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Tinjauan Mata Kuliah   
 

ata kuliah ESPA4420 Ekonomi Keuangan Internasional  membahas tentang 
konsep dasar perdagangan internasional dan tata kelola keuangan Internasional 

akibat adanya integrasi ekonomi. perdagangan internasional dan integrasi ekonomi 
yang memuat pengembangan wawasan tidak saja nasional namun secara global 
menimbulkan berbagai permasalahan tentang tata kelola ekonomi yang terkait dengan 
kepentingan ekonomi masing-masing negara. Buku Materi Pokok (BMP) ini memuat 
teori-teori perdagangan modern, perdagangan bebas antar beberapa Negara kawasan, 
system pembayaran internasional, inlasfi, suku bunga dan nilai tukar, serta system 
keuangan Internasional. 

  Setelah mengikuti perkuliahan Ekonomi Keuangan Internasional ini, Anda 
diharapkan akan memiliki kemampuan dalam menjelaskan lingkungan keuangan 
internasional, pasar valuta dan instrumen keuangan  internasional, perilaku dan sistem 
nilai tukar, instrumen derivatif valuta asing. Selain subpokok bahasan tersebut Anda 
diharapkan juga mampu untuk memberi contoh bentuk investasi dan sistem pendanaan 
internasional, serta struktur modal dan modal kerja internasional.  

Bentuk penyajian dalam buku materi pokok (BMP) mata kuliah Ekonomi 
Keuangan Internasional terdiri dari 9 (sembilan) modul dengan perincian masing-
masing bahasan sebagai berikut,  
Modul 1  :  Sistem pembayaran dan neraca pembayaran internasional 
Modul 2  :  Pengertian nilai tukar dan pasar uang internasional 
Modul 3  :  Keseimbangan inflasi, return, suku bunga dan nilai tukar 
Modul 4  :  Teori harga pada sistem keuangan internasional 
Modul 5  :  Sistem keuangan internasional  
Modul 6  :  Integrasi ekonomi internasional  
Modul 7  :  Pasar modal internasional  
Modul 8  :  Bentuk investasi dan sistem pendanaan internasional, dan 
Modul 9  :  Krisis ekonomi di Indonesia 

 
Tujuan yang diharapkan dari mata kuliah Ekonomi Keuangan Internasional 

(ESPA4420) ini adalah Anda diharapkan mampu menjelaskan lingkungan keuangan 
internasional secara lebih spesifik.  Secara keseluruhan pokok materi yang dibahas 
dalam BMP ini digambarkan dalam Peta Kompetensi Ekonomi Internasional.  

Panduan belajar yang disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal 
adalah: pertama, Anda membaca secara cermat dan berusaha memahami materi yang 
disajikan terutama dalam BMP ini. Selain itu Anda harus aktif mencari literature lain 
yang berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi internasional baik melalui media 
cetak, digital maupun audio visual. Kedua, untuk mengukur kemampuan penguasaan 
materi, kerjakan latihan dan tes formatif tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. 
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Ketiga, melakukan evaluasi dengan mencocokkan hasil jawaban dengan kunci 
jawaban. Jika hasil yang Anda peroleh benar lebih dari 80%, artinya Anda dapat 
melanjutkan ke modul berikutnya, namun bila kurang , sebaiknya Anda mengulang 
mempelajari kembali terutama bagian yang kurang Anda mengerti. Keempat, adalah 
bertanya kepada teman, dosen/tutor atau pembimbing Anda.    
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