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Tujuan Instruksional
— Mampu memahami kerangka kerja analisis

kebijakan
— Mampu mengidentifikasi undang-undang &
peraturan pemerintah yang terkait dengan
sumberdaya lahan, air, biodiversitas dan carbon
— Mampu menganalisis keselarasan/kesesuaian
antara isi pasal & ayat pada setiap undangundang, peraturan & perjanjian dengan indikator
pertanian berlanjut (economically viable,
ecologically sound, socially just, culturally
acceptable)
— Memahami instrumen pengendalian pencemaran
& imbal jasa lingkungan

Outline
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Kerangka kerja analisis kebijakan

2

Identifikasi & Analisis Kebijakan
pemerintah yang terkait dengan
sumberdaya:
v Lahan
v Air
v Biodeversitas
v Carbon

3

Instrumen pengendalian pencemaran
& imbal jasa lingkungan

1

Kerangka kerja analisis
kebijakan
a. Komponen kebijakan
b. Proses formulasi kebijakan

a. Komponen kebijakan terdiri atas:
§ Tujuan,
§ Kendala, dan

Terdpt pd Model
Tinbergen

§ Instrumen Kebijakan

b. Proses formulasi kebijakan
q Kerangka Analisis Model Tinbergen
q Tahapan Proses Model Siklus Kebijakan
Linier (Clay dan Schaffer (1984)
Catatan:
Komponen & proses formulasi kebijakan lebih lanjut
dipergunakan sbg dasar analisis kebijakan pertanian berlanjut

Kerangka Kerja Analisis Kebijakan Model Tinbergen
(Ellis, 1992)

Variabel
Eksogenous

Instrumen
Kebijakan

Hubungan
antar
variabel
dalam model

Variabel
Endogenous

Variabel
tujuan atau
Target

Kendala

Faktorfaktor di
luar kontrol

Dampak
samping

Tujuan
AKhir

Kesejahteraan
sosial

Model Siklus Kebijakan Linier (Ellis, 1992)
Phase 1
Formulasi Kebijakan

Pernyataan Tujuan
Kebijakan

Analisis Teknis/Ekonomi

Phase 2
Implementasi kebijakan

Implementasi Kebijakan
Terbaik
Hasil Kebijakan
Evaluasi Kebijakan

Alternatif Kebijakan

Pilihan Alternatif Terbaik

Pengalaman Kebijakan
Memulai Analisis
Kebijakan berikutnya

2
Identifikasi & Analisis Kebijakan
pemerintah yang terkait dengan
sumberdaya:
v
v
v
v

Lahan
Air
Biodeversitas
Carbon

2.a. Identifikasi kebijakan

Undang-undang

?

Peraturan Pemerintah

?

Keputusan Presiden

?

Keputusan Menteri
Peraturan Menteri

?
?

Identifikasi Kebijakan pemerintah yang terkait dengan SDAL

No. SDAL
1.
Lahan

2.

Air

Kebijakan
Pasal 27 ayat (2): hak atas penghidupan dan
pekerjaan Pasal 28 A, dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960 (PokokPokok Agraria); UU No 26 Tahun 2007 (Tentang
Penataan Ruang); UU No 41 Th 2009
(Perlindungan Lahan Tanaman Pangan
Berkelanjutan)
PP No. 8 Tahun 2001 (Pupuk Budidaya
Tanaman)
UU No 7 tahun 2004 (Sumberdaya air)

Identifikasi Kebijakan pemerintah yang terkait dengan SDAL
No.

SDAL

Kebijakan

3.

Biodiversitas UU No 5 1990 (Pengesahan United Nations
Convention On Biological Diversity);
UU No. 12 Th 1992 (Sistem Budidaya Tanaman);
UU No 5 1994 (Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati Dan Ekosistemnya);
UU No 27 Th1996 (Pangan)
UU No 29 Th 2000 (Perlindungan Varietas
tanaman)
UU No. 4 Th 2006 (Genetik Tanaman)

4.

