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Kerjakan semua soal, tiap soal memiliki bobot nilai yang sama

Soal 1. Proses Penciptaan Uang (Money Creation)
Pada Kamis lalu, Bank Sentral Uni Eropa (European Central Bank) memutuskan untuk memberikan
stimulus pada perekonomian senilai 2,6 miliar euro dengan melakukan pembelian obligasi dari
perbankan.
A. Dengan menggunakan neraca bank sentral dan neraca bank komersial, jelaskan bagaimana
perubahan neraca yang terjadi?
B. Jelaskan bagaimana stimulus tersebut bisa menambah uang beredar?
C. Faktor-faktor apa saja yang menghambat money creation?
Soal 2. Peralatan dan Pelaksanaan Kebijakan Moneter (Tools and Conduct of Monetary Policy)
A. Sebutkan dan jelaskan alat-alat kebijakan moneter (tools of monetary policy) yang conventional
dan nonconventional.
B. Apa yang menyebabkan adanya nonconventional tools of monetary policy?
C. Jelaskan dengan menggunakan grafik dampak 3 macam tools yang telah anda jabarkan di atas
terhadap perubahan tingkat suku bunga kebijakan bank sentral.
D. Mengapa Bank Indonesia mengadopsi kebijakan target inflasi (inflation targeting)? Jelaskan
alasannya terkait dengan mandat bank sentral. Berapa target inflasi Bank Indonesia saat ini?
Soal 3. Teori Moneter (Monetary Theory)
A. Apa yang menyebabkan terjadinya persistent inflation? Jelaskan dengan menggunakan analisis
aggregate demand dan supply (dengan grafik).
B. Gambarkan dan jelaskan kurva kebijakan moneter (monetary policy curve atau MP curve) dengan
menggunakan data yang sesuai dengan kondisi makroekonomi Indonesia saat ini (inflasi dan suku
bunga)
C. Mengapa Bank Indonesia menaikan suku bunga kebijakannya, meskipun inflasi masih masuk dalam
target? Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap PDB dengan menggunakan kurva MP, IS dan
AD.
Soal 4. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter (Transmission Mechanisms of Monetary Policy)
A. Tuliskan 3 mekanisme transmisi kebijakan moneter (MTKM) yang menurut anda paling JARANG
di Indonesia. Jelaskan alasannya.

B. Apakah MTKM yang terjadi di Indonesia akan mengalami perubahan dengan semakin semakin
banyaknya fintech lending seperti saat ini? Jelaskan jawaban anda.

