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Tidak Boleh Buka Buku atau Catatan Apapun.
Calculator diperbolehkan.
Handphone/Tablet tidak diperbolehkan.
Lama Ujian: 2,5 jam.
Jumlah soal yang harus dikerjakan ada sebanyak 4 (empat) soal.
Jawaban sedapat mungkin disampaikan baik dalam bentuk analisis kualitatif,
kuantitatif dan grafis.

===========================================================================
SOAL 1
Diketahui bahwa negara A dan B memiliki kondisi berikut ini sebelum melakukan perdagangan
internasional:
(1) Kedua negara hanya memiliki 1 jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja.
(2) Kedua negara memproduksi barang yang sama, yaitu pisang dan mangga.
(3) Total tenaga kerja di negara A adalah 2500 orang; dibutuhkan 10 tenaga kerja untuk
memproduksi 1 kg pisang dan 4 tenaga kerja untuk memproduksi mangga (dalam satuan
jam kerja)
(4) Total tenaga kerja di negara B adalah 1500 orang; dibutuhkan 5 tenaga kerja untuk
memproduksi 1 kg pisang dan 8 tenaga kerja untuk memproduksi mangga (dalam satuan
jam kerja)
Pertanyaan
a. Gambarkan PPF kedua negara. Hitunglah opportunity cost pisang terhadap mangga baik
di negara A maupun negara B.
b. Sebagaimana kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka, kedua negara ini
memutuskan untuk melakukan perdagangan bilateral. Bagaimana pola perdagangan
yang terjadi diantara kedua negara dan tunjukan gains from trade dari kedua negara.
c. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan keunggulan komparatif
diantara kedua negara tersebut.

SOAL 2
Diasumsikan negara “Aman” memiliki tanah pertenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan
negara “Sentosa”, sementara negara “Sentosa” memiliki modal pertenaga kerja yang lebih
tinggi dibandingkan negara “Aman”. Kedua negara tersebut diasumsikan memproduksi
barang yang sama, yaitu mesin dan makanan. Produksi mesin membutuhkan modal dan
tenaga kerja, sementara produksi makanan membutuhkan faktor produksi tanah dan tenaga
kerja.
Pertanyaan
a. Dengan teori H-O, bagaimana pola perdagangan yang terjadi antara negara “Aman”
dan “Sentosa”.
b. Melalui model H-O, jelaskan apa yang terjadi apabila terjadi kenaikan harga relatif
mobil terhadap pakaian, terhadap upah ril dan rasio input?
c. Jelaskan bagaimana model H-O dapat menjelaskan dampak perdagangan terhadap
distribusi pendapatan. Jelaskan pula bagaimana perbedaan argumen kelompok
masyarakan yang setuju maupun tidak setuju atas kebijakan perdagangan bebas.
SOAL 3
Gunakan ilustrasi kondisi negara “Aman” dan “Sentosa” sebagaimana dinyatakan pada soal 2
dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan kerangka model perdagangan SFM.
a. Jelaskan persamaan dan perbedaan utama dari H-O dan SFM
b. Dengan menggunakan model SFM, jelaskan dampak yang terjadi akibat kenaikan
harga mobil dimana harga makanan diasumsikan tetap, terhadap alokasi tenaga kerja,
distribusi pendapatan maupun tingkat produksi.
c. Jelaskan dampak yang terjadi akibat adanya perdagangan di antara kedua negara
tersebut, termasuk dari aspek distribusi pendapatan faktor produksi.
SOAL 4
a. Jelaskan bagaimana perdagangan internasional yang menguntungkan dapat terjadi
karena adanya produksi dengan skala ekonomi yang meningkat.
Soal b hingga d di bawah ini menggunakan prinsip Standard Trade Model
b. Jelaskan bagaimana suatu negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan
perdagangan (gains from trade). Anda dapat membuat ilustrasi kasus versi anda
sendiri.
c. Dengan menggunakan model anda sebagaimana dinyatakan pada soal b, jelaskan
bagaimana yang terjadi apabila terjadi kenaikan harga relatif atas satu jenis barang.
d. Mengacu kepada standard trade model, jelaskan dampak kebijakan perdagangan
berupa pengenaaan subsidi ekspor terhadap terhadap terms of trade (welfare).

