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1. Menjelaskan Istilah Penting (20%)
Saudara diminta untuk menjelaskan berbagai istilah berikut ini yang terkait
dengan ekonomi internasional. Gunakan kata-kata/kurva/matematika untuk
memperjelas maksud saudara:
a.
b.
c.
d.

Gains from trade
Comparative Advantage
External Economies of Scale
Internalization

2. Teori Ricardian (20%)
Pada jaman dahulu kala, ada dua negara bernama Londosono (L) dan
Indonusa (I) yang sama-sama memproduksi Rempah (R) dan Kain (K)
dengan menggunakan faktor produksi tenaga kerja saja. Berdasarkan
pengamatan saudara jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi
satu unit R dan K dapat dilihat pada tabel di bawah ini pada kedua negara
tersebut:
Negara
Londosono
Indonusa

Rempah (R)
1 jam per kg
6 jam per kg

Kain (K)
2 jam per meter
3 jam per meter

Jawablah pertanyaan berikut ini:
a. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, tunjukkan produktifitas tenaga
kerja masing-masing negara dan coba bandingkan produktifitas antar
kedua negara!
b. Jika menggunakan konsep absolute advantage, apakah Londosono dan
Indonusa bisa berdagangan? Mengapa?
c. Tunjukkan patterns of trade jika kedua negara berdagang. Konsep apa
namanya yang saudara pakai?
d. Tunjukkan gains from trade dari perdagangan kedua negara baik untuk
produsen maupun konsumen di kedua negara

3. Soal Teori Heckscher Ohlin (H-O) dan Specific Factor Model (SFM),
(20%)
a. Jelaskan persamaan dan perbedaan utama dari H-O dan SFM
b. Jepang memiliki modal per tenaga kerja yang tinggi dibandingkan
Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat memiliki tanah per tenaga
kerja yang tinggi dibandingkan Jepang. Kedua negara diasumsikan
memproduksi Makanan dan Mobil. Produksi Makanan membutuhkan tanah
dan buruh (tenaga kerja), sementara produksi Mobil membutuhkan modal
dan buruh (tenaga kerja). Jelaskan hal berikut ini:
(i) Dari gambaran di atas, coba saudara jelaskan yang mana faktor
produksi yang dianggap mobile factor dan immobile factor
(ii) Dari kondisi tersebut di atas, jelaskan kondisi harga makanan
per harga mobil sebelum kedua negara berdagang
(iii) Coba saudara jelaskan redistribusi pendapatan yang terjadi di
Amerika Serikat dan Jepang serta sebutkan kelompok masyarakat
yang akan tidak setuju dengan perdagangan bebas di kedua negara
4. Soal Economies of Scale dan Standard Trade Theory (20%)
a. Dalam kondisi monopolistic competition dan adanya economies of
scale, Krugman menjelaskan bahwa integrasi ekonomi, misalnya
free trade antara dua negara, memberikan dampak keuntungan
bagi perekonomian di kedua negara tersebut. Jelaskan bagaimana
dampaknya dengan memberikan gambaran gains from trade baik
untuk konsumen maupun produsen dan jelaskan masing-masing!
b. Coba saudara jelaskan dampak dari kebijakan perdagangan baik
pengenaaan tariff impor dan pengenaan subsidi ekspor terhadap
terhadap terms of trade (welfare) masyarakat. Gunakan asumsi
jika diperlukan
5. Teori Pergerakan Tenaga Kerja dan Foreign Direct (FDI)
Investment (20%)
(a) Malaysia merupakan salah satu tujuan utama dari TKI. Selain bekerja
sebagai domestic helper, sebagian lainnya bekerja pada sektor
perkebunan, serta bangunan dan kontruksi di Malaysia. Saudara
diminta untuk menjelaskan apa saja yang mendorong TKI ke Malaysia
serta bagaimana dampak ekonominya secara teoritis kepada Indonesia
dan Malaysia yang terinci ke dalam: (i) dampak buat tenaga kerja asli
Malaysia yang unskilled labor; (ii) dampak buat tenaga kerja Indonesia
yang ditinggalkan; serta (iii) dampak buat sektor perkebunan, serta
bangunan dan konstruksi di Malaysia
(b) FDI (Foreign Direct Investment) merupakan salah satu sumber
investasi pembangunan yang diharapkan oleh hampir semua negara di
dunia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonominya. Paling
tidak ada dua alasan umum dalam melakukan FDI oleh MNC (Multi
National Cooperation) yaitu Faktor Lokasi dan Internalisasi

(i)Untuk Horizontal FDI dan Vertical FDI memiliki alasan yang berbeda
dalam menentukan lokasi apakah tetap di negara asal atau lewat FDI
ke negara tujuan. Jelaskan perbedaan keduanya!
(ii)Mengapa MNC memilih menggunakan FDI ketimbang outsourching
saja? Jelaskan.

