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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Ekonomi Keuangan Internasional merupakan mata kuliah 
pendalaman dari Ekonomi Moneter. Mata kuliah ini menjelaskan 

tentang berbagai hal yang dipelajari dalam keuangan internasional, mulai dari 
neraca pembayaran internasional sampai pada integrasi ekonomi 
internasional. Pembahasan dalam modul ini disampaikan secara panjang 
lebar untuk membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa. Beberapa studi 
kasus diberikan untuk mempermudah cara memahami permasalahan yang 
disampaikan. Dengan cara seperti ini diharapkan mahasiswa lebih mudah 
mengikuti alur pemikiran yang disampaikan dalam mata kuliah ini. 

 M

Materi Ekonomi Keuangan Internasional terdiri dari 9 modul yang 
diorganisasikan sebagai berikut: 

Modul 1 Menjelaskan sistem  pembayaran dan neraca pembayaran 
internasional. Beberapa materi yang dipelajari di dalamnya 
adalah sistem transaksi internasional dan neraca pembayaran 
internasional.  

Modul 2 Menjelaskan nilai tukar dan pasar uang internasional. Pokok 
bahasan yang diulas dalam modul ini adalah pasar nilai tukar, 
jenis transaksi dan faktor yang mempengaruhi nilai tukar serta 
pasar keuangan internasional.  

Modul 3 Menjelaskan uang, suku bunga, dan nilai tukar. Materi yang 
terangkum di dalamnya antara lain uang, suku bunga dan nilai 
tukar serta keseimbangan suku bunga, inflasi dan nilai tukar.  

Modul 4 Menjelaskan teori harga pada sistem keuangan internasional. 
Pokok bahasan yang dirangkum dalam kegiatan belajar dalam 
modul ini antara lain teori keseimbangan nilai tukar serta 
penentuan nilai tukar.  

Modul 5 Menjelaskan sistem keuangan internasional. Materi yang 
dibahas dalam modul ini antara lain sejarah sistem keuangan 
internasional dan jenis-jenis sistem keuangan internasional,  

Modul 6 Menjelaskan integrasi ekonomi  internasional. Pokok bahasan 
dalam modul ini antara lain mencakup teori integrasi ekonomi, 
efek kreasi dan diversi integrasi ekonomi, serta implementasi 
integrasi ekonomi di beberapa negara. 

Modul 7 Menjelaskan pasar modal internasional. Titik berat 
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pembahasan dalam modul ini terletak pada paar modal 
internasional, keuntungan perdagangan serta pertumbuhan 
perdagangan eurocurrency. 

Modul 8 Menjelaskan bentuk sistem investasi dan pendanaan 
internasional. Pokok bahasan dalam modul ini antara lain 
investasi asing langsung, sifat dan karakter FDI, sejarah 
singkat Asean Economic Community (AEC) dan dampak 
bantuan luar negeri terhadap pembangunan. 

Modul 9 Menjelaskan krisis ekonomi di indonesia. Pokok bahasan 
dalam modul ini antara lain pembangunan Indonesia era 90-an, 
krisis keuangan Asia Tenggara, krisis moneter di Indonesia, 
serta akar masalah krisis keuangan.  

 
Anda diharapkan dapat mempelajari mata kuliah ini dengan  cermat. 

Ulangi bagian yang dianggap sulit, diskusikan dengan rekan Anda atau 
dengan tutor anda. Diskusi dapat pula dilakukan melalui forum jurusan 
Ekonomi Pembangunan atau pada saat tutorial online. Untuk menguji sampai 
sajauh mana pemahaman anda, kerjakan latihan dan tes formatif pada setiap 
akhir kegiatan belajar. Dengan belajar tekun dan kontinyu, Anda akan 
menguasai kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini. 
 
Selamat belajar 
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