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Kereta Api Cepat Bandung 
Jakarta

Apakah memang urgent membangun
kereta api cepat yg menghubungkan
Bandung-Jakarta?

Biaya pembangunan kereta cepat itu
biayanya 5 milyar dolar AS atau 78
trilyun.

Biaya bukan berasal dari pengalihan
subsidi BBM, melainkan setoran
equity 25% konsorsium 4 BUMN
senilai hamper Rp 19 trilyun

Sisanya 75 persen berasal pinjaman
dari China kepada 4 BUMN tsb yang
harus dilunasi selama 60 tahun

Sekolah Valuasi 3



Pemerintahan Jokowi 
akan membangun 49 
Dam Baru

Pembangunan bendungan perampasan ruang hidup
rakyat?

USA: Dengan lebih banyaknya dampak negatif dam,
ada projek untuk menghapuskan dam (pada saat BC
ratio dam lebih rendah dibanding tanpa dam). Dalam
20 th terakhir ada 850 dam dihancurkan.

“We’re at the end of the large dam-building era in this
country and the beginning of the river restoration era”

Dam: Menurunkan level sungai (dewatering),
Melambatkan/ merubah secara tidak tentu arus
sungai, merubah temperatur air, membuat fluktuasi
level reservoir sungai, menurunkan level oxygen pada
reservoir waters, Turbin Dam mengganggu dan
mematikan sumber daya ikan, meningkatkan risiko
predator



Source:Matt Hansen et al. High-Resolution Global Maps of  21st-Century 
Forest Cover Change. SCIENCE VOL 342 15 NOVEMBER 2013
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Peran Analisis Ekonomi
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Peran Analisis Ekonomi

• Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, pembuat keputusan dihadapkan dengan
masalah sulit, mengevaluasi dan memilih proyek-proyek investasi dan menilai
kebijakan, dalam konteks kompleksitas yang signifikan dan ketidakpastian.

• Untuk tujuan ini, pengambil keputusan membutuhkan kerangka kerja yang
terstruktur, dari informasi yang ada melalui proses evaluasi dan seleksi yang
transparan dari investasi yang layak.

• Analisis ekonomi merupakan sarana untuk menilai dan membandingkan dampak dari
proyek dan kebijakan, bahkan ketika manfaat dan biaya terjadi dalam longterm.
Analisis ekonomi adalah sarana sistematis untuk mengidentifikasi semua dampak dari
proyek atau kebijakan (termasuk dampak lingkungan), sebagai biaya sosial dan
manfaat sosial .

• Peran analisis ekonomi adalah untuk memberikan informasi kepada pembuat
keputusan tentang biaya dan manfaat dari proyek atau kebijakan.

• Analisis ekonomi menginformasikan pembuat keputusan, tidak menggantikan
mereka.
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Peran Analisis Ekonomi: Menilai Efisiensi 
Proyek/Kebijakan

▪ Banyak kriteria yang digunakan (atau harus digunakan), untuk menilai proyek
atau kebijakan, seperti:
▪ Dampak fisik atau biologis;

▪ Efisiensi ekonomi;

▪ Ekuitas distribusi;

▪ Penerimaan sosial dan budaya dan agama;

▪ Kepraktisan operasional;

▪ Kelayakan administratif;

▪ Legalitas

▪ Analisis ekonomi menginformasikan pembuat keputusan dan pembuat
kebijakan tentang efisiensi ekonomi proyek atau kebijakan
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Isu Penting Pengambilan Keputusan

• Untuk setiap proyek/kebijakan:
• Apakah ini good project?

• Untuk setiap proyek atau opsi:
• Projek mana yang lebih baik? 

✓Good or better for whom?

✓For project proponent OR for Government OR for society?

✓How do we measure ‘good’?

✓Profits for Government budget OR society’s welfare?
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Is this a good project?

