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                          U UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
                       FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI 
 
        FRM/FISE/Manajemen/KI 
        8 September 2009 
 

 
RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

(Pertemuan 1) 
 

Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS Teori 

Semester  : Gasal / VII 

Kompetensi dasar :  

Mahasiswa dapat memahami karakteristik perusahaan domestik dan perusahaan 

multinasional 

Indikator ketercapaian:  

a. Mahasiswa mampu memberi gambaran dan menjelaskan mengenai perusahaan 
multinasional 

b. Mahasiswa mampu memahami karakteristik manajemen keuangan internasional 
c. Mahasiswa mampu membedakan cara pengelolaan keuangan perusahaan 

multinasional dan perusahaan domestik 
Materi pokok  : 

a. Perusahaan Multinasional 
b. Manajemen Keuangan Internasional 
c. Pemberian soal kasus manajemen keuangan internasional 

 
Kegiatan Perkuliahan 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan pertama kuliah diawali dengan 
menyampaikan kontrak perkuliahan antara 
dosen dengan mahasiswa, yang kemudian 
dilanjutkan dengan penyampaian materi 
perkuliahan oleh dosen dengan proses 
komunikasi dua arah. Proses ini 
memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk berinteraksi langsung 
dengan dosen pada setiap pembahasan 
materi perkuliahan 

 
 
150 menit, yang terdiri dari 
115 menit untuk 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 35 menit terakhir 
untuk menutup perkuliahan 
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Metode                       : Tatap Muka yaitu 15 menit pertama untuk pendahuluan kemudian 

100 menit kedua dialokasikan untuk memberikan ceramah 
perkuliahan oleh dosen dan 35 menit terakhir untuk menutup 
perkuliahan yang terdiri dari tanya jawab dan mendiskusikan kasus 
yang diberikan 

 
Media   : Buku ajar 

Sumber bahan          : Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 
BPFE, Yogyakarta  

 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 

       Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 2) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
 
Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem moneter internasional 
 
Indikator ketercapaian: 
 

a. Mahasiswa mampu memahami sejarah sistem moneter internasional 
b. Mahasiswa mampu memahami dan mengerti sistem penetapan kurs 
c. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang keberadaan organisasi IMF dan sistem 

moneter eropa 
 
Materi pokok  : 
 

a. Sejarah sistem moneter internasional 
b. Sistem penetapan kurs 
c. Sistem moneter eropa 
d. International monetary fund (IMF) 
e. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

(Pertemuan 3) 
 

Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
 
Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang seluk-beluk neraca pembayaran  
 
Indikator ketercapaian: 

a. Mahasiswa mengerti mengenai struktur neraca pembayaran 
b. Mahasiswa diharapkan memahami mengenai mekanisme penyesuaian dan 

ketidakseimbangan neraca pembayaran 
c. Mahasiswa mampu mengerti mengenai aliran barang, jasa dan modal 
d. Mahasiswa mengerti bagaimana menentukan strategi dalam menghadapi defisit 

transaksi berjalan 
 
Materi pokok  : 

a. Struktur neraca pembayaran 
b. Ketidakseimbangan neraca pembayaran dan mekanisme penyesuaian 
c. Aliran barang, Jasa dan Modal 
d. Strategi menghadapi defisit transaksi berjalan 
e. Pemberian soal kasus manajemen keuangan internasional 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

(Pertemuan 4) 
 

Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan mengenai tata cara penentuan kurs mata 
uang asing  
 
Indikator ketercapaian: 
Mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menentukan kurs mata uang asing 
 
Materi pokok  : 

a. Kesinambungan dalam penentuan kurs 
b. Faktor yang mempengaruhi kurs 
c. Peranan bank sentral 
d. Pemberian soal kasus manajemen keuangan internasional 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 
kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 5) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar valuta asing 
 
Indikator ketercapaian: 
Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pasar valuta asing 
 
Materi pokok  : 

a. Organisasi pasar valuta asing 
b. Tipe transaksi 
c. Pasar spot, pasar forward 
d. Kurs silang 
e. Arbitase segitiga 
f. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 

(Pertemuan 6) 
 

Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pasar futures dan opsi valuta asing dengan baik 
 
Indikator ketercapaian: 
Mahasiswa dapat memahami bagaimana mekanisme transaksi futures dan opsi terhadap 
mata uang asing 
 
Materi pokok  : 

a. Pasar futures  
b. Pasar opsi valuta asing 
c. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
 
 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
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berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 7) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa dapat memahami mengenai kondisi paritas internasional 
 
Indikator ketercapaian: 
Mahasiswa  memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kondisi paritas internasional 
 
Materi pokok  : 

a. Arbitrase dan kondisi paritas 
b. Paritas daya beli 
c. Paritas tingkat bunga 
d. Efek Fischer internasional 
e. Kurs forward sebagai prediktor kurs spot masa mendatang 
f. Prediksi kurs mata uang 
g. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
 
 



 14

perkuliahan pada hari tersebut. 
 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 8) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

Kompetensi dasar :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami semua materi yang telah diberikan dari pertemuan 
pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. 
 
