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Soal 1. Bank Sentral
A. Jelaskan pengertian operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh bank sentral?
B. Apabila bank sentral melakukan operasi pasar terbuka untuk mendorong
perekonomian, bagaimana perubahan yang terjadi pada:
B.1. Neraca Bank Sentral,
B.2. Neraca Bank Komersial,
B.3. Pasar Reserves,
B.4. Suku bunga pasar uang antar bank.
C. Jelaskan secara singkat apa yang terjadi dalam perang dagang antara Amerika Serikat
dan Tiongkok. Bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah?
D. Kebijakan moneter apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi
dampak negatif perang dagang tersebut, apa bagaimana dampaknya terhadap Neraca
Bank Sentral dan Neraca Bank Komersial? Asumsi: kebijakan moneter hanya
berdampak pada bank komersial.
Soal 2. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter
A. Jelaskan pengertian mekanisme transmisi kebijakan moneter, perbedaan utama antara
jalur traditional, asset price, dan credit view.
B. Jelaskan jalur-jalur berikut ini: a) traditional, b) Tobin’s q, c) bank lending. Manakah
lebih efektif untuk perekonomian Indonesia, jelaskan.
Soal 3. Uang dan Inflasi
A. Jelaskan penyebab terjadinya inflasi akibat demand shock, temporary supply shock dan
permanent supply shock dengan menggunakan grafik.
B. Apa yang dilakukan oleh bank sentral untuk menurunkan inflasi yang disebabkan oleh
ketiga hal di atas sehingga mencapai target inflasi dan berapakah target inflasi Bank
Indonesia saat ini?

Soal 4. Permintaan Uang
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan bantuan persamaan
quantity theory of money.
A. Apa yang dimaksud dengan teori moneter (monetary theory).
B. Jelaskan teori Keynesian mengenai permintaan uang.
C. Jelaskan teori Portfolio mengenai permintaan uang.
D. Jelaskan pengaruh perkembangan transaksi non tunai terhadap permintaan uang,
kecepatan perputaran uang (velocity of money), dan output (GDP).

