkah-langkah yang mengatur 

dan mempersyaratkan syarat hukum, ketentuan interaksi 
sosial (siapa boleh berbuat apa dalam keadaan 
bagaimana). Contoh: undang-undang, standar lingkungan 
dan pembatasan akses. 

• Hak kepemilikan adalah kategori khusus instrumen 

peraturan, yang mengalokasikan hak untuk memiliki, 
menggunakan atau mengelola keanekaragaman hayati, 
ekosistem, lahan, sumber daya atau aset dan jasa 
lainnya. Contoh: kepemilikan, pengelolaan, akses, hak 
pakai tanpa mengubah atau merusak (ususfruct)  dan hak 
jual, atau pengaturan seperti sewa, konsesi, lisens, izin 
(permit) dan waralaba (franchise). 
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• Norma budaya dan sosial berjalan melalui penetapan 

dan persetujuan yang diberikan terhadap standar atau 
kaidah perilaku dan perbuatan yang umum diterima, 
dan umumnya lebih ditegakkan melalui kendali sosial 
dan kendali rekan sebaya daripada melalui peraturan 
formal. Contohnya mencakup fatwa agama, pola 
perilaku yang “berterima”, pamali/ tabu dan 
pembatasan. 

• Kerja sama mencakup langkah-langkah yang memotivasi 

perubahan dalam pengelolaan sumber daya dengan 
melibatkan kelompok kepentingan dalam pengambilan 
keputusan dan proses tata kelola. Contoh: perundingan 
meja bundar dan aliansi. 

• Insentif yang menyangkut informasi adalah langkah-

langkah seperti yang membuat efek eksternal menjadi 
kelihatan dan dalam melakukannya, memberikan informasi 
tentang manfaat dan biaya aktual dari teknik pengelolaan 
tertentu. Contoh: audit, pelabelan dan sertifikasi dan sistem 
informasi dan pengukuran. 

Ingatlah bahwa insentif tergantung pada: 
 

• Karakteristik jasa ekosistem: Mungkinkah mengendalikan 

akses/ jalan masuk untuk mendapatkan suatu jasa 
ekosistem dan mengecualikan [jasa-jasa ekosistem] yang 
lainnya, dan adakah persaingan dalam hal konsumsi? 

• Karakteristik pemangku kepentingan: Apa posisi, hak, 

kepentingan, nilai dan kebutuhan mereka? 

• Karakteristik aturan (karakteristik koordinasi sosial di antara 

pemangku kepentingan):  Apakah aturan ini jalan? 
Bagaimana aturan ini ditegakkan pelaksanaannya, dan apa 
jenis insentif yang diciptakan aturan ini? 

 

Dalam lampiran Anda akan menemukan lebih banyak 
informasi tentang karakteristik-karakteristik ini. Silakan juga 
simak buku manual berjudul “Sumber Daya Alam dan Tata 
Kelola: Insentif untuk Penggunaan Sumber Daya 
Berkelanjutan”  (GTZ 2004). 
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Tabel 5 memberikan matriks untuk mencatat informasi 

tentang insentif. Tiap-tiap baris mengacu pada suatu 

kategori insentif (yang dapat dibagi atau ditambah sesuai 

kebutuhan), sedangkan lajur-lajurnya memungkinkan  

catatan untuk ditambahkan tentang langkah-langkah yang 
digunakan, siapa sasarannya, dan bagaimana langkah-
langkah itu dijalankan dan ditegakkan pelaksanaannya 
dalam hubungannya dengan ekosistem dan jasa 
ekosistem. 

 
 

Tabel 5 Matriks untuk mencatat insentif yang mempengaruhi pengelolaan dan penggunaan ekosistem 
 

Tipe insentif Daftar langkah-langkah yang relevan Pengamatan tentang pengoperasian, 
penegakan dan kelompok sasaran 

Berdasarkan pasar  

Fiskal  

Peraturan  

Kerja sama  

Informasi 

Budaya dan sosial 

 

Outuput yang diharapkan dari langkah 4: 
 

• Daftar kerangka pokok kelembagaan, kebijakan, 

hukum dan budaya dan struktur insentif yang 
dihasilkan yang mempengaruhi bagaimana orang 
mengelola, menggunakan dan memberikan dampak 
pada ekosistem dan jasa ekosistem 

• Garis besar sistematis posisi, hak, kepentingan, nilai  

 

 
 

dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

• Informasi tentang bidang konflik atau 

kerja sama yang ada dan mungkin terjadi 
antara pemangku kepentingan, kerangka 
kelembagaan, kebijakan, hukum dan 

budaya atau insentif. 
 
 

 
Rencana Pembangunan Provinsi Indare, Bakul 

 
 
 

 
Metode pokok yang digunakan untuk menilai kerangka 

kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya adalah 

analisis pemangku kepentingan. Ini amat bergantung pada 

metode partisipatif, dan melibatkan beberapa antropolog 

yang bekerja sama erat dengan komunitas pengguna 

lahan dan sumber daya dan juga penilaian kelembagaan 

yang lebih formal dari lembaga pemerintah dan non 

pemerintah yang beroperasi di bidang ini. 

 

Kerangka tata kelola ekosistem di Provinsi Indare dan 

Belandu dijumpai cukup kompleks. Meski ada banyak 

institusi – termasuk otoritas tradisional dan instansi lini 

pemerintah, LSM dan sektor swasta – yang mengklaim 

penggunaan dan pengelolaan ekosistem, yurisdiksi dan 

hak mereka tidaklah jelas. 

Ini mendorong terjadinya beberapa konflik yang sudah 
termanifestasi (misalnya, sudah terjadi perbedaan 
pendapat antara otoritas pemerintah kawasan dilindungi, 
pengusaha bahan bakar nabati dan kayu dan masyarakat 
adat, yang dalam beberapa hal cukup ekstrem); jelaslah 
bahwa sengketa lebih lanjut mulai terlihat, sebagian besar 
menyangkut klaim tumpang tindih atas situs/ lahan 
tertentu. Masalah ini diperparah oleh tidak jelasnya hak 
kepemilikan tanah dan sumber daya, dan lemahnya 
penegakan peraturan. Sementara itu, tata kelola yang 
sering kali buruk – yang ditandai oleh korupsi yang 
merajalela, dan pengaruh tidak patut dari kalangan berduit 
dan kalangan elit – mengakibatkan seringnya terjadi 
ketimpangan distribusi manfaat, yang semakin 
meminggirkan kelompok-kelompok rentan. Terutama 
masyarakat adat dan petani kecil yang miskin atau buruh 
tani cendrung kalah, dan umumnya tidak punya “suara” 
dalam pembuatan keputusan. Informasi ini ditangkap 
melalui analisis pemangku kepentingan, dan dirangkum 
dalam matriks di bawah ini.   
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Pemangku kepentingan Mengapa mereka bertindak seperti itu? Tingkat  Tingkat Hubungan antar pemangku kepentingan 
 

posisi kepentingan/ kebutuhan kekuasaan pengaruh 
 

Kemungkinan aliansi Kemungkinan konflik 
 

Unit utk pembangunan Kemajuan dan 

pertumbuhan 

ekonomi  

 
 

Unit utk lingkungan Konservasi ekosistem 

adalah prioritas  

• Insiden politik 

• Pajak
 

 

• Insiden politik 

Meningkatkan dan 
menegakkan UU 
lingkungan 

Mewakili kelompok 

kepentingan 

• M • M • Unit pembangunan pertanian 

• Masyarakat adat
 

 

• M • L • Penghuni kota 

• LSM lingkungan 

• Masyarakat adat
 

• Unit utk lingkungan 

• LSM lingkungan 

• Pengusaha bahan bakar nabati & kayu
 

• Unit utk pembangunan 

• Unit utk pembangunan pertanian 

• Pengusaha bahan bakar nabati & kayu
 

 
Unit  untuk 
Pembangunan 
Pertanian 

 
Pertanian adalah 

kunci pembangunan  

 
Menjaga/ memperkuat 

kekuasaan politik 

• Memuaskan lobi
 

• M • M • Unit utk pembangunan 

• Petani kecil pedesaan 

• Pengusaha bahan bakar nabati & kayu
 

• Unit utk lingkungan 

• Masyarakat adat
 

Penghuni kota Layanan publik yang 

maju dan lebih baik  
 

 
 
 
 

Petani kecil pedesaan
 Pemerintah gagal 

membantu sektor 

pedesaan 

• Harga pangan rendah 

• Mutu air bagus
 

Peluang rekreasi 

• Mutu kehidupan 

• Tata kelola yang baik
 

• Harga pangan adil 

• Infrastruktur pasar 

• Harga input rendah 

• Bantuan teknis 

• L • M • LSM lingkungan 

 
 
 

 
• L • L • Unit utk pembangunan pertanian 

• Pengusaha bahan bakar nabati & kayu
 

 
 
 
 
 
 

• Unit utk lingkungan 

• LSM lingkungan 

• Pengusaha bahan bakar nabati & kayu
 

• Masyarakat adat 

Masyarakat adat Mempertahankan 

mata pencaharian 

tradisional dan 

melindungi situs-situs 

spiritual 

Diakuinya tanah 

hutan dan hak atas 

sumber daya  

• Kepastian mata pencaharian
 

Perlindungan 
warisan dan 
praktik 
budaya 

• L • L • LSM lingkungan • Unit utk pembangunan 

• Unit utk pembangunan pertanian 

• Petani kecil pedesaan 

 
Pengusaha biofuel 

dan kayu 

 
Mempertahankan laba 

dan meminimalkan 

biaya 

 
Hak pakai atas lahan 

& sumber daya pokok  

Pemaksimalan  laba 

& pertumbuhan usaha 

Akses ke pasar-pasar 

baru dalam dan luar 

negeri 

• M • H • Unit utk pembangunan 

• Unit utk pembangunan pertanian 

• Petani kecil pedesaan
 

• Masyarakat adat 

• Petani kecil pedesaan
 

 
LSM lingkungan Pemerintah harus 

menegakkan sektor 

lingkungan 

• Lobi dan pendanaan 

Menguatkan sektor 
yang lemah dan 
kepentingan publik 

• L-M • L-H • Unit utk lingkungan 

• Pengusaha bahan bakar nabati 

dan kayu 

• Unit utk pembangunan 

• Unit utk pembangunan pertanian 

• Petani kecil pedesaan 

Masyarakat adat

 
Penilaian menjumpai adanya sejumlah insentif dan disinsentif terhadap pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan dan 

berkeadilan di Bakul. Ini secara umum menegaskan temuan hasil analisis pemangku kepentingan. Sebagaimana ditunjukkan 

dalam matriks di bawah, pasar dan instrumen kebijakan pemerintah berfungsi mendorong dan memprioritaskan eksploitasi 

komersial lahan dan sumber daya, dan konversinya untuk penggunaan lain. Sementara itu, kebutuhan, kepentingan dan hak 

petani kecil pedesaan dan masyarakat adat umumnya hanya mendapat sedikit perhatian. 
 

 
Tipe insentif Daftar langkah-langkah yang relevan Pengamatan tentang operasi, penega kan  dan kelompok sasaran 

 

Kebijakan  • Kebijakan Hutan dan Satwa Liar dari tahun 2005 

• Strategi Keanekaragaman Hayati Nasional dgn potensi politik minimal
 

Pasar atau fiskal • Meningkatnya harga bahan bakar nabati 

• Meningkatnya permintaan akan tanah/ lahan
 

Peraturan UU Tata Guna Tanah 1982: Palawija milik petani tetapi tanah milik 

pemilik tanah 

• Hak tanah tradisional dalam wilayah masyarakat adat
 

Aturan informal Mekanisme informal untuk administrasi dan pendayagunaan lahan 

(korupsi) 

• Sewa ganda 

• Kurangnya penegakan hukum dan pemantauan 

 

• Lahan dijual ke investor bahan bakar nabati 

 

• Sistem penguasaan tanah (tenure) tidak mencakup pengelolaan sumber daya alam 

• Hak atas tanah (khususnya dari petani kecil) tidak diklarifikasi 

• Proses registrasi yang sulit mendorong mekanisme informal  

• Lahan disewakan ke pendatang di bawah tangan 

Kerja sama Kepentingan serupa di antara investor industri kayu & bahan bakar nabati Aliansi masa depan antara investor industri kayu dan bahan bakar nabati dapat  
meningkatkan deforestasi dan intensitas konflik dengan petani kecil dan  
masyarakat adat 

 

Informasi Tidak adanya tapal batas penetapan &  permanen yang terdokumentasi  

                                           dengan baik (konflik tapal batas) 

 
Pola budaya budaya masyarakat adat yang tinggal di hutan: ketergantungn pada 

mata pencaharian dan kepercayaan 

• Meningkatkan kegiatan menghasilkan pendapatan melalui LSM. 
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Langkah 5 Menyiapkan pembuatan keputusan lebih baik 
 

 

• Apa risiko dan peluang terkait jasa ekosistem bagi rencana pembangunan yang timbul sebagai hasil 

dari penilaian yang sedang dilakukan? 

• Dapatkah penilaian ekonomi digunakan, dan jika demikian, apa yg harus dicakupnya? 

• Opsi kebijakan dan pintu masuk mana yang paling dapat dijalankan untuk digunakan untuk 

menangkap peluang jasa ekosistem dan mengurangi/ menghindari risiko? 

• Jenis pengalaman apa (positif dan negatif) yang terkait dengan pelaksanaan instrumen dan 

mekanisme tertentu yang sudah ada di sana, dan dapat diteruskan pembangunannya? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan 

Panduan 

 

 
 

Apa yang harus dilakukan? 
 

 
Langkah 1–4 proses penilaian akan memberikan informasi 
tentang kaitan-kaitan antara rencana pembangunan dan jasa 
ekosistem, dan mengidentifikasi secara rinci kelompok 
pemangku kepentingan utama yang akan diuntungkan atau

 
 

• Identifikasi dan singkirkan mekanisme 

kebijakan dan insentif yang mendegradasi 
jasa ekosistem, mis: insentif ekonomi dan 
fiksal yang justru menciptakan insentif untuk 
mendegradasi jasa ekosistem atau 
menghapus subsidi. 

 

 
Petunjuk 

 

dirugikan akibat perubahan ekosistem. Langkah 1–4 ini juga 
akan menguraikan penyebab atau pendorong utama 
degradasi dan hilangnya ekosistem, dan kerangka serta 
insentif yang mengatur bagaimana ekosistem digunakan 
dan dikelola. Ini memberikan kepada kita pondasi untuk 
merumuskan tanggapan/ respons terhadap kaitan-kaitan ini 
antara jasa ekosistem dan rencana pembangunan.  

 
Langkah 5 menilai opsi dan instrumen kebijakan yang dapat 
digunakan untuk memperbaiki cara jasa ekosistem 
digunakan untuk mendukung sasaran pembangunan, 
dan untuk memastikan agar kegiatan pembangunan 
memberikan basis yang kokoh untuk pengelolaan dan 
penggunaan ekosistem yang berkelanjutan dan berkeadilan. 
Untuk itu perlu dikenali risiko dan peluang utama yang 
disajikan oleh jasa ekosistem pada rencana pembangunan. 
Pada akhir langkah 5, kita harus sudah mengidentifikasi 
pintu masuk ke proses pembuatan keputusan seputar 
rencana pembangunan, dan opsi dan instrumen kebijakan 
tertentu yang sesuai untuk menghindari risiko pembangunan 
dan menangkap peluang pembangunan (Kotak 18). 

 
Untuk ini mungkin perlu dilakukan identifikasi terhadap alat 

dan instrumen kebijakan baru untuk mengisi kesenjangan 

utama dalam kerangka yang ada. Mungkin ada kebutuhan 

dan kemungkinan untuk, misalnya, mengembangkan pasar-

pasar baru berorientasi ekosistem, insentif atau struktur tata 

kelola. Akan tetapi, dalam banyak hal, membuat perubahan 

yang relatif kecil pada kebijakan yang ada (termasuk 

mengatasi distorsi dan kegagalan yang ada) dapat 

mendongkrak perbaikan-perbaikan substansial dalam cara 

• Pertimbangkanlah instrumen kebijakan yang sudah 

ada. Perbaiki apa yang sudah ada sehingga dapat lebih 
efektif daripada memperkenalkan opsi kebijakan baru. 
Ini mencakup penegakan hukum.  

• Mungkin dibutuhkan suatu campuran instrumen kebijakan.  

Ingatlah bahwa tiap jasa ekosistem dapat ditangani oleh 
opsi-opsi kebijakan yang berbeda. Dalam banyak hal, lebih 
dari satu solusi harus dipertimbangkan untuk menetapkan 
kebijakan. 

• Pertimbangkan untuk mengadopsi alat kebijakan baru 

seperti insentif pajak, dana publik atau swasta untuk 
memelihara jasa ekosistem, mengklarifikasi atau 
menguatkan hak masyarakat setempat untuk 
menggunakan dan mengelola jasa ekosistem, atau 
membangun kawasan lindung. 

• Pertimbangkan kerangka hukum yang ada. Peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan informal 
keduanya memberikan kerangka untuk menetapkan 
dan menerapkan kebijakan untuk menopang jasa 
ekosistem. 

 
 

 
 
pasar, undang-undang dan lembaga bekerja dalam kaitannya  

dengan jasa ekosistem. Di hampir semua hal, dibutuhkan suatu 43 
campuran instrumen kebijkan, yang ditujukan pada 

kelompok persoalan dan pemangku kepentingan   

yang berbeda dan bekerja sama untuk mencapai 

himpunan tujuan atau capaian yang diinginkan. 

Rincian informasi tentang opsi dan instrumen 

kebijakan diberikan di lampiran. 



 
 Kotak 18 Pintu masuk &  opsi kebijakan utk mengintegrasikan jasa ekosistem dalam rencana pembangunan 

 

Pintu masuk Kementerian/Instansi/Lembaga Contoh-contoh  proses keputusan 

Kebijakan 

dan rencana 

nasional dan 

daerah 

Pembangunan & perencanaan • Strategi pengurangan kemiskinan, perencanaan tata guna lahan, suplai air, dan 

sanitation Lingkungan hidup • Pembuatan kawasan lindung, strategi adaptasi iklim 

Perbehendaraan • Anggaran nasional, tinjauan ulang pengeluaran publik, audit 

Perencanaan fisik, perencana-

an darurat, dan respons 
• Pengelolaan terpadu ekosistem pesisir, basin sungai, bentang hutan, dan daerah 

aliran sungai 

Insentif 

ekonomi 

dan fiskal 

Keuangan • Subsidi, kredit pajak, pembayaran jasa ekosistem, bea masuk, dan tarif 

Kantor anggaran • Kebijakan pajak untuk mendukung hak pakai tanah orang lain utk maksud khusus 

( easements) atau mempromosikan teknologi energi alternatif, peraturan penetapan 
harga untuk air 

Kebijakan dan 

rencana 

sektoral 

Niaga dan industri • Kaidah/ standar perilaku usaha,  penilaian teknologi baru 

Ilmu pengetahuan & teknologi • Penelitian terapan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas usaha 

Pertanian • Jasa penyuluhan, praktik pengelolaan terbaik 

Kehutanan • Program aksi sektor kehutanan, inisiatif pemetaan,  pengelolaan konsesi (HPH) 

Lingkungan/ sumber daya alam • Laporan keadaan lingkungan, penilaian strategi lingkungan, penilaian dampak 

lingkungan, informasi/alat, instrumen hukum 

Tata kelola Kantor perdana menteri atau wali 

kota, kementerian kehakiman, 

parlemen, instansi pemda 

• Kebijakan desentralisasi, pers bebas, masyarakat sipil, pertanggungjawaban 

pemerintah melalui pemilu, akses atas informasi dan keputusan, tinjauan ulang 
yudisial, indikator kinerja 

Contoh-contoh yang diberikan untuk tiap butir entri tidak bersifat final tetapi hanya mengilustrasikan berbagai cara pertimbangan jasa ekosistem dapat 

dimasukkan ke dalam proses pengembangan keputusan. 

 
Sumber: WRI (2008) 

 

 

Bagaimana melakukannya? 

 
Pertama, menggabungkan semua informasi yang sudah 
dikumpulkan dalam langkah 1-4. Mulailah dengan mengkaji 
ulang dampak dan ketergantungan rencana pembangunan 
pada jasa ekosistem; sekali lagi simak pertukaran timbal 
baliknya, dan pertimbangkan kembali kerangka 
kelembagaan, kebijakan, hukum dan budaya serta insentif. 
Pastikan bahwa Anda mempunyai rantai logika yang jelas 
yang menghubungkan informasi tentang topik yang berbeda-
beda ini dalam suatu “kisah” koheren tentang rencana 
pembangunan dan jasa ekosistem yang Anda tangani. 
Pada titik ini, beberapa kesenjangan mungkin perlu diisi, jika 
ada data yang hilang atau tidak lengkap, atau jika Anda  
 

guna meminimalkan, menghindari atau mengurangi risiko 

ini atau untuk menangkap peluang-peluang ini. 

 
Bagan 6 Alur kerja dari langkah 5 
 

Kaji ulang informasi 

& data 

 

 
Kenali risiko & 

peluang 

Tetapkan tujuan/fokus 

 

menyadari adanya pendapat atau pemangku kepentingan 
utama yang belum sempat dimasukkan ke dalam proses. 

 
Lalu, gunakan informasi ini untuk mengidentifikasi risiko dan 
peluang yang diberikan ekosistem pada rencana pemba-
ngunan. Ketika melakukan hal ini, pikirkan juga setiap 
pertukaran timbal balik positif atau negatif yang dapat 
dihasilkan dari efek rencana pembangunan pada jasa 
ekosistem. Ingatlah bahwa pertukaran timbal balik dapat 
melibatkan keuntungan atau kerugian ekonomi  

Putuskan apakah penilaian 

ekonomi diperlukan 

 

 
Tetapkan apa yg 

ingin Anda ubah 

 

 
Nilai opsi kebijakan & 

pintu masuk 

pilih metode 

 
lakukan evaluasi 

sampaikan hasil 

(seperti pengeluaran fisik atau kenaikan laba) dan biaya-
biaya lainnya (misalnya, menurunnya kesehatan atau 
perbaikan gizi), dan juga perubahan dalam keadaan non-
materi masyarakat (misalnya, keterasingan warisan budaya 

44 atau diiikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan).         
              Putuskan apakan rencana pembangunan perlu direvisi  

 

Teridentifikasinya opsi kebijakan dan pintu masuk yg sebanding 
 
 
 
Pada tahap ini, Anda mungkin ingin mempertimbangkan 

apakah ada kebutuhan untuk melakukan penilaian 

ekonomi. Ini akan memberikan informasi tentang biaya dan 

manfaat terkait dampak atau efek tertentu dari 
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Informasi tentang biaya dan manfaat ekonomi dapat 

memberikan pengaruh kuat pada pembuat keputusan. 

Teknik melakukan penilaian dapat membantu tetapi 

harus digunakan secara ”cerdas”. Penilaian bukanlah 

akhir itu sendiri tetapi sarana untuk sampai ke tujuan, 

yaitu pembuatan keputusan yang lebih baik dan lebih 

terinformasi  (Emerton d an Bos 2004). 

