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Jawablah semua pertanyaan di bawah ini.
Hanya boleh menggunakan kalkulator sederhana (tidak memiliki program excel atau program
komputer lainnya).
Setiap nomor soal dijawab secara terpisah dalam masing-masing satu lembar folio dari Biro
Pendidikan (satu lembar folio terdiri dari 4 halaman bolak-balik). Lembaran Soal
dikumpulkan bersamaan lembaran jawaban.
1. Kebijakan Moneter dan Finansial 1 (15 Poin)
a.Jelaskan tantangan inflasi yang dihadapi Indonesia baik masalah yang bersifat stylized facts maupun
masalah struktural.
b.Jelaskan Kebijakan Moneter untuk pengendalian inflasi di Indonesia
c. Jelaskan apa itu liquidity trap dan apakah menurut saudara sekarang ini sedang terjadi atau tidak di
dunia? Jelaskan!

2. Kebijakan Moneter dan Finansial 2 (15 Poin)
a.Jelaskan perbedaan antara Inflation Targeting dan Flexible Inflation Targeting Framework (versi
Bank Indonesia)!
b. “Kebijakan Makroprudensial, merupakan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara
stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik”. Jelaskan kutipan
tersebut dan berikan contohnya.

3. Kebijakan Fiskal (15 Poin)
a.Perang dagang, meningkatnya tensi geo-politik global, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi
dunia yang terendah sejak krisis keuangan global 2008 akan berdampak terhadap Perekonomian
Indonesia melalui 3 jalur. Jelaskan bagaimana lewat ketiga jalur tersebut berpengaruh kepada
Perekonomian Indonesia.

b.Menurut Saudara, bagaimana seharusnya Kebijakan Fiskal merespon tantang tersebut pada bagian
“a” di atas.

4.Kebijakan Perdagangan dan Investasi Internasional (17,5 Poin)
a.Berikan gambaran umum dinamika kebijakan perdagangan dan investasi internasional Indonesia
sejak kemerdekaan hingga saat ini!
b.Jelaskan perkiraan pengaruh Perang Dagang AS dan China terhadap Perekonomian Indonesia!
(petunjuk: penjelasan secara kualitatif saja)
c.Indonesia menggunakan multiple tracks dalam mengintegrasikan diri dengan perekonomian dunia.
Sebutkan dan jelaskan.

5.Kebijakan Industri dan UMKM (17,5 Poin)
a.Berdasarkan tiga gambar di bawah, menurut anda, bagaimana fakta mengenai sektor industri
manufaktur nasional?
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b.Sebutkan perspektif dalam memahami industri dan jelaskan dengan ringkas.
c.Menurut anda, seperti apa kondisi umum serta permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri
nasional saat ini?
d.Jelaskan yang anda ketahui mengenai Global Value Chain dan Teknologi Industri 4.0!
6.Kebijakan Percepatan Infrastruktur (20 Poin)
Indonesia sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur. Berbagai konsep dan hal teknis perlu
dipahami terkait dengan infrastruktur. Jawablah pertanyaan di bawah ini:
a Apa saja karakteristik dari infrastruktur serta jenis kegagalan pasar yang dapat diasosiasikan dengan
infrastruktur? Jelaskan!
b. Saat ini, apa saja permasalahan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia? Jelaskan!
c. Secara spesifik, jelaskan mengapa sulit untuk menarik partisipasi dari sektor swasta? Berikan juga
bagan yang menjelaskan alasan tersebut?
d. Sejak 2014, Pemerintahan Jokowi-JK telah mengintensifkan program jalur “Tol Laut” sebagaimana
terlihat pada Gambar 6.1 di bawah ini. Menurut saudara apa tujuan utama dari program ini? Lalu,
apakah implementasi hingga saat ini telah efisien dan membuahkan hasil?
Gambar 6.1 Tol Laut

