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Abstract 

 This paper described how the effect of real exchange rate on forest 

deforestation in Indonesia. Economic policy generated effect on environment quality. 

Depreciation of exchange rate to overcome deficit of trade balance wood products, 

actually determined rate of exploitation. Using simple econometric model, it was 

found that every depreciation 10 rupiah caused increasing trade balance wood 

products AS $ 641, then caused  increasing logging 10m3 and  increasing 

deforestation 0.2 ha. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kebijakan ekonomi dirumuskan dan ditetapkan pada dasarnya dalam rangka 

mempengaruhi variabel ekonomi secara vektoral, yakni besaran dan magnitudenya. 

Pada saat formulasi kebijakan, para pembuat kebijakan akan mengidentifikasi tujuan 

dan dampak dari kebijakan tersebut melalui berbagai alternatif skenario. Tujuan dari 

setiap kebijakan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

dalam implementasinya sulit untuk mencapai tujuan efisiensi dan equity sekaligus, 

serta kesejahteraan semua pelaku ekonomi. Setiap kebijakan yang dirancang untuk 

meningkatkan benefit selalu menimbulkan biaya bagi pelaku ekonomi tertentu, juga 

buat lingkungan dan cadangan sumberdaya alam.  

Munasinghe (1993) mensinyalir bahwa kebijakan ekonomi baik makro maupun 

sektoral berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat deplesi sumberdaya alam dan 

degradasi lingkungan. Sebuah contoh sederhana misalnya kebijakan moneter 

internasional yakni devaluasi mata uang domestik, ditempuh karena kronisnya defisit 

transaksi berjalan dalam ukuran makroekonomi tertentu.  Kebijakan devaluasi ini 

berpengaruh langsung terhadap harga internationally tradeable goods, sehingga 



 

 

2 

 

diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperbaiki defisit transaksi 

berjalan. Dengan terpenuhinya Marshall Lerner Condition, peningkatan daya saing 

berarti meningkatnya ekspor. Kebijakan devaluasi pun memungkinkan terjadinya 

pengalihan alokasi sumberdaya. Dengan demikian dipilihnya kebijakan devaluasi 

akan meningkatkan produksi internationally tradeable goods, misalnya produk-

produk kehutanan. Kebijakan devaluasi ini pada gilirannya akan menimbulkan 

dampak terhadap kualitas lingkungan (deforestation), karena over exploitation untuk 

mengejar target pertumbuhan output. 

Keterkaitan antara perdagangan dengan deforestation dan degradasi hutan 

global merupakan issue yang sudah dibahas dalam berbagai forum internasional, 

termasuk di UNCED, ITTO, IPF, IFF. Pada tahun 1992 UNCED berhasil mencapai 

kesepakatan tentang relevansi perdagangan dengan issue lingkungan. Pasal 13 dan 14 

menjabarkan prinsip-prinsip perdagangan produk kehutanan sebagai berikut: 

(a) Perdagangan dalam produk hutan sebaiknya berdasarkan non-diskriminasi, 

prosedur dan aturan yang disetujui secara multilateral konsisten dengan 

hukum dagang internasional. Perdagangan internasional yang terbuka dan 

bebas untuk produk kayu harus difasilitasi. 

(b) Penurunan hambatan tarif yang akan mendorong peningkatan nilai tambah 

produk kehutanan harus didorong sehingga berdampak pada upaya konservasi 

yang lebih baik. 

(c) Memperhitungkan biaya dan manfaat lingkungan ke dalam kekuatan pasar 

untuk mencapai konservasi hutan, sebaiknya didorong baik secara domestik 

maupun secara internasional. 

(d) Kebijakan konservasi hutan seharusnya diintegrasikan dengan ekonomi, 

perdagangan dan aspek relevan lainnya.  

(e) Kebijakan fiskal, perdagangan, industrial yang mengakibatkan degradasi 

hutan sebaiknya dihindari.  

Cosgrove-Sacks menekankan kepada negara-negara anggota untuk memperhatikan 

dampak dari struktur tarif terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Baik WTO maupun 
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WWF setuju bahwa larangan ekspor dan pajak tidak efektif dan tidak dapat 

memberikan kontribusi terhadap efisiensi pengelolaan sumberdaya hutan.  

