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Kerjakanlah semua soal di bawah ini dengan closed book! Gunakan kata-kata/grafik/matematika
dalam menjelaskannya. Jika ada asumsi yang diperlukan, silakan sebutkan. Waktu 130 menit

1) Berikan jawaban dengan jelas untuk pertanyaan dibawah ini. Gunakan gambar dan persamaan
jika diperlukan.
a) Jelaskan bagaimana real exchange rate dan nominal exchange rate mempengaruhi satu sama
lain. Jelaskan juga apa yang terjadi terhadap nominal exchange rate jika terdapat perubahan
dalam relative suplly antara perekonomian domestik dan luar negeri .(15)
b) Suatu negara yang mengalami defisit neraca berjalan sering melakukan kebijakan
proteksionis. Apakah kebijakan proteksionis tersebut dapat berhasil untuk mengurangi
defisit? Jelaskan dalam kerangka makroekonomi dengan dasar bahwa Y=AD= C+I+G+X-M,
sementara identitas income lainnya adalah Y= C+T+S. (15)
c) Jelaskan mengenai Marshall Lerner Condition dan dasar pemikirannya, serta intuisi
dibelakangnya. (5)
2) Suatu produk mesin makanan diproduksi oleh Jerman dan Rusia. Indonesia selama ini mengimpor
mesin tersebut dari Jerman, karena harganya yang lebih murah dibandingkan dengan buatan
Rusia. Impor tersebut dikenakan bea masuk t, yang dikenakan secara MFN. Indonesia dan Uni
Eropa bermaksud untuk mengadakan FTA yang memungkinkan bea masuk tersebut untuk
dihapuskan.
a) Gunakan diagram seperti dibawah ini untuk menjelaskan efek dari FTA antara Indonesia dan
EU atas impor dari Jerman (3).
b) Gunakan juga diagram tersebut untuk menjelaskan welfare effects (consumer surplus, tariff
revenue, etc) dari terlaksananya FTA antara Indonesia dan EU. Jelaskan juga trade creation
dan trade diversion effect dari FTA tersebut. (8).
c) Jika Indonesia gagal melakukan FTA dengan EU, tetapi malah melakukannya dengan Rusia,
apa yang akan terjadi? Jelaskan trade creation dan trade diversion effect dari FTA baru
tersebut. (14)
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3) Salah satu permasalahan yang dialami oleh China adalah kuatnya tekanan inflasi. Ini disebabkan
oleh karena perekonomian China mengalami surplus neraca berjalan secara terus menerus,
sementara pemerintah China terus menahan nilai tukar Yuan dengan melakukan sterilisasi
dampak dari penambahan devisa. Alasan dijalankannya kebijakan tersebut adalah agar daya saing
produk China tidak mengalami penurunan, karena hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya
pertumbuhan ekonomi China.
a) Tunjukkan posisi perekonomian China dalam diagram kurva XX dan II yang menjelaskan
external dan internal balance, dan jelaskan situasinya. (7)
b) Apa yang pemerintah China perlu lakukan dalam rangka mengurangi permasalahan ini?
Kebijakan apa yang perlu ditempuh? Apa yang terjadi dengan berbagai variable
makroekonomi (output, inflasi, dan lain-lain) akibat dari kebijakan tersebut. (13)
4) Sisi permintaan pada suatu negara yang terbuka dapat dijelaskan dengan beberapa fungsi sebagai
berikut.
- Konsumsi 𝐶 = 200 + 0.8(𝑌 − 𝑇); Investasi: I=120 ; Pengeluaran pemerintah G =100
-

Neraca berjalan ditentukan oleh nilai tukar riil dan income:
dengan pajak yang besarnya T=80

𝐶𝐴 = 100𝐸

0∗
0

− 0.2(𝑌 − 𝑇)

Sementara pasar uang di negara tersebut didefinisikan oleh jumlah uang yang beredar sebanyak
836,65 unit mata uang. Permintaan di pasar uang dijelaskan dengan fungsi permintaan uang
𝐿 𝑌, 𝑅 = 0.6𝑌 − 900𝑅. Dalam jangka pendek tingkat harga baik di negara tersebut maupun di
luar negeri ditetapkan konstan pada tingkatan 1.0, sementara tingkat suku bunga di luar negeri
juga tetap pada tingkatan 5% dan ekspektasi atas nilai tukar𝐸 7 adalah 2.0.
a. Dengan berbagai informasi tersebut definisikan fungsi yang merepresentasikan kurva DD
(yaitu fungsi income Y terhadap nilai tukar E dalam pasar barang) (6)
b. Tuliskan juga fungsi yang merepresentasikan kurva AA (yaitu fungsi income Y terhadap
nilai tukar E dalam pasar aset) (6)

c. Hitung tingkat kesetimbangan kedua pasar tersebut untuk tingkat income Y, suku bunga
domestik R, nilai tukar E, dan neraca berjalan CA. Apakah nilai tukar akan terdepresiasi
atau apresiasi. (8)