 
Useful 

Hints 

Kunjungi kembali kelompok pemangku kepentingan utama 
yang terdampak oleh atau mendorong perubahan dalam 
jasa ekosistem, dan kembalilah ke penyebab dan 
pendorong utama degradasi ekosistem. Cobalah untuk 
mencari tahu betapa mungkin perlu mengubah perilaku dan 
aksi pemangku kepentingan demi menjaga alur jasa   
ekosistem, or menangkap dengan lebih baik peluang-peluang 
yang terkait dengannya. Proses menyiapkan pembuatan   

 
 
rencana pembangunan dan jasa ekosistem. Alasan utama 
menggunakan penilaian adalah untuk memberikan bukti dan 
argumen tambahan untuk meyakinkan pembuat keputusan 
akan kebutuhan untuk memodifikasi rencana pembangunan 
atau mendayagunakan instrumen kebijakan, dan untuk 
menghasilkan data tambahan yang terkuantifikasi yang 
mungkin diperlukan untuk merancang, merencanakan atau 
mengevaluasi instrumen kebijakan. Namun hendaknya 
ditekankan bahwa penilaian tidak perlukan atau berguna di 
semua kasus. Jika Anda memutuskan bahwa suatu upaya 
penilaian ekonomi diperlukan, maka tujuan, kelompok 
sasaran dan fokusnya harus dijabarkan dengan jelas.  
Sudah ada banyak panduan tentang bagaimana melakukan 
penilaian ekosistem, dan hendaknya panduan itu disimak 
jika Anda memutuskan untuk melakukan kegiatan penilaian. 

 

 
keputusan yang lebih baik mencapai puncaknya dalam 

menilai opsi kebijakan dan pintu masuk ke dalam proses 

pengambilan keputusan. Analisalah, perubahan instrumen 

atau kebijakan mana yang dapat dikembangkan dan 

digunakan untuk meminimalkan, menghindari atau 

mengurangi risiko, dan menangkap peluang. Kaji ulang 

kisaran opsi kebijakan, dan pilih yang paling efektif menopang 

kapasitas jasa ekosistem untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Bilamana mungkin, pilih langkah dan instrumen 

yang sudah terbukti efektif dalam kaitannya dengan jasa 

ekosistem dan dampak pembangunan (Kotak 19), dan 

gunakan setiap jendela peluang yang berkaitan dengan opini 

publik, kondisi politik dan sosial atau perkembangan pasar di 

negara atau wilayah tempat Anda bekerja.  

Check 
Annex 

Rincian lebih lanjut tentang hal ini diberikan da-

lam lampiran (lihat Tabel 11 dan 12), dan juga 

mengarahkan pembaca ke database online re-

ferensi penilaian ekosistem yang dapat meng-

hasilkan informasi berguna (Tabel 13). 

Terakhir tapi tak kalah pentingya, perhatikan dengan 

seksama masalah pendistribusian dan keadilan: 

pertimbangkan kebutuhan kelompok miskin dan rentan  

  
 

 
Berdasarkan risiko dan peluang yang sudah diidentifikasi dan 

– jika kegiatan penilaian telah dilaksanakan – manfaat dan 

biaya ekonomi terkait, sekarang dimungkinkan untuk 

mendefinisikan apa yang perlu diubah untuk mengurangi 

dampak negatif rencana pembangunan pada ekosistem 

dan memaksimalkan sinergi positif. 

ketika Anda mengidentifikasi dan memilih opsi 

dan instrumen kebijakan potensial. Daftar rinci 

opsi kebijakan untuk mengintegrasikan jasa 

ekosistem dengan contoh-contoh dunia nyata 

tentang aplikasinya diberikan dalam lampiran  

(Tabel 14). 

 

Check 
Annex 

 

 
Kotak 19 Kebijakan yang menunjukkan janji untuk keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem 

 
TEEB telah mengkaji ulang kebijakan yang berhasil, di seluruh dunia, untuk mempromosikan integrasi keanekaragaman 

hayati dan jasa ekosistem dalam pengambilan keputusan.  Contoh-contohnya berasal dari banyak bidang berbeda, tetapi 

semuanya mengandung pesan yang sama untuk melakukan peningkatan dan replikasi di mana-mana: 
 

• Pikirkan kembali subsidi dewasa ini untuk merefleksikan prioritas esok hari. 

• Berikan penghargaan pada jasa ekosistem yang saat ini belum dikenal dan pastikan agar biaya kerusakan ekosistem  
diperhitungkan dengan menciptakan pasar baru dan mempromosikan instrumen kebijakan yang tepat. 

• Bagikan manfaat konservasi. 

• Ukur biaya dan manfaat jasa ekosistem. 
 

Sumber:  (TEEB 2008) 
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Tabel berikut menunjukkan contoh bagaimana Anda dapat 

mensistematiskan dan memvisualisasikan hasil. Informasi 

yang disajikan di sini didasarkan pada kasus fiktif. Di lajur 

kiri, tiga sasaran pembangunan saat ini dicantumkan. Di 

lajur berikutnya, risiko dan peluang terkait jasa ekosistem 

yang diidentifikasi dalam langkah-langkah sebelumnya  

disebutkan dan sebagai konsekuensinya, diturunkan opsi 

kebijakan baru/ berbeda, dengan mempertimbangkan 

pendorong dan penyebab yang melandasinya sebagai 

dasar untuk mengidentifikasi alternatif. Selain itu, pintu 

masuk untuk pembuatan keputusan juga ditunjukkan. 

 

 

Tabel 6 Matriks untuk mengidentifikasi opsi kebijakan dan pintu masuk menuju proses pembuatan keputusan  

Sasaran pembangunan 
(rencana aktual) 

Risiko & peluang Apa yang ingin kita ubah? Opsi kebijakan baru/ Pintu masuk 
terkait Pendorong pengaruh berbeda 

& penyebab  untuk 
dibalikkan 

A  

B  

C  

…  dll. …  

 

 
Setelah daftar opsi kebijakan dan pintu masuk yang mungkin 
selesai disusun, maka dapat dilakukan penilaian terhadap 
kemungkinan apakah kebijakan dan pintu masuk tersebut 
dapat terus dijalankan, layak untuk dijalankan dan “sesuai” 
dengan rencana pembangunan. Kebijakan dan pintu masuk 
tersebut dapat diprioritaskan dalam daftar ringkas untuk 
operasionalisasi selanjutnya dalam langkah 6. Meskipun 
kriteria tepat untuk pemrioritasan akan bervariasi menurut 
rencana pembangunan yang sedang dinilai, dan konteks 
serta kondisi yang membawahi pelaksanaannya, saringan-
saringannya dapat meliputi: 

 

• Patut secara politik: hingga sejauh mana langkah-langkah 

itu didukung oleh pembuat keputusan dan politisi tingkat 
tinggi. Apakah langkah-langkah itu konsisten dengan, dan 
apakah mendukung sasaran pokok pembangunan dan 
agenda politik? 

• Diterima publik:  apakah orang-orang yang akan terdampak 

oleh langkah-langkah itu menyikapinya dengan 
mendukung? Apakah langkah-langkah itu selaras dengan 
norma sosial dan budaya yang lebih lebar? 

• Otoritas hukum: apakah langkah-langkah itu 

dimungkinkan dan didukung oleh hukum? Apakah 
langkah-langkah itu melanggar ketentuan/ perjanjian 
informal atau adat? 

• Layak secara ekonomi: apakah ada manfaat bersih 

mengerahkah langkah-langkah itu bagi masyarakat secara 
luas atau untuk kelompok yang terlibat? Jika ada manfaat 
yang tetap tidak tertangkap/ biaya yang tidak 
terkompensasi, dapatkah mekanisme transfer dilakukan 
untuk menyeimbangkan ini? 

• Keadilan: akankah ada kelompok yang secara tidak 

proporsional dibuat menjadi lebih baik atau lebih buruk 
oleh langkah-langkah itu, terutama kelompok miskin dan 
rentan dalam masyarakat? Jika demikian, dapatkah 

46 Output yang diharapkan dari langkah 5: 
 

• Analisis risiko dan peluang berdasarkan sintesis data dan informasi yang 

dikumpulkan di langkah 1–4. 

mekanisme pendistribusian kembali dibangun bilamana 
dibutuhkan? 

• Kelayakan keuangan, keberlanjutan dan keefektifan dari 

segi biaya: akankah ada dana cukup yang dikomitmen-
kan, atau akan dihasilkan, untuk menutup biaya 
langkah-langkah itu untuk jangka panjang?  Apakah 
langkah-langkah itu merupakan cara paling efektif dari 
segi biaya untuk meraih capaian tertentu? 

• Keefektifan dan jangkauan: apakah langkah-langkah itu 

mempunyai peluang keberhasilan yang tinggi, dan mampu 
menjangkau jumlah terbesar yang mungkin dari peserta/ 
penerima manfaat sasaran? 

• Kemendesakan: langkah-langkah mana yang menjawab 

kebutuhan prioritas tertinggi dan capaian yang diinginkan? 

• Kepasitas kelembagaan dan keberlanjutan: apakah ada 

pijakan organisasi dan kapasitas kelembagaan untuk 
menghasilkan langkah-langkah itu, dan untuk memantau 
dan menegakkannya untuk jangka panjang? 

• Kemudahan pelaksanaan: apakah langkah-langkah itu 

realistis untuk dilaksanakan dalam kerangka waktu, 
anggaran sumber daya dan himpunan keterampilan yang 
ada? 

Meskipun beberapa dari aspek ini akan memerlukan kajian 
ulang dan analisis teknis, sebagian besar informasi yang 
diperlukan untuk memprioritaskan opsi kebijakan dan pintu 
masuk dapat dihasilkan melalui konsultasi pemangku 
kepentingan. Terutama penting untuk melibatkan kelompok 
sasaran yang terdampak atau akan terdampak oleh 
rencana pembangunan dan usulan instrumen kebijakan, 
dan mereka yang bertanggung jawab membuat keputusan 
yang akan memungkinkan instrumen yang dipilih  
untuk dihasilkan. 
 

 
 
 
 

• Informasi tentang nilai ekonomi (jika dibutuhkan). 

• Daftar ringkas opsi kebijakan & butir entri sebanding. 
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Rencana Pembangunan Provinsi Indare, Bakul 
 
 
 
 

Untuk mengkaji kembali informasi yang dikumpulkan dalam penilaian, dan juga untuk mengidentifikasi risiko dan peluang 

yang disajikan oleh jasa ekosistem pada Rencana Pembangunan Provinsi Indare, diadakan serangkaian konsultasi 

dengan pemangku kepentingan yang ditujukan pada instansi pemerintah, komunitas penelitian dan ilmiah, sektor swasta, 

LSM, dan pengguna lahan dan sumber daya setempat. Output dari proses ini dirangkum dalam bagan di bawah ini, yang 

memberikan garis besar risiko terkait ekosistem (warna merah) dan peluang terkait ekosistem (warna hijau) bagi Rencana 

Pembangunan Provinsi. 
 
 
 

Trade-offs antara sasaran 
pembangunan (mis. bahan bakar 

nabati & ketahanan pangan) 

 
Trade-offs antara jasa 
ekosistem  (mis. bahan 
baku dan habitat) 

 
 

Degradasi ekosistem/ 
kejadian ekstrem (mis. 
hutan) 

 
 
 
 
 

Pemenuhan beberepa 
sasaran pembangunan 

yang telah dinilai berada 
dalam bahaya 

 
 

 
Meningkatnya pe 
luang pendanaan 

Kredit hijau 

 
CSR/ sektor swasta 

 

 
Pembayaran untuk jasa 
ekosistem 

 
Kurangi risiko bencana & 
tingkatkan ketahanan 

 
Investasi buruk  (mis. 
Instalasi air) 

 
Akses ke tanah 
(investor internasional  
vs. petani kecil) 

 
Akses ke air  (mis. 
Penggunaan industri 
vs. pribadi) 

 
 
 

Hak adat (mis. 
penetapan tata batas 
wilayah masyarakat adat) 

 

Munculnya 
biaya masa 

depan 

 
 
 
 

Meningkatnya 
konflik sosio-
lingkungan 

 
 
 

 
Risiko & peluang 

untuk perencanaan 
pembangunan 

(seleksi) 

 

 
Kembangkan 

kebijakan 
berkelanjutan 

dengan 
perspektif 

jangka panjang 

 
 
 
 

Tingkatkan 
harmonisasi kebijakan 
dan pendekatan dan 

koordinasi lintas 
sektoral  

 
Ubah pendorong hilangnya 

keanekaragaman hayati 

daripada memitigasi dampak 

negatif 

 
Tingkatkan ketahanan 

pangan & ketersediaan air 

 

 
Tak cuma perlindungan pangan 
tapi pengelolaan DAS 
terpadu 

 
 
 
Identifikasi dan 
ambil peluang 
sinergi antar 
berbagai sektor 

Ketahanan pangan  
 
lainnya 

 
lainnya 

Strategi 

komunikasi 
 

Tingkatkan kesadaran ekologi  

 
 

Tingkatkan dukungan 
politik dan publik 

 
Diputuskan bahwa penilaian dari segi ekonomi akan memberikan informasi berharga dalam kaitannya dengan satu 

persoalan tertentu: sasaran pembangunan tentang peningkatan pasokan dan mutu air. Ini untuk dua alasan pokok. 

Pertama, untuk mengarusutamakan investasi di konservasi ekosistem daerah tangkapan air atas, jelaslah diberikan 

pembenaran kepada Kementerian Keuangan dan Pembangunan Air. Kedua, muncul kemungkinan potensi 

memperkenalkan pembayaran untuk jasa ekosistem (PES) sebagai cara mendanai konservasi ekosistem – sistem di 

mana konsumen air hilir akan mentransfer pembayaran sebagai penghargaan bagi komunitas daerah aliran sungai 

atas dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan daerah tangkapan air hutan untuk pelestarian 

lahan dan penggunaan sumber daya. Informasi tentang nilai ekonomi jasa ekosistem air akan memberikan argumen 

yang menyakinkan bagi pengaturan seperti ini, dan menunjuk pada tipe dan tingkat investasi yang mungkin dibutuhkan. 

Ketika keahlian melakukan penilaian ekosistem masih harus dikembangkan di, seorang konsultan internasional disewa 

untuk memberikan pengawasan dan dukungan kapasitas bagi suatu tim tenaga ahli nasional untuk melakukan studi ini.  

 
Di samping PES, berbagai opsi kebijakan lain telah diidentifikasi memiliki potensi untuk membantu meminimalkan risiko 

dan menangkap peluang yang oleh jasa ekosistem telah ditunjukkan bagi Rencana Pembangunan Provinsi Indare.  

Ini ditunjukkan di tabel di bawah. Beberapa yang terpenting berkisar seputar klarifikasi dan penegakan yang lebih baik  

dari hak kepemilikan dan peraturan lain tata guna lahan dan sumber daya,  dan penggunaan pajak dan subsidi yang lebih 

mendukung dalam kaitannya dengan penggunaan dan pengelolaan ekosistem. 



  

 
 

 
 

 
 Sasaran 

pembangunan 

 
 
 

Promosi 
bahan bakar 
nabati  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meningkatkan 
mutu air melalui 
instalasi 
pengolahan air  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendukung 
ekspor kayu 

Risiko dan 

peluang terkait  

 
 
 
Pertukaran timbal balik dengan 
pasokan pangan, air dalam 
kualitas dan kuantitas, dan 
konservasi habitat. Langkah ini 
meningkat dengan mengorbankan 
jasa-jasa lain, sehingga sasaran 
ketahanan pangan dan mutu 
air berada dalam bahaya. Ini 
juga bersaing dengan 
kelompok pemangku 
kepentingan lainnya (petani 
kecil) untuk sumber daya 
terbatas (tanah, air,..). 
 

Tak ada pertukaran timbal 
balik dengan sasaran 
pembangunan lainnya 
kecuali lemahnya 
keberlanjutan upaya ini jika 
ini tidak dilengkapi dengan 
pengelolaan daerah aliran 
sungai yang berkelanjutan. 
Rasio biaya manfaat yang 
positif jika instalasi 
pengolahan air itu diganti 
dengan pengolahan 
ekosistem yang lebih baik. 
 

 
Risiko terkait menurunnya 
pasokan produk hutan kayu 
dan bukan kayu. Pertukaran 
timbal balik dengan promosi 
produk hutan bukan kayu, 
penyediaan air dalam 
kuantitas dan kualitas, 
dengan konservasi habitat 
dan jasa budaya bagi 
pariwisata berbasis 
masyarakat. Peluang 
didasarkan, misalnya, pada 
kombinasi antara 
pengelolaan hutan lestari 
dan pariwisata. 

Apa yg ingin kita ubah? 

Faktor pendorong utk 

dipengaruhi dan 

penyebab utk dibalik 

Konversi lahan yang tidak 
tepat karena insentif negatif 
seperti kurangnya 
perencanaan lahan, insentif 
seperti subsidi, harga 
bayangan, hak kepemilikan 
yang tidak jelas. 

 
 
 
 
 
Kontaminasi dan konversi 
lahan akibat sistem produksi 
yang tidak lestari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deforestasi dan pengelolaan 
kayu secara tidak lestari. 
Kurangnya sumber daya untuk 
pengelolaan hutan lestari, 
pembalakan liar, hak 
kepemilikan yang tidak jelas. 
Konsesi kayu yang tidak tepat.. 

Opsi kebijakan 

baru/ berbeda 

 
 
 
• Perkenalkan peraturan 

tata guna lahan  

• Tingkatkan kondisionalitas 

dari subsidi terkait 

• Buat insentif untuk sistem 

agroekologi 

• Klarifikasi hak kepemilikan 

 
 

 
• Promosikan tata guna 

lahan dan sistem 
produksi yang 
berkelanjutan 

. Instrumen yang 

mungkin: pembayaran 

untuk jasa ekosistem 
 

 
 
 
 
 

• Meningkatkan 

pengelolaan hutan lestari 
melalui rencana 
pengelolaan yang sah 

• Memperbaiki transparansi 

dalam konsensi 

• Memperkenalkan insentif 
(peraturan dan aspek 
ekonomi) 

Pintu masuk 
 

 
 
 
 

• Banjir dan bahaya alam 

terkait konversi lahan 

• Degradasi tanah 

• Gerakan sosial melawan bahan 

bakar nabati 

• Reputasi perusahaan 

investasi bahan bakar 
nabati 

 
 
 
• Minat perusahaan air untuk 

bekerja dengan pemangku 
kepentingan di daerah atas 
(karena reputasi yang lebih 
baik – tanggung jawab sosial 
perusahaan dan penghematan 
biaya) 

• Petani perlu memperbaiki tata guna 
lahan mereka 

• Hangatnya diskusi politik seputar 
topik pembayaran untuk jasa 
ekosistem 

 
• Kebutuhan industri kayu untuk mendapat 

lebih banyak konsensi 
 

• Memperbaiki reputasi mereka 

• Kebutuhan agar hutan 

dperuntukkan bagi beraneka 
penggunaan dan tekanan dari 
pasar internasional akan produk 
kayu yang sah dan lestari 

• Tekanan dari masyarakat 

madani dan LSM 
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Langkah 6 Melaksanakan perubahan 
 

 

• Apakah opsi kebijakan yang diprioritaskan realistis, layak dijalankan d an dapat diterima dan 

koheren dengan rencana pembangunan? 

• Adakah kapasitas keuangan, teknis, sumber daya manusia dan kelembagaan yang diperlukan 

untuk mengerjakan opsi kebijakan yang dipilih? 

• Siapa yang akan dilibatkan dalam melaksanakan langkah-langkah kebijakan, dan dalam peran apa?  

• Bagaimana cara memantau dampak langkah-langkah kebijakan? 

• Bagaimana pembelajaran akan dihasilkan, dibagikan dan dikomunikasikan? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pertanyaan 

Panduan 

 

 

Apa yang harus dilakukan? 

 
Setelah mengidentifikasi opsi kebijakan yang sesuai, 
langkah final dalam proses penilaian IES adalah untuk 
menyusun strategi pelaksanaan dan rencana kerja operasi.  

 
Strategi pelaksanaan menetapkan proses, prinsip 
pemandu dan capaian yang diinginkan untuk langkah 
dan instrumen kebijakan untuk mengintegrasikan jasa  

 
• Temukan peluang untuk membangun 

di atas inisiatif yang sudah 
berlangsung. 

 

• Pertimbangkan praktik terbaik dari 

wilayah dan negara lain. 

• Menciptakan jaringan instansi mitra dan    

 

 
Petunjuk 

ekosistem dalam aksi pembangunan. Rencana kerja 
operasi menetapkan tugas, garis waktu, tanggung 
jawab dan keterlibatan pemangku kepentingan, dan 
menunjukkan sumber daya keuangan dan input lainnya 
yang dibutuhkan agar strategi itu berhasil. Pada akhir 
langkah 6, kita harus siap mulai melaksanakan opsi 
kebijakan yang dipilih. . 

 
Langkah-langkah dan instrumen yang telah diidentifikasi 
perlu dibekali dengan sumber daya dan dana yang tepat. 
Idealnya, ini hendaknya menjadi bagian dari rencana 
pembangunan secara keseluruhan tetapi dalam beberapa 
hal mungkin perlu mendapatkan dana tambahan atau  
bekerja melalui kemitraan dengan yang lain atau sebagai 
bagian dari inisiatif lain yang sudah berlangsung.  

kelompok kepeintingan dapat menjadi cara untuk  
memperkuat pelaksanaan instrumen kebijakan. 

• Dukungan politik, kelembagaan dan masyarakat 

harus dipastikan untuk melaksanakan opsi kebijakan 
secara berhasil dan berkelanjutan. 

 
 
 
Pembuat keputusan dan persetujuan dari pemangku 
kepentingan juga penting. Jika mereka yang terdampak oleh 
opsi kebijakan, atau bertanggung jawab untuk 
melaksanakan dan menegakkannya, tidak diikutsertakan, 
maka mustahil langkah-langkah itu dapat dilaksanakan. 
Biasanya perlu memberikan pembenaran yang jelas atas 
aksi yang diusulkan, dan memastikan bahwa pemangku 
kepentingan utama diajak berkonsultasi dan secara erat 
dilibatkan dalam perencanaan langkah-langkah itu.  

Bagaimana melakukannya? 

 
Sebelum mulai merencanakan pelaksanaan melalui 
strategi dan rencana kerja – pertama-tama adalah 
penting untuk mengkaji ulang langkah-langkah kebijakan 
dan pintu masuk yang diidentifikasi dalam langkah 5, dan 
memastikan bahwa langkah-langkah itu sesuai dengan 
tujuan rencana pembangunan. Revisi daftar ringkas 
langkah kebijakan dan pintu masuk yang diidentifikasi di 
langkah 5 dan pastikan semuanya realistis, layak 
dijalankan, berterima dan koheren dengan tujuan yang 
melingkupinya. 