Keterkaitan antara kebijakan ekonomi dengan lingkungan sebenarnya dapat 

dikaji dari dua perspektif besar, yakni dari sisi ekonomi dan dari sisi lingkungan. Sisi 

ekonomi lebih terfokus pada masalah ekonomi, dimana solusi terdekatnya adalah 

reformasi kebijakan ekonomi. Kebijakan ini akan memiliki dampak langsung 

terhadap kinerja variabel makro yang ditargetkan, dan dampak tidak langsung yakni 

dampak lingkungan. 

Sementara dari sisi lingkungan lebih terfokus pada masalah lingkungan. 

Reformasi kebijakan yang ditempuh dimungkinkan bersifat simultan antara kebijakan 

yang bersentuhan langsung dengan masalah pengelolaan sumberdaya alam, seperti 

reformasi hak kepemilikan dengan reformasi kebijakan ekonomi baik perpajakan, 

subsidi, harga maupun kebijakan perdagangan dan nilai tukar.  Dalam paper ini kajian 

akan lebih difokuskan pada sisi ekonomi, yakni pengaruh dari kebijakan nilai tukar 

terhadap perdagangan kayu olahan dan tingkat deforestasi sumberdaya hutan di 

Indonesia.  

Studi ini relatif terbatas mengangkat isyu tentang penggundulan hutan di 

Indonesia yang terkait dengan kebijakan nilai tukar, tidak mencakup kebijakan 

perdagangan yang lebih luas, tidak mengangkat issue hal lain seperti masalah hak 

kepemilikan, ladang berpindah, kebijakan harga, partisipasi masyarakat lokal dalam 

pemanfaatan hutan, penegakan hukum, dan illegal logging yang disinyalir merupakan 

determinan penting yang mempengaruhi deforestasi sumberdaya hutan di Indonesia. 

 

 

KONDISI HUTAN ALAM INDONESIA 

 40% dari wilayah Indonesia merupakan area hutan hujan tropis yang 

terkonsentrasi di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Irian Barat. Berdasarkan 

karakteristiknya sebagai sumber daya biologis terpenting di atas bumi, hutan hujan 

tropis memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang relatif tinggi jika dibandingkan 

dengan hutan jenis temperate atau boreal. 
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Dalam rangka menjaga kesinambungan produksi dan memperhitungkan 

peranan hutan dalam menopang kualitas lingkungan, pola pemanfaatan dilaksanakan 

melalui konsep kelestarian sebagai berikut : 

1. Pada hutan produksi alam yang produktif (potensi tegakan > 20m3/ha), yang 

dipanen adalah pohon-pohon komersial yang matang melalui sistem panen 

TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia). Dengan demikian memberikan 

kesempatan bertumbuhnya permudaan secara alami serta diikuti dengan 

penanaman pengayaan. 

2. Pada hutan produksi yang kurang produktif (potensi tegakan < 20m3/ha) atau 

pada kawasan hutan konversi yang diarahkan untuk menyediakan bahan baku 

bagi industri perhutanan, seperti pulp dan kertas, diterapkan konsep 

kelestarian Hutan Tanaman Industri. Dalam hal ini diterapkan sistem panen 

habis diikuti penanaman jenis-jenis komersial cepat tumbuh yang memang 

dibutuhkan untuk penghara industri yang direncanakan. Jadi dengan 

menerapkan konsep HTI, justru kawasan tersebut ditingkatkan 

produktivitasnya (Hasan, 1994:5). 

Dalam kenyatannya banyak pemegang HPH yang tidak menghiraukan 

ketentuan asas kelestarian. Sampai bulan Juni 1998 luas hutan yang rusak di dalam 

kawawan HPH mencapai 16,57 juta ha. Jika rata-rata masa kerja HPH 20 tahun, maka 

hutan yang rusak dalam kawasan HPH rata-rata 828.500 ha per tahun. Luas hutan 

konversi pada tahun 1984 adalah 30,5 juta ha dan pada tahun 1997 tinggal sekitar 8,4 

juta ha, berarti berkurang 22,1 juta ha dalam 13 tahun, atau sekitar 1,7 ha per tahun 

(Kartodihardjo dan Supriono, 1999). Dengan demikian laju kerusakan hutan yang 

dapat dicatat antara tahun 1984-1997 adalah 2.528.500 ha per tahun, ini belum 

termasuk kerusakan akibat kebakaran pada tahun 1997/1998 yang berkisar hingga 5 

juta ha.  