For investor For government For society

Private sector Public sector

Conduct a financial 
analysis or 

private cost-
benefit analysis

Conduct a 
fiscal 

analysis

Conduct an 
economic
analysis or 
social cost-

benefit 
analysis

These 3 types of analysis are very different from one 
another and will provide different types of information 
to different decision-makers.

Financial, Fiscal, and Economic Analysis



AMDAL vs Economic Analysis

• Perbedaan kunci dari financial and 
economic analysis adalah:  pada 
analisis ekonomi dilakukan analisis 
dampak lingkungan.

• Dengan demikian perlu dipahami apa 
itu lingkungan dan dampaknya harus 
dikuatifikasi.

• Tujuan dari Amdal adalah identifikasi 
dan kuantifikasi dampak lingkungan 
dalam proyek.

• Dengan demikian Amdal menjadi 
langkah krusial untuk melakukan 
analisis ekonomi.
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Environmental 

impact assessment

Economic 

assessment of 

environmental 

impacts

Economic 

analysis (social 

cost-benefit 

analysis)

Input into

Input into



Waktu Analisis Ekonomi
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Kriteria Economic Assessment

▪ Kriteria Ideal: Kebijakan atau proyek yang diimplementasikan hanya
yang bersifat “kepentingan publik (public interest)” atau yang
akan meningkatkan “kesejahteraan masyarakat (social welfare)”

▪ Isu 1: Pengambil kebijakan cenderung bertindak sesuai dengan
kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan publik.

▪ Isu 2: Apa yang dimaksud dengan “kepentingan publik”? Dan apa
yang dimaksud dengan “kesejahteraan masyarakat”?

▪ Fitur kunci dari pendekatan ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat: Central role of individual preferences.
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Pondasi Economic Welfare

dan Valuasi Ekonomi
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Welfare Foundation of Economics Analysis

▪ Mengapa fokus pada preferensi individual? Pendekatan merefleksikan
posisi filosofis yang konsisten dengan gagasan demokrasi liberal.

▪ Kriteria untuk mengakses kebijakan/proyek pada kasus yang sederhana:
▪ Jika diasumsikan proyek atau kebijakan memiliki dampak hanya pada satu orang,

maka kriteria menjadi sederhana: proyek/kebijakan dianggap “baik”

▪ Jika projek atau kebijakan tersebut membuat orang tersebut menjadi “better off”
menurut preferensi mereka.

▪ Masalah:
▪ Hampir semua proyek atau kebijakan akan berdampak pada lebih dari satu orang.

▪ Jadi apa yang harus dilakukan?
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Pareto Efficiency
Pareto efficiency:

• Alokasi sumber daya dikatakan efisien jika tidak mungkin lagi
merealokasi sumber daya yang membuat paling tidak satu
individu menjadi lebih baik dan membuat tidak seorangpun
menjadi lebih buruk.

• Pareto optimal didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana
sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk
meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi (better off)
tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain (worse
off). Dengan kata lain, kondisi pareto terjadi ketika semua
pelaku ekonomi dalam kondisi kesejahteraan yang optimum.

Pareto improvement:

• Adalah realokasi dari sumber daya yang membuat paling tidak
satu orang lebih baik dan tidak seorangpun menjadi lebih
buruk.
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Pareto Efficient and Pareto Improvement

• Kebijakan/Proyek dikatakan “good” bila dapat menciptakan “Pareto improvement”

• Kebijakan/Proyek dikatakan “bad” bila tidak dapat menciptakan “Pareto improvement”
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Pareto Efficiency Frontier: Set of
all possible combinations of U(X)
and U(Y) that are Pareto efficient. 



Pareto Efficient

Konsekuensinya:

• Jika kebijakan atau proyek membuat semua orang lebih baik (better
off), dan ada satu orang yang lebih buruk (worse off), apakah proyek
tersebut menciptakan Pareto Improvement?

No. Therefore, it is a bad project or policy.

Problem:

• Kebanyakan kebijakan/proyek akan membuat sebagian orang better off
dan sebagian worse off. Dengan kata lain, kebanyakan kebijakan/proyek
tidak menciptakan Pareto Improvements.

So... Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita mengaggregasi siapa
yang mendapat keuntungan dan siapa yang dirugikan (who gain and who
loses)???
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Social Preferences

• Idealnya, kita akan menjumlahkan individual
preferences menjadi social preferences, dan
menggunakannya untuk menentukan apakah social
preferences atau aggregate welfare, tersebut naik atau
turun akibat adanya kebijakan/proyek.

SW = F (U1, U2, U3,…..Un)

dimana n adalah jumlah individu

Contoh SW functions

SW = U1 + U2 + U3 + …. + Un

Utilitarian (or Benthamite) SW function
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Jeremy Bentham

It is vain to talk about the 
community’s interest, 

without understanding the 
individual’s interest



Social Preferences

▪ Problem:

Mustahil mengkonstruksikan “social preferences” dari “individual
preferences”

▪ Ini adalah “Arrow’s Impossibility Theorem”.

Basis alasan teori ini adalah karena kita tidak bisa mengukur utility.

▪ Jika tidak dapat mengkontruksikan fungsi SW dari individual
preferences artinya kita tidak dapat mengidentifikasi alokasi sumber
daya yang bersifat Pareto efficient.

▪ Dengan demikian, kita tidak mungkin juga menyatakan jika
realokasi dari sumber daya adalah Pareto improvement.

▪ Dengan kata lain kita tidak dapat menentukan apakah sebuah
proyek/kebijakan baik atau tidak.

▪ So...How..???
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Kenneth Arrow
Stanford University



Apa yang bisa kita ukur dan bandingkan? 

• Untuk tujuan komparatif, kita hanya dapat mengukur nilai dari
individu terhadap barang/jasa, dari bagaimana orang tersebut mau
mengorbankan sejumlah nilai tertentu untuk memperoleh barang
dan jasa.

• Hal yang dapat kita ukur adalah keinginan membayar seseorang
(willingness-to- pay).

• Dalam hal ini, kita menentukan masalah dalam hal “nilai relatif”.
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Apa yang bisa kita ukur dan bandingkan? 

• So.. Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya?

• Kita dapat menjumlahkan seluruh individuals’ WTP dan menghitung total
benefit dan individuals’ losses (total cost) dari proyek/kebijakan.

• Jika total benefit (for those who gain) lebih besar dari total cost (for those
who lose). Apa artinya dalam terminologi welfare?

• Artinya secara prinsip, yang untung (gain) akan dapat mengkompensasi
yang merugi dan tetap better off. Dengan kata lain, secara prinsip kita
dapat meredistribusikan the gains and losses, dimana orang yang
dirugikan menjadi tidak worse-off, dan yang diuntungkan masih better-
off.

• Ini yang disebut sebagai “Potential Pareto Improvement”
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Potential Pareto Improvement (PPI):

• Merupakan realokasi sumber daya dimana the
‘winners’ secara prinsip dapat mengkompensasi the
‘losers’, dan masih tetap better-off.

• Artinya realokasi sumber daya dikatakan Potential
Pareto Improvement, jika manfaat lebih besar dari
biaya

• Kriteria ini dikenal sebagai “Kaldor-Hicks criterion”.
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Conducting CBA
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BCA STEP

Step

Step

1:

2:

Mendefinisikan ruang lingkup analisis.

Identifikasi seluruh potensial dampak fisik dari projek/kebijakan

Step 3: Quantidikasi dampak yang diprediksi.

Step 4: Monetisasi dampak.

Step 5: Discount untuk mendapatkan present value dari costs dan benefits.

Step 6: Menghitung net present value.

Step

Step

7:

8:

Lakukan expected value dan /atau sensitivity analysis.

Buat Rekomendasi.