 
Begitu seleksi final langkah kebijakan selesai dilakukan, 
dapat disusun strategi dan rencana kerja pelaksanaan.  
Ada serangkaian panduan lain untuk merumuskan  

pemantauan (GTZ 2009) dan “Pemantauan berbasis hasil” 
(GTZ 2008). Rincian proses-proses ini tidak perlu diulang 
dalam panduan saat ini. Beberapa butir pokok untuk 
dimasukkan dan diingat adalah: 
 

• Pengelolaan dan pembelajaran adaptif: penyesuaian terhadap  
lingkup, target dan cara penyampaian instrumen kebijakan hampir   
selalu perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Proses 

pembelajaran yang diperlukan, lingkaran balik umpan 

balik dan pendekatan adaptif harus ditanamkan dalam 

proses pelaksanaan. 

• Pemantauan: perlu ditelusuri efek dari langkah-langkah 

kebijakan dalam kaitannya dengan perubahan dalam 49 

strategi dan mengembangkan rencana kerja (lihat, 
misalnya, pendekatan “Capacity Works GTZ” untuk 
mengolah perancangan dan pengelolaan 

 

Check 
Annex 

perilaku yang dimaksudkan untuk distimulasi oleh 

langkah-langkah tersebut. Indikator kinerja 

hendaknya bersifat “SMART”: spesifik, dapat 

diukur, dapat diraih, relevan & berbatas waktu,   
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dan cara untuk memantaunya harus ditanam 

dalam strategi dan rencana kerja untuk 

pelaksanaan. Dalam banyak hal, juga 

dikehendaki untuk memantau dampak yang 

lebih luas dan tujuan yang lebih tinggi. Efek dan 

perubahan sosio-ekonomi/ pembangunan dalam 

penyediaan jasa ekosistem kemungkinan akan amat 

penting. Namun perlu diingat bahwa menetapkan data 

dasar yang akurat dan protokol pemantauan 

selanjutnya sering kali sulit, memakan waktu dan 

mahal. Pada umumnya juga ada tantangan untuk 

mengatakan bahwa perubahan dalam indikator sosio-

ekonomi atau ekosistem disebabkan oleh 

diperkenalkannya langkah atau instrumen kebijakan 

tertentu. Apabila tingkat pemantauan ini dilaksanakan, 

adalah penting untuk memastikan adanya data, 

keterampilan, waktu dan sumber daya yang cukup 

untuk melakukannya. Panduan lebih lanjut tentang 

indikator ekosistem dan prosedur pemantauan diberikan 

dalam lampiran (Kotak 20). 

• Kebutuhan informasi dan kesenjangan pengetahuan: 

Pendekatan IES, yang telah digariskan dalam panduan 
ini, dan telah menghasilkan identifikasi langkah 
kebijakan, merupakan alat penilaian cepat. Pendekatan 
IES pada umumnya tidak didasarkan pada pengumpulan 
data secara panjang dan rinci, atau memberikan 
sekumpulan data materi terdokumentasi. Kesenjangan 
pengetahuan mungkin akan tetap ada sehingga perlu 
diisi saat pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan dan 
penyebarluasan informasi hendaknya menjadi bagian 
dari strategi dan rencana operasi. 

• Komunikasi, pendidikan dan kesadaran publik: semuanya 

vital bagi keberhasilan integrasi jasa ekosistem dalam 
pembuatan keputusan publik dan privat. Komunikasi 
diperlukan untuk mentransfer informasi ke pemangku 
kepentingan dan masyarakat umu, dan hendaknya juga 
ada strategi aktif untuk belajar dari yang lain dan 
berbagi pelajaran dan pengalaman  

 

Pertimbangkan siapa yang mungkin menjadi mitra dalam 

komunikasi dan bagaimana strategi komunikasi yang 

meningkatkan nilai jasa ekosistem dapat dihasilkan. 

• Penyumberdayaan: Identifikasi kebutuhan keuangan, 

materi, sumber daya manusia dan kelembagaan untuk 
menghasilkan langkah kebijakan yang dipilih akan 
menjadi bagian integral dari rencana kerja operasi. 
Dalam beberapa hal, tidak semua sumber daya ini akan 
segera tersedia. Rencana kerja tersebut juga perlu 
mencakup tugas tambahan seperti penilaian kebutuhan 
pelatihan dan peningkatan kapasitas, pengembangan 
mekanisme keuangan yang baru dan proposal 
pendanaan, atau rencana untuk perubahan organisasi. 

• Penetapan waktu: Memilih waktu yang tepat untuk 

menetapkan instrumen kebijakan dapat menjadi penting. 
Peluang atau keadaan yang dapat membantu atau 
menghalangi keberhasilan proyek meliputi: stabilitas 
politik, kebijakan dan strategi baru pemerintah, penataan 
kembali departemen dan lembaga pemerintah. Carilah 
jendela peluang. Waktu yang diambil untuk 
memprakarsai atau merevisi rencana pembangunan 
dan instrumen kebijakan tidak boleh diremehkan, 
khususnya ketika hal itu tergantung pada proses 
partisipatif. Pada saat yang sama, adalah penting agar 
langkah kebijakan dapat direalisasikan tepat waktu. Jika 
memakan waktu terlalu lama untuk lepas landas, dan 
jika kondisi lingkungan, politik, hukum, sosial atau 
ekonomi berubah selama periode penundaan, langkah-
langkah tersebut dapat menjadi tidak lagi diperlukan.  

• Keterlibatan dan tanggung jawab pemangku kepentingan:  

Menetapkan siapa yang perlu (atau ingin) dilibatkan dalam 
pelaksanaan langkah kebijakan, dan dengan cara 
bagaimana. Perlu dirumuskan strategi guna memastikan 
keterlibatan pemangku kepentingan secara tepat. Adalah 
juga penting untuk mempunyai alokasi tanggung jawab 
yang jelas dan disepakati, dengan menjelaskan siapa yang 
akan dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung 
jawab menghasilkan apa, dan kapan. 

 

 

Rencana Pembangunan Provinsi Indare, Bakul 
 
 
 

 
Lima langkah kebijakan untuk pelaksanaan sebagai bagian 
dari Rencana Pembangunan Provinsi Indare telah dipilih 
dari yang diidentifikasi di langkah 5, yaitu yang telah 
ditunjukkan sebagai yang paling penting dari segi  
pemangku kepentingan dan persoalan yang akan dijawab 
oleh langkah-langkah itu, dan yang telah terbukti – melalui 
penilaian kelayakan cepat dari seluruh opsi kebijakan yang 
ada – menjadi yang paling efektif dari segi biaya, dan 
cenderung berhasil mengingat waktu dan sumber daya 
yang tersedia untuk melaksanakan rencana pembangunan 
tersebut. Meskipun anggaran yang telah dialokasikan bagi 
rencana pembangunan itu hanya mempunyai ruang 
terbatas untuk memasukkan kegiatan tambahan, tiga dari 
opsi kebijakan yang telah diidentifikasi 
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(PES, reformasi subsidi dan ekolabeling/sertifikasi) akan 

menjadi swasembada secara keuangan dalam periode 

rencana pembangunan sehingga tidak ada kebutuhan 

untuk mencari sumber pendanaan tambahan.  

 
Kelima langkah kebijakan tersebut, yang versi sederhana 

rencana kerja operasinya dirangkum di bawah ini, adalah: 

pembayaran untuk jasa ekosistem air; tata guna lahan/ 

perencanaan alokasi lahan guna mewadahi hak kepemilikan 

atas lahan pertanian dan lahan hutan; reformasi subsidi 

untuk agro-industri dan penebangan kayu; dan 

diperkenalkannya sistem obligasi deposit, dukungan bagi 

produk hutan dan ternak berlabel eko dan tersertifikasi; dan 

perjanjian pengelolaan hutan kerja sama antara instansi 

pemerintah, masyarakat adat dan pengembang ekowisata.  
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Langkah Tugas Penanggung jawab catatan tentang sumber daya/ input 
 

Pembayaran 
untuk jasa 
ekosistem air 
(suplai dan 
mutu) 

 

1. Lakukan studi rinci tentang jasa 
hidrologi, kerangka hukum, 
kesediaan pemakai untuk membayar 
dan praktik penggunaan lahan DAS. 

 

2. Dukung dialog dan negosiasi 
pemangku kepentingan. 

 

 
3. Susun rekomendasi dan model 

untuk skema PES. 

 

Unit Lingkungan dan Pembangunan 
Pertanian, Universitas Hanku  

 

 
Unit Lingkungan, LSM Lingkungan, 
penghuni kota dan industri 
pengguna air 
 

Unit Lingkungan dan Pembangunan 
Pertanian, Universitas Hanku 

 

• Universitas Hanku dapat memberikan keahlian 

teknis, dan bersedia ikut membiayai dari 
anggaran riset. 

 
• Anggaran pembangunan tingkat distrik 

dapat mendukung dialog. 

 
• Ahli teknis internasional akan dibutuhkan, 

dan dapat didanai oleh donor multilateral 

atau bilateral. 
 

4. Bentuk basis hukum yang kokoh. Unit Lingkungan, Kementerian  
Kehakiman 

 

5. Buat percontohan PES di sub-          Unit Lingkungan, LSM Lingkungan,   
     daerah tangkap air prioritas             petani kecil, masyarakat adat, 

penghuni kota &  industri pengguna air 

• Input tentang penyusunan staf dapat diberikan oleh  
para ahli dari Kementerian Kehakiman. 

 

• Hanya dibutuhkan pembiayaan awal jangka 

pendek sebelum skema PES mampu membiayai 
dirinya sendiri. 

 

 
Perencanaan 

tata guna/ alo-

kasi lahan  

 
 
1. Tetapkan peta dasar dan sensus 

penduduk. 

 
 
 
Departemen Pertanahan, Universitas Hanku • Akan perlu membeli citra satelit yang baru. 

harus mencan-

tumkan hak 

kepemilikan 

atas tanah per-

tanian dan hu-

2. Adakan pertemuan tingkat masyarakat dan  
    lakukan penentuan tapal batas. 

Departemen Pertanahan, petani kecil 
pedesaan, masyarakat adat 

•   Anggaran pembangunan distrik dapat mendukung dialog 
 

•   Anggaran departemen pertanahan dan penyusunan 

    staf akan menutup biaya penentuan tapal batas. 

tan 3. Membentuk kerangka hukum pendukung. Departemen Pertanahan, Kementerian Kehakiman • Input tentang penyusunan staf dapat diberikan oleh para ahli dari 
Kementerian kehakiman . 

 
 
 

Reformasi 
subsidi bagi 
agroindustri 
dan pene-
bangan kayu , 
dan perkenal-
kan sistem 
obligasi 
deposit 

 
 
 
 
 
 

Dukungan 
bagi produk 
hutan dan 
peternakan 
yang berlabel 
eko dan 
bersertifikasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perjanjian 
kerja sama 
pengelolaan 
hutan  
antara 
instansi PA 
pemerintah, 
masyarakat 
adat dan 
pengembang  

 
4. Menyiapkan dan mendistribusikan sertifikat 
tanah. 
 
 

1. Lakukan advokasi dan sosialisasi di 
antara pembuat keputusan tingkat 
tinggi dan sektor korporasi. 

 

2. Identifikasi kebijakan pokok & ceruk 
hukum untuk mereformasi subsidi dan 
memperkenalkan insentif positif  

 

3. Buat konsep dan formalisasikan 
naskah hukum revisi. 

 

4. Fasilitasi sosialisasi di antara 
industri yang terdampak. 

 
 
 
1. Lakukan studi  praktik tata guna 

lahan dan dinamika pasar dalam 
negeri/ internasional. 

 

2. Bekerja dengan petani dan perusahaan 
kehutanan untuk memberi penyuluh dan 
mempromosikan praktik pelestarian. 

 

3. Berikan pelatihan teknologi baru dan 
pengaturan pemasaran. 

 

4. Kembangkan dan terapkan standar 
dan label yang disertifikasi secara 
internasional. 

 

5. Dukung pemasaran & kampanye 
kehumasan nasional & internasional 

 

1. Fasililitasi  dialog antara otorita PA, 
komunitas & sektor swasta. 

 
 

2. Kaji ulang kerangka hukum, lembaga, 
dan adat  untuk mengidentifikasi 
kebutuhan dan ceruk untuk menjalin 
kerja sama. 

 

3. Membentuk kerangka hukum & kelem-      
    bagaan pendukung kerja sama 

 
Departemen Pertanahan, Kementerian 
Kehakiman, pemerintah daerah 
 

 
Unit Pembanungan Pertanian, instansi 
lini sektoral, perusahaan bahan bakar 
nabati dan kayu 
 

Unit Pembangunan Pertanian, 
Kementerian Kehakiman 
 

 
Unit Pembangunan Pertanian, 
Kementerian Kehakiman 
 

Unit Pembangunan Pertanian, instansi 
lini sektoral, perusahaan bahan bakar nabati 
dan kayu 

 
 
Departemen Pertanahan, Unit 
Lingkungan, Universitas Hanku  
 

 
Departemen Pertanahan, Unit 
Lingkungan, Universitas Hanku, petani 
kecil pedesaan, perusahaan kayu 
 

Universitas Hanku, petani kecil 
pedesaan, perusahaan kayu 
 

Departemen Pertanahan, Unit Lingkungan, 
Kementerian Promosi Ekspor, petani kecil 
pedesaan, perusahaan kayu 
 

Departemen Pertanahan, Unit Lingkungan, 
Kementerian Promosi Ekspor 
 

Unit Lingkungan, petani kecil pedesaan, 
masyarakat adat, perusahaan ekowisata 
 

 
Unit Lingkungan Kementerian Kehakiman 
 

 

 
Unit Lingkungan Kementerian Kehakiman  

 • Akan ditutup dari anggaran Departemen Pertanahan   
dan penyusunan staf. 

 

• Kamar Dagang dan Industri Bakul telah menyatakan 

kesediaannya untuk memberikan pendanaan. 

 

 • Input tentang penyusunan staf dapat diberikan oleh 
para ahli dari Kementerian Kehakiman. 

 

• Input tentang penyusunan staf dapat diberikan oleh 
para ahli dari Kementerian Kehakiman. 

 

• Anggaran pembangunan tingkat distrik dapat 

mendukung kampanye. 

• Mungkin berpotensi ikut dibiayai oleh sektor swasta 
 

 
• Universitas Hanku dapat memberikan keahlian teknis 

yang dibutuhkan, dan bersedia ikut membiayai dari 
dana riset. 

 

• Garis anggaran rencana pembangunan yang ada 

untuk penyuluhan pertanian dapat digunakan. 

 
• Garis anggaran rencana pembangunan yang ada 

untuk pusat pelatihan pedesaan dapat digunakan. 
 

• Dukungan tambahan harus dicari dari Organisasi 

Internasional  Kayu Tropis dan Dewan Pemangkuan 
Hutan 

• akan diperlukan kontrak dengan perusahaan pemasaran 
dan kehumasan sektor swasta. 

 

• Anggaran pembangunan tingkat distrik dapat 

mendukung dialog. 

 

• Input tentang penyusunan staf dapat diberikan oleh 
para ahli dari Kementerian Kehakiman 

 

  Input tentang penyusunan staf dapat diberikan oleh  

para ahli dari Kementerian Kehakiman 

   ekowisata  
• 
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4. Identifikasi peluang & rencana kongkret 

pengelolaan bersama  
 

 
5. Rumuskan perjanjian kerja sama 

pengelolaan hutan percontohan 

Unit Lingkungan, petani kecil pedesaan, 
masyarakat adat, perusahaan ekowisata 

 
 

Unit Lingkungan, petani kecil pedesaan, 
masyarakat adat, perusahaan ekowisata 
 

• Dana Presiden untuk Wisata Budaya & Alam 
dapat melengkapi dana-dana yang sudah ada 

 

• Dana Presiden untuk Wisata Budaya & Alam 
dapat melengkapi dana-dana yang sudah ada 
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Daftar istilah 
 
 
 
 

Akses dan Berbagai Manfaat / Access and Benefit Sharing 
(ABS): Prinsip ABS dari Konvensi Keanekaragaman Hayati 
bertujuan memastikan pembagian merata dan tidak berat 
sebelah (adil) dari manfaat-manfaat yang timbul dari 
penggunaan sumber daya genetika. Ini berarti bahwa di 
mana sumber daya genetik digunakan untuk kepentingan 
ilmiah atau komersial, negara asal sumber daya tersebut 
harus diberi kompensasi (GIZ 2011). 

 
Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di 
bumi dan pondasi jasa ekosistem. Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati 
mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai 
variabilitas (keberagaman) di antara organisme hidup 
dari semua sumber, termasuk ekosistem darat, laut, dan 
ekosistem akuatik [air] lainnya, dan kompleksitas ekologi 
yang merupakan bagian daripadanya. Ini mencakup 
keanekaragaman hayati di lingkungan spesies 
(keanekaragaman genetika) antar spesies dan dari 
ekosistem dengan unsur, fungsi dan struktur yang 
bersesuaian).  Tingkat dan aspek keanekaragaman 
hayati yang berbeda secara langsung dan tidak langsung 
berkontribusi pada barang dan jasa ekosistem. Misalnya, 
proses dekomposisi (pembusukan) yang bergantung 
pada partisipasi dari berbagai mikro organisme adalah 
mutlak penting bagi daur ulang unsur hara, suatu jasa 
pendukung yang membantu menjaga tanah agar tetap 
produktif untuk pertanian. Pengendalian hama adalah 
jasa pokok ekosistem lainnya yang dilandasi oleh 
keanekaragaman hayati, yang ditentukan oleh 
melimpahnya musuh alami spesies dari hama yang 
bersangkutan.    

 
Sertifikasi: Sertifikasi pengelolaan yang bertanggung jawab 
secara ekologi dan sosial membedakan perusahaan yang 
mendapatkannya  dari pesaing-pesaingnya dan dapat 
memungkinkan perusahaan itu untuk merealisasi nilai 
tambah. Contoh yang terkenal adalah sertifikasi 
perusahaan kehutanan berdasarkan standar Dewan 
Pemangkuan Hutan atau Forest Stewardship  Council 
(FSC), yang produk kayunya memasuki pasar dengan 
tingkat/ kelas kualitas yang lebih tinggi. 

 
Kebijakan perintah dan pengendalian: Mengacu pada 
kebijakan lingkungan yang bergantung pada peraturan 
(izin, larangan, penetapan standar dan penegakan) 
sebagai lawan dari insentif keuangan, yaitu, instrumen 
ekonomi dari internalisasi biaya. (OECD 2011). 

 
Pembangunan mengacu pada aksi yang bertujuan 
memperbaiki kesejahteraan manusia. Termasuk di 
dalamnya masalah sosial, ekonomi dan lingkungan, 

54  seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, 
perluasan infrastruktur, kemandirian energi, dan adaptasi 
perubahan iklim (WRI 2008). Perencanaan pembangunan 
di sini dipandang sebagai proses mempersiapkan dan 

melaksanakan proyek yang berusaha ameliorate kondisi 
kehidupan di suatu komunitas, wilayah atau bangsa. 
Perencanaan pembangunan terdiri dari sasaran-sasaran 
strategis yang dapat diukur yang harus dipenuhi dalam 
jangka waktu tertentu. Proses perencanaannya selalu 
memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan. Istilah 
rencana pembangunan mengacu pada semua tindakan/ 
aksi yang merupakan bagian dari proses perencanaan 
(proyek, instrumen kebijakan, kegiatan). 

 
Nilai penggunaan langsung (dari ekosistem): Manfaat 
yang diturunkan dari jasa-jasa yang diberikan oleh suatu 
ekosistem yang digunakan secara langsung oleh suatu 
agen ekonomi. Ini mencakup penggunaan konsumtif 
(misalnya, pemanenan hasil bumi) dan penggunaan non-
konsumtif (misalnya, kenikmatan yang diperoleh dari 
keindahan alam). (TEEB 2010). 

 
Laju pengurangan nilai: Laju yang digunakan untuk 
menentukan nilai saat ini dari manfaat yang akan datang 
(TEEB 2010).  Ide dasar yang melandasinya adalah 
bahwa kita menilai sesuatu di masa depan kurang 
daripada yang dapat kita miliki saat ini. Praktik 
pendiskonan atau pengurangan nilai ini berlaku pertama-
tama dan terutama pada individu yang memutuskan 
bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka 
pada titik tertentu pada suatu waktu. Pada umumnya, 
seorang individu akan memilih untuk mendapatkan 
sesuatu sekarang daripada di masa yang akan datang 
meskipun dengan beberapa pengecualian 
(nilai antisipasi, misalnya). Ini merupakan argumen pokok 
untuk laju pengurangan nilai yang positif. Tetapi, sekali lagi 
pada umumnya, laju pengurangan nilai yang lebih tinggi 
akan mendorong degradasi jangka panjang keaneka-
ragaman hayati dan ekosistem. Misalnya, laju pengurangan 
nilai sebesar 5 % menyiratkan bahwa hilangnya 
keanekaragaman hayati 50 tahun dari sekarang akan dinilai 
hanya sebesar 1/7 dari jumlah yang sama hilangnya 
keanekaragaman hayati dewasa ini. Terdapat perbedaan 
mendasar antara laju pengurangan nilai individu pada suatu 
waktu tertentu dan laju pengurangan nilai sosial. 
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[Faktor-faktor] pendorong hilangnya keanekaragaman 
hayati: Setiap faktor alam atau akibat perbuatan manusia 
yang secara langsung atau tidak menyebabkan hilangnya 
keanekaragaman hayati. (IUCN 2010) 

 
Infrastruktur ekologi: suatu konsep yang mengacu pada 
jasa-jasa oleh ekosistem alam (misalnya perlindungan dari 
badai oleh bakau dan terumbu karang atau pemurnian air 
oleh hutan dan lahan basah), dan pada alam di lingkungan 
ekosistem buatan manusia (misalnya, pengaturan iklim 
mikro oleh taman-taman perkotaan). 

 
Adaptasi berbasis ekosistem (EbA): Penggunaan jasa 
keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai bagian 
dari suatu strategi adaptasi keseluruhan untuk membantu 
masyarakat beradaptasi dengan efek negatif perubahan 
iklim. Sebagai satu unsur yang mungkin dari suatu strategi 
adaptasi keseluruhan, adaptasi berbasis ekosistem 
menggunakan pengelolaan berkelanjutan, konservasi dan 
restorasi ekosistem untuk memberikan jasa yang 
memungkinkan orang beradaptasi dengan dampak 
perubahan iklim.  (CBD, IUCN 2010). 

 
Ekosistem: Suatu komunitas tumbuhan, satwa dan 
organisme yang lebih kecil yang hidup, mencari makan, 
berkembang biak dan berinteraksi di kawasan atau 
lingkungan yang sama (IUCN 2010). Ekosistem adalah 
suatu kompeks dinamis dari satwa, tumbuhan dan 
mikroorganisme beserta lingkungan non-kehidupan mereka 
yang berinteraksi sebagai suatu unit fungsional, dan saling 
tergantung satu sama lain. Jika satu bagian rusak, dapat 
memberikan dampak pada keseluruhan sistem. Manusia 
merupakan bagian integral dari ekosistem. Ekosistem dapat 
berupa darat atau laut, pedalaman atau pesisir, pedesaan 
atau perkotaan. Ekosistem juga dapat bervariasi skalanya, 
dari global ke lokal. Contoh ekosistem mencakup hutan, 
lahan basah, laut/ samudera terbuka, pesisir, air di 
pedalaman, lahan kering, gurun pasir, ekosistem budidaya 
(sawah/ ladang, padang penggembalaan, dll.) dan 
ekosistem perkotaan. 