Laporan yang diterbitkan oleh Forest Watch Indonesia (FWI), Global For 

Watch (GFW) dan World Resources Institute (WRI) menginformasikan bahwa laju 

deforestasi pada akhir tahun 1990-an meningkat menjadi dua kali lipat dibandingkan 

tahun 1980-an. Luas tutupan hutan mengalami penurunan dari 162 juta hektar pada 
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tahun 1950 menjadi 98 juta hektar pada tahun 2000. Penyebab utamanya adalah 

korupsi dan anarki yang memperbesar wabah pencurian kayu. Hutan-hutan dataran 

rendah Indonesia yang paling kaya persediaan kayu dan keanekaragaman hayatinya, 

hampir seluruhnya lenyap di Sulawesi, dan akan lenyap di Sumatera pada tahun 2005 

dan di Kalimantan pada tahun 2010.  

Kerusakan hutan di berbagai kawasan tersebut tidak dapat diantisipasi dan 

diatasi oleh wilayah setempat karena paradigma pertumbuhan ekonomi yang 

sentralistik dan paradigma pemerintahan yang juga sentralistik, dimana daerah tidak 

memiliki akses terhadap pemilikan sumberdaya lokal sehingga tidak ada keterikatan 

dalam antisipasi kerusakan (Jhamtani, 2001). 

Susan Hanna (1995) meyakinkan bahwa hak kepemilikan (property rights) 

merupakan hal yang mendasar dalam pemanfaatan sumberdaya lingkungan. 

Kebanyakan masalah lingkungan dapat dilihat sebagai masalah incomplete, 

inconcistent, atau unenforced dari pengelolaan hak kepemilikan. 

 Pengamat lain mengungkapkan bahwa eksploitasi berlebih disamping 

pembangunan berbagai proyek swasta besar dan perluasan lahan pertanian dan 

perkebunan, merupakan penyebab utama kerusakan hutan tersebut. Eksploitasi 

berlebih bisa terjadi karena rente ekonomi yang diterima oleh pemerintah dari 

eksploitasi hutan sangat kecil (Ahmad, 1992). 

Kecilnya porsi rente ekonomi yang ditarik pemerintah telah menyebabkan 

under valuation  ( penilaian yang rendah ) untuk kayu tropis Indonesia. Bagian dari 

rente ekonomi yang tidak ditarik pemerintah merupakan subsidi terselubung terhadap 

industri pengolah kayu gelondongan. Subsidi inilah yang menjadi pendorong 

pertumbuhan industri kayu di Indonesia dalam dasawarsa 80-an, sekaligus 

mengurangi minat pengusaha untuk meningkatkan efisiensi industri karena harga 

input yang sangat murah. Under valuation dari kayu gelondongan ini mendorong 

timbulnya kelebihan permintaan yang mengakibatkan terjadinya penebangan hutan 

yang berlebihan. 

Penggundulan hutan yang berkelanjutan berdampak pada tersendatnya pasokan 

bahan baku, sehingga industri pengolah kayu tidak dapat berproduksi pada tingkat 
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kapasitas penuh. Menyadari semakin memburuknya kondisi hutan Indonesia, 

pemerintah mengganti UU No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kehutanan oleh UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Salah satu pertimbangan 

dikeluarkannya UU baru di bidang kehutanan, bahwa hutan sebagai salah satu 

penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung 

menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara 

optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, 

arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. 

Upaya sanksi bagi pihak pengelola yang terbukti melakukan kegiatan yang 

menimbulkan kerusakan hutan diatur dalam Undang-undang yang baru tersebut 

dalam BAB XIV Tentang Ketentuan Pidana Pasal 78, bahwa mereka terkena pidana 

penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar. Selain itu 

penanggungjawab perbuatan itu harus membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat 

kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, 

pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan (Pasal 80). Sejauhmana 

sanksi itu dapat diterapkan kembali pada komitmen berbagai pihak yang terkait dalam 

menjunjung dan solid untuk menegakkan institusi tersebut. 