Carbon

No 12 tahun 1992, UU No 7 tahun 2004

5.

Lingkungan
Hidup

UU No 23 tahun 1997 (Lingkungan Hidup )

2.a.1. Identifikasi kebijakan sumberdaya
lahan
• Pengaturan konversi
• Perlindungan kawasan lahan pertanian
pangan

Kebijakan pemerintah terkait dg pengendalian
konversi lahan pertanian ke non-pertanian
No.
1.

2.

Kebijakan

Tentang

Surat Edaran
Mendagri No.
590/11108/SJ tgl 24
Okt 1984
Kepres No. 53 Th
1989

Penyediaan tanah u/
kegiatan pembangunan
sedpt mungkin mencegah
terjadinya konversi tanah
Kawasan industri tdk
menggunakan tanah
sawah & tanah pertanian
yg subur lainnya.

Sumber: Nasoetion, 2003

No.

Kebijakan
Kepres No. 33
Th 1990

Peraturan
Menteri Negara
Agraria/ Kepala
BPN No. 2 Th
1993
Sumber: Nasoetion, 2003

Tentang
Pemberian ijin lokasi & ijin
pembebasan tanah u/
perusahaan kawasan
industri tdk boleh
mengurangi areal tanah
pertanian & hrs sesuai dg
rencana tataruang wilayah
yg ditetapkan PEMDA
Tata cara memperoleh ijin
lokasi & hak atas tanah bagi
perusahaan dlm rangka
Penanaman Modal

No.
5.

Kebijakan
Surat Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Ketua
BAPPENAS kpd
Menteri Negara
Agraria/Kepala
BPN No.
5334/MK/9/1994
tgl 29 Sept 1994

Sumber: Nasoetion, 2003

Tentang
Perubahan penggunaan
sawah irigasi teknis untuk
penggunaan tanah nonpertanian

No.
6.

Kebijakan
Surat Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Ketua
BAPPENAS
selaku Ketua
BKTRN kpd
Menteri Negara
Perumahan
Rakyat No.
5334/MK/9/1994
tgl 29 Sept 1994

Sumber: Nasoetion, 2003

Tentang
Efisiensi pemanfaatan tnah
bagi pembangunan
perumahan; menggariskan
bahwa pembangunan
perumahan tdk dilakukan di
tanah sawah berigasi teknis

No.
7.

Kebijakan
Surat Menteri
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Ketua
BAPPENAS No.
5417/MK/10/1994

Sumber: Nasoetion, 2003

Tentang
Efisiensi pemanfaatan tnah
bagi pembangunan
perumahan; menggariskan
bahwa pembangunan
perumahan tdk dilakukan di
tanah sawah berigasi teknis

2.a.2. Identifikasi kebijakan sbd Air
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
Tentang: Sumber Daya Air
Pasal
Substansi
2
Sumber daya air dikelola berdasarkan asas
kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan
umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,
kemandirian, serta transparansi dan
akuntabilitas.
3
Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu,
dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan
mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat

2.a.2. Identifikasi kebijakan sbd Air (lanjutan)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
Tentang:
Sumber Daya Air
Pasal 6
ayat

Substansi

(1)

Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2)

Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum
adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang
kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan
peraturan daerah setempat.

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
• Sistem Budidaya
• Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman
Untuk Pangan Dan Pertanian
• Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai
Keanekaragaman Hayati
• Perlindungan Varietas Tanaman
• dst

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992
Tentang :
Sistem Budidaya Tanaman
Menimbang:
a. bahwa sumberdaya alam nabati yang jenisnya beraneka
ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan
adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu
dikelola dan dimanfaatkan secaria lestari, selaras, serasi,
dan seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
b. bahwa sistem pembangunan yang berketanjutan dan
berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam
pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu;
c. dst

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992
Tentang :
Sistem Budidaya Tanaman
Pasal 6
Ayat

Substansi

(1)

Petani memiliki kebebasan untuk menentukaii pilihan jenis
tanaman dan perribudidayaannya.