 
Restorasi ekosistem:  Proses membantu pemulihan 
suatu ekosistem yang telah terdegradasi, rusak atau 
hancur. (SER Primer  2004). 

 
Jasa-jasa ekosistem adalah barang dan jasa yang 
diberikan oleh lingkungan yang bermanfaat bagi dan 
menunjang kesejahteraan masyarakat. Jasa-jasa ini berasal 
dari ekosistem alam (misalnya, hutan tropis) dan ekosistem 
yang dimodifikasi (misalnya, bentang pertanian). Meskipun 
tak ada metode tunggal yang disepakati untuk 
mengkategorisasikan semua jasa ekosistem, kerangka 
Penilaian Ekosistem Milenium atau Millennium  Ecosystem 
Assessment (MEA) jasa penyediaan, pengaturan, 
pendukung dan budaya secara luas diterima dan dipandang 
sebagai titik awal yang berguna. 

 
Jasa-jasa ekosistem: Manfaat yang didapat orang dari 
alam. Jasa ekosistem merupakan transformasi aset 
alam (tanah, tumbuhan, satwa, air, dan udara) menjadi 

hal-hal yang kita hargai. Jasa ekosistem dapat dipandang 
sebagai jasa penyedia seperti pangan dan air; jasa 
pengatur, misalnya, pengendalian banjir dan penyakit; 
budaya seperti manfaat spiritual, rekreasional, dan budaya; 
atau jasa pendukung seperti daur ulang unsur hara yang 
menjaga kondisi kehidupan di bumi. Barang-barang 
ekosistem mencakup pangan, tumbuhan obat, bahan 
bangunan, pariwisata dan rekreasi, dan plasma nutfah liar 
untuk tumbuhan dan satwa domestik.  (IUCN 2010). 

 
Sertifikat emisi:  Suatu contoh untuk perdagangan dengan 
sertifikasi emisi yang berkaitan dengan negara yang sedang 
tumbuh dan berkembang adalah Mekanisme Pembangunan 
Bersih atau Clean Development  Mechanism (CDM). CDM 
memungkinkan investor swasta atau pemerintah untuk 
melaksanakan proyek pengurangan emisi di negara sedang 
berkembang dan mendapatkan kredit untuk pengurangan 
untuk kewajiban mereka yang ditetapkan dalam Protokol 
Kyoto Kerangka Konvensi PBB Perubahan Iklim di negara-
negara industri. Unit-unitnya terdiri dari pengurangan emisi 
bersertifikat atau certified emissions  reductions  (CERS) 
dalam metriks ton dari ekivalen CO (tCO e). 

 
Endemik: Terbatas pada kawasan tertentu. Istilah ini 
digunakan untuk spesies atau organisme yang dibatasi 
oleh suatu wilayah/ daerah geografi tertentu, misalnya, 
suatu pulau atau basin sungai. (IUCN 2010). 

 
Dana lingkungan dan konservasi: Mekanisme pembiayaan 
yang meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan dan 
efektif dan juga perlindungan ekosistem dan lingkungan. 
Sekurang-kurangnya terdapat dua bidang utama 
penerapan yang berbeda untuk dana lingkungan dan 
konservasi: i) Pembiayaan upaya perlindungan lingkungan 
dan proyek yang berkaitan dengan lingkungan. Ini meliputi 
investasi sehat lingkungan di daerah industri perkotaan 
dalam upaya untuk memperbaiki kegiatan usaha 
perusahaan atau negara  (misalnya, jasa energi, air dan 
air limbah) dan untuk memperbaiki kualitas kehidupan di 
kota-kota dan pusat-pusat industri. ii) Pembiayaan upaya 
konservasi, khususnya pembiayaan jangka panjang biaya 
operasi untuk kawasan konservasi dalam konteks 
pengelolaan kawasan konservasi tetapi juga pembiayaan 
upaya-upaya lainnya seperti upaya untuk memerangi 
penggurunan atau desertifikasi (GTZ 2004). 
 
Reformasi Fiskal Lingkungan atau Environmental Fiscal 
Reform (EFR): Mengacu pada suatu kisaran upaya 
perpajakan dan penetapan harga yang dapat 
membebaskan sumber daya ekonomi dan/ atau 
menghasilkan pendapatan sekaligus membantu 
mencapai sasaran lingkungan. Asalkan reformasi 
tersebut dirancang dengan tepat, EFR juga dapat 
mempunyai efek langsung dan positif pada pengurangan 
kemiskinan, membantu mengatasi masalah lingkungan 
dengan mempengaruhi perilaku melalui mekanisme 
harga dan pasar atau lisensi yang dibayar.  
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EFR juga dapat mempunyai efek langsung dengan 
menghasilkan sumber daya untuk program anti kemiskinan di 
bidang-bidang seperti pasokan air dan sanitasi, atau untuk 
investasi yang berpihak pada penduduk miskin di bidang 
kesehatan dan pendidikan, misalnya. (OECD 2005). 

 
Nilai keberadaan: Nilai yang diberikan individu untuk 
mengetahui bahwa suatu sumber daya ada, bahkan 
sekalipun ia tidak pernah menggunakan sumber daya itu 
(kadang-kadang juga dikenal sebagai nilai konservasi atau 
nilai penggunaan pasif). (TEEB 2010). 

 
Eksternalitias:  Konsekuensi dari suatu aksi yang 
mempengaruhi seseorang selain daripada agen yang 
menjalankan aksi itu dan yang untuknya agen itu tidak 
dikompensasi atau dihukum melalui pasar. Eksternalitas 
dapat positif atau negatif. (TEEB 2010). 

 
Manfaat eksternal atau eksternalitas positif: adalah efek 
eksternal atau efek samping yang menguntungkan orang 
lain akibat kegiatan produksi dan konsumsi. Jika ini 
ditambahkan ke manfaat pribadi, kita mendapatkan total 
manfaat sosial. Contoh dari suatu eksternalitas positif 
adalah ketika seseorang mempunyai dan memelihara kebun 
dan tetangganya mendapat manfaat dari keindahan kebun 
itu dan wewangian bunga tanpa harus membayar atau 
bekerja untuknya. 

 
Biaya eksternal atau eksternalitas negatif: adalah efek 
eksternal atau efek samping yang merusak orang lain akibat 
kegiatan produksi dan konsumsi. Jika ini ditambahkan ke 
biaya privat, kita mendapatkan total biaya sosial. Contoh 
eksternalitas negatif adalah efek samping proses produksi 
seperti polusi (kebisingan, debu dan getaran) yang harus ikut 
ditanggung oleh orang yang tinggal di samping suatu 
penggalian. 

 
Penatakelolaan: Aturan dan mekanisme penegakan yang 
memandu dan mengkoordinasikan perilaku masyarakat. 
Penatakelolaan adalah wadah dari aturan, mekanisme 
penegakan dan proses interaktif yang bersesuaian yang 
mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan 
orang-orang yang terlibat dalam kaitannya dengan 
capaian bersama (Huppert, Svendsen & Vermillion 2003). 
Penatakelolaan tidaknya apa yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah pusat atau diktator. Penatakelolaan adalah 
hasil dari interaksi berbagai pelaku dan mekanisme. 
Sebagai konsekuensinya, penatakelolaan terjadi 
manakala lebih dari satu orang menggunakan suatu 
sumber daya alam (GTZ 2004). Penatakelolaan ekosistem: 
proses mengatur perilaku  

56 manusia sesuai dengan tujuan bersama ekosistem.  

Istilah itu mencakup baik mekanisme pemerintah maupun 
mekanisme non-pemerintah. (TEEB 2010). 

 
Perubahan habitat: Perubahan dalam kondisi lingkungan 
setempat di mana organisme tertentu hidup. Perubahan 
habitat dapat terjadi secara alami melalui kekeringan, 
penyakit, kebakaran, badai, tanah longsor, letusan gunung 
berapi, gempa bumi, sedikit kenaikan atau penurunan suhu 
musiman atau curah hujan, dll. Akan tetapi, umumnya 
perubahan habitat diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti 
perubahan tata guna lahan dan modifikasi fisik terhadap 
sungai atau pengambilan/ pengalihan air dari sungai.  
(IUCN 2010). 

 
Habitat: Tempat atau tipe situs/ lokasi di mana suatu 
organisme atau populasi secara alami berada. (IUCN 
2010). 

 
Kesejahteraan manusia:  Suatu keadaan yang tergantung 
pada konteks dan situasi, terdiri dari materi dasar untuk 
suatu kehidupan yang baik, kebebasan dan pilihan, 
kesehatan dan kewalafiatan tubuh, hubungan sosial yang 
baik, rasa aman, ketentraman, dan pengalaman spiritual.  
(TEEB 2010). 

 
Insentif: Faktor-faktor yang memotivasi perilaku manusia, 
dapat berupa faktor positif dan mendorong perilaku tertentu 
tetapi juga dapat menjadi disinsentif dan menghalangi orang 
melakukan sesuatu. Insentif dapat berupa materi maupun 
non-materi. Reputasi dan apresiasi merupakan contoh 
insentif non-materi. Kami mengasumsikan bahwa orang 
bertindak di bawah ikatan rasionalitas, yaitu bahwa mereka 
selalu berusaha meningkatkan daya guna individu mereka, 
dibatasi oleh peluang dan kemampuan aktual yang mereka 
miliki. Dalam banyak hal, orang tidak dapat memaksimalkan 
daya guna mereka karena mereka hanya memiliki akses 
yang terbatas atas informasi, atau karena kemauan mereka 
untuk berusaha dan meluangkan waktu untuk keputusan 
tertentu rendah. Tetapi umumnya orang berjuang untuk 
meningkatkan daya guna individu secara keseluruhan. 
Dalam manual ini, kita tidak membahas hal-hal seperti 
terjadinya ikatan rasionalitas, apakah perilaku rasional benar 
ada, atau bagaimana orang membuat keputusan. (GTZ 
2004). 

 
Nilai penggunaan tidak langsung (dari ekosistem): Manfaat 
yang diperoleh dari barang dan jasa yang diberikan oleh 
suatu ekosistem yang digunakan secara tidak langsung oleh 
agen ekonomi. Misalnya, pemurnian air minum yang disaring 
oleh tanah. (TEEB 2010). 

 
Institusi: Aturan formal dan informal (North 1990) termasuk 
upaya yang bersangkutan dengannya untuk menegakkannya. 
Institusi dapat memandu perilaku manusia dan mengurangi 
ketidakpastian (Richter  & Furubotn 1999). Institusi 
(pelembagaan) dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan 
rupa – misalnya, jika Anda setiap hari bertemu dengan 
seorang rekan untuk makan siang pada suatu jam tertentu, 
[maka acara makan siang itu lama-kelamaan melembaga 
atau menjadi suatu institusi; begitu pula halnya dengan] 
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prosedur yang ditetapkan untuk resolusi konflik di kelas 
sekolah, hak untuk mendapatkan jalan dalam lalu lintas, 
tetapi juga perjanjian tentang penggunaan kawasan 
merumput tertentu – semua panduan bagi perilaku 
manusia ini dapat dianggap institusi  (GTZ 2004). 

 

 
Kegagalan pasar: Situasi di mana pasar gagal 
mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif 
karena tidak lengkapnya informasi, keberadaan suatu 
perusahaan yang dominan atau karena eksternalitas. 
(TEEB 2010). 

 
Modal alam adalah perluasan dari nosi ekonomi modal (cara 
pabrikasi produksi) ke barang dan jasa lingkungan. Definisi 
fungsional modal secara umum adalah: „stok yang 
menghasilkan aliran barang dan jasa yang berharga di 
masa depan“. Jadi, modal alam adalah stok/ persediaan 
ekosistem alam yang menghasilkan aliran barang atau jasa 
ekosistem yang berharga. Misalnya, dari suatu stok (induk) 
pohon atau ikan dapat diperoleh/ dibiakkan menjadi pohon 
atau ikan-ikan yang baru, dan ini dapat diulang-ulang terus 
tanpa batas.  Modal alam juga dapat memberikan jasa 
seperti daur ulang limbah atau tangkapan air dan 
pengendalian erosi. Karena arus jasa dari ekosistem 
mengharuskan jasa-jasa tersebut berfungsi sebagai 
keseluruhan sistem, maka struktur dan keberagaman dari 
sistem tersebut merupakan komponen penting modal alam 
(Costanza 2008). Modal alam umumnya dianggap terdiri 
dari tiga kategori pokok: stok sumber daya alam, tanah dan 
ekosistem. Semuanya dianggap penting bagi keberlanjutan 
jangka panjang pembangunan untuk penyediaan “fungsi” 
bagi perekonomian, dan juga bagi manusia di luar 
perekonomian dan bagi makhluk hidup lainnya (OECD 
2011). 

 
Sumber daya alam: Bagian dari alam yang mempunyai nilai 
ekonomi atau budaya bagi masyarakat. Dalam pengertian 
ekonomi, modal buatan manusia dan tenaga kerja adalah 
juga sumber daya. Akan tetapi, keduanya bukan dari asal-
usul ‘alam.’ Beberapa sumber daya alam memerlukan 
penggunaan modal buatan manusia dan/ atau tenaga kerja 
agar dapat diakses dan digunakan. Dalam manual ini, kita 
berfokus pada arus manfaat dan biaya, yaitu barang dan 
jasa yang diturunkan dari sumber daya lebih daripada 
tentang sumber daya itu sendiri. Karena itu, dalam konteks 
ini, sumber daya alam murni tidak perlu dibedakan dari jenis 
sumber daya lainnya (GTZ 2004). 

 
Nilai non-penggunaan: Manfaat yang tidak timbul dari 
penggunaan langsung atau tak langsung. (TEEB 2010). 

Biaya peluang: Manfaat yang hilang karena tidak 
menggunakan lahan/ ekosistem dengan cara berbeda, 
misalnya, pendapatan potensial dari pertanian ketika 
melestarikan hutan. (TEEB 2010). 

 
Pembayaran untuk jasa ekosistem/ payments for ecosystem 
services (PES): Pembayaran untuk jasa ekosistem bertujuan 
mewujudkan penggunaan lahan secara berkelanjutan melalui 
insentif langsung. Pendekatan ini berjalan menuju sasaran 
mempromosikan penggunaan sumber daya secara lebih efisien 
dari segi biaya dan berkelanjutan. Konsep inti PES adalah 
bahwa mereka yang memberikan jasa ekosistem harus diberi 
kompensasi karena hal itu dan bahwa mereka yang mendapat 
manfaat dari jasa-jasa tersebut harus membayar untuk 
ketersediaannya (Bank Dunia 2002). 
 

 
Kebijakan: Mempunyai dimensi kontekstual dan 
mempertimbangkan berbagai bidang politik seperti misalnya 
kebijakan ekonomi, kebijakan sosial dan kebijakan 
lingkungan. Tiap-tiap kebijakan melihat pada situasi 
sesungguhnya dari suatu lapangan, tugas yang terkandung 
di dalamnya, sasaran kebijakan untuk diwujudkan, 
realisasinya dan hasil yang diharapkan dan dicapai.  

 
Politik: Mempunyai dimensi prosedural dan berfokus lebih 
pada proses politik yang berkembang selama pembentukan 
persetujuan dan penyelesaian konflik dan yang pada 
akhirnya menghasilkan proses pembuatan keputusan. Tidak 
hanya pelaksanaan dan penegakan yang merupakan bagian 
dari proses ini tetapi juga “tidak adanya keputusan.”  

 
Administrasi pemerintahan (polity): Mempunyai dimensi 
formal kelembagaan yang berorientasi pada nilai dan 
memberikan perhatian pada penyelenggaraan negara dan 
bagaimana mengelola sistem untuk mendapatkan ketertib-
an dan stabilitas politik. Bagian dari administrasi pemerin-
tahan adalah konstitusi (undang-undang dasar), penetapan 
dan penyusunan kata dari undang-undang dan institusi 
negara sebagai kantor administrasi beserta tugas-tugasnya.   

 
Barang privat: Barang-barang yang dicirikan oleh tingkat 
yang sangat tinggi dari kemampuan untuk dikurangi dan 
kemampuan untuk dikecualikan. kemampuan untuk 
dikurangi berarti konsumsi barang tersebut oleh satu orang 
mengurangi kuantitas yang tersedia bagi orang lain. 
Kemampuan untuk dikecualikan berarti produsennya dapat 
membatasi penggunaan produk tersebut bagi konsumen 
yang bersedia membayar untuk itu dan mengecualikan 
mereka yang tidak memenuhi kriteria ini atau yang lainnya. 
Barang privat dapat diproduksi di bawah kepemilikan privat 
atau kepemilikan publik. 
 
Hak kepemilikan: adalah...”hak yang ditegakkan secara 
sosial atas penggunaan tertentu dari suatu barang 
ekonomi”… (Alchian 1987:1031). 

Hak kepemilikan dapat memiliki konotasi tipe hubungan di antara   57 
pelaku sosial “dalam pengertian hubungan perilaku yang disetujui antar 
manusia yang timbul dari keberadaan hal-hal dan berkaitan dengan 
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penggunaannya dan juga dalam pengertian hak untuk 
mengelola, mengalihkan, mengkompensasikan, 
mendapatkan penghasilan, mengecualikan [atau tidak 
mengikutsertakan]“. (Hanna dan Munasinghe 1995). 

 
Barang publik: Barang atau jasa di mana manfaat yang 
diterima oleh salah satu pihak tidak mengurangi 
ketersediaan manfaat bagi yang lain, dan di mana akses 
atas barang atau jasa ini tidak dapat dibatasi.  (TEEB 
2010). 

 
Ketahanan (ekosistem): Kemampuan ekosistem untuk 
berfungsi dan memberikan jasa ekosistem yang penting 
dalam kondisi yang berubah.  (TEEB 2010). 

 
Risiko: Kombinasi probabilitas suatu kejadian beserta 
konsekuensi negatifnya. (UN ISDR 2009). 

 
Keberlanjutan:  Tidak hanya menyiratkan pertimbangan 
jangka panjang, tetapi – dalam pengertian Komisi 
Brundtland – juga dimensi ekonomi, sosial dan ekologi 
pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan Konferensi 
PBB Tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan  
(UNCED), tujuan akhir bagi Kementerian Federal 
Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) dari semua 
pekerjaan Pembangunan Jerman adalah pembangunan 
berkelanjutan. (GTZ 2004). 

 
Ambang batas/ titik jungkir: Suatu titik atau tingkat 
berubahnya ekosistem, kadang tak dapat dibalikkan kembali, 
ke keadaan yang jauh berbeda, secara serius 
mempengaruhi kapasitasnya untuk menghasilkan jasa 
ekosistem tertentu.  (TEEB 2010). 

 
Total nilai ekonomi/ total economic  value  (TEV): Suatu 
kerangka untuk mempertimbangkan berbagai unsur nilai, 
termasuk nilai penggunaan langsung, nilai penggunaan tak 
langsung, nilai opsi semu, dan nilai keberadaan (TEEB 2010). 
 
Pertukaran timbal balik (trade-offs): Suatu pilihan yang 
melibatkan hilangnya satu kualitas atau jasa untuk 
mendapatkan kualitas atau jasa yang lain. Dengan kata lain, 
pertukaran di mana Anda menyerahkan satu hal untuk 
mendapatkan hal lain yang juga Anda inginkan.  

 
Biaya transaksi: Sumber daya yang dikerahkan untuk 
menciptakan, memelihara dan menggunakan institusi 
(Richter & Furubotn  1999). 

Nilai penggunaan: Nilai yang diturunkan dari penggunaan 
atau mempunyai potensi untuk menggunakan suatu sumber 
daya. Ini adalah jumlah bersih dari nilai penggunaan 
langsung, nilai penggunaan tidak langsung dan nilai opsi 
(pilihan). (TEEB 2010). 

 
Penilaian, ekonomi: Proses memperkirakan nilai suatu 
barang atau jasa dalam konteks tertentu dari segi uang. 
(TEEB 2010). 

 
Kesediaan membayar (WTP): Perkiraan jumlah orang yang 
siap membayar untuk mendapatkan keadaan atau 
barang tertentu yang biasanya tidak ada harga pasarnya 
(misalnya, kesediaan membayar untuk perlindungan 
spesies langka yang hampir punah) (TEEB 2010). 
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Tabel 7 Daftar pengecekan jasa ekosistem 
 

Jasa Sub-kategori Definisi Contoh 
 

Jasa penyediaan:  Barang-barang atau produk yang diperoleh dari ekosistem 
 

Pangan Hasil bumi Tanaman budidaya atau hasil bumi 
pertanian yang dipanen untuk konsumsi 
manusia atau satwa sebagai makanan. 

 
 
 

Ternak Hewan yang dipelihara untuk konsumsi 
atau penggunaan rumah tangga atau 
komersial. 

 

 
 
 

Perikanan tangkap Ikan liar yang ditangkap melalui pukat 
atau metode lain non budidaya. 

 

 
 
 

Akuakultur Ikan, ikan bercangkang,  dan/ atau tanam-   
                                                      an yang ditangkar/dibudidayakan di  
                                                      kolam, empang, dan bentuk-bentuk lain  
                                                      penambakan air tawar atau air laut  
                                                      untuk dipanen. 

 
 

Pangan liar Spesies tanaman yang dapat dimakan dan 
sa twa /  hewan yang dikumpulkan atau 
ditangkap di alam bebas/ liar. 

 

 
 
 

Serat Kayu dan serat kayu                      Produk yang terbuat dari pohon yang dipanen 
dari ekosistem hutan alam, perkebunan, 
atau lahan bukan hutan. 

 
 
 

Serat-serat lain Serat non-kayu & non-bahan bakar yang  diekstrak 

dari lingkungan alam untuk berbagai penggunaan. 
 

Bahan bakar biomassa (bahan bakar kayu) Materi biologi dari organisme hidup atau yang  

                                                                                                            baru saja mati – tanaman maupun satwa  
                                                                                                                                                          – yang menjadi sumber energi. 

 

Air bersih Badan air, air tanah, air hujan, dan air 
permukaan di daratan untuk pemakaian  
rumah tangga, industri, & pertanian. 

 

Sumber daya genetika Plasma & informasi genetika digunakan 
untuk penangkaran hewan, pemuliaan 
tanaman dan bioteknologi. 

 

Biji-bijian 

 
Sayur-mayur 

 
Buah-buahan 
 

Ayam 

 
Babi 

 
Hewan ternak 
 

Ikan gindara 

 
Kepiting 

 
Ikan tuna 
 

Udang 

 
Tiram 

 
Ikan salmon 
 

Buah-buahan dan kacang-kacangan 

 
Jamur 

 
Daging 
 

Kayu bulat industri 

 
Bubur kayu 

 
Kertas 
 

Tekstil (pakaian, linen, asesoris) 
 
Tali-temali (benang ikat, tali tambang) 
 

Kayu bakar dan arang;  Biji-bijian untuk 
produksi etanol; kotoran binatang. 