 

 

KERANGKA TEORITIS KETERKAITAN ANTARA KEBIJAKAN 

PERDAGANGAN  DENGAN LINGKUNGAN 

 

 Dua kunci variabel dalam makroekonomi adalah tingkat harga dan output 

barang-barang domestik. Dalam konteks model Keynes sederhana, output domestik 

ditentukan oleh permintaan agregat untuk barang-barang domestik. Dalam 

perekonomian terbuka barang-barang yang diproduksi domestik dapat dibeli oleh 

masyarkat domestik dan asing. Belanja masyarakat asing terhadap barang-barang 

domestik adalah ekspor domestik (XN). Belanja masyarakat domestik terhadap 

barang-barang domestik dapat dipandang sebagai residu yakni total belanja untuk 

barang-barang domestik (absorption, AN) dikurangi belanja untuk barang-barang 

asing, MN.  Jika YN  adalah total pengeluaran untuk barang-barang domestik, maka: 
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YN   =   XN   +  (AN   -   MN) 

                                                      =  AN   +  (XN   -   MN) 

                                                      =  AN   +  TN                                                              (1) 

dimana TN   adalah  trade balance, subscript  N  menunjukkan nilai nominal. Jika 

trade balance disajikan dalam nilai riil, maka: 

                                               TN    =    (XN   -   MN) 

                                                      =  PM*  -  eP*M 

T  =  
P

TN
  =  M* -  

P

eP
M 

                                                     =  M*  -  qM                                                      (2) 

dimana P  adalah tingkat harga domestik, P*   tingkat harga asing yang dinyatakan 

dalam mata uang domestik yang dikalikan dengan kurs mata uang domestik, e. Jadi q 

adalah rasioa harga barang impor terhadap harga barang domestik yang dinyatakan 

dalam mata uang domestik. Nilai q ini adalah variabel utama dalam analisa 

perekonomian terbuka.  

 Trade Balance atau neraca perdagangan menunjukkan perbedaan antara 

ekspor dan nilai impor domestik. Ekspor domestik berhubungan dengan permintaan 

asing terhadap produk-produk domestik, dan permintaan terkait dengan harga relatif 

dan pendapatan asing. Secara matematis hubungan ini dapat diungkapkan sebagai 

berikut: 

                                             M* = M*(q, Y*)                                                           (3) 

Sedangkan impor domestik adalah jumlah produk asing yang diminta oleh 

masyarakat domestik yang dipengaruhi oleh harga relatif dan pendapatan riil 

domestik: 

                                          M = M (q, Y)                                                           (4) 

Substitusi persamaan (3)  dan  (4)  ke persamaan  (2), diperoleh: 

                                              T  =  M*  -  qM  

                                                  =  M*(q, Y*) -  qM(q, Y)                                                            

                                                  =  T(q, Y*, Y)                     

                                                  = T(Y*) -  mY  +  фq                                              (5) 



 

 

8 

 

Berdasarkan persamaan  (5) di atas maka dapat diungkapkan bahwa: 

1. Trade Balance akan naik jika pendapatan riil asing naik. 

2. Pengaruh pendapatan domestik terhadap trade balance tergantung dari  m,  

marginal propensity to import yakni bagian dari tambahan pendapatan yang 

dibelanjakan untuk barang impor.  Pendapatan domestik yang semakin tinggi 

akan meningkatkan impor dan mengurangi trade balance. 

3. Trade balance dipengaruhi oleh nilai tukar riil. Parameter ф menunjukkan 

dampak dari perubahan nilai tukar terhadap trade balance, yang bisa positif 

atau negatif.  

 Depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan harga relatif barang impor 

terhadap barang ekspor, q sehingga meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. 

Hal ini akan meningkatkan trade balance. Tetapi dampak bersih dari depresiasi 

terhadap trade balance tidak jelas, karena kenaikan dalam q akan meningkatkan 

jumlah yang harus dibayar untuk per unit impornya. Mungkin saja kenaikan ini lebih 

besar dari kenaikan volume ekspor, namun jika respon perubahan jumlah ekspor lebih 

besar dari impor maka akan menghasilkan dampak bersih peningkatan terhadap trade 

balance. 

Responsitas permintaan terhadap ekspor dan impor domestik karena adanya 

depresiasi mata uang domestik diukur dalam elastisitas permintaan barang-barang 

ekspor dan impor domestik, η*: 

  

η*  =  
qq

MM

/

/




  =   

q

M




. 

