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Minggu
ke
I

Pokok Bahasan
dan TIU
Ekonomi Internasional
(Suatu Pendahuluan)
TIU :
Mahasiswa dapat memahami
Ekonomi Internasional, ruang
lingkup
ekonomi
internasional,
hubungan
ekonomi internasional dengan
ilmu-ilmu ekonomi laindan
alasan-alasan suatu negara
berdagang dengan negara lain

Sub Pokok Bahasan dan Sasaran Belajar

Cara
Pengajaran

Media

1.1. Pengertian Ekonomi Internasional dan Ruang
Lingkupnya
Mahasiswa diharapkan dapat :
Menjelaskan arti / definisi ekonomi internasional

Menjelaskan masalah pokok yang dihadapi

ekonomi internasional
Mengerti arti pentingnya studi tentang ekonomi

internasonal
Menguraikan
ruang
lingkup
ekonomi

internasional
Mengetahui asumsi dasar yang digunakan dalam

analisis teori perdagangan internasional

Kuliah
mimbar

Papan
tulis,
OHP

Tugas

Ref.1
Hal 14-15

Ref. 4
Hal 4-9

1.2. Hubungan Ekonomi Internasional dengan IlmuIlmu Ekonomi Lain
Mahasiswa diharapkan dapat :
Menjelaskan kaitan antara ekonomi internasional

dengan ekonomi mikro
Menjelaskan kaitan antara ekonomi internasional

dengan ekonomi makro
Menggambarkan diagram hubungan ekonomi

internasional dengan ilmu ekonomi lain serta
menguraikannya dengan rinci
Menjelaskan tujuan teori ekonomi internasional

serta asumsi yang dipakai dalam analisisnya
1.3. Alasan suatu negara Berdagang dgn Negara
Lain
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mengerti bahwa harga yang berbeda bisa menjadi

penyebab terjadinya perdagangan antar negara
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II & III

Mengerti bahwa selera bisa menjadi penyebab
terjadinya perdagangan antar negara
Mengerti bahwa pendapatan berbeda dpt menjadi
penyebab terjadinya perdagangan antar negara
Menjelaskan model yang sederhana terjadinya
perdagangan internasional
Membuat dan menguraikan kurva analisa parsial
perdagangan internasional

Teori-teori
Internasional

Perdagangan 2.1. Teori Perdagangan Pra-Klasik
Mahasiswa diharapkan dapat :
Menjelaskan ide pokok merkatilisme

TIU :
Menjelaskan kebijakan perdagangan (trade

Mahasiswa dapat memahami
policy) merkantilisme
fase-fase teori perdagangan  Menjelaskan kebijakan perdagangan Neo
merkantilisme
internasional dari era PraKlasik, Klasik hingga Teori  Menjelaskan kritik David Hume terhadap teori
yang dikemukakan oleh aliran merkantilisme
Modern yang berlaku saat ini
Menguraikan kritik / pendapat Adam Smith

tentang Merkantilisme
2.2. Teori Perdagangan Klasik
2.2.1. Teori Perdagangan “Keunggulan Mutlak
(Absolute Advantage dari Adam Smith)
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mengemukakan isi teori “keunggulan mutlak”

dari Adam Smith
Mengilustrasikan teori absolute advantage

sehingga terjadi perdagangan yg saling
menguntungkan diantara dua negara


Mengetahui

asumsi

pokok
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teori

absolute

Kuliah
mimbar

Papan
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n seperti
pada ref. 1
hal 29-30

Ref. 1
Hal 29-32

SATUAN ACARA PERKULIAHAN
MATA KULIAH EKONOMI INTERNASIONAL
KODE / SKS : KK-022339 / 3 SKS







advantage
Mengetahui manfaat (gain from trade) dari
spesialisasi produksi
Membuat matrik gain from trade berdasarkan
teori absolute advantage
Mengetahui kelemahan teori absolute advantage
dari Adam Smith

2.2.2. Teori Perdagangan “Keunggulan Komparatif
(Comparative Advantage)” dari David Ricardo
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mengemukakan Cost Comparative Advantage

