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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Pasar dan Instrumen Keuangan Islam merupakan salah satu 

mata kuliah bidang minat Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Terbuka. Untuk mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa 

dianjurkan telah menempuh mata kuliah Manajemen Keuangan serta Teori 

Portofolio dan Investasi.  

Mata kuliah ini membahas pasar dan struktur instrumen keuangan yang 

merupakan kebutuhan industri keuangan syariah saat ini. Dengan 

mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan aspek 

konvensional dan syariah dalam praktik instrumen keuangan Islam.  

Dengan bobot mata kuliah tiga SKS, Buku Materi Pokok Pasar dan 

Instrumen Keuangan Islam, yang merupakan bahan ajar utama bagi 

mahasiswa Universitas Terbuka, disusun menjadi sembilan modul. Berikut 

adalah sistematikanya.  

Modul 1 : Konsep Dasar Pasar dalam Islam. Modul pertama ini membahas 

pengertian pasar, pasar menurut beberapa sarjana muslim, 

mekanisme pasar, dan struktur pasar menurut Islam. Setelah 

mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan 

konsep pasar dalam Islam. 

Modul 2 : Obligasi Konvensional. Modul kedua berisi penjelasan tentang 

obligasi konvensional serta obligasi Indonesia dan negara lain. 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu 

menjelaskan konsep dasar obligasi konvensional dan praktik 

obligasi di beberapa negara. 

Modul 3 : Sukuk. Modul ketiga ini memperkenalkan dan membahas 

perkembangan sukuk serta mekanisme sukuk. Setelah 

mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan 

konsep dan mekanisme sukuk serta perbedaannya dengan obligasi 

konvensional. 

Modul 4 : Peringkat dan Legalitas Sukuk. Modul keempat berisi penjelasan 

tentang arti dan peran lembaga pemeringkat sukuk, pendekatan 

peringkat sukuk, prinsip peringkat sukuk, dan aspek legalitas, 

seperti syarat dokumentasi sukuk, legalitas penerbit, dan pembeli 

sukuk. Setelah mempelajari modul  ini, diharapkan Anda mampu 

menjelaskan konsep peringkat sukuk dan aspek legalitas sukuk. 
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Modul 5 : Isu Syariah dalam Transaksi Uang. Modul kelima menjelaskan 

transaksi valuta asing, fatwa MUI tentang transaksi tersebut, dan 

juga tawarruq. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda 

mampu menjelaskan isu syariah dalam transaksi mata uang. 

Modul 6 : Konsep dan Aplikasi Swap. Modul keenam berisi tentang 

pengertian swap dan jenis penghasilan transaksi. Selain itu, 

dijelaskan pula tentang swap syariah. Dengan mempelajari modul 

ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan perbedaan konsep dan 

aplikasi swap konvensional dengan swap syariah. 

Modul 7 : Pasar Sukuk di Malaysia. Modul ketujuh menjelaskan 

perkembangan pasar sukuk di Malaysia dan struktur serta 

infrastrukturnya. Setelah mempelajari modul ini, diharapkan 

Anda mampu menjelaskan perkembangan dan infrastuktur pasar 

sukuk di Malaysia, yang menguasai pasar sukuk berskala global. 

Modul 8 : Instrumen Keuangan. Modul kedelapan akan membahas sumber 

pendanaan jangka panjang dan jangka pendek serta instrumen 

derivatif, seperti kontrak berjangka, opsi, dan T-Bliss. Setelah 

mempelajari modul ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan 

alternatif sumber pendanaan dan instrumen keuangan yang biasa 

dilakukan oleh institusi keuangan konvensional. 

Modul 9 : Instrumen Derivatif Syariah. Modul kesembilan mempelajari opsi 

dalam Islam dan short selling dalam Islam. Setelah mempelajari 

modul ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan perspektif 

syariah dalam instrumen derivatif dan konsep short selling dalam 

Islam.  

 

Agar lebih memudahkan Anda mempelajari mata kuliah ini, berikut kami 

tampilkan pula peta kompetensi dari setiap modul yang harus Anda kuasai.  

Semoga dengan belajar dan berdoa, Anda dapat berhasil menguasai 

kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini dan bisa mendapatkan nilai 

yang maksimal.  

Selamat belajar dan berdoalah selalu. Semoga kesuksesan selalu 

menyertai Anda. 
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Peta Kompetensi 
EKMA4479/ Pasar dan Instrumen Keuangan Islam /3 sks 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