M

q
                                                                   (6) 

 

Semakin besar nilai η* semakin respon ekspor terhadap perubahan kurs riil. Di sisi 

lain elastisitas permintaan domestik terhadap barang impor mengukur perubahan 

persentase impor karena adanya perubahan dalam q: 

 

η  =  - 
qq

MM

/

/




  =  - 

q

M




. 

M

q
                                                                 (7) 
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Karena 
q

M




< 0, berarti kenaikan dalam harga relatif barang asing akan mengurangi 

impor, jadi elastisitas η  positif. Nilai elastisitas  η  dan  η*  yang besar menunjukkan 

bahwa kenaikan dalam kurs mata uang (depresiasi) akan memiliki dampak positif 

terhadap trade balance. Jadi kondisi yang pasti bagi dampak positif dari depresiasi 

mata uang domestik terhadap trade balance ditunjukkan oleh: 

 

             η  +  η*  >  1                                                                                           (8) 

 

Persamaan  (8)  ini disebut  Marshall-Lerner Condition, bahwa dampak langsung 

dari depresiasi mata uang domestik terhadap trade balance akan positif jika jumlah 

nilai elastisitas permintaan terhadap barang ekspor dan impor lebih dari satu. Jadi 

parameter   ф   dalam persamaan  (5) adalah positif jika Marshall-Lerner Condition 

terpenuhi. 

 

Dampak Nilai Tukar Terhadap Deforestasi Sumberdaya Hutan  

Deforestasi ialah proses berkurangnya penutupan hutan (dalam arti biologis) 

yang disebabkan oleh tindakan manusia atau oleh peristiwa alam. Penebangan hutan 

dalam hutan produksi dan hutan tanaman tidak termasuk ke dalam kategori 

deforestasi, karena hutan yang ditebang akan diremajakan lagi. Namun jika cara 

penebangannya keliru sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan peremajaannya 

pun tidak maksimal, maka hutan produksi tersebut akan mengalami degradasi yakni 

hutan yang rusak, sehingga akibatnya hampir sama dengan deforestasi. 

Studi Hyde (1991) di Brazil dan di Philipina menunjukkan bagaimana kebijakan 

ekonomi telah menjadi sumber deforestasi yang penting. Sementara simulasi 

keseimbangan umum yang dilakukan Boyd (1990) untuk Philipina menunjukkan 

bahwa perubahan nilai tukar yang terkait dengan kepedulian terhadap neraca 

pembayaran, memiliki dampak besar meningkatnya permintaan terhadap produk kayu 

sehingga mempengaruhi tingkat logging. Studi lain di Pakistan bahwa kebijakan 
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devaluasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan subsidi berdampak pada 

peningkatan harga pupuk impor dan input kimia, sehingga mengubah pola 

penggunaan input, juga menurunkan akses terhadap teknologi asing yang lebih bersih 

karena setelah devaluasi menjadi lebih mahal. Peneliti CIFOR pun tahun 1998 

menganalisis hasil survey di Kamerun untuk menentukan bagaimana perubahan harga 

pasar dan devaluasi besar-besaran yang diikuti oleh krisis ekonomi nasional pada 

tahun 1980-an mempengaruhi pemanfaatan jumlah lahan. 

Dampak kebijakan nilai tukar terhadap deforestasi sumberdaya hutan di 

Indonesia dapat dilihat pada bagan di bawah ini. 

 

Bagan  1 

Dampak Depresiasi Nilai Tukar Riil Terhadap Deforestasi Sumberdaya Hutan  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan bagan di atas dapat didekati melalui integrasi vertikal mulai dari 

fungsi produksi barang akhir sampai fungsi produksi sumberdaya alam. Keterkaitan 

antara produksi barang akhir dengan perubahan cadangan suatu sumberdaya dapat 

dilihat dari persamaan simultan di bawah ini: 

G(t)      =   f (L0 (t), K0(t), R0(t), t)                                                               (9) 

 

Depresiasi Riil Mata Uang Domestik 

Peningkatan Permintaan 

Log 

Eksploitasi Sumberdaya Hutan 

Peningkatan Ekspor 

Kayu Olahan 
Penurunan Impor 

Kayu Olahan 

Trade Balance 

 Kayu Olahan 
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          R0(t)        =  g (L1(t), K1(t), S(t), t)                                                                 (10) 

 

           S(t)       =  h (S(t-1), H(t))                                                                           (11) 
 

           H(t)         =   I (L2(t), K2(t), NR(t))                                                                (12) 

 