Theory (labor efficiency)
Menjelaskan bekerjanya teori cost comparative

sehingga sampai terjadi perdagangan antar
negara
Menjelaskan dan memberi contoh manfaat

perdagangan internasional (gain from trade)
melalui teori comparative advantage
Menjelaskan manfaat perdagangan internasional

ditinjau dari kenaikan produksi dunia
Menjelaskan dan memberi contoh teori

production comparative advantage (labor
productifity) dari David Ricardo
Menguraikan kelemahan teori keunggulan

komparative
2.3. Teori Perdagangan Internasional Modern
Mahasiswa diharapkan dapat :
Menjelaskan isi “The propotional factors theory”

dari Eli Heckscher dan Bertil Ohlin (Teori H-O)
Menjelaskan paradoks Leontief

Menjelaskan teori “Opportunity cost” dari G.
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Harberler
Menjelaskan teori “Offer curve / reciprocal
demand (OC / RD) yang dikemukakan oleh
Marshall dan Edgeworth
Menguraikan analisis manfaat perdagangan
internasional menurut Edgeworth-Bowley Box
Diagram
Menyusun matrix comparative advantage

2.4. Teori Perdagangan Internasional Terkini
Mahasiswa diharapkan dapat :
Menjelaskan International Product Life Cycle

(IPLC) Theory
Menjelaskan competitive advantage of nation

dari Michael Porter
Menjelaskan hyper competitive dari Richard

D’Aveni
Menjelaskan
competitive
liberalization

(persaingan liberalisasi)
IV

dan Cara 4.1. Instrumen pendukung pembayaran internasional
Internasional Mahasiswa diharapkan dapat :
Menguraikan peranan bank dalam lalu lintas

pembayaran internasional
Menjelaskan pola hubungan antar bank dalam

TIU :
menyelesaikan hutang piutang diantara mereka
Mahasiswa dapat memahami
instrumen
pendukung  Menjelaskan skema pembayaran antar negara
dengan sistem desentralisasi dan sentralisasi
pembayaran
internasional,
terminologi penting pada
pentingdlm
pembayaran
pembayaran
internasional, 4.2.Terminologi
transaksi pembayaran dan internasional
pembiayaan serta berbagai Mahasiswa diharapkan mampu :
cara
pembayaran  Mengerti arti wesel dagang dan hal-hal yang

Ref. 1
Hal 57-61

Lalu Lintas
Pembayaran
(PI)
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terkait dengannya
Membedakan antara mata uang kuat (hard
currency) dengan mata uang lemah (soft
currency)
Mengetahui arti hedging dan perlunya
penggunaan hedging
Mengerti maksud arbitrase (arbitrage) dan
mengetahui sebab timbulnya arbitrase
Membedakan transaksi pembayaran dengan
transaksi pembiayaan

4.3. Cara-cara pembayaran Internasional
Mahasiswa diharapkan mampu :
Mengetahui empat kelompok besar cara

pembayaran internasional
Menjelaskan dan memberi contoh pembayaran

internasional dengan privat compensation
Mengetahui cara pembayaran internasional

melalui surat wesel dagang










Mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam surat
wesel
Menjelaskan jenis-jenis surat wesel yang biasa
digunakan dalam pembayaran internasional
Menjelaskan cara pembayaran internasional
melalui berbagai cara pembayaran tunai seperti
wesel bank atas tunjuk, telegraphic transfer, L/C
tunai, travelers L/C, travelers check, international
money
order,cek
perorangan
&
uang
kertas/logam
Mengetahui definisi L/C dan pihak-pihak yang
terkait dalam transaksi L/C
Menguraikan prosedur penggunaan L/C
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V

Retriksi
Internasional

Perdagangan





TIU :
Mahasiswa dapat memahami
berbagai kebijakan yang
ditempuh oleh negara atau
kartel







Mengetahui
cara
pembiayaan
perdagangan internasional melalui
terbuka (open account)

transaksi
rekening

Menguraikan sifat dan keuntungan / kelemahan
masing-masing sistem tarif
Menguraikan tujuan dan fungsi tarif bea masuk
Menjelaskan arti tarif nominal
Menjelaskan arti tarif proteksi efektif dan
menghitung besarnya tarif tersebut
Menerangkan kebijakan infant industry argument
Menerangkan proteksi edukatif beserta ciri-ciri
atau karakteristiknya