(2)

Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam
mewujudkan rencana pengembangan dan produksi
budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5.

(3)

Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak
dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah
berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang
bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992 (lanjutan)

Pasal 7
Substansi
ayat
(1)
Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan
mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan
budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang
dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan
hidup.
(2)
Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan
media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya
tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat
mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992 (lanjutan)
Pasal
ayat
8

9
(1)
(2)

Substansi
Perolehan benih bermutu untuk pengembangan
budidaya tanaman dilakukanmelalui kegiatan
penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar
negeri.
Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan
pemuliaan tanaman
Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam
rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992 (lanjutan)
Pasal
ayat
9
(3)

(4)

Substansi
Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat
dilakukan oleh perorangan atau badan hukum
berdasarkan izin
Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah
bersama masyarakat

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992 (lanjutan)
Pasal
Substansi
10 ayat
(1)
Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk
benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman
(2)
Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan
oleh perorangan atau badan hukum

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992 (lanjutan)
Pasal
ayat
11
12
(1)
(2)

Substansi
Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan
pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul
Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri
sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh
Pemerintah
Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum
dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilarang diedarkan

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
Undang Undang No. 12 Tahun 1992 (lanjutan)
Pasal
ayat
13
(1)
(2)

(3)

Substansi
Benih dari varietas unggul yang telah dilepas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
merupakan benih bina.
Benih bina yang akan diedarkan harus melalui
sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan
wajib diberi label

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC
RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE
(PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN
UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
Menimbang :
b. bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan
keanekaragaman hayati sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan
untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat;
d. bahwa untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang
berkelanjutan perlu pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik
tanaman;
g. bahwa petani telah mengembangkan sumber daya genetik tanaman
selama berabad-abad yang menjadi sumber benih bagi pertanian yang
berkelanjutan, sehingga diperlukan pengakuan dan penghargaan;

I. UMUM
Alinea ke-10
“ … Untuk itu diperlukan upaya pengembangan kemampuan petani dan
pemulia dalam perakitan varietas unggul tanaman…”
Alinea ke -12
Pengembangan sumber daya genetik tanaman di Indonesia dilakukan
melalui kegiatan koleksi, eksplorasi, inventarisasi, konservasi, dan
dokumentasi. Pemerintah melakukan inventarisasi koleksi sumber
daya genetik, untuk kemudian menyusun program pengembangannya
dalam mengantisipasi kondisi sumber daya genetik di masa
mendatang. Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan
dan Pertanian membantu negara-negara berkembang yang kurang
memiliki kendali terhadap sumber daya genetik yang diperlukan di
negaranya untuk dapat mengakses komoditas yang tersedia di koleksi
negara atau lembaga internasional lain.

Latar Belakang
Alinea ke-5:
Secara umum telah diidentifikasi bahwa penyebab hilangnya
keanekaragaman genetik ialah meluasnya pertanian modern.
Introduksi varietas baru telah menggeser keberadaan varietas
lokal dan ras temurun. Kekhawatiran makin banyaknya sumber
daya genetik tanaman yang hilang juga mendorong berbagai
negara untuk mengembangkan pusat penelitian yang
mengoleksi sumber daya genetik tertentu.