Produksi G yakni final good produk kayu olahan tergantung dari ketersediaan 

tenaga kerja (L0), modal (K0), dan kayu gelondongan (R0). Produksi (R0)  tergantung 

dari pemakaian tenaga kerja (L1), modal (K1),  dan pemanfaatan cadangan (S(t) = 

stumpage value/nilai tegakan). Jumlah cadangan kayu pada tahun berjalan (S(t)) 

dipengaruhi oleh jumlah cadangan pada tahun sebelumnya (S(t-1)) dan penambahan 

cadangan itu sendiri (H(t)).   (H(t)) sendiri ditentukan oleh pemakaian tenaga kerja 

(L2), modal (K2), dan potensi pertumbuhan pohon secara alami serta upaya 

penanaman kembali. 

Berdasarkan rangkaian persamaan di atas berarti peningkatan permintaan yang 

besar dan cepat terhadap kayu olahan yang salah satunya karena kebijakan nilai tukar 

yang tidak seimbang dengan upaya penambahan cadangan akan menimbulkan 

deforestasi. 

Sesuai dengan tujuan penulisan paper dan memperhatikan kerangka teoritis, 

formulasi model adalah sebagai berikut: 

                

 W  =   a0 + a1Y + a2YF + a3q +  a4 D + a5 Wt-1 +  ua                                 (13) 

dimana: 

W =  trade balance untuk perdagangan kayu olahan 

Y  =  Pendapatan riil asing 

Y  =  Pendapatan riil domestik 

q  = kurs riil 

D = dummy variabel: 

       0 = adanya larangan ekspor log    

       1 = dibukanya larangan ekspor log    

u  = error term 

Hipotesis:   a2, a3 > 0       a1 , a4 < 0 

     

      L  =  b0 + b1W + b2 Lt-1 +  b3 D + ub                                                         (14) 

dimana: 
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L  =  produksi log 

 

Hipotesis:   b1 > 0    b3 < 0 

 

            S  =  c0  + c1L +  c2St-1 + c3 D +  uc                                                              (15) 

dimana: 

S  =  stumpage value/tutupan hutan 

 

Hipotesis:   c1 > 0       c2 , c3 < 0 

 

Karena keterbatasan data upaya reboisasi sesuai rentang waktu dalam penulisan ini, 

maka persamaan penambahan stok tidak dimunculkan. Berdasarkan model sederhana 

di atas, pendugaannya akan menggunakan Two-Stages Least Square karena 

persamaan simultan di atas bersifat over indetified. 

 

HASIL ESTIMASI DAN PEMBAHASAN 

 Di dalam ekonometrika ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi hasil estimasi model yang dilakukan, yakni kriteria ‘a priori’ ekonomi, 

kriteria statistik (first-order test), dan kriteria ekonometrik (second-order test) 

(Koutsoyiannis, 1977). Sebuah model yang baik tentunya yang dapat memenuhi 

seluruh kriteria tersebut. 

 Berdasarkan model sederhana yang telah dibangun sebelumnya dan diduga 

dengan metode 2SLS menunjukkan hasil bahwa dua persamaan struktural, yakni 

persamaan TB (trade balance) kayu olahan dan persamaan DF (deforestasi) memiliki 

nilai R2 di atas 0.9. Sedangkan persamaan LOG (produksi kayu gelondongan) 

memiliki nilai R2 di atas 0.8.  Sedangkan mengenai tanda dan besaran ada dua 

variabel yang tidak sesuai dengan harapan, yakni Y (GDP riil domestik) dan dummy 

variabel dalam persamaan LOG. Nilai F-statistik untuk semua persamaan tinggi, 

menandakan bahwa setiap variabel penjelas secara serempak berpengaruh terhadap 

variabel endogennya. Sedangkan nilai DW untuk tiga persamaan berturut-turut yakni 