Step dan Akhli yang menangani

1,2,3

4,5,6,7

8

Identifikasi Dampak

Kuantifikasi Dampak

Valuasi Ekonomi 

Dampak

Rekomendasi

Tugas Technical dan 

scientific Expert

Tugas Akhli Teknis dan 

Ekonomi

Tugas Akhli ekonomi

Tugas Tim

Dibutuhkan Multi-disiplin Tim



Step 1: Define the scope analysis: Scoping Issues

❑ Siapa yang masuk dalam analisis? Biaya siapa?  

Manfaat siapa? 

❑ Apakah lokal? Provinsi? Nasional? Global?

❑ Scope Geografis? Setting the boundaries (scoping issue)

❑ Where to stop?

❑ Stakeholders scoping: Siapa saja yang masuk   

dilibatkan?



Step 1: Define the scope analysis: Scoping 
Issues

➢Ruang lingkup yang berbeda berarti dampak yang berbeda, 
artinya nilai manfaat dan biaya yang berbeda.

➢Tidak ada aturan mudah untuk menentukan secara benar  ruang 
lingkup geografis.

➢Secara prinsip, good practice adalah memperhitungkan  semua 
dampak projek, apapun legal boundariesnya.

➢Namun pengambil kebijakan dapat tidak memperhatikan 
dampak di luar otoritas legal boundaries.

➢Beberapa petunjuk: Level bantuan (funding) dari pemerintah 
dapat mengindikasikan batasan 

geografis.  Projek  yang didanai MDB misalnya akan paling tidak 

skalanya nasional atau internasional, ketika dampaknya 
signifikan.

Local 

community

Other local  

communities within 

the state

Other states in the 

country

Other 

countries



❑Dibuat list dampak dari projek, termasuk input (e.g. labor, capital, 
etc.), dan seluruh output projek.

❑Mis: projek untuk meningkatkan pengelolaan sanitasi, atau solid 
waste, atau menurunkan frekuensi banjir, untuk analisis ekonomi 
dibutuhkan data potensial dampak baik positif maupun negatif.

Kesulitan: 

❑Banyak dampak belum dikenali;

❑Science is incomplete, dan bisa saja contradictory.

❑2 experts bisa saja memiliki 5 opinions.

Solusi: Lessons learn dari projek sejenis dimana saja.?

Identifikasi potensial dampak



Hyphothetical Example Case 1

➢Dimisalkan pada sebelum tahun 1990 ada antara 50 sd 75  kasus 
penyakit perut per bulan di sebuah kota besar.

➢Pada tahun 1990 dikerjakan projek sanitasi air dan beroperasi 
penuh pada tahun 1992.

➢Selama periode 1993 sampai 1995, ada 10-25 kasus penyakit perut 
di tempat yang sama.

➢Pertanyaan: Apakah projek ini sukses? 

1989 1992 1995

Projek sanitasi air

1990

Projek selesai dan beroperasi



Hyphothetical Example Case 2

➢Pada suatu daerah sebuah projek direncanakan yang berdampak 
negatif pada perikanan.

➢Perikanan di daerah ini telah menurun sejak beberapa tahun lalu 
(kemungkinan karena over fishing)

➢Apakah dapat dikatakan: bahwa karena perikanan sudah menurun, 
maka apakah dapat disimpulkan bahwa projek tidak ada dampaknya? 

➢Bagaimana kita dapat menganalisis dampak projek pada perikanan? 



Kuantifikasi Prediksi Dampak

Past Today future

Produksi
Perikanan Ton

Waktu

Expected Perikanan dengan Projek
Menurut akhli

Expected Perikanan Tanpa Projek
Menurut akhli

Dampak Projek

Level perikanan 
existing

Dampak dari projek itu bukan membandingkan
Kondisi sebelum dan sesudah ada projek, tapi
membandingkan Tanpa dan dengan projek



Premis Umum

Projek yang 
berdampak lingkungan

Struktur

Proses

Barang dan jasa
Perubahan flows 
Barang dan jasa

Perubahan flows barang dan jasa yang  harus 
diidentifikasi, kuantifikasi dan monetisasi