 

 
Air bersih untuk minum, cuci, pendingin, 
proses  industri, pembangkit listrik, atau 
sarana transportasi. 
 

Plasma digunakan untuk meningkatkan 
resistansi tanaman hasil bumi. 

 

Biokimia, obat-obatan alam, dan farmasi 
 

Obat-obatan, biosida, zat aditif pangan, 
& materi biologi lain dari ekosistem 
untuk pemakaian komersial atau 
rumah tangga. 

 

Echinacea, ginseng, bawang putih 
Paclitaxel sebagai basis obat anti kanker; 
ekstrak pohon digunakan untuk 
pengendalian hama. 

 

Jasa pengatur: Jasa pengatur adalah manfaat yang diperoleh dari pengendalian ekosistem terhadap proses alam 
 

Pengaturan mutu udara Ekosistem mempengaruhi mutu udara dengan cara 
melepas zat-zat kimia ke atmosfir (berfungsi sebagai 
“sumber”) atau mengekstrak/menarik zat-zat kimia dari 
atmosfir (berfungsi sebagai “bak penyerap”). 

 

Danau berfungsi sebagai bak penyerap bagi emisi 
industri senyawa sulfur; Kebakaran vegetasi melepas 
ke udara partikulat, ozon tingkat tanah, dan senyawa 
organik yang volatil (mudah menguap) 
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Penga-
turan 
iklim 

Global Pengaruh yang dimiliki ekosistem pada iklim 
global dengan mengeluarkan gas 
rumah kaca atau aerosol ke atmosfir atau 
dengan menyerap gas rumah kaca atau 
aerosol dari atmosfir. 

 

Regional dan lokal Pengaruh yang dimiliki ekosistem pada 
suhu lokal dan regional, curah hujan,  
dan faktor iklim lainnya. 

 

 
 
Penyerapan karbon Ekstraksi karbon dioksida dari atmosfir yang 

berfungsi sebagai penyerap. 

Hutan menangkap dan menyimpan karbon 

dioksida. Ternak dan sawah mengeluarkan 

gas metana. 

 

 
Hutan dapat berdampak pada tingkat 
curah hujan regional. 

Danau mengatur tingkat kelembaban dan 
mempengaruhi frekuensi embun beku, 
yang penting bagi pertanian. 
 

Perluasan kawasan hutan boreal, 
meningkatkan sink. 

Deforestasi di daerah tropis, 
mengurangi penyerapan. 

Penyerapan karbon samudera. 
 

Pengaturan air Pengaruh yang dimiliki ekosistem pada 
penetapan waktu dan besaran limpasan air, 
banjir dan pengisian kembali aquifier [air 
tanah], terutama dari segi potensi 
penyimpanan air ekosistem atau 
bentang alam. 

 

Pengaturan erosi Peran yang dimainkan tutupan vegetasi 
dalam retensi tanah. 

 
 

 
Pemurnian air dan pengolahan limbah Peran yg dimainkan ekosistem dalam 

filtrasi & dekomposisi limbah organik 
dan polutan di air; asimilasi & 
detoksifikasi senyawa melalui proses 
tanah dan sub-tanah. 

 

Pengaturan penyakit Pengaruh yg dimiliki ekosistem pada 
insiden dan berlimpahnya patogen/ 
kuman penyakit pada manusia. 

 

 
Pengaturan hama Pengaruh yg dimiliki ekosistem pada 

prevalensi hama dan penyakit tanaman 
hasil bumi dan hewan ternak. 

 

Penyerbukan Peran yang dimainkan ekosistem dalam 
memindahkan serbuk sari dari benang sari ke 
putik. 

 

Pengaturan bahaya alam Kapasitas bagi ekosistem untuk mengurangi 
kerusakan akibat bencana alam seperti badai 
dan untuk menjaga frekuensi dan intensitas 
api alam. 

 

Jasa budaya: Manfaat non-materi yang diperoleh dari ekosistem 
 

Rekreasi dan ekowisata Kenikmatan rekreasi yang diperoleh orang 
dari ekosistem alam atau budidaya. 

 

Nilai spiritual, agama dan etika Nilai spiritual, agama, estetika, intrinsik, - 
“keberadaan”, atau nilai-nilai lain yang 
dilekatkan pada ekosistem, bentang 
alam atau spesies. 

 
 
Nilai estetika Keindahan dan nilai estetika alam dalam 

semua penampilannya. 

 

Tanah gembur berpori memudahkan pengisian 
kembali air tanah; dataran banjir sungai dan 
lahan basah menyimpan air – yg dapat 
mengurangi banjir saat puncak limpasan air 
– mengurangi kebutuhan akan infrastruktur 
teknik sipil pengendali banjir. 
 

Vegetasi seperti rumput dan pohon 
mencegah hilangnya tanah akibat angin 
dan hujan dan pelanauan jalan air; Hutan di 
lereng menahan tanah tetap pada tempatnya 
sehingga mencegah tanah longsor. 
 

Lahan basah menyingkirkan polutan 
berbahaya dari air dengan menjebak logam 
dan materi organik;  Mikroba tanah 
menghancurkan limbah organik 
sehingga tidak begitu berbahaya. 
 

Beberapa hutan yang utuh mengurangi 
terjadinya kubangan air tempat nyamuk 
berkembang biak, sehingga mengurangi 
prevalensi penyakit malaria. 
 

Predator dari hutan di dekatnya – seperti 
kelelawar, katak, dan ular – memakan 
hama tanaman palawija. 
 

Lebah dari hutan terdekat menyerbuki tanaman 
hasil bumi/ palawija 
 
Hutan bakau dan terumbu karang 
melindungi pesisir dari hantaman laut 
pasang akibat badai; Proses dekomposisi 
biologi mengurangi potensi 
terbentuknya bahan bakar pemicu 
kebakaran liar. 

 
Naik gunung (hiking), berkemah, mengamati 
burung dan bersafari. 
 

Pemenuhan spiritual yg diperoleh dari 
tanah dan sungai keramat; kepercayaan 
bahwa semua spesies layak dilindungi 
apapun kegunaan-nya bagi manusia – 
“keanekaragaman hayati demi 
keanekaragaman hayati” itu sendiri. 
 

Keindahan alam, dari molekul, bunga 
hingga hutan. 

 

Jasa pendukung: jasa ekosistem yang perlu bagi dihasilkannya semua jasa ekosistem lainnya dan yang mempertahankan kondisi kehidupan di bumi. 
Jasa pendukung berbeda dari semua kategori jasa lainnya dalam hal dampaknya terhadap manusia bersifat tidak langsung. 

 

Produksi primer Pembentukan materi biologi oleh tumbuhan, 
beberapa proses oleh bakteri yang 
melakukan fotosintesis dan asimilasi unsur 
hara. 

 

Produksi oksigen atmosfir Proses produksi oksigen oleh tumbuhan, 
ganggang hijau dan cyanobacteria 
(sianobakteri, bakteri biru-hijau) 

 
Daur ulang unsur hara Peran ekosistem dalam arus dan daur ulang 

unsur hara (misalnya: nitrogen, sulfur, fosfor, 
karbon) melalui proses-proses seperti 
dekomposisi (pembusukan) dan/ atau 
absorpsi. 

 

Ganggang mengubah sinar matahari & unsur 
hara menjadi biomassa, membentuk basis 
rantai makanan dalam ekosistem akuatik. 
 

Ganggang hijau dan cyanobacteria di 
lingkungan laut memberikan sekitar 70 % 
oksigen bebas yang diproduksi di bumi dan 
sisanya diproduksi oleh tumbuhan darat. 
 

Dekomposisi jasad organik berkontribusi pada 
kesuburan tanah. 



 
 

 

Pembentukan dan retensi tanah Pembentukan tanah adalah efek 
gabungan proses fisik, kimia, biologi, dan 
antropogenik pada materi induk tanah. 
Tanah juga mempunyai kapasitas retensi/ 
penyimpanan untuk unsur hara dan air. 

Pelapukan batu-batuan menghasilkan 
materi induk pembentuk tanah. 

Daur ulang air Arus air melalui ekosistem dalam bentuk padat, 
cair atau gas. 

Transfer air dari tanah ke tumbuhan, 
tumbuhan ke udara, & udara ke hujan. 

Penyediaan habitat Habitat memberikan semua yg dibutuhkan masing-

masing tumbuhan atau satwa untuk bertahan hidup: 

makanan; a i r ; dan tempat bernaung. Tiap ekosistem 

memberikan habitat yang berbeda yang dapat menjadi 

penting untuk daur hidup spesies. 

Spesies pindahan termasuk burung, ikan, 
satwa menyusui dan serangga semuanya 
tergantung pada berbagai ekosistem 
semasa berpindah. 

Sumber: diadaptasi dari WRI/WBCSD 2008 
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Tabel 8 Ukuran dan indikator keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem 

Kategori Contoh 

Ukuran keanekaragaman Keanekaragaman, kekayaan dan keendemikan spesies 
Beta (pergantian/ keluar masuk spesies), fitogenetika, genetika, keanekaragaman fungsional 

Ukuran kuantitas Kisaran dan distribusi geografi spesies dan ekosistem, 
berlimpahnya/ ukuran populasi 
Biomassa/ produksi primer bersih 

Ukuran kondisi Spesies/ ekosistem yang terancam punah 
Indeks Daftar Merah/ Red List Index (RLI) 
Keterhubungan/ connectivity dan fragmentasi ekosistem (dimensi fraktal, indeks area inti, 
keterhubungan, kohesi petak untuk mengkuantifikasi keterhubungan habitat (patch cohesion) 

Ukuran tekanan Perubahan tutupan lahan 

Perubahan iklim 

Polusi dan eutrofikasi (penilaian tingkat unsur hara) 

Indikator jejak kaki manusia  (misalnya: Human Appropriation of Net Primary Productivity (HANPP) atau Pengambilan 

Produktivitas Primer Bersih oleh Manusia, Indeks Kehidupan Planet atau Living Planet Index (LPI), utang ekologi.  

Tingkat penggunaan (abstraksi pemanenan/ harvesting abstraction)  

Spesien asing yang invasif 

Ukuran jasa penyediaan Produksi kayu, bahan bakar, serat, ternak dan perikanan 
Produk satwa liar  
Tanaman obat yg dipanen 
Panen air dan pengaturan air 
Kebutuhan infrastruktur biologi untuk rekreasi berbasis alam 

Ukuran jasa pengaturan Penyerapan karbon, pengaturan arus air dan produksi, pengaturan bahaya alam, asimilasi limbah, 

pengaturan erosi, perlindungan tanah, pengaturan penyakit, penyerbukan, pengendalian hama 

Ukuran jasa budaya Penggunaan rekreasi, angka atau pendapatan wisata, nilai spiritual, ni la i  estetika 

Sumber:  Yayasan  TEEB 2010 
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Bagan 7 Tantangan-tantangan dalam menilai jasa ekosistem 
 
 

Ketika menilai kondisi dan tren jasa ekosistem, pemahaman yang jelas akan skala, pola tata ruang, dan penetapan waktu 

arus jasa dapat mendorong terwujudnya kebijakan lingkungan dan intervensi pengelolaan yang lebih efektif . Pertama, 

jasa ekosistem tidaklah homogen lintas bentang daratan atau bentang lautan, dan juga bukan fenomena statis. Jasa 

ekosistem bersifat heterogen dalam ruang dan berevolusi melalui waktu. 

 
Pengklasifikasian jasa ekosistem dalam cara ini mengakui karakteristik tersebut sebgai dinamika ruang waktu 

ekosistem: 

 

1.   Variasi ruang dan waktu dari arus energi menentukan lokasi dan produktivitas ekosistem (misalnya, suhu dan curah 

hujan sangat mempengaruhi berlimpahnya dan distribusi keanekaragaman hayati di suatu bentang daratan tertentu).  

2.   Penyediaan dan dihasilkannya jasa-jasa dari ekosistem merupakan fungsi dari konfigurasi ruang ekosistem (misalnya, 

tipe vegetasi dan lokasinya mempengaruhi penyediaan air, transportasi unsur hara dan beberapa jasa budaya).   

3.   “Jasa ekosistem tidak selalu menurun atau meningkat secara linear dan dapat diprediksi tetapi secara alami dapat melewati 

siklus kehancuran dan pembaruan.” (WRI 2008) 

4.   Konfigurasi ruang tutupan lahan di suatu daerah mempengaruhi pola dan proses ekologi. Misalnya, perubahan dalam struktur 

bentang daratan dapat mengubah (secara negatif) transportasi dan transformasi unsur hara, persistensi spesies dan 

keanekaragaman hayati, dan memupuk spesies invasif. 

5.   Dalam banyak hal, dampak akibat perubahan dalam ekosistem (misalnya deforestasi) bersifat sangat spesifik lokasi,  dan 

intensitas dampak tersebut (misalnya banjir) akan tergantung pada daerah/ bagian yang terkena (misalnya, ukuran/ lokasi 

komunitas di sepanjang dataran banjir) 

 
Tantangan lain ketika membuat keputusan pengelolaan adalah “ketidaksepadanan ruang” menyangkut kawasan di mana 

jasa ekosistem diproduksi dan kawasan yang mendapatkan manfaat daripadanya. Bagan berikut menunjukkan hubungan 

ruang yang mungkin antara kawasan produksi jasa (P) dan kawasan manfaat jasa (B). 
 
 
 
 
 

Bagan 8 Ketidaksepadanan ruang antara kawasan produksi jasa dan kawasan manfaat jasa 
 

1 2 
 

 

P/B  P 
B 

 

 

3 4 
 

P P 

B 
 

B Sumber: Fisher  et al, 2009 

 
Di panel 1, baik penyediaan jasa dan manfaat terjadi di lokasi yang sama (misalnya pembentukan tanah, penyediaan bahan 

baku). Di panel 2, jasa diberikan secara menyeluruh ke semua arah dan menguntungkan bentang daratan di sekitarnya 

(misalnya, penyerbukan, penyerapan karbon). Sedangkan panel 3 dan 4 mendemonstrasikan jasa yang mempunyai manfaat 

arah spesifik. Di panel 3, kawasan lereng ke bawah mendapat manfaat dari jasa yang diberikan di kawasan di atasnya, 

misalnya, jasa pengaturan air yang diberikan oleh lereng berhutan. Di panel 4, unit penyedia jasa dapat berupa lahan basah 

pesisir yang memberikan perlindungan dari badai dan banjir bagi suatu daerah pesisir. 
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Bagan 9 Memilih metode penilaian yang tepat 
 

Seleksi metode penilaian hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan: 

• Tujuan penilaian – Apa yang ingin Anda lakukan/ capai dengan hasil tersebut? 

• Tingkat akurasi yang dibutuhkan – Harus seberapa rincikah penilaian Anda ? 

• Sumber daya keuangan dan personel yang tersedia bagi Anda – Apa yang realistis untuk dilakukan dalam kondisi yang ada? 

• Keterampilan teknis dibutuhkan – Haruskan penilaian mudah diulang, misalnya, untuk keperluan pemantauan? 

• Kerangka waktu yang diberikan – Seberapa sering Anda membutuhkan hasilnya? 
 

 
 

Tabel 9 Metode penilaian dan penggunaan umumnya 
 

Alat Uraian Penggunaan sampel 
 

Penginderaan jarak jauh Data diperoleh dari sensor satelit atau foto udara   
(LANDSAT, MODIS). 

 

Penilaian atas kawasan yang luas, tutupan/ tata guna lahan, 
distribusi lahan basah, produktivitas primer, dan atribut lain 
lahan itu. Observasi berulang kawasan yg sama adalah 
mungkin & memungkinkan penilaian terhadap tren. 

 

Inventori Daftar. Hitung jasa ekosistem  (mis. tipe jasa yg diberikan oleh lahan 
basah), keanekaragaman hayati  (mis. daftar spesies endemik 
atau terancam, daftar tipe habitat atau vegetasi), dan 
sumber daya alam (data tentang lokasi &  jumlah jasa 
penyediaan seperti air, kayu, produk pertanian & perikanan) 
utk lokasi spesifik. Informasi dalam inventori dikumpulkan 
melalui survei lapangan (mis. jalan iris/ transect walks, 
penilaian cepat ekologi), studi biofisik, catatan historis & 
database, studi paleo, dll. 

 

Pendekatan partisipatif 
dan pendapat ahli 

 

Informasi yang diberikan oleh kelompok pemangku 
kepentingan, tenaga ahli ilmiah, lokakarya, pengetahuan 
tradisional. 

 

Kumpulan bentuk data tidak tersedia di literatur ilmiah 
(mis. dari pengetahuan tradisi & adat). Isi kesenjangan 
tentang informasi kualitatif ekosistem. Tambahkan pers-
pektif, pengetahuan & nilai baru pada penilaian. Pendekatan: 
lokakarya kelompok fokus, wawancara semi-terstruktur dengan 
informan kunci, teater interaktif, pemetaan partisipatif, pe-
meringkatan & penskoran (mis. meminta anggota komuni-
tas utk menggunakan jumlah batu utk menskor mutu air di 
berbagai tempat menurut berbagai bentuk status penguasaan 
atas tanah (tenure) dalam jumlah waktu tertentu), garis tren, 
pohon bermasalah, permainan peran, & kalender musiman. 

 

Penilaian ekonomi       Penilaian ekonomi adalah teknik yg digunakan untuk 
menempatkan nilai pada manfaat yang diperoleh manusia 
dari ekosistem dan jasa ekosistem. 

 

Nilai ekonomi dinyatakan dari segi uang guna mengukur 
manfaat sejumlah luas jasa menggunakan metriks yg 
umum. Beberapa teknik digunakan dalam penilaian ekonomi 
jasa (simak Langkah 5 utk informasi lebih lanjut). 

 

Penilaian ekosistem 
oleh korporasi 

 

Penilaian ekosistem oleh korporasi adalah inovasi baru yg 
dikembangkan oleh Dewan Bisnis Dunia utk Pembangunan 
Berkelanjutan/ World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) khusus utk dunia usaha atau 
sektor swasta. Ini dapat berguna dalam kaitannya 
dengan operasi bisnis dan juga bagi pemasok, 
pelanggan & pemangku kepentingan lainnya. Untuk 
keterangan lebih lanjut, simak WBCSD 2011. 

 

Penilaian ekosistem oleh korporasi/ Corporate Ecosystem 
Valuation (CEV) dapat didefiniskan sebagai proses 
membuat keputusan bisnis yg lebih terinformasi dengan 
secara eksplisit menilai degradasi ekosistem dan manfaat 
yg diberikan oleh jasa ekosistem. Dengan memasukkan 
nilai ekosistem, perusahaan bertujuan memperbaiki 
kinerja korporasi dalam kaitannya dengan sasaran sosial 
dan lingkungan dan laba keuangan. Penilaian dapat 
membuat pembuatan keputusan seputar ekosistem lebih 
memaksa dan praktis, sehingga meningkatkan strategi 
pembangunan berkelanjutan dan capaian.  

 

Indikator wali Indikator adalah bangun ilmiah yg menggunakan data 
utk mengukur kondisi dan tren jasa ekosistem, 
pendorong perubahan, atau kesejahteraan manusia  
(MA 2003). Indikator jasa ekosistem idealnya 
mengandung informasi tentang arus jasa. Karena 
sulitnya mengukur arus manfaat dari suatu jasa 
pengatur dan budaya, mungkin perlu bersandar pada 
indikator wali.  Indikator wali adalah ukuran pengganti yg 
digunakan untuk meneropong bidang yang diminati ketika 
tidak mungkin mengukur persoalan itu secara langsung. 

 

Indikator memungkinkan perbandingan ruang dan waktu 
antar nilai. Indikator keadaan ekosistem dapat membantu 
pembuat kebijakan memahami bagaimana keputusan dan 
kebijakan dapat berdampak pada arus jasa. Contoh indikator 
keadaan ekosistem mencakup kisaran hutan, tingkat unsur hara 
di aliran arus, dan prevalensi spesies non-pribumi. 
 
Contoh indikator wali mencakup berton-ton gandum yg 
diproduksi di sehektar lahan, jumlah unsur hara yg ter-singkir 
dari limpasan air pertanian oleh lahan basah, berkubik-kubik 
kilometer air yg disimpan di hutan & pemasukan wisata 
yg didapat masyarakat pesisir. 

 

Sistem informasi 
geografi 
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Perangkat lunak yang secara ruang memetakan dan 
menganalisa data yang digitalkan (ArcGIS, ArcView, IDRISI). 

 

Analisis perubahan waktu dalam ekosistem. Tentukan 
karakteristik ruang seperti jarak, ukuran petak, & 
bentuk. Integrasikan informasi tutupan lahan dari berbagai 
sumber. Tumpangkan informasi sosial, ekonomi & ekologi. 
Korelasikan tren dalam jasa ekosistem dng perubahan tata 
guna lahan. Analisa pertukaran timbal balik antara 
penyediaan jasa ekosistem dan upaya pembangunan. 
Berikan interface grafis dengan model ruang proses 
ekosistem dan output skenario. 
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Model ekologi Model adalah representasi yg disederhanakan dari realita. 
Model adalah ekspresi matematika yg merepresentasikan 
interaksi kompelsk antara unsur fisik, biologi dan sosio-
ekonomi dari ekosistem (SWAT, IMAGE, IMPACT, WaterGAP, 
EcoPath, Ecosim). 

Isi kesenjangan pada data yg ada; Kuantifikasikan efek 
keputusan pengelolaan tentang kondisi jasa ekosistem; 
memproyeksikan efek jangka panjang perubahan dalam 
kondisi ekosistem; Nilailah efek faktor pendorong individu & 
skenario tentang kondisi ekosistem & pasokan jasa ekosistem 
(misalnya: simulasikan perubahan simpanan karbon utk 
berbagai skenario penggunaan lahan); gali kaitan antar 
unsur dalam suatu sistem. 

 

INVEST (INtegrated 
Valuation of Ecosys- 
tem Services and 
Tradeoffs); 
Penilaian Terpadu 
Jasa Ekosistem 
dan Pertukaran 
Timbal Balik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARIES (ARtificial 
Intelligence for Eco- 
system Services)/ 
Kecerdasan 
Buatan untuk Jasa 
Ekosistem 

 

 
MIMES (Multiscale 
Integrated Models of 
Earths Systems)/ 
Model Terpadu 
Multiskala Sistem 
Bumi 

 
 
 
 

Corporate Ecosystem 
Service Review / 
Kajian Jasa Ekosistem 
Korporasi 

 

InVEST adalah alat untuk membuat model dan memetakan 
dihasilkannya, distribusi, dan nilai ekonomi jasa 
ekosistem. Tujuannya adalah agar pembuat keputusan 
dapat menilai pertukaran timbal balik terkait pilihan-pilihan 
alternatif dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana 
investasi dalam modal alam dapat meningkatkan 
pembangunan manusia dan konservasi di ekosistem 
daratan, air tawar dan laut. 

 
Untuk keterangan lebih lanjut: 
www.naturalcapitalproject.org/InVEST.html 

 
 

 
ARIES adalah teknologi berbasis jaringan internet yang 
ditawarkan ke pengguna di seluruh dunia untuk 
membantu penilaian dan perkiraan cepat jasa 
ekosistem. Tujuannya adalah agar pembuatan keputusan 
tentang lingkungan menjadi lebih mudah dan lebih efektif.  
ARIES adalah perangkat lunak sumber terbuka (open 
source software). 

