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2. Tujuan
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami
beberapa konsep dasar teori ekonomi internasional. Khususnya yang
berhubungan dengan teori dan kebijakan perdagangan internasional serta teori
dan kebijakan keuangan/pembayaran internasional. Mahasiswa juga
diharapkan dapat memahami perkembangan ekonomi, keuangan dan
perdagangan internasional di era global, baik pada tingkat regional (kawasan
perdagangan bebas ASEAN atau AFTA) maupun tingkat internasional
(misalnya APEC).
3. Deskripsi isi
Mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep dan ruang lingkup ekonomi
internasional, teori-teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan
internasional, organisasi dan kerjasama perdagangan internasional, system
moneter internasional, teori dan praktek perdagangan valuta asing, teori dan
kebijakan balance of payment, sistem pembiayaan dan pembayaran
internasional, bisnis internasional (MNC), dan kebijakan ekonomi makro
terbuka untuk menjaga keseimbangan internal dan eksternal.
4. Pendekatan pembelajaran:
 Metode : ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas/resitasi, bedah
kasus/review jurnal
 Tugas : makalah, penyajian, diskusi
 Media : OHP, LCD

5. Evaluasi
 Kehadiran
 Makalah
 Penyajian dan diskusi
 UTS
 UAS
6. Rincian materi perkuliahan tiap pertemuan
Pertemuan 1 : Konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi internasional,
pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
Pertemuan 2 : Teori-teori perdagangan internasional: praklasik dan klasik
Pertemuan 3 : Teori-teori perdagangan internasional: teori modern
Pertemuan 4 : Teori-teori perdagangan internasional: current theory of
international trade
Pertemuan 5 : Kebijakan perdagangan internasional: kebijakan ekspor dan
kebijakan impor
Pertemuan 6 : Kebijakan perdagangan internasional:: kebijakan perdagangan
lainnya
Pertemuan 7 : Organisasi dan kerja sama perdagangan internasional
Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)
Pertemuan 9 : Sistem moneter internasional: perkembangan sistem moneter
internasional, krisis moneter internasional
Pertemuan 10 : Foreign currency/foreign exchange: faktor-faktor yang
mempengaruhi kurs valas, hubungan kurs valas dengan inflasi
dan tingkat bunga
Pertemuan 11 : Balance of payment: pengertian, kegunaan dan posisi balance
of payment, mekanisme adjusment posisi balance of payment
Pertemuan 12 : International financing and payment: sumber dan metode
pembiayaan internasional, sistem pembayaran internasional
Pertemuan 13 : Arus modal dan bisnis internasional, bisnis internasional,
multinational corporation
Pertemuan 14 : Kebijakan ekonomi makro terbuka: kebijakan fiskal untuk
mencapai keseimbangan internal dan eksternal
Pertemuan 15 : Kebijakan ekonomi makro terbuka: kebijakan moneter untuk
mencapai keseimbangan internal dan eksternal
Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)
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