5.3. Kebijakan Impor Non-Tariff Barrier
Mahasiswa diharapkan mampu :
Mendefinisikan kebijakan non-tariff barrier

Menguraikan berbagai instrumen kebijakan non
tariff
Mendefinisikan pengertian kuota

Menjelaskan sistem kuota dan efek-efek kuota

Menguraikan macam-macam kuota impor

Menjelaskan pengertian dan tujuan subsidi

5.4. Kebijakan Perdagangan yang Lain
Menjelaskan makna kebijakan dumping
Menguraikan berbagai tipe dumping beserta

pengaruhnya
Mengerti arti “injury test” sebagai media

pembuktian terjadinya perdagangan luar negeri
yang tidak jujur (unfair trade)
Mengetahui dan memberi contoh international

cartel
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Pasar Valuta Asing (Valas)

6.1. Pengertian Valas
Mahasiswa diharapkan dapat :
Menerangkan arti valas dan kurs

Menjelaskan penyebab timbulnya perbedaan

tingkat kurs
Meyebutkan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam

transaksi valas
Menerangkan skema pasar valas


Kuliah
mimbar

Papan
tulis,
OHP

Ref. 2
Hal. 225
No.18-30

Ref.3
Hal.137

Kuliah

Papan

Ref.2

Ref.2

TIU :
Mahasiswa dapat memahami
arti valas, fungsi pasar valas,
sistem kurs, teori yang
berkaitan dengan valas dan
pendapatan
para
tokoh
tentang kurs yang berubah6.2. Fungsi Pasar Valas dan Sistem Kurs
ubah
Menerangkan fungsi-fungsi pokok pasar valas

dalam membantu kelancaran lalu lintas
pembayaran internasional
Mengetahui alasan tindakan spekulasi pasarvalas

Membuat dan menjelaskan kurva permintaan dan

penawaran valas
Menjelaskan berbagai sistem kurs valas

Menerangkan mekanisme pengawasan devisa

(exchange control)

6.3. Teori Purchasing Power Parity (PPP) dan Kurs
yang Berubah-ubah
Menerangkan dasar teori PPP

Menghitung kurs berdasarkan teori PPP

Mengetahui persyaratan berlakunya sistem kurs

yang berubah-ubah
Menerangkan argumen tokoh yang setuju

terhadap kurs yang berubah-ubah
Menerangkan argumen tokoh yang tidak setuju

terhadap kurs yang berubah-ubah
VII

Neraca

Pembayaran 7.1. Neraca Pembayaran Internasional
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Internasional

Mahasiswa diharapkan dapat :
Mendefinisikan
arti
neraca
pembayaran
internasional
Memberi contoh transaksi ekonomi internasional

Membedakan transaksi debet dan transaksi kredit

Mengetahui dasar waktu pencatatan transaksi

perdagangan neraca pembayaran internasional

mimbar

tulis,
OHP

Hal.12-15

Hal.55

8.1. Analisis Neraca Pembayaran Internasional
Mahasiswa diharapkan mampu :
Mengetahui alasan suatu negara disebut negara


Kuliah
mimbar

Papan
tulis,
OHP

Ref.2
Hal 224
No.16 & 34

Ref.2
Hal.75-85



TIU :
Mahasiswa dapat memahami
arti
neraca
pembayaran
internasional, transaksi yang
bersifat internasional, pos-pos
dalam neraca pembayaran
internasional, neraca hutang 7.2. Pos-pos Dasar Neraca Pembayaran
pihutang luar negeri dan  Membaca dan menafsirkan pos-pos dasar neraca
pembayaran
hubungan neraca pembayaran
internasional dengan neraca  Melakukan pengelompokan pos-pos dasar neraca
pembayaran berdasarkan tujuannya
hutang pihutang luar negeri
Mengetahui jenis transaksi yang dikategorikan

sebagai transaksi dagang
Mengetahui jenis transaksi yang dikategorikan

sebagai pendapatan modal
Mengetahui jenis transaksi yang dikategorikan

sebagai transaksi unilateral
Mengetahui jenis transaksi yang dikategorikan

sebagai transaksi penanaman modal asing
Mengetahui jenis transaksi yang dikategorikan

sebagai transaksi piutang jangka panjang
Mengetahui jenis transaksi yang dikategorikan

