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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Ekonomi Moneter (ESPA4227) bertujuan memberikan dasar 

pemahaman ekonomi di bidang moneter dan keuangan, selain 

memberi pemahaman dapat juga memperluas cakrawala pengetahuan di 

bidang keuangan. Mata kuliah terdiri dari sembilan modul yang dipaparkan 

secara verbal dengan bahasa yang mudah dipahami, grafis dengan berbagai 

macam kurva, dan matematis serta analitis. Mata kuliah ini mempunyai bobot 

tiga satuan kredit semester (3 sks) sehingga mahasiswa disarankan 

menyediakan waktunya dengan membaca dan mempelajari modul serta 

materi pendukung secara mandiri, mengikuti tutorial, serta mengerjakan 

latihan dan tugas. 

Adapun materi yang disajikan antara lain adalah: 

1. Peran Uang dalam Perekonomian 

2. Lembaga Keuangan 

3. Teori Permintaan Uang 

4. Teori Penawaran Uang 

5. Inflasi dan Kebijakan Target Inflasi 

6. Kebijakan Moneter 

7. Analisis IS-LM 

8. Neraca Pembayaran Indonesia dan Keuangan Internasional 

9. Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar. 

 

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP Ekonomi 

Moneter, mahasiswa disarankan mengikuti panduan belajar yakni: pertama, 

mahasiswa membaca secara cermat dan berusaha memahami materi yang 

disajikan dalam BMP ini. Selain itu, mahasiswa harus aktif mencari literatur, 

terutama yang berhubungan dengan keuangan negara, baik lewat media cetak 

maupun media audio visual. Kedua, buatlah rangkuman kecil secara baik dan 

benar setiap kali Anda mempelajari satu kegiatan belajar. Ketiga, Kerjakan 

tugas dan latihan secara maksimal dan ukur pemahaman Anda. Keempat, 

diskusi kepada teman, dan bertanya kepada tutor/dosen atau pembimbing jika 

belum memahami materi, baik secara langsung maupun melalui media yang 

telah disediakan.    

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah 

Ekonomi Koperasi, Anda dapat menghubungi Jurusan Ekonomi 

M 
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Pembangunan Universitas Terbuka melalui nomor telepon (021-7490941) 

pesawat 2105 atau 2109; melalui surat dengan alamat Ketua Jurusan 

Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Jl. Cabe 

Raya Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang 15148; atau melalui homepage 

Universitas Terbuka di http://www.ut.ac.id. 
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Kompetensi Umum dan Khusus 

 

Kompetensi Umum: mahasiswa diharapkan mampu menganalisis isu-isu 

ekonomi moneter terutama isu-isu moneter yang terjadi 

di Indonesia 

 

Kompetensi Khusus: 

1. menjelaskan ruang lingkup ekonomi moneter; 

2. menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan menggunakan uang ; 

3. menjelaskan komponen-komponen jumlah uang beredar dan uang 

primer; 

4. menerangkan konsep stok (stock) dan aliran (flow);  

5. menjelaskan proses penciptaan uang; 

6. menjelaskan angka pengganda uang; 

7. menjelaskan definisi lembaga keuangan; 

8. menjelaskan sejarah perbankan; 

9. menjelaskan fungsi bank umum; 

10. menjelaskan institusi perbankan di Indonesia; 

11. menjelaskan perbankan Syariah di Indonesia; 

12. menjelaskan sejarah perkembangan LKBB di Indonesia; 

13. menerapkan teori permintaan uang Klasik; 

14. menerapkan teori permintaan uang Keynes ; 

15. menerapkan teori permintaan uang Milton Friedman; 

16. menerapkan teori permintaan uang Tobin; 

17. menjelaskan definisi teori penawaran uang; 

18. menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang; 

19. menjelaskan teori penawaran uang tanpa bank; 

20. menjelaskan teori penawaran uang modern; 

21. menjelaskan konsep money multiplier; 

22. menjelaskan ekonomi sisi penawaran; 

23. menjelaskan pajak dan penawaran agregat; 

24. menjelaskan model penawaran uang melalui reserve requirement; 

25. menjelaskan kebijakan tingkat diskonto; 

26. menjelaskan definisi inflasi; 

27. menjelaskan faktor-faktor penyebab inflasi; 

28. menjelaskan teori-teori inflasi; 

29. menjelaskan dampak inflasi; 
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30. menjelaskan kebijakan-kebijakan penanggulangan inflasi; 

31. menjelaskan kebijakan target inflasi; 

32. menjelaskan berbagai hambatan dalam penerapan kebijakan target 

inflasi; 

33. menerangkan penerapan target inflasi di Indonesia; 

34. menjelaskan pengertian kebijakan moneter; 

35. menjelaskan fungsi kebijakan moneter; 

36. menjelaskan tujuan kebijakan moneter; 

37. menerangkan mekanisme kebijakan moneter; 

38. menjelaskan transmisi kebijakan moneter di Indonesia; 

39. menjelaskan tenggang waktu (lag) efek dari kebijakan moneter; 

40. menjelaskan mekanisme transmisi kebijakan moneter; 

41. menjelaskan kurva IS; 

42. menjelaskan kurva LM; 

43. menentukan keseimbangan di pasar barang; 

44. menentukan keseimbangan di pasar uang; 

45. menunjukkan keseimbangan perekonomian; 

46. menjelaskan kurva IS dalam perspektif Islam; 

47. menjelaskan kurva LM dalam perspektif Islam; 

48. menjelaskan neraca pembayaran Indonesia; 

49. menjelaskan statistik neraca pembayaran; 

50. menjelaskan komponen-komponen dalam neraca pembayaran; 

51. menjelaskan neraca pembayaran standar; 

52. menjelaskan neraca keuangan internasional; 

53. menjelaskan pasar keuangan internasional; 

54. menerangkan lembaga keuangan internasional; 

55. menerangkan motif-motif dilakukannya investasi internasional; 

56. menjelaskan sejarah dan sistem moneter internasional; 

57. menjelaskan kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia; 

58. menjelaskan keterkaitan antara nilai tukar dan perekonomian; 

59. menjelaskan hubungan antara kebijakan moneter dan sistem nilai tukar; 

60. menjelaskan perkembangan sistem dan kebijakan nilai tukar di 

Indonesia. 

 

 