Ekosistem



Monetisasi Dampak Projek Lingkungan
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Konsep Nilai Ekonomi Total

Direct value Indirect Value

Use Value Non-Use Value

Konsumtif
Non 

komsumtif

Bequest Value

(SDAL utk anak cucu,

Juga makhluk lain)

Option Value

(Pertimbangkan bagaimana

Kalau SDA tdk tersedia

dimasa datang

Existence Value

(Keberadaanya

saja sudah

bernilai)

Relatively easy to measure Relatively hard to measure





Pilihan Methode Lain

▪ Dalam beberapa hal Research Valuasi ekonomi mahal..ekstensif 
data..

▪ Untuk Benefit –Cost Analysis seringkali harus dilakukan cepat untuk 
masukan kebijakan.

▪ Metode sekunder  untuk mendapatkan nilai dampak terhadap 
resources dan lingkungan dapat digunakan

▪ Mis; Benefit Transfer: Metode Benefit transfer merupakan salah satu
metode yang didisain untuk mengassess nilai ekonomi sumber daya 
alam.

▪ Pendekatan BT  dianggap sebagai “Secondary valuation 
methodology” karena tidak memerlukan pengumpulan data primer 
atau studi ekonomi primer. 



Definisi BT...

• BT merupakan bentuk sederhana dari aplikasi studi yang menggunakan estimasi
eksisting dari nilai sdal untuk mengestimasi nilai ekonomi pada lokasi sdal yang di
analisis.

• BT melibatkan aplikasi dari :Estimasi nilai, Fungsi, Data dan atau models valausi 
eksisting, yang dibangun dari satu konteks yang mengadress pertanyaan valuasi sdal
yang sama pada konteks alternatif lainnya.

• Transfer  seperti ini memperbolehkan analis untuk membangun nilai dengan
menggunakan fungsi atau model dari studi yang ada yang secara langsung dengan
penyesuaian.

• Walaupun pemanfaatan BT sudah umum dilakukan namun masih menimbulkan
kontroversi berkaitan dengan aplikability dari estimasi nilai yang dibangun. 



Value transfer methods

Transfer method Description Example 

Single point value transfer A single value is transferred without 
adjustment from source study to target 
site 

A forest protection value of $50/person is transferred 
from Case Study A to Site B 

Marginal point value transfer A single value that allows for site 
differences is transferred 

A forest protection value of $2/hectare/person is 
transferred from Case Study A to Site B. The values are 
adjusted for the size of the area. 

Benefit function transfer A valuation function is transferred, 
allowing adjustment for variety of site 
differences 

A forest valuation function that involves several 
attributes is transferred Case Study A to Site B 

Meta value analysis Results of several studies are combined to 
generate a pooled model 

Results from studies A, X, Y and Z are pooled to estimate 
a value for Site B 



Discounting
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Discount Untuk Memperoleh Present Value

• Discounting adalan teknik yang dapat membandingkan biaya dan manfaat yang ada 
pada waktu yang berbeda, menjadi unit pengukuran umum. Mis: asumsi 10% ROI



Teknik Discounting



Jika T infinite



Menghitung NPV

Projek dikatakan baik jika NPV > 0
Pilih  opsi Projek dengan NPV tertinggi



Different Calculation

B/C >1  Good Projek
B/C < 1  Bad Project



Different calculation: IRR

Jika λ > r maka projek bagus
Jika λ < r maka projek jelek

Problem: 
Descartes’ Rule: Jumlah 
IRR tergantung berapa kali 
NPV berganti tanda

Nilai discount rate pada saat NPV=0



Untuk Opsi projek satu atau lebih dari satu

• Jika Projek hanya satu maka menggunakan NPV, B/C dan IRR akan 
sama hasilnya (good or bad projek).

• Bagaimanapun IRR akan masalah jika diperoleh lebih dari satu nilai. 

• Jika projek lebih dari satu atau lebih dari satu opsi, maka lebih baik 
digunakan hanya  NPV.
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