sebagai transaksi piutang jangka pendek
Mengetahui jenis transaksi yang dikategorikan

sebagai transaksi sektor moneter
Mengetahui dan membuat neraca transaksi

berjalan dan neraca transaksi modal
VIII

Analisis Neraca Pembayaran
TIU ;
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Mahasiswa dapat memahami
konsep umum negara debiturnegara kreditur, investasi
luar negeri, debt service
capacity,
disekuilibrium
neraca pembayaran, neraca
pembayaran defisit / surplus
dan
fluktuasi
neraca
pembayaran











debitur
Mengetahui alasan suatu negara disebut negara
kreditur
Megetahui masalah-masalah tertentu yang dapat
dijawab oleh analisis investasi luar negeri
Melakukan penggolongan pos-pos neraca
pembayaran untuk investasi luar negeri
Mengetahui kegunaan analisis debt service
capacity
Mangetahui berbagai indikator debt service
capacity

8.2. Analisis Ekuilibrium – Disekuilibrium
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mengetahui berbagai pengertian disekuilibrium

neraca pembayaran internasional
Mengetahui konsep pokok disekuilibrium neraca

pembayaran
Mengetahui beberapa konsepsi mengenai

surplus-defisitnya neraca pembayaran
Membedakan macam-macam disekuilibrium

neraca pembayaran internasional
IX

Neraca Perdagangan
TIU :
Mahasiswa dapat memahami
mekanisme
perdagangan
antar daerah, antar bangsa,
permintaan
impor
&
penawaran ekspor, masalah
elastisitas, biaya transpor, bea
dan subsidi, devaluasi dan

9.1. Neraca Perdagangan dengan Pendekatan Analisis
Parsial
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mengetahuinya terjadinya keadaan ekuilibrium

pada perdagangan antar daerah
Melukiskan kurva permintaan & penawaran pada

perdagangan antar daerah
Mengetahui
“factor
endowment”
yg

menyebabkan kurva penawaran menjadi berbeda
pada bangsa yang berbeda

9

Kuliah
mimbar
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revaluasi,
ekuilibrium
perekonomian
terbuka,
pengaruh
ekspor
dan
pendekatan IS-LM













Mengetahui
hal-hal
yang
membedakan
perdagangan antar daerah dengan perdagangan
antar bangsa (perdagangan internasional)
Mengetahui kurva permintaan dan penawaran
pasar beserta kurva-kurva turunannya yg menjadi
kurva permintaan impor & penawaran ekspor
Mengetahui bagaimana peran elastisitas dalam
mempengaruhi perdagangan internasional
Menjelaskan asumsi perdagangan internasional
tanpa biaya transpor adalah tidak realistis
Menjelaskan pengaruh bea dan subsidi terhadap
perdagangan internasional
Menerangkan pengaruh besaran ekspor / impor
terhadap devaluasi dan revaluasi

9.2. Neraca Perdagangan dengan Pendekatan Analisis
Pendapatan Nasional
Menemukan hubungan timbal balik antara nilai
nilai pos tertentu neraca pembayaran luar negeri
dengan tingkat pendapatan suatu negara
Mangetahui asumsi yang dipakai pada

perkonomian terbuka
Menghitung pendapatan nasional ekuilibrium

dalam perekonomian terbuka
Mengetahui pengaruh perubahan ekspor terhadap

neraca perdagangan
Menerangkan
pendekatan
IS-LM
dalam

mempersoalkan pengaruh pos perdagangan luar
negeri terhadap tingkat pendapatan nasional
X

Organisasi dan Kerjasama 10.1. Teori Tahapan Integrasi Ekonomi Regional
Perdagangan Internasional
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mengetahui proses tahapan kerjasama dan
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TIU :
Mahasiswa dapat memahami
bentuk integrasi ekonomi
regional, trade creation &
trade difersion, organisasi dan
kerjasama
bilateral,
multilateral dan kerjasama
sektoral
















integrasi ekonomi regional
Mengetahui dan memberikan salah satu contoh
Trade Pre---ency Arrangement (TPA)
Mengetahui dan memberikan salah satu contoh
Free Trade Area (FTA)
Mengetahui
Custom
Union
(CU)
dan
membedakannya dengan FTA
Mengetahui dan memberikan salah satu contoh
Common Market (CM)
Mengetahui dan memberikan salah satu contoh
Monetery Union (MU)
Mengetahui pengertian Trade Creation
Mengetahui pengaruh Positif Trade Creation dan
menuliskan terjadinya Trade creation dlm kurva
Menjelaskan asal usul terjadinya Trade
Differsion dan membuat grafik atau kurvanya