TB, LOG dan DF 1,65 dan 2,35 serta 1,82. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

ini maka studi ini dianggap cukup mewakili kondisi yang sebenarnya terjadi, 

sehingga layak untuk dibahas dan dianalisis. 
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 Dalam persamaan perilaku TB (trade balance) kayu olahan setiap peubah 

penjelas signifikan kecuali variabel YF yakni GDP riil asing yang dalam hal ini 

diproxy oleh GDP riil Jepang sebagai negara importir produk kayu terbesar, namun 

demikian tandanya sesuai dengan harapan, bahwa trade balance akan naik jika 

pendapatan riil asing naik. Hasil estimasi menunjukkan besarnya nilai koefisien 50,3 

berarti jika GDP riil Jepang naik sebesar AS $ 1 dapat meningkatkan trade balance 

sebesar AS $ 50,3. Perubahan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa hasrat 

mengimpor kayu masyarakat Jepang sangat tinggi, mengingat tingginya konsumsi 

kayu olahan. Namun dilihat dari besarnya nilai elastisitas baik jangka pendek maupun 

panjang ternyata sangat inelastis, yakni 0.05 dan 0.07. Hasil selengkapnya estimasi 

persamaan TB (trade balance) dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1  

Hasil Estimasi Persamaan TB (Trade Balance) Kayu Olahan 
                           
                      Parameter   T for H0:                    
    Variable  DF      Estimate   Parameter=0   Prob>|T|    
  
    INTERCEP   1       2305442    1.011        0.3509 
    Y          1      2.421314    1.214        0.2705      
    YF         1     50.297834    0.068        0.9479      
    Q          1     64.111334    1.430        0.2027      
    D          1      -1559528   -4.862        0.0028 
    LTB        1      0.325157    1.539        0.1746 
 

                               

 Secara teori pengaruh pendapatan domestik terhadap trade balance tergantung 

dari  m,  marginal propensity to import yakni bagian dari tambahan pendapatan yang 

dibelanjakan untuk barang impor.  Pendapatan domestik yang semakin tinggi akan 

meningkatkan impor dan mengurangi trade balance, namun hasil estimasi 

menunjukkan nilai yang positif dan cukup signifikan berarti meningkatnya 

pendapatan domestik justru meningkatkan  trade balance kayu olahan. Fenomena ini 

cukup menarik karena ternyata meningkatnya pendapatan tidak mendorong 

peningkatan hasrat untuk mengimpor kayu olahan, justru ekspor dapat dipertahankan. 

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan eksportir kayu olahan yang handal 

yang ditunjang dengan melimpahnya sumber daya hutan. Hal ini searah dengan teori 

H-O (Heckscher Ohlin) bahwa suatu negara akan memiliki keunggulan komparatif 

dimana akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi melimpah 
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dalam negerinya. Dalam perjalanannya keunggulan komparatif tersebut dapat 

bergeser, apalagi sifat sumber daya hutan dapat meregenerasikan dirinya 

membutuhkan waktu yang panjang. Ketika upaya penambahan stok tidak seimbang 

dengan tingkat eksploitasi maka akan mempercepat deplesi sumber daya hutan 

tersebut, sehingga menghilangkan keunggulan komparatif.  

Sentral analisis dalam tulisan ini adalah kurs riil. Mengacu pada kerangka teori 

Marshall-Lerner Condition, yakni   η  +  η*  >  1     dimana: 

                                                                                  

η*  =  
qq

MM

/
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  =   
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q
    adalah elastisitas ekspor kayu olahan terhadap 

perubahan kurs riil, dan                                                         

η  =  - 
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  =  - 

q
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. 

M

q
    adalah elastisitas impor kayu olahan terhadap 

perubahan kurs riil, diperoleh nilai 7.  Dengan demikian Marshall-Lerner 

Condition terpenuhi, dan ini ditunjukkan oleh hasil estimasi dari variabel kurs riil 

yang nilainya positif.  Dari besarnya nilai parameter estimasi nampak bahwa ketika 

kurs riil Rp/AS $ mengalami depresiasi sebesar 10 rupiah maka akan meningkatkan 

trade balance kayu olahan sebesar AS $ 641.  

 Sementara nilai parameter estimasi dummy variabel sangat memuaskan baik 

dari sisi signifikannya maupun tandanya yakni –1559528, berarti dengan dibukanya 

keran ekspor log telah menurunkan  trade balance kayu olahan. Hal ini bisa 

dipahami karena harga log meningkat dengan dibukanya keran ekspor log, sehingga 

biaya produksi naik dan harga jual tinggi. Dengan demikian daya saing turun dan 

perolehan devisa pun turun sehingga trade balance kayu olahan turun, apalagi jika 

diikuti impor kayu olahan meningkat. Turunnya trade balance kayu olahan ini 

mencapai AS $ 1.56 juta. 

