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1.   Mahasiswa Tidak boleh membuka buku (Close Book) dan tidak diperkenankan menggunakan kompoter /
laptop dan handphone
2.   Mahasiswa diperbolehkan menggunakan kalkulator sederhana.

  
Soal  nomer  1.  (25%)  
Paradox trilema, impossible trinity atau the policy trilemma adalah salah satu konsep yang digunakan untuk
menjelaskan sistem perokonomian terbuka suatu negara.
a.   Jelaskan apakah yang dimaksud dengan konsep diatas.
b.   Bagaimana Indonesia memilih sistem perekonomian sesuai dengan konsep tersebut.
c.   Jelaskan bagaimana pilihan inflation targetting yang dianut perekonomian di Indonesia terkait
dengan konsep diatas.
d.   Apakah yang terjadi jika dalam posisi sekarang ini, tiba-tiba Indonesia menetapkan kebijakan nilai
tukar yang stabil. Jelasakan implikasinya untuk moneter dan perbankan.
Soal  nomer  2.  (25%)  
Jawablah dua pertanyaan berikut.
a.   Dalam perkembangan peredaran uang, terdapat beberapa komponen yang menyebabkan penciptaan
uang. Jelaskan bagaimana sistem perbankan dapat menghasilkan proses penciptaan uang dalam
perekonomian disuatu negara.
b.   Jelaskan apakah yang disebut dengan Inflasi, Foreign Direct Investment (bukan singkatannya yaa)
dan Money Multiplier.
  
  
Soal  nomer  3.  (25%)  
Dalam perekonomian terbuka, terjadi aliran barang dan modal yang begitu pesat. Disamping aliran tersebut
teradapat beberapa variabel yang diamati oleh para investor dan ekononom seperti nilai tukar, suku bunga
dan inflasi. Jawablah beberapa pertanyaan berikut.
a.   Saudara diminta untuk menjelaskan hubungan antara semua variabel yang disebutkan diatas melalui
teori Interest Rate Parity (IRP).
b.   Berikan penjelasan dengan bagan aliran atau apapun yang anda mengerti, bagaimana terjadi aliran
modal keluar dari suatu negara.
c.   Jelaskan konsep PPP dalam kaitannya dengan ekonomi moneter dan keuangan internasional.
Soal  nomer  4.  (25%)  
Untuk melakukan analisis ekonomi moneter, ahli ekonomi dan keuangan sering menggunakan kerangka IS
dan LM. Berkaitan dengan perkuliahan ekonomi moneter, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini
a.   Jelaskan bagaimana kurva LM berubah, jika terjadi peningkatan jumlah permintaan uang beredar.
b.   Jika Bank Sentral hendak mengendalikan jumlah uang beredar (terjadi penurunan, kontraksi jumlah
uang), apakah yang terjadi pada kurva LM.
c.   Jelaskan faktor yang menyebabkan titik keseimbangan pada kurva LM bergeser disepanjang kurva.
d.   Jika terjadi aliran dana masuk dari luar negeri seperti adanya inflow FDI, apakah yang terjadi
dengan kurva LM.

