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Kebijakan Perdagangan Internasional (20%)
1. Dalam salah satu pidatonya di New York Economic Club, Donald Trump menyatakan
bahwa akan mengevaluasi dan menegosiasikan kembali beberapa perjanjian
internasional, termasuk perdagangan AS dengan Cina. Trump menganggap Cina
telah memanipulasi mata uangnya untuk mengambil keuntungan dari perdagangan
internasionalnya. Selanjutnya Trump menyatakan akan menerapkan kebijakan tarif
kepada negara yang dianggap melakukan unfair trade melalui devaluasi mata
uangnya.
a. Jelaskan dampak dari kebijakan tarif jika Trump benar-benar akan
menerapkannya. Jelaskan biaya-manfaat yang diterima oleh berbagai pihak
yang terpengaruh atas kebijakan tersebut.
b. Arah kebijakan perdagangan perdagangan Trump yang mengarah ke
proteksionis sejalan dengan beberapa argumen yang menentang
perdagangan bebas. Jelaskan beberapa argumen penentang perdagangan
bebas sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ahli ekonomi. Jelaskan pula
argumen dari para ahli ekonomi yang justru mendukung rejim perdagangan
bebas.

Nilai tukar dan Pasar Valuta Asing (15%)

2. Penguatan ekonomi AS dan penurunan tingkat pengangguran di AS menjadi 4,9%
(Juni 2016) akan memicu the Fed untuk menaikkan suku bunga perlahan-lahan
sebesar 0,25 basis poin diperkirakan pada Desember 2016 sampai inflasi mendekati
2% dan kemudian sebesar 0,25 basis poin lagi sampai pertengahan 2017.
a. Bagaimana keterkaitan dari kebijakan the Fed di pasar uang valuta asing
serta dampaknya bagi nilai tukar Rp/$?
b. Faktor apa yang mendorong bergeraknya nilai tukar Rp/$ atas kebijakan AS
ini?

Keterkaitan Pasar Valuta Asing dan Pasar Uang (20%)

3. Dengan tujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi, stabilitas
harga, pemerataan) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) serta
menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia melakukan penambahan uang beredar
(money supply) yang dilakukan pada waktu tertentu.
a. Bagaimana dampak jangka pendek dari kebijakan moneter berupa
penambahan uang beredar ini terhadap keseimbangan tingkat bunga dan
nilai tukar Rp/$?
b. Jika Bank Indonesia melakukan penambahan uang beredar terus menerus
secara berkala dalam jangka panjang, bagaimana dampaknya terhadap
tingkat bunga, tingkat harga dan nilai tukar Rp/$?

Harga dan Nilai Tukar dalam Jangka Panjang (20%)
4. a. Jelaskan yang dimaksud dengan absolut dan relative purchasing power parity
(PPP)
b. Melalui pendekatan moneter dan diasumsikan PPP berlaku, bagaimana dampak
jangka panjang dari peningkatan pertumbuhan uang beredar yang diberlakukan
Bank Indonesia terhadap: tingkat bunga, tingkat inflasi/harga, dan nilai tukar?

Output dan Nilai Tukar dalam Jangka Pendek (25%)
5. Dalam jangka pendek, harga umumnya akan merespon secara lambat atas adanya
perubahan permintaan. Namun demikian, output dapat melakukan penyesuaian
atas adanya perubahan permintaan di pasar barang, sebagaimana valuta asing dan
pasar uang yang juga akan merespon atas perubahan permintaan.
a. Turunkan grafik DD yang merupakan keseimbangan di pasar barang, serta
grafik AA yang merupakan keseimbangan di pasar asset suatu perekonomian
terbuka yang menunjukan hubungan antara output (Y) dengan nilai tukar
(E).
b. Tunjukan dampak dari adanya kebijakan ekspansi fiscal yang temporer
berupa peningkatan belanja pemerintah (G) terhadap keseimbangan DD dan
AA.
c. Jelaskan pula kebijakan yang perlu diberlakukan pemerintah untuk menjaga
keseimbangan ekonomi pada tingkat full employment, akibat perubahan
yang terjadi pada poin b.
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