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas
(lanjutan)
UU no 5 tahun 1990
Tentang:
Pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa
mengenai keanekaragaman hayati
Pasal
7

10

Substansi
Perlunya perlindungan pada sistem penyangga
kehidupan agar terjamin kelangsungan
kehidupan yang bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan
manusia
Perlu adanya rehabilitasi secara
berkesinambungan

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas (lanjutan)
UU no 5 tahun 1994
Tentang:
Perlindungan varietas tanaman
Pasal

Substansi

3

Setiap negara berhak memanfaatkan sumberdaya alamnya
senyampang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara
lain atau kawasan diluar batas yurisdiksi nasionalnya

6

Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional
untuk
konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan
keanekaragaman
hayati atau menyesuaikan strategi.
Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan
keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan
kebijakkan
sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas (lanjutan)
UU no 5 tahun 1994
Tentang:
Perlindungan varietas tanaman
Pasal

Substansi

8

Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan di
kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung

10

Memberlakukan upaya-upaya tindakan yang berkenaan dengan
pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menghindarkan
atau memperkecil dampak merugikan terhadap keanekaragaman
hayati.
Melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam
hayati yang sesuai dengan praktik-praktik budaya tradisional,
yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan
secara berkelanjutan

2.a.3. Identifikasi kebijakan sbd Biodiversivitas (lanjutan)
UU no 29 tahun 2000
Tentang:
Perlindungan varietas tanaman
Pasal
1

Substansi
perlindungan khusus yang diberikan negara, yang
dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan
pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor
Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas
tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman
melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

2.a.4. Identifikasi Kebijakan Sbdy CARBON
Sbg tindak lanjut dari keputusan para pihak dlm
Konvensi Perubahan Iklim ke 13 di Bali, Indonesia
telah menetapkan untuk mengurangi emisi karbon
dari deforestrasi dan degradasi hutan (Reducing
Emission from Deforestration and Forest Degradation
= REDD)
— Hutan termasuk hutan rakyat (agroforestry)
mempunyai fungsi lingkungan diantaranya adalah
menyerap emisi karbon (carbon sinks)
—

2.a.4. Identifikasi Kebijakan Sbdy CARBON
(lanjutan)

Perdagangan karbon merupakan mekanisme
internasional yang dimaksudkan untuk memberikan
insentif bagi negara berkembang yang berhasil
mengurangi emisi dari deforestrasi dan degradasi
hutan
— Dana diantaranya berasal dari negara-negara maju
yang merupakan penyumbang emisi (terutama dari
sektor energi, industri) yang enggan (sulit)
menurunkan emisinya.
—

— Sejak penyelenggaraan Konvensi Perubahan Iklim di Bali

Pemerintah Indonesia c.q. Departemen Kehutanan
menyiapkan perangkat hukum atau peraturan yang terkait
langsung dengan pelaksanaan REDD, diantaranya adalah:
— Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008, 11 Desember 2008
tentang penyelengaraan implementasi dari
kegiatan demonstrasi Pengurangan Emisi karbon dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).
— Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009, 1 Mei 2009 tentang
Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi
Hutan (REDD).
— Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009, 22 Mei 2009 tentang
Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan
dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan
Hutan Lindung.

2.b. Analisis Kebijakan Pertanian Berlanjut
Berdasarkan kerangka analisis kebijakan model
Tinbergen pd slide ke-6, maka yg dimaksud
dengan tujuan adalah variabel pertanian berlanjut
yg meliputi:
• economically viable,
• ecologically sound, and
• socially just
• culturally acceptable

Contoh analisis:
Substansi:
UU No. 12 Th 1992
Pasal 6 ayat 1 : “Petani mempunyai kebebasan untuk
menentukan pilihan jenis tanaman & perbudidayaannya”
Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-3 (Socially just)
Kebutuhan dasar sebagai pengelola pertanian , individu petani
mempunyai hak-hak terhadap pemuliaan & pengelola
Analisis:
Kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman
dibandingkan dengan hak individu mempunyai hak terhadap
pemuliaan
Kesimpulan:
Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian
berlanjut

