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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Ekonomi Internasional merupakan bidang studi yang 

memuat pengembangan wawasan secara global dalam hubungan dan 

teori-teori ekonomi internasional yang dimulai dari aliran merkantilis sampai 

dengan modern seperti spesialisasi perdagangan dan keunggulan 

perdagangan, lalu lintas devisa, valuta dan alat pembayaran internasional 

serta bentuk kerja sama antarnegara dan pasar modal internasional, dampak 

globalisasi persaingan bebas, agenda abad XXI. Perkuliahan ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan guru-guru bidang studi ekonomi, terutama 

dalam hal pengembangan wawasan ekonomi secara global. Oleh karena itu, 

perkuliahan ini sangat penting bagi Anda sebagai guru bidang studi ekonomi 

di SMA yang akan memberikan pengenalan mengenai ekonomi global atau 

ekonomi internasional kepada anak didik di tempat tugas Anda masing-

masing. 

 Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Internasional ini, Anda 

diharapkan akan memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Menjelaskan pokok inti ekonomi internasional. 

2. Menjelaskan teori-teori perdagangan internasional. 

3. Menjelaskan pasar valuta asing dan berbagai sistem kurs devisa. 

4. Menjelaskan neraca pembayaran internasional 

5. Menganalisis dan menjelaskan berbagai kebijakan ekonomi 

internasional. 

6. Menjelaskan bentuk-bentuk pasar bersama internasional. 

7. Menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan 

perdagangan internasional. 

8. Menganalisis kaitan pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi global. 

9. Menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi regional dan internasional. 

 

Materi mata kuliah ini disajikan dalam sembilan modul yang tersusun 

sebagai berikut: 

Modul 1.  Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Internasional. 

Modul 2.  Teori-teori Perdagangan Internasional. 

Modul 3.  Lalu Lintas Pembayaran Internasional dan Pasar Valuta Asing. 
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Modul 4.  Neraca Pembayaran Internasional. 

Modul 5.  Kebijakan Ekonomi Internasional. 

Modul 6.  Organisasi dan Kerja Sama Perdagangan Internasional. 

Modul 7.  Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Internasional. 

Modul 8.  Pertumbuhan Ekonomi dan Ekonomi Global. 

Modul 9.  Lembaga-lembaga Ekonomi Regional dan Internasional. 

 

Sebagian dari modul ini akan dilengkapi dengan media elektronik video, 

yang akan membantu Anda dalam memahami materi dalam mata kuliah 

Ekonomi Internasional ini. Agar Anda dapat berhasil dengan baik menguasai 

mata kuliah ini, ikutilah petunjuk umum berikut ini: 

1. Bacalah modul demi modul sampai mencapai tingkat penguasaan paling 

rendah 80%. 

2. Gunakan bahan pendukung sebaik-baiknya untuk memperkuat 

pemahaman Anda. 

3. Bentuklah kelompok kecil dan gunakan pertemuan tutorial untuk 

memantapkan penguasaan Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