 
Untuk keterangan lebih lanjut: 
www.ariesonline.org 
 

Himpunan model yg memungkinkan pemahaman akan 
kontribusi jasa ekosistem dengan mengkuantifikasi efek 
kondisi lingkungan yang bervariasi akibat perubahan tata 
guna lahan. Sasaran MIMES adalah untuk menyoroti nilai 
jasa ekosistem dan membantu pembuat keputusan membuat 
keputusan berdasarkan informasi yang sebelumnya diperoleh 
tentang pengelolaannya. 

 
Untuk keterangan lebih lanjut: 
www.uvm.edu/giee/mimes 
 

Dikembangkan oleh Dewan Bisnis Dunia untuk 
Pembangunan Berkelanjutan/ World Business Council for 
Sustainable Development  (WBCSD) & Institut Sumber 
Daya Dunia/ World Resources Institute (WRI),  Kajian Jasa 
Ekosistem Korporasi adalah alat yang memberikan 
pendekatan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi 
risiko dan peluang usaha yg timbul dari perubahan 
ekosistem. Untuk rincian lebih lanjut, simak WBCSD, WRI &  
Meridian Institute 2008 dan kunjungi situs internet berikut:  
www.wri.org/ecosystems/esr 

• Organisasi konservasi dapat menggunakan InVEST untuk 
menyelaraskan misi mereka untuk melindungi 
keanekaragaman hayati dengan kegiatan-kegiatan yang 
memperbaiki mata pencaharian manusia. 

• Korporasi, seperti pabrik botol, perusahaan kayu dan 

perusahaan air minum dapat menggunakan InVEST untuk 
memutuskan bagaimana dan di mana membuat investasi 
untuk melindungi rantai pasokan mereka. 

• Instansi pemerintah dapat menggunakan InVEST untuk 

membantu menentukan bagaimana mengelola lahan dan air 
untuk memberikan campuran manfaat optimal atau utk 
membantu merancang program perizinan dan mitigasi yang 
menunjang manfaat alam bagi masyarakat. 

 

 
ARIES dapat membantu: 

• Perencanaan konservasi dengan mengidentifikasi bidang 
penting untuk melindungi arus jasa  ekosistem. 

• dunia usaha dalam mengurangi liabilitas. 

• mengkaitkan habitat laut dan darat dengan memperhitungkan 
Arus biofisik jasa ekosistem lintas bentang daratan. 

• menghasilkan skenario untuk menggali perubahan dalam 

penyediaan dan penggunaan jasa ekosistem berdasarkan 
perubahan dalam penawaran atau permintaan jasa 
ekosistem. 

 

Membantu pengelola ekosistem untuk dengan cepat 
memahami dinamika jasa ekosistem, bagaimana jasa tsb. 
terkait dengan kesejahteraan manusia, bagaimana fungsi 
dan nilainya dapat berubah di berbagai skenario 
pengelolaan. MIMES memberikan argumen ekonomi bagi 
pengelola tata guna lahan untuk mendekati konservasi 
ekosistem sebagai bentuk pembangunan ekonomi. Model 
ini memfasilitasi pengukuran kuantitatif efek jasa 
ekosistem pada kesejahteraan manusia.  
 
 
 
Alat ini membekali pengelola korporat dengan pendekatan 
proaktif untuk menghubungkan perubahan ekosistem dan 
sasaran bisnis mereka. Alat ini memperkenalkan Kajian Jasa 
Ekosistem Korporasi / Corporate Ecosystem  Services  
Review—suatu metodologi terstruktur untuk membantu dunia 
usaha menyusun strategi untuk mengelola risiko dan peluang 
yang timbul dari ketergantungan mereka dan dampak pada 
ekosistem. Ini adalah alat untuk penyusunan strategi 
korporasi dan dapat meningkatkan sistem pengelolaan 
lingkungan yang sudah ada.  

 

CITYGreen CITYGreen dikembangkan oleh American Forest dan 
merupakan alat perangkat lunak berbasis Sistem Informasi 
Geografi (GIS) yang memungkinkan perencana kota 
mengintegrasikan manfaat kehutanan perkotaan dalam 
pembuatan keputusan. Perangkat lunak ini melakukan 
analisis statistik yang kompleks terhadap jasa ekosistem 
dan menciptakan peta dan laporan yang mudah dipahami.  

 
Untuk keterangan lebih lanjut: 
www.americanforests.org/productsandpubs/citygreen 

Arsitek bentang daratan dapat menggunakan CITYgreen untuk: 

• Melakukan analisis jasa ekosistem di berbagai skala. 

• Melakukan analisis spesifik lokasi menggunakan data  
Georeferensi kondisi tanah dan iklim yang diberikan dengan 
program tersebut atau data yang diberikan pengguna 

tentang kondisi setempat. 

• Membuat model dampak lingkungan dan ekonomi dari 

berbagai tutupan lahan dan skenario pembangunan 
dan pertumbuhan pohon di masa depan.. 

• menghitung manfaat dari segi uang, misalnya untuk limpasan air hujan, 
mutu udara, mutu air, penyimpanan dan penyerapan  
karbon berdasarkan kondisi lokasi setempat. 

 

BGIS (Biodiversity 
GIS) 

 

BGIS adalah alat pemetaan berbasis jaringan internet yang 
memberikan informasi gratis tentang perencanaan ruang 
keanekaragaman hayati yang bertujuan membantu 
pembuat keputusan dan perencana ruang di Afrika Selatan. 
Mereka juga memberikan alat, seperti alat pemetaan 
interaktif, untuk menganalisis dan menerapkan informasi 
keanekaragaman hayati yang tersedia. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut: www.bgis.sanbi.org 

 

Peta intraktif online memungkinkan pengguna mengajukan 
pertanyaan dan melakukan analisis peta dasar. Selain itu, 
pengguna juga dapat mengetikkan koreksi (markups) ke 
peta mereka, menciptakan atau memuat shapefiles  
(format data vektor geospatial utk software sistem informasi 
geografi) mereka sendiri, menunjuk lokalitas, menyimpan dan 
meng-email sesi peta pada pranala yang aman dan 
menciptakan peta yang estetik secara visual. 
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Perangkat alat 
(toolkit) untuk 
Perencanaan 
Keanekaragaman 
hayati 

Perangkat tsb. dikembangkan oleh Asosiasi Ekologis 
Pemerintah Daerah/ Association of Local Government 
Ecologists  (ALGE) untuk Inggris dan merupakan proyek yg 
sedang berjalan. Perangkat ini menggunakan bentang 
daratan interaktif yg mengandung sejumlah skenario 
teranimasi yg menunjukkan bagaimana masalah 
keanekaragaman hayati dapat diatasi dalam berbagai tipe 
pembangunan dan dalam berbagai situasi perencanaan.  

 
Untuk keterangan lebih lanjut: 
www.biodiversityplanningtoolkit.com 

Penggunaan perangkat tsb. sebagai titik awal bagi 
setiap orang yang mencari nasihat ahli atau panduan 
tentang bagaimana keanekaragaman hayati dan 
keanekaragaman geografi dapat dimasukkan ke 
berbagai tipe pembangunan, dengan 
mempertimbangkan implikasi hukum dan kebijakan 
yang perlu diatasi untuk tiap situasi yang dijumpai. 

 
 
 
 

 
Sumber: Diadaptasi dari MA 2005,  WRI 2008,  dan TEEB D2 2010 

 
 
 

 

Tabel 10 Contoh-contoh pertukaran timbal balik jasa ekosistem 

Keputusan Sasaran Contoh yg menang Berkurangnya jasa Contoh yang kalah 
ekosistem 

Meningkatkan satu jasa dengan mengorbankan jasa-jasa lainnya 

Menguras lahan basah untuk meningkatkan hasil bumi, ternak Petani, konsumen Pengaturan bahaya alam Masyarakat setempat termasuk 
keperluan pertanian   filtrasi dan pengolahan air petani dan beberapa pengguna 

 hilir air tawar 

Meningkatkan pemakaian meningkatkan hasil bumi Petani, konsumen Perikanan, pariwisata (sbg industri perikanan, masyarakat 

pupuk   akibat dari zona mati yang pesisir, operator wisata 
tercipta oleh unsur hara  

berlebihan   

Konversi hutan ke meningkatkan kayu (tempo- Perusahaan penebangan, Pengaturan iklim & air Komunitas lokal, komunitas 
pertanian rer), hasil bumi, ternak, dan petani, konsumen pengendalian erosi,           global (dari perubahan iklim) 

bahan bakar kayu, jasa budaya budaya lokal 

Pengkonversian ekosistem dan jasa ekosistem ke dalam aset yang dibangun 

Pembangunan pesisir meningkatkan aset modal, perekonomian lokal, peme- pengaturan bahaya alam, Masyarakat pesisir, industri  
menciptakan pekerjaan rintah, pengembang lokal  perikanan (akibat dibu- perikanan (lokal & asing) 

angnya hutan bakau meningkatnya risiko utk 
atau lahan basah) bisnis pesisir 

Pembangunan pemukiman meningkatkan aset modal, perekonomian lokal, peme- Jasa ekosistem terkait Masyarakat lokal, pemilik  
pengganti hutan, pertanian menciptakan pekerjaan rintah, pengembang lokal ekosistem yg disingkir- asal tanah & komunitas 
atau lahan basah  pembeli rumah kan hilir 

Persaingan di antara berbagai pengguna untuk jasa yang terbatas 

Meningkatnya produksi bahan 

bakar nabati 
Mengurangi ketergantungan 
pada energi asing 

Konsumen energi, petani, 

pemerintah 
Penggunaan hasil bumi utk 

bahan bakar bukan pangan 
Konsumen (naiknya harga 

pangan), industri ternak 

Meningkatnya penggunaan air di 

komunitas hulu 
Mengembangkan area hulu Komunitas, industri hulu Air hilir Komunitas, industri hilir 

Sumber: WRI 2008 
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 Informasi & alat yg berguna untuk Langkah 4 
 
 
 

 
Bagan 10 Peta pemangku kepentingan 

 
Pemangku kepentingan sekunder 

 
 

Pemangku kepentingan utama 
 

Pemangku kepentingan kunci 
 
 
                                                                      Pemegang veto  
 
 

 
Masalah yang 

dipertaruhkan dan 

tujuan 

 
Sumber: Capacity Works (GIZ 2009) 

 

 
 
 
 

Bagan 11 Informasi lebih lanjut tentang karakteristik jasa ekosistem, pemangku kepentingan dan aturan 

 
a) Karakteristik jasa ekosistem mempunyai efek pada insentif penggunaannya. Kelayakan institusi untuk mengatur perilaku 

masyarakat juga sangat tergantung pada atribut-atribut ini. Jasa ekosistem pada umumnya tergabungkan dan tidak selalu 

mudah untuk menentukan kepemilikannya. Pada dasarnya ada dua karakteristik relevan yang terkait dengan atribut fisik 

jasa-jasa tersebut; yaitu, (i) pengecualian atau kelayakan untuk mengendalikan akses atas suatu jasa dan (ii) persaingan 

dalam konsumsi atau pengurangannya. 

 
Kemungkinan dari pengecualian tergantung tidak hanya pada atribut fisik suatu jasa, tetapi juga pada faktor situasional 

seperti lokasi (Bagan). Adalah lebih mudah mengendalikan akses atas pohon mangga di halaman rumah saya – saya 

dapat memagari kebun saya dan membolehkan hanya orang yang saya percaya untuk masuk – daripada pohon 

mangga yang tumbuh jauh dari rumah saya. Atribut ini dapat dimodifikasi melalui perubahan seperti lokasi, 

ketersediaan sumber daya keuangan baru, diperkenalkannya aturan baru dan pembuatan mekanisme penegakan. 

Akan tetapi, ini akan memerlukan sumber daya (seperti waktu dan manusia, keuangan dan sumber daya lainnya). 

 
Bagan 12 Karakteristik barang 

 
 

Kelayakan pengecualian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Ostrom (1990), dimodifikasi 

 
Sumber:  GIZ (2004) 



 
 

b) Insentif juga tergantung pada karakteristik pelaku (institusi,  organisasi dan masyarakat setempat). Adalah penting 
untuk mengetahui mana karakteristik kelompok yang relevan untuk kondisi dan tren jasa ekosistem, dengan 
memikirkan bagaimana karakteristik tersebut dapat mempengaruhi perilaku pengguna. Ini dapat didasarkan pada 
sejarah kelompok,  pola interaksi sosial mereka (misalnya, konflik di antara mereka), faktor sosial seperti etnisitas, 
faktor ekonomi seperti strategi mata pencaharian dan faktor budaya seperti kepercayaan. 

 

Ingatlah bahwa posisi terkait dengan kepentingan ini berkaitan dengan berbagai jenis kebutuhan dari berbagai 
pelaku. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa materi (seperti pendapatan) atau sosial (seperti gengsi). 
Kebutuhan materi erat kaitannya dengan ketergantungan dan dampak aksi masyarakat pada jasa ekosistem. 
Kebutuhan dapat (i) saling melengkapi satu sama lain, misalnya: industri kayu membabat hutan, lalu perkebunan 
kelapa sawit menggunakan lahan tersebut; atau industri kayu dan peternakan); atau bersaing (perkebunan kelapa 
sawit lawan ketahanan pangan atau pariwisata). 

 
c) Selain itu, adalah perlu untuk mengetahui karakteristik koordinasi sosial di antara para pelaku yang biasanya 

merujuk ke aturan. Dalam konteks ini, adalah perlu untuk mengetahui apakah aturan ini berjalan dan apa jenis 
insentif yang diciptakannya. Ingatlah bahwa aturan yang ada dapat ikut mendorong pemakaian sumber daya alam 
secara berlebihan. Ingatlah juga bahwa memodifikasi aturan itu memerlukan waktu, usaha, biaya dan uang. Selain 
itu, biaya yang diharapkan merupakan insentif yang mempengaruhi apakah orang berpikir apakah modifikasi aturan 
layak atau tidak.   

 

 
Bagan 13 Alat untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci 

 

 

Kekuatan posisi 
politik 

 

 
A1 A2 

 

A4 

 
A5 

Kekuatan  
keuangan 

A3 

 
 
Kekuat
an ahli 

 
 
 

Sumber: Capacity  Works  (GTZ 2009) 
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Informasi & alat yg berguna untuk Langkah 5 
 

 

Apa yg dimaksud penilaian ekonomi jasa ekosistem? 
 

Penilaian ekonomi adalah proses menempatkan nilai 

uang ke barang dan jasa ekosistem, yang 

mengkuantifikasikan manfaat yang diberikan oleh 

ekosistem dan dampak perubahan ekosistem pada 

kesejahteraan masyarakat. 

 
Ada tiga aspek nilai ekonomi ekosistem untuk 

dipertimbangkan: 
 

• Ekosistem sebagai aset – sebagai stok modal alam1, 

yang, jika dikonservasikan dan dikelola secara 
berkelanjutan, memberikan suatu 

• Arus barang dan jasa yang secara ekonomi berharga – 

kembalinya investasi dalam konservasi, yang pada 
gilirannya berkontribusi menuju 

• Capaian positif ekonomi dan kesejahteraan manusia  
– langkah-langkah dan indikator yang digunakan untuk 
menilai kemajuan menuju pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi. 

Nilai ekonomi adalah penting untuk dipertimbangkan 

ketika membuat pilihan-pilihan ekonomi.  Menilai jasa 

ekosistem dan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam 

proses pembuatan keputusan dapat membantu dalam: 
 

• Mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan dan 

intervensi kebijakan yang mengubah kondisi suatu 
ekosistem dan membawa konsekuensi bagi 
kesejahteraan manusia. 

• Membedakan keefektifan riil dari segi biaya dari suatu 

investasi atau proyek. 

• Mengevaluasi pertukaran timbal balik di antara berbagai 

opsi pengelolaan ekosistem dan memilih di antara 
penggunaan yang saling bersaing, misalnya: 
penggunaan lahan. 

• Menilai liabilitas [pertanggungjawaban] atas kerusakan terhadap 

lingkungan hidup; 

• Menciptakan pasar untuk jasa ekosistem guna memobilisasi sumber 

daya keuangan, misalnya, pasar karbon global dan pembayaran untuk 
jasa ekosistem. 

• Melakukan sosialisasi dan komunikasi ke publik 

tentang kontribusi keseluruhan jasa ekosistem bagi 
kesejahteraan sosial dan ekonomi.  

 

 
 

Apa tipe nilai ekonomi yang ada? 
 

Cara paling jelas dan berguna untuk menelusuri hubungan 
antara jasa ekosistem, nilai ekonomi dan capaian 
kesejahteraan manusia adalah dengan mengkombinasikan 
dua kerangka kerja: yang satu, nilai ekonomi total (TEV), 
yang umumnya diterapkan oleh ahli ekonomi; dan yang 
satunya lagi, kerangka kesejahteraan manusia – jasa 
ekosistem yang dipresentasikan dalam Penilaian Milenium 
Ekosistem (MEA), yang secara luas digunakan oleh 
perencana konservasi dan pembuat keputusan.  

 
Sejak pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 1980-an 
dan awal tahun 1990-an (Barbier 1989, Pearce dan Turner 
1990), TEV telah menjadi kerangka kerja standar dan paling 
luas diterapkan yang digunakan oleh ahli ekonomi untuk 
mengkategorikan nilai-nilai ekosistem. Inovasi utama TEV 
adalah bahwa TEV meluas melampaui pasar dan harga 
komoditas yang dipasarkan yang biasanya membatasi 
analisis dan pertimbangan para ahli ekonomi bagi  

seluruh kisaran barang dan jasa yang penting secara 
ekonomi yang terkait dengan ekosistem. Meskipun tidak 
mudah mengkuantifikasi nilai-nilai ini, karena tidak ada 
harga dan pasar untuk banyak jasa ekosistem, suatu 
kisaran metode telah dikembangkan yang memungkinkan 
nilai-nilai ini untuk dinyatakan dengan nilai uang. Kerangka 
tersebut mencakup nilai penggunaan dan nilai non-
penggunaan. Nilai penggunaan selanjutnya dipecah 
menjadi nilai penggunaan langsung, nilai penggunaan tidak 
langsung dan nilai opsi. Nilai non-penggunaan biasanya 
mengacu pada nilai keberadaan dan nilai warisan. 
 
Memahami tipe nilai apa di bawah TEV yang terdampak 
dapat membantu menentukan pendekatan penilaian 
ekonomi mana yang mungkin dibutuhkan untuk menilai 
suatu dampak spesifik. Studi penilaian ekonomi dapat 
berusaha mengkuantifikasi semua atau beberapa nilai jasa 
ekosistem. 
 

1 Konsep modal alam adalah perluasan dari konsep modal ekonomi (yaitu sarana produksi yang diolah) bagi barang dan jasa lingkungan. 71 
Ini mengacu pada stok sumber daya alam (misalnya hutan, lahan basah) yang menghasilkan arus barang (contoh: hasil bumi, pohon, ikan) dan juga 
jasa (misalnya penyerapan karbon, pengendalian erosi, pengaturan arus air). Ketika dikombinasikan dengan tipe modal lainnya (seperti keuangan, 
manusia, produksi, institusi, dan lain-lain), modal alam menghasilkan manfaat penting bagi perekonomian manusia. Selain mata pencaharian dan 
pendapatan yang diberikan oleh ekosistem, modal alam juga dapat diukur dalam produk akhir seperti tenaga kerja yang sehat dan cukup makan 
(Emerton 2008). 



 
 

Bagan 14 Total Nilai Ekonomi Keanekaragaman Hayati 
 

Berbagai kategori nilai dari 

berbagai unsur dan fungsi 

keanekaragaman hayati 

 
“Nilai” Keanekaragaman hayati 

 
Nilai penggunaan                                                           Nilai non-penggunaan 

 
                                          Nilai penggunaan   

                                                  langsung 
 
 

Output 

• ikan 

•kayu 

 • rekreasi 

•daging 

• dll.
 

 
Output yg dikonsumsi 

secara langsung 

Nilai pengunaan tak langsung 
(jasa ekosistem) 

 
Manfaat 

•pengendalian banjir 

• perlindungan dari badai 

• stabilisasi CO
2
/O

2   

•dll.
 

Fungsi ekologi yang 

mendukung dan 

melindungi kegiatan 

ekonomi di tempat 

lain 

Opsi dan nilai opsi 
semu 

 
 
 
 
 

 
Ketidakpastian 

akan permintaan 

atau ketersediaan 

di masa depan  

 Nilai keberadaan  

dan warisan 

 
 
 
 

 
Tahu bahwa keberada-

annya terus berlanjut 

atau orang lain akan 

menikmati manfaatnya 

 

Sumber: Land & Water Australia  (2005) 
 

• Nilai penggunaan langsung meliputi jasa ekosistem yang secara langsung digunakan untuk konsumsi atau produksi ; 

berwujud  (mis: kayu, ikan) dan tak berwujud (mis: rekreasi,  riset). 

• Nilai penggunaan tidak langsung mencakup manfaat yang didapat dari jasa fungsional yang mendukung produksi dan 

konsumsi saat ini, seperti filtrasi air dan perlindungan garis pantai oleh bakau. 

• Nilai opsi memperkirakan harga yang bersedia dibayar orang untuk aset yang tidak digunakan, sekedar untuk 

menghindari risiko aset itu tidak ada lagi di masa yang akan datang. Misalnya, seseorang mungkin berharap suatu hari 
kelak bisa berkunjung ke Pulau Galápagos, dan karena itu bersedia membayar untuk pelestarian pulau itu agar 
harapannya untuk berkunjung ke sana dapat tetap hidup. Ini kadang dianggap nilai non-penggunaan karena tidak 
adanya penggunaan dari sumber daya itu untuk saat ini. 

• Nilai keberadaan timbul dari kepuasan sekedar mengetahui bahwa ekosistem dan jasanya tetap terus ada sekalipun 

orang itu tidak akan pernah mengunjunginya atau menggunakannya, misalnya, menghargai keberadaan panda 
sekalipun tidak pernah benar-benar melihatnya sendiri secara langsung. 

• Nilai warisan adalah nilai yang timbul karena tahu bahwa lingkungan alam akan diteruskan ke generasi selanjutnya. 

 

Bagaimana kita dapat menempatkan nilai pada jasa ekosistem? 
 

Berbagai pendekatan perkiraan nilai ekonomi telah dikembangkan dengan tujuan untuk mengkuantifikasi seluruh atau 
sebagian TEV dari suatu jasa ekosistem. Sebagian besar nilai ditentukan oleh preferensi masyarakat atau/ dan dengan 
membuat asumsi dan membandingkan berbagai skenario. Cara paling mudah dan paling langsung untuk menilai barang 
dan jasa, dan metode yang digunakan secara konvensional, adalah untuk melihat harga pasarnya: berapa biaya untuk 
membelinya atau berapa harga jualnya. Akan tetapi, karena keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem sering kali tidak 
mempunyai harga pasar (atau tergantung pada harga pasar yang sangat terdistorsi sehubungan dengan nilai riilnya), 
teknik ini jelas hanya mempunyai aplikasi yang sangat terbatas.  