3
Instrumen pengendalian pencemaran &
imbal jasa lingkungan:
a. Eksternalitas:
• Deskripsi
• Dampak eksternalitas negatif thdp
kesembangan
b. Insentif & disinsentif

a. Eksternalitas
Deskripsi:
§ Eksternalitas : efek langsung dr aktivitas seseorang/
perusahaan thd kesejahteraan orang lain/perusahaan lain
baik pd produksi maupun konsumsi, yang dlm hal ini tidak
diatur oleh harga pasar (Pyndick & Rubinfeld, 2001; Pearce
& Turner, 1990).
§ Apabila tindakan/aktivitas satu pihak tsb menimbulkan
manfaat pada pihak lain, maka disebut eksternalitas positif
(external economies).
§ Sebaliknya apabila menyebabkan biaya/kerugian pd pihak
lain, disebut eksternalitas negatif (external diseconomies).
§ Eksternalitas bisa datang diantara produsen, konsumen atau
antara produsen dan konsumen

Contoh eksternalitas positif:
Agroforestry, menghasilkan eksternalitas positif: penghasil
Oksigen, penyerap CO2, penahan air tanah, pengendali erosi,
sumber biodiversitas dan keanekaragaman hayati, pengatur
iklim mikro, keindahan dan kenyamanan

Contoh eksternalitas negatif
— Pencemaran limbah pabrik
— Pencemaran kendaraan bermotor
— Pencemaran limbah rumah sakit dsb
— Residu pestisida & pupuk un-organic

Dampak eksternalitas negatif thdp keseimbangan
SMC (Social Marginal Cost) =
PMC+Marginal Eksternal Cost

Harga/Biaya

S=PMC (Private Marginal Cost)

P*
P1

D = SMB (Social Marginal Benefit)

Q* Q1

Output

Gambar 1. Keseimbangan dengan Mempertimbangkan Eksternalitas Negatif

Keseimbangan dg keuntungan maksimum perusahaan tanpa
memperhitungkan eksternalitas negatif terjadi pada Q1,P1.
Keseimbangan dg keuntungan maksimum bagi masyarakat dg
memperhitungkan eksternalitas negatif terjadi pada Q*,P*
atau harga menjadi lebih tinggi & produksi lebih sedikit.

Dampak eksternalitas (lanjutan)
— Adanya eksternalitas negatif tidak menjamin

tercapainya kesejahteraan yang tertinggi bagi
masyarakat, baik pada pasar persaingan sempurna
maupun jenis pasar yang lain dan menyebabkan
terjadinya ketidak efisienan ekonomi
— Tanpa campur tangan pemerintah, baik pada pasar

persaingan sempurna maupun bentuk pasar yang
lain, adanya eksternalitas negatif yang ditimbulkan
oleh perusahaan pencemar memungkinkan
semakin besarnya pencemaran yang dihasilkan.

Dampak eksternalitas (lanjutan)
— Sebuah perusahaan yang memperhitungkan biaya

lingkungan pada pasar persaingan tanpa intervensi
pemerintah, akan terdesak keluar dari industri
karena harga barang menjadi lebih tinggi
dibandingkan perusahaan saingannya yang tidak
memasukkan biaya lingkungan.
— Hal inilah yang menyebabkan perusahaan
mengabaikan kualitas lingkungan. Dalam hal ini
harga barang menjadi lebih murah, tetapi
sebenarnya masyarakat menanggung biaya akibat
pencemaran.

Eksternalitas
negatif

Posisi tawar
individu
penerima
eksternalitas
negatif lemah

Intervensi
pemerintah
& pihak
lain

Instrumrn
Kebijakan
Dlm
Pengendalian
Pencemaran
& Imbal jasa
lingkungan

Eksternalitas Positif
Eksternalitas Negatif

Catatan:
Imbal jasa lingkungan merupakan salah
satu contoh bentuk insentif

Insentif &
Dis-insentif

Internalisasi keberadaan eksternalitas dlm pembangunan

Teori eksternalitas serta upaya-upaya
menghilangkannya melalui internalisasi biaya
lingkungan ke dalam biaya produksi berkembang
sejak tahun 1970-an.
• Teori ini kemudian dijadikan dasar oleh hampir semua
negara maju untuk menyusun kebijakan di bidang
pengendalian pencemaran.
• Pendekatan ekonomi yang dapat memadukan
lingkungan ke dalam proses pembangunan telah
banyak dikenal oleh para penyusun kebijakan di
negara maju, tetapi masih merupakan hal yang langka
di negara berkembang (Djajadiningrat, 1997).
•

