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1. Bank sentral sangat berperan dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter akan sangat
menentukan bagaimana arah ekonomi suatu negara.
a. Jelaskan berbagai alur kebijakan moneter Bank Sentral?
b. Untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter tersebut bank sentral menggunakan
instrument (tools), jelaskan:
i. Berbagai instrument tersebut?
ii. Keuntungan dan kerugian dari berbagai instrument pada poin b.1. tersebut
c. Bandingkan perbedaan antara jika bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansi
dengan menurunkan reserves requirement ratio dan operasi pasar terbuka terhadap uang
beredar (gunakan grafik/persamaan matematis)
(bobot 20)
2. Diantara kebijakan bank sentral Amerika Serikat (the Fed) untuk memulihkan ekonomi AS dari resesi
tahun 2008 adalah dengan melakukan pembelian obligasi berbasis mortgage dari publik dengan nilai
100 juta usd. Jika the Fed membeli obligasi tersebut dari Mr.Bond, dan selanjutnya Mr.Bond
menggunakan cek tersebut sebagai simpanan di Bank of America (BoA). Hitunglah:
a. Berapa jumlah uang beredar yang terjadi jika ditetapkan giro wajib minimum (required
reserves ratio sebesar 5%) dan tidak diikuti dengan penarikan tabungan, atau adanya
tambahan reserves oleh BoA tersebut?
b. Jika Mr. Bond memilih untuk menguangkan cek yang diperoleh dari penjualan obligasinya
sebesar 20% dalam bentuk currency, dan BoA juga mulai menambah cadangan ekstra
sebesar 5% di kas bank, hitunglah kembali berapa jumlah uang beredar dalam
perekonomian.
c. Bandingkan jawaban (a) dan (b) dan jelaskan mengapa terjadi perbedaan.
(bobot 20)
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3. Perekonomian selalu mengalami fluktuasi dalam jangka pendek dan jangka panjang selalu menuju
output potensialnya. Jelaskan dengan menggunakan grafik bagaimana respon monter bank sentral
ketika terjadi.
a. Shock dari keyakinan konsumen yang turun secara tiba‐tiba.
b. Shock jika terjadi kenaikan harga minyak mentah.
(bobot 20)
4. Jelaskan beberapa pernyataan berikut:
a. Inflasi adalah fenomena moneter
b. Velocity of money
c. Motif memegang uang
d. Recessionary gap
e. Mekanisme transmisi dengan jalur net worth dari rumah tangga
(bobot 25)
5. Pada pertemuan the Fed semalam, diputuskan menaikkan suku bunga acuan yang disebut dengan
Fed Fund Rate (FFR). Jelaskan:
a. Keputusan tersebut secara grafis.
b. Bagaimana perubahan neraca BS dan BK terkait dengan perubahan target FFR tersebut.
c. Apakah yang akan terjadi pada money supply (Ms)
(bobot 15)
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