 Sementara itu trade balance kayu olahan tahun berjalan sedikit dipengaruhi 

oleh trade balance kayu olahan satu tahun sebelumnya, hal ini tercermin dari nilai 

parameter estimasi yang rendah yakni 0.325. Dari data mentah pun sudah nampak 
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fluktuasi yang tajam antara nilai ekspor dan impor  kayu olahan, sehingga tidak 

menjamin kinerja tahun ini menentukan kinerja tahun berikutnya. 

Dampak berikutnya dari nilai tukar riil terhadap produksi log melalui 

persamaan trade balance kayu olahan dapat dilihat pada tabel berikutnya. 

Tabel 2 

Hasil Estimasi Persamaan Produksi Log 
 

 
                  Parameter   T for H                            
Variable  DF      Estimate    Parameter=0   Prob>|T|      
INTERCEP   1      -2556669    -0.274        0.7910 
TB         1      1.066019     0.521        0.6166 
LLOG       1      0.917438     3.676        0.0063 
D          1      -4060903    -1.274        0.2384 
 
 

Berdasarkan tabel 2 di atas nampak bahwa hanya dua variabel penjelas yang 

tandanya sesuai harapan. Sedangkan dari sisi signifikansi variabel trade balance kayu 

olahan lemah dan nilainya pun rendah. Setiap kenaikan trade balance kayu olahan 

sebesar AS $ 10 akan meningkatkan produksi log 10m3.  Variabel dummy signifikan 

namun tandanya tidak sesuai harapan bahwa dibukanya keran ekspor log telah 

menurunkan produksi log domestik sebanyak 4.060.903 m3. Seharusnya keran ekspor 

dibuka semakin mendorong produksi log karena pasar semakin terbuka. Namun 

dalam kenyataannya tidak, dilihat dari data mentah dalam tiga tahun terakhir produksi 

log turun drastis mencapai 50%. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal apakah 

tutupan hutan yang semakin berkurang atau illegal logging yang semakin marak.  

Selanjutnya dampak dari nilai tukar riil terhadap deforestasi sumberdaya 

hutan melalui persamaan trade balance kayu olahan dan produksi log dapat dilihat 

pada tabel berikutnya. 

 

Tabel 3  

Hasil Estimasi Persamaan Deforestasi                  

  
                       Parameter    T for H0: 
Variable   DF      Estimate     Parameter=0    Prob > |T| 
INTERCEP   1      -1879607       -1.631        0.1414 
LOG        1     -0.018247       -1.842        0.1027 
LDF        1      1.002907       90.972        0.0001 
D          1       -215412       -1.427        0.1913 
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Hasil estimasi persamaan deforestasi ini sangat memuaskan selain tingkat 

signifikansi yang tinggi untuk ketiga variabel bebas, juga memiliki tanda sesuai 

harapan. Meningkatnya produksi log akan menurunkan luasan tutupan hutan, setiap 

peningkatan produksi log 100 m3 akan menurunkan luasan tutupan hutan sekitar 2 

hektar. Menurunnya luasan tutupan hutan periode sebelumnya sangat menentukan 

penurunan pada periode berikutnya. Variabel dummy yang menunjukkan dibukanya 

keran ekspor log juga berpengaruh terhadap turunnya luasan tutupan hutan sekitar 

215.412 hektar. 

Dengan demikian berdasarkan hasil estimasi tiga persamaan yang saling terkait, 

terbukti bahwa perubahan nilai tukar riil mempengaruhi tingkat deforestasi 

sumberdaya hutan melalui trade balance dan produksi log. 

  

PENUTUP 

 Paper ini mengkaji bagaimana dampak dari nilai tukar riil terhadap deforestasi 

sumberdaya hutan Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa depresiasi rupiah 

secara riil telah menurunkan luasan tutupan hutan (deforestasi), melalui transmisi 

neraca perdagangan produk kayu olahan. 

Berdasarkan temuan ini berarti pemerintah harus hati-hati dengan pengelolaan 

nilai tukar rupiah, karena nilai tukar ini memiliki dampak berantai pada tingkat 

eksploitasi sumberdaya. Namun demikian bukan berarti nilai tukar adalah satu-

satunya faktor penentu tingkat deforestasi. Penyelesaian masalah deforestasi butuh 

kebijakan yang holistik mencakup aspek sosial, kelembagaan, dan hukum. 
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