Insentif & Dis-insentif Dalam Pengendalian
Pencemaran
— Kebijakan untuk mengatasi persoalan eskternalitas

negatif (pencemaran) adl dengan :
- PAJAK bagi pencemar (Tax)
- Denda emisi (Emission charges)
- Internalisasi biaya lingkungan (treatment
pengelolaan limbah, teknologi bersih/ramah
lingkungan)
— Penerimaan negara dari PAJAK selanjutnya bisa

dialokasikan utk memberikan kompensasi bg
masyarakat & subsidi (misal subsidi kesehatan, imbal
jasa lingkungan dsb)

Insentif & Dis-insentif Dalam Pengendalian
Pencemaran (lanjutan)
—

Sedangkan kebijakan untuk mendorong aktifitas yang
menghasilkan eskternalitas positif adl dengan :
SUBSIDI atau INSENTIF

—

Bentuk-bentuk SUBSIDI atau INSENTIF:
- Subsidi untuk sektor pertanian dan kehutanan
- Subsidi untuk daerah konservasi
- Imbal jasa lingkungan
- Perdagangan karbon (sebagai salah satu bentuk
imbal jasa lingkungan dlm hal penyerapan karbon
oleh tanaman)

Imbal Jasa Lingkungan
Deskripsi:
— Imbal jasa lingkungan merupakan insentif terhadap
aktivitas yang menghasilkan jasa lingkungan
(eksternalitas positif), misalkan: sektor kehutanan, hutan
rakyat (agroforestry), perkebunan dan penggunaan lahan
pertanian lainnya yang menghasilkan fungsi-fungsi
ekologis yang positif.
—

Di negara-negara maju telah membentuk sejumlah
mekanisme untuk mengimplementasikan transfer
lingkungan (imbal jasa lingkungan) baik di dalam negeri
maupun antar negara.

Imbal Jasa Lingkungan (lanjutan)
—

Contoh imbal jasa lingkungan:
Mekanisme RUPES (Rewarding Upland Poor for
Environmental Services) di Asia, yg mrpk
mekanisme yg dirancang untuk memberikan imbalan
kepada para petani atas jasa lingkungan yang
dihasilkannya, dengan prioritas diberikan kpd para
petani di dataran tinggi yang berhasil melakukan
konservasi lingkungan (Gouyon, ICRAF, 2004).

Imbal Jasa Lingkungan (lanjutan)
— Tipe imbalan (insentif) dalam RUPES:

(1) Imbalan berupa pembiayaan langsung, spt
pemberian subsidi dlm perubahan tata guna
lahan
(2) Imbalan non finansial, spt kasus pd berbagai
proyek pengembangan masyarakat yg
menyediakan infrastruktur, pelatihan,manfaat
atau jasa-jasa lainnya bagi kaum miskin di
dataran tinggi
(3) Akses ke sumberdaya atau pasar, seperti
penguasaan lahan, atau akses ke pasar yang
lebih baik dg adanya ekolabel (Gouyon, ICRAF,
2004).

Imbal Jasa Lingkungan (lanjutan)
— Contoh di Indonesia:

Pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)
yg mrpk program dari Perum Perhut ani dengan
memberikan kpd petani yang tidak punya lahan
untuk bisa mendapatkan hak pengelolaan lahan
dengan menanam agroforestry (Buletin World
Agroforestry Centre November, 2009)
— Pelaksanaan imbal jasa lingkungan di Indonesia

masih sangat sedikit dibandingkan luasnya areal
dg jasa lingkungan yang dihasilkan, sehingga
masih perlu untuk dikembangkan lagi.