 
Karena alasan ini, sejumlah metode telah dikembangkan untuk menilai jasa ekosistem yang tidak dapat diperkirakan 
nilainya secara akurat dengan menggunakan harga pasar. Adalah di luar lingkup dari dokumen ini untuk menguraikan 
metode penilaian ini secara rinci, karena sekarang ada banyak publikasi dan perangkat alat (toolkits) yang secara 
spesifik membahas metode penilaian ekosistem (yang didaftarkan dalam referensi pokok dalam Lampiran pada laporan 
ini). Selain harga pasar, teknik-teknik penilaian ini mencakup (Tabel 10): 
o Pendekatan fungsi produksi: Pendekatan ini berusaha menghubungkan perubahan dalam output barang atau jasa 

yang dipasarkan dengan perubahan yang dapat diukur dalam kualitas dari kuantitas barang dan jasa ekosistem 
dengan menetapkan hubungan biofisik atau hubungan dosis-respons antara kualitas ekosistem, penyediaan jasa 
tertentu dan produksi terkait. 

o Pendekatan melalui pasar: Pendekatan ini melihat pada cara di mana nilai barang dan jasa ekosistem tercermin 
secara tidak langsung dalam pengeluaran masyarakat atau dalam harga barang dan jasa pasar lainnya. 

o Pendekatan berbasis biaya: Pendekatan ini melihat pada pertukaran timbal balik pasar atau besarnya biaya yang 
dihindari untuk memelihara ekosistem demi barang dan jasa yang diberikannya. 

o pendekatan preferensi yang dinyatakan: daripada mencari cara orang mengungkapkan preferensinya untuk barang 
dan jasa ekosistem melalui produksi dan konsumsi pasar, pendekatan ini meminta konsumen untuk menyatakan 
preferensi mereka secara langsung. 
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Tabel 11 Uraian metode penilaian ekonomi 
 

Pendekatan Metode Unsur TEV yg 
ditangkap 

Aplikasi Keuntungan Tantangan 

Harga pasar Nilai Kegunaan Uang dibayar utk barang dan jasa 
ystem goods 

Data pasar sudah ada Terbatas pada jasa  
those (barang yg dipasarkan) pasar Langsung & tidak ekosistem yg diperdagangkan di dan kokoh. jasa ekosistem yg ada 

   pasar komersial, mis. kayu, ikan  pasarnya. 
      

Penelusuran Fungsi Perubahan 
dalam 

Kegunaan tidak 
langsung 

Nilai disiratkan dng mempertimbangkan Data pasar sudah ada Padat data & data beru- 

Produksi melacak produksi  perubahan kualitas dan/ atau kuantitas  dan kokoh. bahnya jasa & dampak- 
dampak perubahan   barang yg dipasarkan yg dihasilkan  nya pada produksi se- 
jasa ekosistem pada   dari perubahan ekosistem (mis.  ring tidak ada. 
barang yg dihasilkan   penghasilan dari perikanan berkat   

   perbaikan mutu air)   
      
Pendekatan lewat Biaya 

perjalanan 

Penggunaan 
langsung 

Diasumsikan bahwa nilai lokasi Berdasarkan perilaku yg Umumnya terbatas pada 

pasar atau preferensi  dan tidak langsung tercermin dari berapa uang 
yang 

diamati. manfaat rekreasi. 
terungkap menggu-   orang mau bayar utk pergi 

mengunjungi 
  

nakan informasi ber- 
basis pasar utk 
menduga nilai yg 
tidak dipasarkan 

  tempat itu. Biaya yg 
dipertimbang-kan adalah biaya 
perjalanan, biaya masuk, dan 
nilai waktu. 

 Kesulitan timbul ketika 
dilakukan perjalanan 
ke aneka daerah 
tujuan. 

 Harga Penggunaan langsung Nilai dari fasilitas yg diberikan ling- Berdasarkan data pasar, Sangat padat data dan terbatas 
 hedonis  kungan (mutu udara, keindahan alam, Jadi angkanya relatif 

robust 
terutama pada jasa yang  

  dan tidak langsung manfaat budaya, dll.) yg mempengaruhi 
harga barang yg dipasarkan (misalnya, 

dapat diandalkan. terkait dengan kepemilikan 
 

   Nilai pasar yg lebih tinggi dari tanah/ ba-   
   ngunan pinggir pantai/ rumah di dekat   
   ruang terbuka hijau).   

Berbasis biaya Biaya keru- Penggunaan langsung Nilai didasarkan pada biaya aksi yang Data pasar sudah ada Berpotensi diperkirakan mele- 
 sakan yang dan tidak langsung Diambil utk menghindari kerusakan jika & dapat diandalkan bihi nilai sesungguhnya. 
 dihindari  Jasa ekosistem tertentu tidak ada (mis.   
   biaya utk melindungi properti dari banjir)   
      
 Biaya peng-  Nilai didasarkan pada biaya mengganti   
 gantian  Jasa (fungsi) ekosistem atau memberi   
   Pengganti (mis. air yg dulunya bersih   
   Tapi sekarang harus dimurnikan di   
   Instalasi pengolahan air)   
      
 Biaya sakit  Biaya kesehatan (morbiditas dan morta-   
 modal  litas) akibat perubahan dalam jasa eko- 

changes in 
  

 manusia  sistem (mis. polusi udara atau air).   
   .   

Preferensi yang dinyatakan      

(survei kuesioner; meto-  Penilaian Penggunaan &  secara langsung bertanya ke masyarakat Dapat menangkap nilai peng- Bias dalam respons, 
de ini dapat digunakan ketergantungan Non-penggunaan berapa banyak mereka mau membayar gunaan dan non-penggunaan. Metode padat sumber  
Untuk memperkirakan   Utk mencegah hilangnya atau  daya, hakikat hipotetik 
Nilai non penggunaan   Meningkatkan jasa ekosistem  pasar. 
)   (misalnya, mau membayar agar hutan   

   lokal tetap utuh).   
 Pemodelan Penggunaan & Orang memilih dari ‘menu’ berisi   
 Pilihan Non-penggunaan pilihan dng berbagai tingkat jasa   
   ekosistem & biaya yg berbeda,    
   mis: keputusan kebjiakan di mana   
   sekumpulan aksi yg mungkin dapat   
   mengakibatkan dampak berbeda   
   pada ekosistem..   

Transfer n i la i Transfer Semuanya Mentransfer nilai dari studi yg sudah Dapat mengurangi kebutuh- Tingkat akurasi penilaian 
accuracy of  manfaat  selesai di lokasi dan/ atau konteks an akan studi penilaian pri- Mungkin tak cukup untuk 

 (bukan meto-  lain; mis: memperkirakan nilai hutan  
., 

mer. Untuk proyek dengan  
with 

Membuat keputusan 

 de penilaian  menggunakan nilai ekonomi yg aneka dampak non-pasar  

 Itu sendiri)  dihitung dari hutan yg berbeda  misalnya, melakukan studi  
   yang sama ukuran dan tipenya) asli tidak mungkin dapat  
    dilakukan.  
      

Diadaptasi dari  IUCN, TNC, World  Bank  (2004) 

Metode penilaian yang dipilih pada umumnya tergantung pada tipe jasa, ketersediaan sumber daya, waktu dan data untuk studi dan juga tujuannya.  73 
 



Tabel 12 Referensi dan panduan mengenai penilaian ekosistem 

Penerbit Tanggal Cakupan 

Panduan untuk penilaian keanekaragaman hayati 

An Exploration  of Tools and Methodologies for Convention on Biological Diversity 2007 
Valuation of Biodiversity and Biodiversity Re- 
sources and Functions 

Global 

Making Economic Valuation Work for Biodiversity Department of Environment and Heritage, Land & 2005 
Conservation Water Australia 

Australia 

Handbook of Biodiversity Valuation: A Guide for Organisation for Economic Co-operation  & Devel- 2002 
Policy Makers opment  (OECD) 

OECD countries 

Valuation of Biodiversity Organisation for Economic Co-operation  & Devel- 2001 
opment  (OECD) 

OECD countries 

The Valuation of Biological Diversity for National United Nations Environment Programme (UNEP) 2000 
Biodiversity  Action Plans and Strategies: A Guide 
for Trainers 

Global 

Economic Valuation of Biological Diversity Convention on Biological Diversity 1996 Global 

The Economic  Value of Biodiversity International  Union for Conservation of Nature 1994 
(IUCN) 

Global 

Economic Value of Ecosystems: 3 - Biological International Institute for Environment  & Develop- 1991 
Diversity ment (IIED) 

Global 

Panduan untuk penilaian jasa ekosistem & lingkungan hidup 

An introductory  guide to valuing ecosystem UK Department  for Environment,  Food & Rural 2007 
services Affairs  (DEFRA) 

 

Valuation for Environmental Policy: Ecological US Environmental  Protection  Agency 2007 
Benefits 

United Kingdom 

 
United States 

The Economic, Social  and Ecological  Value of UK Department  for Environment,  Food & Rural 2005 
Ecosystem Services Affairs  (DEFRA) 

United Kingdom 

Estimating the Cost of Environmental Degradation: World Bank 2005 
A Training Manual  in English, French and Arabic 

Global 

Valuing Ecosystem Benefits: Readings and Case World Bank, International  Union for Conservation 2005 
Studies on the Value of Conservation of Nature (IUCN), and The Nature Conservancy 

(TNC) 
 

How Much is an Ecosystem  Worth  ? Assessing  the   International  Union for Conservation of Nature 2004 
Economic Value of Conservation (IUCN), The Nature  Conservancy  (TNC) and the 

World Bank 

Global 

 

 
Global 

Assessing the Economic Value of Ecosystem World Bank and International  Union for Conserva- 2004 
Conservation tion of Nature (IUCN) 

Global 

Environmental Valuation A Worldwide  Compendium United Nations Environment Programme (UNEP) 2000 
of Case Studies 

Global 

Environment and Economics in Project Preparation Asian Development Bank 1999 Asia 

Economic Analysis and Environmental Assessment World Bank 1998 
Sourcebook  Update  No. 23, 1998 

Global 

A Review of Economic Appraisal of Environmental International Institute for Environment  & Develop- 1996 
Goods and Services: With a Focus on Developing ment (IIED) 
Countries 

 

Monetary Measurement of Environmental  Goods US Army Corps of Engineers 1996 
and Services: Framework and Summary of Tech- 
niques for Corps Planners 

Developing Countries 

 

 
United States 

Review of Monetary and Non-Monetary Valuation US Army  Corps of Engineers 1995 
of Environmental Investments 

 

Economic Values & the Environment United Nations Environment Programme (UNEP) 1994 

United States 

 
Global 

The Measurement  of Environmental and Resource Resources for the Future (RFF) 1993 
Values: Theory & Methods. 

Global 

Economic Valuation and the Natural World  World Bank 1992 Global 

Policy Appraisal and the Environment UK Department  of the Environment 1991 United Kingdom 

Values for the Environment UK Overseas Development Administration  (ODA) 1991 Global 

Economic Analysis of the Environmental Impacts Asian Development Bank 1986 
of Development projects 

Asia 

Guidelines for Preparing Economic Analyses US Environmental  Protection  Agency 2000/2008 United States 
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Panduan untuk penilaian hutan 

Using Economic Valuation to Promote Forest  International  Union for Conservation of Nature 2004 
Biodiversity  Conservation: A Toolkit (IUCN) 

Eastern and South- 
ern Africa 

Valuing Forests: A Review of Methods and Ap- International Institute for Environment and Devel- 2003 
plications in Developing Countries opment (International Institute for Environment  & 

Development (IIED)) 

Developing countries 

Herramientas para la valoración  y manejo forestal   International  Union for Conservation of Nature 2003 
sostenible de los bosques sudamericanos (IUCN) 

South America 

Economic Valuation of Forests and Nature: A sup- Wageningen University 2002 
port tool for effective decision-making 

Global 

The Value  of Forest Ecosystems Convention on Biological Diversity 2001 Global 

Forest Valuation for Decision Making Food & Agriculture  Organization of the United 1997 
Nations (FAO) 

Global 

Valuing the Hidden Harvest: Methodological  ap- International Institute for Environment  & Develop- 1997 
proaches for local-level economic analysis of ment (IIED) 
wild resources 

Developing countries 

Economic Value of Ecosystems: 2 - Tropical International Institute for Environment  & Develop- 1991 
Forests ment (IIED) 

Global 

Panduan untuk penilaian laut & pesis ir 

Valuing the Environment in Small Islands UK Overseas  Territories Environment Programme 2007 
(OTEP) and the UK Joint Nature Conservation 
Committee  (JNCC) 

Global 

Economic Valuation of Natural  Resources: A National  Oceanic and Atmospheric  Administration 1995 
Guidebook for Coastal Resources Policymakers  (NOAA) 

Amerika Serikat 

Economic Value of Ecosystems: 4 - Coral Reefs International Institute for Environment  & Develop- 1992 
ment (IIED) 

Global 

Panduan untuk penilaian kawasan terlindung 

Valuing Nature: Assessing Protected Area Benefits The Nature  Conservancy (TNC) and Convention on 2008 
Biological Diversity 

Global 

The Use off Economic Valuation for Protected Area  International  Union for Conservation of Nature 2001 
Management:  A Review of Experiences and Les- (IUCN) 
sons Learned 

Global 

Economic Values of Protected Areas: Guidelines International  Union for Conservation of Nature 1998 
for Protected Area Managers (IUCN) 

Global 

Panduan untuk daerah aliran sungai & penilaian lahan basah 

Watershed Valuation as a Tool for Biodiversity The Nature  Conservancy  (TNC) 2007 
Conservation 

Amerika Latin  

Valuing wetlands:  Guidance for valuing the ben- Ramsar Convention and Convention on Biological 2006 
efits derived from wetland ecosystem services Diversity 

Global 

Tools for Wetland Valuation International  Union for Conservation of Nature 
(IUCN) 

2005 Afrika bagian 
Selatan 

Value: Counting Ecosystems as an Economic 
Bagian of Water Infrastructure 

International  Union for Conservation of Nature 
(IUCN) 

2004 Global 

Economic Value of Ecosystems: 1 - Tropical 
Wetlands 

International Institute for Environment  & Develop- 
ment (IIED) 

1989 Global 

Source:  WBCSD 2009a 

 
 

Tabel 13 Database online (dalam jaringan internet) referensi untuk penilaian ekosistem  
 

Nama database (pangkalan data) Penerbit  Situs jaringan internet 
 

Biodiversity valuation library International  Union for Conservation of Nature 
(IUCN) & World  Wide Fund for Nature (WWF) 

 

biodiversityeconomics.org/valuation 

 

Coastal environmental  economics extension 
network 

 

National Oceanic and Atmospheric Adminis- 
tration (NOAA) & Sea Grant 

 

www.mdsg.umd.edu/programs/extension/valu- 
ation 

 

Conservation value map Conservation International  (CI) www.consvalmap.org 
 

Ecosystem Valuation Dennis M. King & Marisa  Mazzotta www.ecosystemvaluation.org 
 

Envalue New South Wales Department of Environment 
and Climate Change 

www.environment.nsw.gov.au/envalue        75 

 

Environmental valuation and cost benefit 
website 

 

The Cost-Benefit  Group www.costbenefitanalysis.org/envirovaluation. 
org 

http://www.mdsg.umd.edu/programs/extension/valuation
http://www.mdsg.umd.edu/programs/extension/valuation
http://www.mdsg.umd.edu/programs/extension/valuation
http://www.consvalmap.org/
http://www.ecosystemvaluation.org/
http://www.environment.nsw.gov.au/envalue
http://www.costbenefitanalysis.org/envirovaluation.org
http://www.costbenefitanalysis.org/envirovaluation.org
http://www.costbenefitanalysis.org/envirovaluation.org


 

Environmental Valuation Reference Inventory Environment Canada www.evri.ca 

Environmental Valuation Source List for the 
UK 

UK Department  of Environment,  Food and 
Rural Affairs 

www.defra.gov.uk/environment/economics/ 
evslist 

Nature Valuation and Financing Casebase Nature Valuation and Financing Network www.eyes4earth.org/casebase 

New Zealand Non Market  Valuation Database Lincoln University learn.lincoln.ac.nz/markval 

ValueBaseSWE Beijier Institute www.beijer.kva.se/valuebase.htm 

Sumber:  WBCSD 2009a 

 
 

Tabel 14 Opsi kebijakan untuk mengintegrasikan jasa ekosistem 
 

Opsi kebijakan Bagaimana cara kerjanya Pertimbangan desain dan 
pelaksanaan 

 
 
Contoh pengalaman 

 

Kebijkan nasional dan daerah 
 

Arus utamakan jasa 
ekosistem dalam 
perencanaan ekonomi dan 
pembangunan. 

 
 
 
 
 
 
 

Masukkan investasi dalam jasa 
ekosistem dalam penyusunan 
anggaran pemerintah. 

 

Tangani faktor pendorong tak 
langsung perubahan 
ekosistem dalam jangka 
panjang dengan 
memasukkan jasa ekosistem 
dalam strategi pengurangan 
kemiskinan, rencana ekonomi 
dan pembangunan nasional, 
atau strategi bantuan negara. 
 

 
 
Membuat kaitan krusial antara 
kebijakan yg difokuskan pada 
jasa ekosistem dan memberikan 
dana utuk melaksanakannya. 

 

Jawab  mandat instansi 
terpisah, integrasikan berbagai 
keterampilan & perspektif, 
selaraskan dng kebijakan lain 
seperti insentif keuangan dan 
ekonomi. 

 
 
 

 
Memperbaiki kemampuan 
untuk menilai dan 
mengintegrasikan jasa 
ekosistem dalam analisa 
biaya-manfaat dan 
mengidentifikasi investasi 
spesifik untuk menopangnya. 

 

Strategi Nasional Tanzania 2005 utk 
Pertumbuhan dan Pengurangan Kemiskinan 
secara eksplisit mengakui banyak faktor 
pendorong degradasi jasa ekosistem sebagai 
penghalang pengurangan kemiskinan. 
Strategi tsb. menetapkan sasaran utk 
menjawab faktor pendorong, menetapkan 
sekumpulan indikator kemiskinan-lingkungan 
dan memicu 15 target lingkungan (Assey et 
al 2007). 
 

UK Treasury (Kantor Perbehendaraan Negara Inggris) 
menggunakan Penilaian Ekosistem Millennium dalam 
menyiapkan Kajian Komprehensif Pengeluaran 
pendanaan pemerintah. Mencatat bahwa Penilaian tsb. 
relevan utk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, 
lapangan kerja, keamanan & keadilan, & bahwa 
Treasury bertujuan melepas sumber daya utk 
menjawab tantangan lingkungan (UK House of 
Commons Environmental Audit Committee 2007). 

 

Tetapkan daerah yg dilindungi. Membantu melindungi ekosistem 
& jasa terkait dari faktor 
pendorong eksploitasi & 
konversi. 

 
 
 
 
 
 
 

Insentif ekonomi dan fiskal 

 

Memasukkan sasaran meno-
pang jasa ekosistem dalam se-
leksi lokasi, mengkaitkan kon-
servasi keanekaragaman ha-
yati dan menopang sasaran ja-
sa ekosistem; mengikutkan ko-
munitas lokal, mengambil pen-
dekatan bentang daratan yg 
mengakui faktor pendorong 
perubahan di luar daerah ter-
lindung & memastikan keber-
lanjutan keuangan. 

 

Tahun 1986, St. Lucia menetapkan cagar 
alam laut dng melibatkan masyarakat dan 
bisnis lokal, mendorong regenerasi hutan 
bakau (WRI et al 2000:176-77). Tahun 
1993, Austria membuat kontrak  20 tahun 
dengan semua pemilik hutan mengharus-
kan mereka melindungi lahan. 
Kompensasi keuangan ditawarkan ke 
pemilik yg kehilangan pendapatan (Hackl 
and Rohrich 2001). 

 

Gunakan pengurangan dan 
kredit pajak utk mendorong 
investasi dalam dan membeli 
jasa ekosiste. 

 

Beri insentif ekonomi utk 
mengelola ekosistem dng cara 
yang menopang jasa ekosistem. 

 

Hindari dituduh tak adil karena 
melindungi satu jasa tetapi 
mengorbankan jasa yg lain. 

Hukum Amerika Serikat memberi potongan 
pajak ke pemilik tanah yg merelakan tanah-nya 
utk kepentingan konservasi, dengan membatasi 
penggunaan tanah utk melindungi sumber daya 
terkait (House 2006). 

 

Tetapkan biaya utk 
menggunakan sumber 
daya atau jasa. 

 

Kurangi limbah sumberdaya. Hindari dituduh tak adil karena 
masyarakat berpenghasilan 
rendah tidak mampu membayar 
biaya tsb. dan seimbangkan 
jumlah pengguna. 

 

Di Kolombia, asosiasi air Cauca Valley 
secara sukarela setuju menaikkan biaya 
pengguna yang dibayarkan ke PDAM 
setempat demi perbaikan pengelolaan DAS. 
Asosiasi tsb. bertujuan memperbaiki aliran 
arus bagi kepentingan produsen pertanian 
(FAO 2002). 
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Gunakan pajak atau dana 
publik lainnya utk membayar 
pemeliharaan jasa pengatur 
dan jasa budaya  

Ciptakan insentif ekonomi utk 
memasok jasa yg umumnya 
tidak memiliki nilai pasar. 

Mempertahankan satu jasa dng 

mengorbankan yg lain, hindari 

menciptakan masalah keadilan 

seperti hilangnya hak panen 

atau tak bisa bercocok tanam 

karena tak adanya penguasaan 

lahan; Tergantung pada infrastruktur 

pasar yg masih tumbuh seperti 

alat kuantifikasi, verifikasi, &  

pemantau; Menginformasikan publik 

soal penggunaan dana utk 

memberikan pertanggung-

jawaban. 

Skema UK Nitrate  Sensitive  Areas (NSA) 
menggunakan pembayaran langsung peme-
rintah utk mengkompensasi petani yg meng-
adopsi praktik pengelolaan yg mengurangi 
terlepasnya nitrat ke air tanah  (IUCN 2007). 

 
Suatu dana Kosta Rika yg terutama berasal 
dari pendapatan pajak bahan bakar diguna-
kan utk membayar pemilik hutan demi me-
lindungi DAS  (Perrot-Maître & Davis 
2001). 

 
Belize mewajibkan turis asing membayar 
biaya konservasi, yg mendanai dana wali 
amanat yg didedikasikan utk pengelolaan 
berkelanjutan & konservasi daerah terlin-
dung (Conservation Finance Alliance 2003). 

Kurangi subsidi balik. Singkirkan insentif utk 
menghasilkan intensif jasa 
penyediaan dengan 
mengorbankan jasa-jasa 
lainnya. 

 

Atasi kepentingan pribadi dalam 
mempertahankan subsidi, 
ciptakan mekanisme utk 
mentransfer pengurangan 
subsidi ke pembayaran utk 
memelihara jasa pengatur dan 
budaya. 

