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Kerjakan soal secara berurutan
Jawablah pertanyaan dengan argument saudara masing-masing, hindari kecurangan dalam bentuk apapun.
Pada lembar jawaban harus memuat identitas yang terdiri dari nama lengkap, NPM, kelas, dan alamat email yang digunakan.
Jawaban di ketik dalam Microsoft word, selanjutnya disimpan dalam file dengan format “nama_NPM”
File jawaban paling lambat diupload pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, pukul 18.00 WIB. Lebih dari jam dan tanggal tersebut dianggap tidak mengikuti ujian. 
File jawaban diupload pada google drive, sesuaikan dengan kelas masing-masing. Link drive : https://drive.google.com/open?id=136vZLu2gFnetzDaGW7-KWEfnOZlcvLSD" https://drive.google.com/open?id=136vZLu2gFnetzDaGW7-KWEfnOZlcvLSD 

Selamat Mengerjakan dan jangan lupa baca do’a !

	Pada masa awal pemerintahan orde baru banyak sekali permasalahan yang dihadapi terutama dalam bidang ekonomi sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya. Namun permasalahan tersebut mampu diatasi dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, sehingga perekonomian Indonesia mulai stabil pada tahun 1969.  Pada tahun 1969 pemerintah orde baru mulai menerapkan pembangunan jangka pendek yang dilakukan secara kontinyu. 

	Uraikan sasaran fokus masing-masing tahapan program pembangunan jangka pendek tersebut dan bagaimana tingkat keberhasilannya!
	Jika program pembangunan tersebut diadopsi pada perekonomian saat ini masih relevan atau tidak? Berikan analisis anda!


	Salah satu komponen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah permintaan domestik dalam bentuk konsumsi masyarakat. Besarnya kontribusi konsumsi masyarakat terhadap perekonomian Indonesia diukur dari proporsi konsumsi masyarakat terhadap PDB yang mencapai 56,82 persen tahun 2018. Menurut anda upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dalam rangka meningkatkan permintaan domestik ?


	Masalah pembangunan yang terjadi hampir di semua negara adalah masalah kemiskinan. Beberapa program secara masif dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan menjadi salah satu program dalam Millenium Development Goals (MDG tahun 2000-2015), dilanjutkan dengan Sustinable Development Goals (SDG tahun 2016-2030). Pembangunan ekonomi yang tujuan utamanya  untuk mewujudkan kesejahteraaan bagi semua terbukti belum mampu mengatasi kemiskinan sepenuhnya. Kemiskinan masih terus menjadi masalah dan bahkan seperti “lingkaran setan” (vicious cycle) dari tahun ke tahun.

	Mengapa fenomena “lingkaran setan kemiskinan“ kerap terjadi dan menyulitkan pengentasan orang miskin?
	Berikan analisis kritis anda tentang bagaimana caranya memutus lingkaran setan kemiskinan tersebut! 




	Perhatikan tabel di bawah ini :

Tabel rasio Gini Indonesia tahun 2008-2019
Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Rasio Gini
0,36
0,36
0,37
0.38
0,41
0,40
0.41
0,40
0,39
0,39
0,38
0,38
Jelaskan makna rasio Gini Indonesia antara 0,36-0,41 seperti yang tertera pada tabel di atas, dan menurut anda apakah indeks tersebut menggambarkan realita di lapangan? Berikan penjelasan anda disertai alasan yang logis !

	Munculnya Revolusi Industri 4.0 sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. Beberapa ilmuwan telah memperingatkan bahwa pengangguran akan meningkat sebagai akibat dari adanya perkembangan Artificial Intelligence dan Internet of Things (IoT) yang sangat cepat. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka teknologi benar-benar akan mengambil alih semua pekerjaan manusia yang ada saat ini. Ancaman tersebut dikarenakan ketangkasan dan kecerdasan robot meningkat secara signifikan. Setujukah anda dengan pernyataan tersebut? Bagaimana relevansinya bagi perekonomian di Indonesia, uraikan keterkaitannya dengan bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya tahun 2030-2045, berikan argumen saudara!. 