10.2. Organisasi dan Kerjasama Perdagangan
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mampu menerangkan dan memberi banyak

contoh organisasi yang bersifat multilateral
Menjelaskan prinsip-prinsip yang dianut oleh

GATT (GATT Clause)
Menguraikan perundingan yang telah dilakukan

GATT dalam mengurangi hambatan perdagangan
Menguraikan hasil perundingan putaran Uruguay

Menguraikan dan memberikan banyak contoh

organisasi multilateral regional
Menguraikan
Asian
Pasific
Economic

Coorperation, hasil-hasil sidangnya & agendanya
Mengetahui mekanisme kerjasama sektoral

beserta tujuannya
Menguraikan tiga tipe Internasional Comodity
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Agreement (ICA)
kerjasama sektoral
XI

yang

terkandung

dalam

Sistem
Keuangan
Ekonomi Internasional

dan 11.1. Sistem Devisa
Mahasiswa diharapkan dapat :
Menerangkan fase-fase internasional monetery

TIU :
regimes
Mahasiswa dapat memahami  Menyebutkan macam-macam sistem devisa
internasional
sistem-sistem devisa dasar,
sistem standar emas, sistem  Menjelaskan bagaimana sistem standar emas bisa
menjasi sistem devisa
kurs mengambang, sistem
pengawasan
devisa,
dan  Menguraikan empat macam kurs valas dalam
sistem standar emas
sistem devisa dengan kurs
tambatan












Mengenal berbagai istilah lain dari sistem kurs
mengambang
Membedakan antara clean float dan dirty float
sistem
Mengidentifikasi syarat-syarat pokok berlakunya
sistem kurs bebas
Mengenal dan menguraikan sistem pengawasan
devisa
Menguraikan syarat-syarat yang diperlukan agar
suatu sistem devisa dapat disebut sebagai sistem
pengawasan devisa
Menguraikan sistem devisa dengan kurs
tambatan

11.2. Pola Kebijakan Devisa
Mengetahui faktor-faktor penyebab adjusted peg

dan dirty float sulit dibedakan
Mengetahui mekanisme doktrin paritas daya beli
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XII

(purchasing power parity concept) dari Gustav
Cassel
Menerangkan terjadinya over valuation / under
valuation mata uang dalam negeri sekaligus
menjabarkannya dalam kurva
Menguraikan hipotesis siklus devaluasi negaranegara berkembang
Menerangkan kebijakan devaluasi yang sering
tidak disukai masyarakat

Perusahaan
Multinasional 12.1. Sifat-sifat dan Faktor-faktor yang
(Multinasional Company /
mempengaruhi MNC
MNC)
Mahasiswa diharapkan dapat :
Mengetahui faktor yang dapat menentukan

TIU :
karakteristik MNC
Mahasiswa dapat memahami  Membedakan ekspansi vertikal dengan ekspansi
horizontal
sifat-sifat MNC, faktor-faktor
yang
mempengaruhi  Mengetahui berbagai tujuan investasi langsung di
luar negeri
keputusan MNC, faktor non
ekonomi MNC, efek global  Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan MNC (manfaat investasi langsung di
MNC, manfaat MNC bagi
luar negeri)
negara induk, konflik di
negara induk, manfaat bagi  Mengetahui berbagai faktor nonekonomi yang
dapat mempengaruhi berbagai keputusan MNC
negara penerima, kerugian
Menguraikan sumber kekuatan bersaing MNC

negara
12.2. Efek Global MNC
Menerangkan efek positif dan negatif bagi
kesejahteraan penduduk dunia
Menerangkan manfaat MNC bagi negara induk

Menguraikan konflik yg muncul di negara induk

Menjelaskan manfaat bagi negara penerima

Menjelaskan kerugian bagi negara penerima
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Menguraikan pengaturan bagi negara penerima
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