 

Akibat eutrofikasi jalan air dan ancaman 
terhadap pasokan air minum, banyak 
negara Asia mengurangi subsidi pupuk, 
termasuk Pakistan (dari US $178 juta ke 
US $2 juta per tahun), Bangladesh (US 
$56 juta ke US $0), & Filipina (US $48 juta 
ke US $0) (Myers 1998). 

 

Tetapkan batas dan bentuk 
sistem perdagangan utk 
penggunaan ekosistem dan 
jasanya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian dana jasa ekosistem 
dan riset untuk memperbaiki 
metode penilaian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunakan kebijakan pengadaan 
utk memfokuskan permintaan 
pada produk dan jasa yang 
mengkonservasi jasa ekosistem. 

 

 
Dukung skema 
perbankan lahan basah. 

 

Raih perbaikan yg lebih efektif 
dari segi biaya dalam jasa 
ekosistem daripada 
pendekatan pengatur 
konvensional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan nilai jasa 
ekosistem dan memperkuat 
analisis biaya-manfaat utk 
keputusan publik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ciptakan insentif utk pemasok 
yang mengadopsi pendekatan 
yang ramah ekosistem. 

 

 
Berikan cara mempertahankan 
keseluruhan jasa yang diberikan 
lahan basah dengan mewajibkan 
pengembang memberikan 
penggantian. 

 

Pastikan batas cukup ketat utk 
memberikan insentif utk 
berpartisipasi; Alokasikan izin 
atau kredit dalam hal tidak 
jelasnya hak kepemilikan. 

 
Usahakan biaya transaksi 
terkendali, khususnya untuk 
sumber-sumber nirlaba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menangai teknik untuk menilai 
jasa ekosistem yang masih 
bayi. 

 
Mendiskreditkan pendekatan 
ekosistem dengan menaksir 
nilai terlalu tinggi. 

 
 
 
 
 
 
Hindari biaya transaksi tinggi 
mendemonstrasikan perilaku 
bertanggung jawab; Laksanakan 
sistem pemantauan dan 
verifikasi yg efektif dari segi 
biaya. 
 

Pastikan bahwa lahan basah 
pengganti bernilai sama 
dengan yang dirusak; Berikan 
keadilan bagi populasi lokal 
yg kehilangan jasa ekosistem. 

 

Tahun 1980, New Jersey mendirikan 
Tradable Pinelands Development Credits 
utk membatasi pembangunan di daerah 
sensitif dari segi lingkungan dan memung-
kinkan calon pengembang untuk menu-
karkan hak pembangunan pada lahan yang 
tersedia (Landell-Miles  and Porras 2002). 

 
Tahun 1999, Australia membentuk 
Water Transpiration Credits Scheme, 
untuk mengurangi salinitas sungai (Brand 
2005). 

 
Berdasarkan National Water Initiative-
nya, Australia membatasi penggunaan air di 
Murray Darling Basin dan, sejak January 
2007, negara bagian basin dapat membeli 
& menjual hak air permanen (Parliament 
of Australia 2006). 
 

Suatu studi menemukan bahwa 17 jasa 
ekosistem DAS Mackenzie di Kanada 
senilai hampir US $450 milyar dalam 
keadaan tidak terusik, menawarkan 
perspektif baru manfaat dan biaya ekonomi 
perpipaan gas yg diusulkan (Canadian 
Parks and Wilderness  Society 2007). 

 
Suatu studi menemukan bahwa di suatu 
ladang di Kosta Rika, penyerbukan alami 
oleh serangga meningkatkan hasil kopi 
sebesar 20 persen pada petak yg berada 
satu kilometer dari hutan alam, jasa yg 
berharga kira-kira US $60,000 (Rickets et 
al 2004). 
 

Kebijakan pengadaan kayu pemerintah Inggris 
mempersyaratkan bahwa kayu harus berasal 
dari sumber yg sah dan berkelanjutan (CPET 
2007). 

 
Skema perbankan Wetland d i  California 
membolehkan pengembang yg 
merusak lahan basah untuk 
menebus kerusakan lingkungan 
dengan membayar utk melindungi 
lahan basah sensitif di lokasi lain  
(Office of Policy, Economics, and 
Innovation and Office of Water 2005). 
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Kebijakan sektor 
 

Masukan jasa ekosistem dalam 
kebijakan sektor dan penilaian 
lingkungan strategis (SEA). 

 
 
 
 
 

 
Tetapkan target utk 
mendorong penggunaan 
energi terbarukan. 

 
 
 

Wajibkan praktik terbaik 
pengelolaan ekosistem dalam 
memberikan izin atau konsensi. 

 
 
 
 
 

Gunakan zonasi atau easement 
agar tetap tersedia tanah utk jasa 
ekosistem prioritas. 

 
 
 

 
Gunakan struktur fisik atau 
teknologi utk mengganti jasa 
ekosistem. 

 
 
 
 
 
 
 

Gunakan jasa pengatur 
ekosistem seperti perlindungan 
dari bahaya alam atau filtrasi air 
daripada membangun 
struktur 

 
 
 

 
Tetapkan skema sertifikasi 
yang mendorong praktik 
pengelolaan terbaik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perkenalkan pendidikan atau 
program penyuluhan tentang 
praktik yang baik. 

 
Jangan hanya sekedar meng-
atasi dampak pembangunan 
ekonomi; perhatikan 
ketergantungan pada jasa 
ekosistem; Perluas skala 
analisis. 

 
 
 
 
Berikan insentif utk mengganti 
bahan bakar fosil dengan 
sumber-sumber terbarukan. 

 
 

 
Ciptakan insentif utk mengelola 
ekosistem dng cara yang 
menopang jasa ekosistem. 

 
 
 
 
 
Berikan cara utk memelihara 
jasa ekosistem prioritas. 

 
 
 
 

 
Berikan pengganti utk jasa 
ekosistem yg terdegradasi, yang 
dapat meniru rancang bangun 
alam. 
 
 
 
 
 
 
 
Biasanya memberikan 
manfaat pendamping seperti 
penyerapan karbon dan 
rekreasi. 

 
 
 
 

 
Bekali mereka yang menanam 
pohon atau memanen kayu, 
ikan, atau hasil bumi dengan 
cara utk belajar tentang praktik 
pengelolaan terbaik dan utk 
mendemonstrasikan 
penggunaan dari praktik-praktik 
tsb.. 

 
 
 
 
Berikan pengetahuan kepada 
yang memelihara jasa 
ekosistem. 

 
Atasi terbatasnya pengalaman 
sektor publik dengan 
Pendekatan Jasa Ekosistem 
dalam proses keputusan dan 
keterbatasan informasi tentang 
jasa ekosistem 
. 

 
 
 
Penggunaan tanah utk 
menghasilkan sumber energi 
terbarukan seperti bahan bakar 
nabati dapat mengakibatkan 
erosi tanah dan degradasi jasa 
ekosistem seperti mutu air 
. 
Definisikan dan tegakkan 
standar praktik terbaik. 

 
 
 
 
 
 
Perlu adanya kerangka hukum 
dan proses politik yang adil untuk 
menerapkan zonasi. 

 
 
 

 
Pembangunan struktur seperti 
tembok laut sebagai pengganti 
jasa ekosistem seperti 
perlindungan pesisir sering 
hanya menggeser masalah, 
mendistribusikan biaya dan 
manfaat secara tak adil, 
memupuk keyakinan yg keliru, 
dan memberikan hanya 
manfaat tunggal daripada 
aneka manfaat jasa 
ekosistem. 
 

Adakan waktu dan dana 
untuk negosiasi dan 
berlanjutnya pemeliharaan. 

 
Atasi terbatasnya pengetahuan 
tentang arus jasa ekosistem, 
khususnya utk jasa ekosistem 
pengatur dan budaya. 
 

Pastikan disusunnya standar yg 
transparan, valid secara ilmiah 
beserta pengadopsiannya. 

 
Pembayaran biaya transaksi  
dapat membatasi partisipasi; 
informasikan konsumen. 

 
 
 
 

 
Berikan insentif ekonomi untuk 
partipasi 

 
Program Working for Water Afrika Selatan 
menggabungkan sasaran pembangunan 
sosial penciptaan lapangan kerja dan 
pengentasan kemiskinan, dan sasaran 
pertanian utk meningkatkan produktivitas 
lahan-lahan yang dikosongkan, serta 
sasaran rehabilitasi ekosistem utk 
memberantas spesies asing dan 
memulihkan aliran arus (Department of 
Water Affairs and Forestry 2007). 
Ketentuan Kewajiban Bahan Bakar Trans-
portasi Terbarukan Inggris (UK Renewable  
Transport  Fuel Obligation) mengharuskan 
pemasok bahan bakar transportasi  me-
mastikan adanya proporsi penjualan ba-
han bakar yg berasal dari sumber terbaru-
kan, sejak tahun 2008 (Commons 2007). 
 

UU Kehutanan Kamerun Tahun 1996 meng-
haruskan semua penebangan kayu komersial 
diatur menurut konsesi hutan yg  ditetapkan. 
UU ini menetapkan aturan utk alokasi  kon-
sesi, distribusi lokal pemasukan kehutanan, 
dan juga persyaratan utk menyerahkan dan 
mendapatkan persetujuan utk rencana 
pengelolaan hutan (WRI 2007). 
 

Beberapa dataran banjir dizonasi untuk 
penggunaan seperti rekreasi atau 
pertanian ketimbang perumahan atau 
niaga. 

 
Easements dapat digunakan agar tetap 
tersedia tanah untuk jasa ekosistem 
pengatur dan jasa budaya. 
 

Proyek tepi jalan Seattle meniru ekosistem 
alam, mengurangi limpasan air hujan 
sebesar 99 %. Taman atap juga  
mengurangi limpasan air (Seattle Public 
Utilities 2007). 

 
Tanggul dan bendungan/ dermaga 
sebagai pengganti [jasa ekosistem] 
utk perlindungan pesisir. 

 
Tembok laut menghindari erosi pesisir. 

 
New York City memilih untuk melindungi 
DAS-nya ketimbang membangun 
instalasi filtrasi (US EPA 2007b). 

 
Reforestasi dan konservasi bakau di 
daerah pesisir yang terkena tsunami 
2004 dapat membantu mencegah 
kerusakan di masa depan (UNEP-WCMC 
2006). 
 

Departemen Pertanian Amerika Serikat 
menetapkan ladang dengan sertifikasi 
organik (USDA 2006). 

 
Dewan Pemangkuan Hutan/ Forest 
Stewardship Council memberikan 
sertifikasi untuk praktik pemanenan 
kayu secara berkelanjutan (US FSC 
2006). 

 
Di negara bagian Amerika Serikat di 
Samudera Pasifik,  program sertifikasi 
“Salmon-Safe” mensertifikasi tambak dan 
tanah perkotaan yang mempraktikkan 
pengelolaan yg ramah terhadap ikan (IUCN 
2007). 
 
U.S. National Conservation Buffer Initiative/ 
Inisiatif Penyangga Konservasi Nasional 
Amerika Serikat mendidik petani mengenda-
likan polusi menggunakan filter strips (jalur 
vegetasi penyangga) dan cara-cara lain seperti 
penghalang angin (USDA  NRCS 2007). 
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Kembangkan & dorong peng- Kurangi degradasi jasa ekosistem Evaluasi pertukaran timbal balik Irigasi tetes di Israel memungkinkan peng- 

gunaan produk & metode yang dng menghindari zat berbahaya yg berpotensi negatif seperti per- gunaan air lebih efisien utk pertanian 

mengurangi ketergantungan &              atau menggunakan jasa lebih tanian organik yg berpotensi me- (Sandler 2005). 

dampak pada jasa ekosistem. efisien. makan lebih banyak lahan sehingga 

dapat mendorong konversi habitat  
 Praktik pemanenan air hujan meningkatkan .
 pasokan air minum di daerah-daerah di 

                                                                                                                                                                                         India (CSE India 2004). 

 

Pertanian organik mengurangi dampak 

negatif pada tanah dan air dengan 

menghindari agrokimia. 

Penatakelolaan 

Klarifikasi atau perkuat hak Pastikan keterlibatan pemangku Identifikasi siapa mewakili masya- UU Pertanahan Vietnam 1994 membolehkan 

masyarakat lokal utk mengguna- kepentingan yg mungkin tergantung rakat, klarifikasi peran otorita tra- organisasi, rumah tangga & individu untuk me- 

kan dan mengelola jasa ekosistem. pada jasa ekosistem utk mata pen- disional, pastikan bahwa perempuan ngelola hutan utk tujuan jangka panjang. 

caharian langsung & kesejahteraan dan kaum miskin diikutsertakan. 

  Sekitar satu juta keluarga tinggal di dataran tinggi 

mengelola lima juta hektar hutan. Desentralisasi ini 

menghasilkan kenaikan jumlah hutan yg dilindungi 

dan kenaikan dari segi manfaat yang didapat 

orang dari jasa hutan (FAO 2000). 

Kembangkan dan gunakan 

indikator sektor swasta dan publik 

untuk jasa ekosistem. 

Berikan informasi tentang 
keadaan jasa ekosistem dan 
tunjukkan di mana praktik perlu 
diubah. 

Dapatkan pendanaan untuk 
menyusun indikator ekosistem 
dan kelanjutan pendanaan untuk 
menyebarluaskan dan 
menggunakan data secara 
tetap/ reguler. 

Uni Eropa membuat indikator pengelolaan 
sumber daya alam tersedia untuk umum 
secara online (Eurostat 2006). 

 
Silicon Valley Environmental Partner- 
ship memberikan indikator & melacak tren 
lokal utk meningkatkan pembuatan 
keputusan yang lebih terinformasi (Silicon 
Valley Environmental Partnership 2007). 

 
Laporan standar Global Reporting Initiative 
untuk keberlanjutan korporasi mewajibkan 
perusahaan melapor penggunaan sumber 
daya air & alam (GRI 2007). 

Tetapkan proses utk bekerja 
lintas tingkat pemerintahan, 
dari lokal ke nasional. 

Geser fokus lebih ke batas jasa 
ekosistem daripada batas 
yurisdiksi pemerintah, 
gunakan otorita pelengkap, 
keterampilan dan sumber daya 
dari berbagai tingkat 
pemerintahan. 

Memerlukan biaya transaksi 
dan waktu untuk membangun 
kemitraan. 

Di Samoa, 40 komunitas lokal bekerja 
dengan instansi nasional utk bersama 
mengelola perikanan. Pemerintah pusat 
memberikan otoritas hukum, riset, informasi 
pasar, kredit dan transportasi. 

 
Komunitas lokal memiliki hak & otoritas yg 
jelas utk mengelola perikanan lokal menurut 
rencana pengelolaan (WRI et al 2005:93). 

Pastikan akses publik atas 
informasi dan partisipasi.  

Biarkan publik meminta 
pertanggungjawaban dari 
pelaku publik & swasta atas 
tindakan mereka yang terkait 
jasa ekosistem 

Diperlukan investasi utk mem-

bangun kapasitas individu, ma-

syarakat sipil & pemerintah; utk 

menghasilkan, menganalisis, me-

nyebarluaskan & menggunakan in-

formasi & melibatkan [publik] secara 

efektif dlm pembuatan keputusan. 

Evalusi sistem pajak ekologi Brasil mere-
komendasikan agar jumlah yg ditransfer 
diketahui publik sehingga pemerintah 
daerah dapat dimintai pertanggung-
jawaban atas penggunaannya (WWF 
2003). 

Sumber: WRI (2008) 
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  Informasi & alat yg berguna untuk Langkah 6 

 

 
Kotak 20 Rekomendasi untuk menyusun indikator jasa ekosistem 

 
1.   Pastikan ada tujuan yang jelas 

Proses mendefinisikan dan menyusun indikator memerlukan suatu rencana panduan atau kerangka kerja. Indikator 
dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan spesifik atau untuk menilai tujuan kebijakan dan hanya dapat dikembangkan 
dalam konteks dari pertanyaan atau tujuan tersebut. Tujuan dan target yang jelas membantu mengidentifikasi dan 
mendefinisikan indikator sespesifik mungkin guna menghindari misinterpretasi atau kesalahan penafsiran.  

 
2.   Tetapkan sekumpulan kecil indikator spesifik yang relevan dengan kebijakan  

Jangan mencoba melakukan semuanya. Sumber daya hendaknya digunakan untuk menjawab unsur-unsur pokok (yaitu, 
yang paling relevan dengan kebijakan) dan kesenjangan informasi. Bilamana mungkin, masukkan indikator-indikator 
terkait yang mencakup sebanyak mungkin aspek dari kerangka penilaian ekosistem (sistem sosio-ekologi), misalnya: 
keadaan dan tren yang ada, kekuatan pendorong/ penggerak, keefektifan kebijakan).  

 
3.   Jangan hanya berhenti di jasa penyediaan saja; cobalah melangkah lebih jauh dari itu  

Bila mungkin, ciptakan indikator untuk berbagai tipe jasa ekosistem. Dewasa ini terdapat ketergantungan berlebihan pada 
indikator-indikator yang menangkap nilai dari segelintir spesies dan ekosistem yang relevan dengan produksi pangan dan 
serat [jasa penyediaan] namun jarang dapat menjadi perwakilan yang baik untuk jenis-jenis jasa lainnya atau untuk 
ketahanan.  

 
4.   Daya-gunakan data dan indikator wali yang ada (tetapi dengan mengingat batas-batas yang ada) 

Upaya mengembangkan indikator ekosistem paling baik dipandang sebagai suatu proses iteratif. Terlebih dahulu 
mulailah dengan yang lebih mudah atau sederhana untuk dikerjakan (yaitu, lakukan apa yang mungkin) kemudian 
perbaiki terus dari waktu ke waktu. Gunakan pengetahuan dan indikator yang ada sebagai titik awal. Jika belum 
dikembangkan upaya langsung atau jika tidak ada data, dapat digunakan indikator wali yang baik. Ingatlah bahwa tidak 
semua ekosistem dapat dengan mudah dikuantifikasi. Metriks kualitatif dapat sama bergunanya seperti yang kuantitatif. 

 
5.   Pikirkan keberlanjutan  – masukkan indikator-indikator untuk ekosistem dan manfaat 

Ukurlah pasokan dari jasa-jasa tersebut (termasuk keadaan/ kondisi ekosistem atau komponen-komponennya yang 
relevan) maupun manfaat dari jasa-jasa tersebut dan dampaknya terhadap kesejahteraan. 

 
6.   Ikutsertakan keanekaragaman 

Karena indikator keanekaragaman hayati telah dikembangkan dengan lebih baik, dan keanekaragaman hayati 
melandasi jasa ekosistem yang dihasilkan, maka indikator keanekaragaman hayati kadang kala digunakan sebagai 
indikator wali untuk jasa ekosistem. Namun, meskipun di beberapa kategorisasi keanekaragaman hayati diklasifikasikan 
sebagai suatu jasa ekosistem, indikator-indikator keanekaragaman hayati tidak dapat saling dipertukarkan. Jangan 
sampai melupakan pentingnya keanekaragaman hayati dengan hanya berfokus pada manfaat jasa ekosistem saja.  

 
7.   Pekalah terhadap skala 

Skala di mana jasa ekosistem diukur dan dilaporkan hendaknya tepat dengan konteks pembuatan keputusan. Beberapa hal 

lebih tepat pada skala tertentu dan tidak pada skala yang lain. Tidak semuanya dapat ditingkatkan skalanya.    

 
8.   Lakukan penilaian terhadap tren dan pertimbangkan sinergi dan pertukaran timbal balik 

Beberapa indikator merupakan jepretan atau data dasar tetapi langkah-langkah yang dapat direplikasi adalah penting 
untuk memantau perubahan dan menelusuri kemajuan. Memantau berbagai jasa dari waktu ke waktu memungkinkan 
pemahaman yang lebih baik akan sinergi dan pertukaran timbal balik. 

 

9.   Libatkan pemangku kepentingan sejak awal 
Untuk mendefinisikan dan menyusun indikator hendaknya semua pemangku kepentingan yang relevan dilibatkan sejak awal. 
Indikator-indikator jasa ekosistem hendaknya dipilih untuk memenuhi kebutuhan pengguna tertentu. Menggalang dialog 
dengan penyedia data dan pengguna akhir indikator adalah penting. Pelibatan pemangku kepentingan secara luas juga akan 
membantu mendefinisikan indikator sespesifik mungkin guna menghindari salah penafsiran. Selain itu, proses penyusunan 
indikator memerlukan kerja sama dengan sektor-sektor lain. Pengarusutamaan merupakan komponen pokok penyusunan 
indikator. Untuk itu, adalah penting untuk mengidentifikasi pintu masuk untuk mengarusutamakan indikator jasa ekosistem 
dalam penilaian. Mengaitkan indikator dengan rencana pembangunan nasional akan membantu. 
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10. Fokuskan pada komunikasi 

Mengkomunikasikan indikator adalah penting tetapi sering kali diabaikan. Untuk itu mungkin perlu dilakukan sosialisasi 

dan juga pelibatan pembuat kebijakan. Adalah penting untuk menggunakan indikator yang mungkin akan paling 

diminati oleh pembuat kebijakan, sekaligus mempresentasikann pokok pikiran di balik indikator tersebut dengan cara 

yang paling relevan dengan kebijakan. Jasa ekosistem bersaling silang di berbagai sektor, dan semuanya itu mungkin 

memerlukan komunikasi tersendiri sesuai kebutuhan. Beberapa petunjuk penting komunikasi mencakup: 
 

• Pahami dengan jelas apa yang dikatakan indikator kepada Anda: Gunakan bahasa yang umum [mudah dipahami]. 

Suatu upaya mungkin diperlukan tentang definisi istilah pokok untuk mengkomunikasikan indikator. 

• Bersikaplah transparan/ terbuka tentang ketidakpastian: perhitungkan batas-batas indikator, dan ketidakpastian – 

gunakan terminologi yang jelas. Berikan penafsiran yang akurat tentang pokok pikiran. 

• Gunakan peta (data tata ruang yang eksplisit) bila mungkin: Bilamana mungkin dan relevan, peta dapat menjadi 

alat yang berguna untuk keperluan komunikasi dan analisis. Pastikan untuk menyajikan temuan-temuan yang ada 
pada skala yang paling relevan dengan pembuat keputusan.  

• Hindari penyederhanaan yang terlalu berlebihan: jasa-jasa ekosistem tidak perlu harus bervariasi dalam kurun 

waktu yang sama (kovariasi); oleh karena itu, agregasi merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan upaya/ 
kerja lebih lanjut. Menggabungkan indikator-indikator ke dalam paket-paket/ pokok-pokok pikiran yang berkaitan 
dapat membantu komunikasi.  

• Matriks ekonomi berguna tetapi jangan abaikan nilai-nilai non-uang: Bila memungkinkan, gunakan matriks ekonomi 

untuk membantu pengarusutamaan di sektor-sektor lainnya. Tidak semua indikator praktis untuk ditentukan dalam 
nilai uang tetapi hal itu tidak mengurangi kegunaannya. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemantauan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, studi kasus dan contoh-

contoh indikator, simak Kemitraan Indikator Keanekaragaman Hayati atau Biodiversity Indicators Partnership:  

www.bipindicators.net 
 

 
Sumber: UNEP-WCMC (2011) 
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