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1. Sejak tahun 2010 pemerintah Indonesia telah mengenakan kebijakan subsidi ekspor untuk
biji coklat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan coklat.
Tambahan informasi sebagai berikut:
• Ekspor biji coklat Indonesia ke dunia memiliki tren yang menurun, dimana share
ekspor Indonesia terhadap dunia menurun dari 15% di tahun 2002 menjadi
sebesar hanya 1% di tahun 2016
• Produksi hasil kebun biji coklat memiliki tren yang menurun dalam 5 tahun
terakhir
Anda diminta melakukan analisis:
a. Apakah kebijakan pajak ekspor ini perlu dipertahankan hingga saat ini (hint: gunakan
pendekatan cost-benefit analysis) ?
b. Apa saran anda atas kebijakan perdagangan yang perlu pemerintah ambil dengan
tujuan untuk memperkuat industri pengolahan coklat ini?
2. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia pada 6 Desember 2016, Presiden Jokowi
menyatakan: “Substitusi barang-barang impor harus menjadi konsentrasi kita”.
a. Bagaimana pendapat anda atas arahan Presiden untuk menerapkan kembali
kebijakan substitusi impor, sebagaimana berlaku di negara-negara berkembang pada
tahun 60an?
b. Anda juga mengetahui bahwa terdapat beberapa debat yang menyatakan dukungan
atas kebijakan perdagangan yang bersifat restriktif, serta terdapat pendapat yang
mendukung globalisasi. Jelaskan argumen-argumen tersebut.
3. Pasca rapat dewan gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve
mengumumkan menaikkan suku bunga acuannya menjadi 2-2.5% (Reuters, 27
September 2018). Adanya perbaikan perekonomian di AS masih mendorong ekspektasi
kenaikan suku bunga acuan AS di masa yang akan datang.
✓ Bagaimana keterkaitan dari kebijakan the Fed di atas di pasar uang valuta asing
(foreign exchange market) serta dampaknya bagi Indonesia, khususnya:
(i)
Nilai tukar Rp terhadap USD?;
(ii)
Transaksi Berjalan Indonesia;
(iii)
Transaksi Modal (Capital Account) Indonesia?
4. Analisis mengenai keterkaitan antara pasar uang suatu negara dengan pasar valuta asing
(foreign exchange market) mengasumsikan bahwa tingkat harga dan ekspektasi nilai tukar
tetap (given). Namun demikian, jika Bank Sentral meningkatkan jumlah uang beredar
secara permanen maka dapat meningkatkan tingkat harga dalam jangka panjang.

✓ Jelaskan bagaimana dampak dalam jangka pendek serta jangka panjang pada
pasar aset. (hint: jelaskan dampaknya terhadap tingkat bunga (return), tingkat
harga dan nilai tukar – serta kemungkingan terjadinya exchange rate overshooting)
5. Keseimbangan jangka pendek pada perekonomian terbuka menggambarkan
keseimbangan yang terbentuk baik di pasar output (DD) maupun keseimbangan di pasar
aset (AA).
a. Jelaskan dampak dari adanya kebijakan moneter temporer terhadap kondisi nilai
tukar maupun output.
b. Jika diasumsikan bahwa akibat adanya tradewar terjadi penurunan permintaan atas
produk domestik secara temporer. Jelaskan dampak dari kebijakan fiskal dan
moneter yang diambil pemerintah secara temporer, dalam rangka mengembalikan
kondisi keseimbangan pada tingkat full employment.

