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Soal 1 (15%)
a) Apa perbedaan antara pembiayaaan dengan modal ventura dengan pembiayaan
dengan ekuitas!
b) Jelaskan tahapan dalam proses pembiayaan ventura!

Soal 2 (20%)
a) Jelaskan

bagaimana

terbentuknya

atau

lahirnya

banker’s

acceptance!

Berdasarkan jawaban tersebut, jelaskan apa itu banker’s acceptance!
b) Perhatikan gambar berikut ini, yang arah panahnya dapat dibalik, menunjukan
pera money market bagi korporasi. (1) Berikan penjelasan atas gambar tersebut
berdasarkan arah panah arus kas (cash flows) dan (2) Mengapa bagi korporasi
besar, peran bank hanyalah sekedar menjalankan fungsi payment services,
sedangkan money market justru memegang peran besar bagi perusahaan?
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Soal 3 (20%)
Berikut adalah neraca dari sebuah institusi keuangan yang beroperasi di Indonesia

Aset

Kewajiban

Rp. 630 Miliar

Rp 1000 Miliar

Pinjaman IDR

Certificate of Deposit IDR

1 tahun, Bunga = 10%

1 tahun, Bunga = 7%

Rp 370 Miliar (Ekuivalen)
Pinjaman MYR
1 tahun, Bunga = 6%

Dari neraca di atas terlihat bahwa institusi ini memiliki kewajiban Rp. 1000 miliar yang
seluruhnya dalam mata uang Rupiah, namun disalurkan sebagai pinjaman dalam dua
mata uang: Rp. 630 Miliar dalam Rupiah (IDR) dan Rp. 370 Miliar dalam Ringgit
(MYR). Pinjaman Rp. 370 Miliar ekuivale dengan 100 juta Ringgit pada spot rate IDR
3700/MYR.
a. Bila satu tahun mendatang, MYR terdepresiasi terhadap IDR menjadi IDR
3500/MYR berapakah net yield yang didapatkan oleh institusi?
b. Apabila institusi membuat kontak forward untuk menjual MYR satu tahun
kemudian dengan forward rate IDR 3600/MYR, berapakah net yield yang
didapatkan institusi.

(Hint: Net Yield adalah selisih antara rate bunga yang dibayarkan atas kewajiban
dan bunga yang diterima dari memberikan pinjaman)

Soal 4 (15%)
a) Menurut anda, apa yang menjadi kendala pasar modal di Indonesia masih kurang
diminati oleh Investor?

b) Mulai tanggal 6 Januari 2014, Bursa Efek Indonesia memberlakukan aturan baru
mengenai perubahan jumlah minimum transaksi saham. Menurut anda apa yang
akan menjadi implikasi perubahan struktur perdagangan ini?

Soal 5 (15%)
a) Jelaskan kelebihan berinvestasi pada reksa dana investor individual?
b) Berdasarkan sifat operasionalnya reksa dana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
reksa dana bersifat tertutup (closed-end) dan reksa dana bersifat terbuka (openend). Sementara itu, berdasarkan bentuk huumnya, reksa dana dapat dibedakan
menjadi reksa dana berbentuk perseroan (PT) dan Kontrak Investasi Kolektif
(KIK). Jelaskan perbedaan jenis-jenis reksa dana di atas!

Soal 6 (15%)
a) Jelaskan beberapa macam sistem pengawasan dalam lembaga keuangan beserta
kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bentuk pengawasan mana yang
menurut anda paling tepat untuk Indonesia?
b) Perlindungan konsumen dalam industry keuangan merupakan salah satu tugas
dari Otoritas Jasa Keuangan. Apa yang menurut anda menjadi tantanagan
Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan perlindungan konsumen?

Selamat Mengerjakan

-Improvement is a proof!-

