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1. Mengenai “preferential trading agreements”:
a. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai preferential trading agreements. (5)
b. Apakah preferential trading agreements selalu menghasilkan net welfare gain
bagi negara anggota? Jelaskan argument Anda. (5)
c. Apakah preferential trading agreements sejalan dengan prinsip WTO? (5)
2. Jelaskan beberapa argument yang digunakan dalam pemberlakuan berbagai kebijakan
perdagangan. (10)
3. Dalam kasus kebijakan standarisasi Halal pada Impor daging, jelaskan dalam keadaan
apa kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai restriksi impor dan bagaimana
syarat standarisasi tersebut dapat diterima oleh importir maupun eksportir? (10)
4. Manfaat dan kerugian dari pengenaan bea masuk ataupun kebijakan perdagangan
lainnya dapat diestimasi menggunakan konsep surplus konsumen dan produsen.
Jawab apakah pernyataan dibawah ini benar atau salah. Diwajibkan memberikan
penjelasan singkat atau ditunjukkan dengan grafik sederhana.
a. Tariff impor memberikan produsen domestic surplus dalam hal harga dan
kuantitas. (5)
b. Secara general, kuota impor lebih baik daripada tariff impor. (5)
c. Dengan kuota impor dan voluntary export restraint, pemerintah dari negara
yang memberlakukan kebijakan ini tetap menerima pendapatan dari
perusahaan eksportir. (5)
5. Salah satu pendekatan dalam empirical works adalah dengan menggunakan
ekonometrik dan statistik untuk menjawab sebuah hipotesis yang berkaitan dengan
spesifik pertanyaan riset (research question). Spesifikasi ekonometrik yang digunakan
dapat dibangun dari berbagai cara seperti derivasi dari teori yang ada, ataupun
menggunakan spesifikasi “standar” yang sudah diterima secara umum. Spesifikasi
“standar” yang sering digunakan dalam perdagangan internasional adalah Gravity
Equation.

Tolong berikan spesifikasi ekonometri dari gravity equation yang dapat digunakan
untuk menjawab pertanyaan riset ini: “Apakah ASEAN Free Trade Area telah berhasil
meningkatkan perdagangan bilateral antara negara-negara anggotanya?”
Jelaskan pula interpretasi dari spesifikasi ekonometri tersebut dan kaitannya dengan
pertanyaan riset.
Petunjuk: Perhatikan indeks subscript dari tiap variabel yang menggambarkan negara
eksportir, importir, serta perbedaan waktu antara sebelum dan sesudah AFTA
diberlakukan. (15 poin)
6. Selain perdagangan internasional, ekonomi global saat ini juga ditandai dengan
semakin pentingnya internasionalisasi dari proses produksi (internationalization of
production).
a. Salah satu bentuk dari internationalization of production adalah
bermunculannya perusahaan multinasional (MNCs). Jelaskan dua motivasi dan
bentuk perusahaan MNCs menurut Markusen. (5)
b. Dalam model yang dijabarkan oleh Markusen, terdapat berbagai faktor yang
mendorong perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri dan faktor yang
menghambat. Jelaskan faktor-faktor tersebut. (7)
c. Hanya ada sebagian kecil perusahaan yang melakukan ekspor. Tetapi jumlah
perusahaan yang melakukan investasi di luar negeri jauh lebih kecil lagi.
Jelaskan fenomena ini dengan menggunakan framework yang dibangun
berdasarkan konsep firm heterogeneity, terutama yang ditawarkan oleh
Helpman, Melitz, dan Yeaple (2004). (10)
d. Salah satu perkembangan terakhir adalah makin membesarnya perdagangan
dalam barang-barang setengah jadi (intermediate inputs) yang sebenarnya
merupakan bagian dari perkembangan jaring produksi internasional
(international production network). Jelaskan fenomena ini dalam
hubungannya dengan perkembangan multinational dan international
outsourcing. Apa yang mendorong berkembangnya international production
network? Sertakan juga ilustrasi dari international production network
tersebut. (5)
e. Grossman dan Rossi-Hansberg melihat hal ini sebagai perdagangan dalam
bidang pekerjaan (trading in tasks). Menurut model mereka, bagaimana efek
dari outsourcing tersebut terhadap produkstifitas dari unskilled labor (yang
biasanya banyak di-outsource) di negara pengekspor pekerjaan. Jelaskan
alasannya. (8)