Indikator ketercapaian: 

a. Mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan yang telah diberikan 
b. Mahasiswa memiliki daya ingat (retention) yang baik akan semua materi yang telah 

diberikan 
c. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh untuk memecahkan 

persoalan dalam manajemen keuangan internasional yang dihadapi 
 
Materi pokok  : 
Materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh 
 
Kegiatan Perkuliahan 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Ujian tulis tengah semester. Materi yang 
diujikan adalah perkuliahan dari pertemuan 
pertama sampai dengan ketujuh 

 
 90 menit 
 
 

 
Metode                       : Ujian Tulis   
Media   : Soal-soal ujian tulis 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
Penilaian  : 30% dari keseluruhan total penilaian perkuliahan yang berjumlah  

                                      100% 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 9) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang eksposur transaksi, eksposur 
operasi, eksposur ekonomi, maupun eksposur konversi. 
 
Indikator ketercapaian: 
Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang pengetahuan eksposur transaksi 
maupun eksposur dan manajemen konversi 
 
Materi pokok  : 

a. Mengukur dan mengantisipasi eksposur transaksi 
b. Mengukur dan mengantisipasi eksposur operasi 
c. Mengukur dan mengantisipasi eksposur ekonomi 
d. Mengukur dan mengantisipasi eksposur konversi 
e. Eksposur dan manajemen konversi 
f. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 10) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen modal kerja 
internasional 
 
Indikator ketercapaian: 
Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami permasalahan manajemen 
modal kerja internasional 
 
Materi pokok  : 

a. Biaya modal internasional 
b. Struktur modal internasional 
c. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
 
 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
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berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 11) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sumber-sumber pembiayaan 
global 
 
Indikator ketercapaian: 
Mahasiswa dapat mengetahui sumber-sumber pembiayaan internasional 
 
Materi pokok  : 

a. Bank internasional 
b. Obligasi internasional 
c. Pendanaan melalui saham internasional 
d. Swap 
e. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 
kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 12) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
 
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang portofolio internasional 
 
Indikator ketercapaian: 

a. Mahasiswa dapat memahami risiko dan return dalam konteks portofolio 
internasional 

b. Mahasiswa mampu memahami manfaat diversifikasi internasional 
c. Mahasiswa dapat memahami proses diversifikasi internasional secara tidak 

langsung 
d. Mahasiswa dapat memahami masalah investasi obligasi internasional 

 
 
Materi pokok  : 

a. Konsep risiko dan return 
b. Risiko dan return dalam konteks portofolio  
c. Manfaat diversifikasi internasional 
d. Diversifikasi internasional secara tidak langsung 
e. Investasi obligasi internasional 
f. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 13) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
 
Mahasiswa diharapkan dapat memahami persoalan mengenai investasi langsung maupun 
tata cara penganggaran modal internasional   
 
Indikator ketercapaian: 

a. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai investasi langsung dan strategi 
investasi 

b. Mahasiswa memahami bagaimana cara membuat penganggaran modal 
internasional 

 
Materi pokok  : 
 

a. Alasan perusahaan go-internasional 
b. Sumber kekuatan daya saing 
c. Model investasi 
d. Prinsip penilaian investasi 
e. Evaluasi investasi internasional 
f. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 14) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
 
Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai tata cara pendanaan ekspor dan impor serta 
dapat memahami sistem keuangan multinasional 
 
Indikator ketercapaian: 

a. Mahasiswa mampu memahami bagaimana cara melakukan pendanaan ekspor dan 
impor 

b. Mahasiswa dapat memahami mengenai sistem keuangan multinasional 
 
Materi pokok  : 

a. Teknik-teknik pendanaan 
b. Letter of Credit (L/C) 
c. Draft 
d. Akseptansi bank 
e. Bill of lading 
f. Factoring, forfaiting dan contertrade 
g. Harga transfer 
h. Fee Royalti dan lisensi 
i. Pinjaman internal 
j. Dividen 
k. Led and Lag 
l. Utang versus saham 
m. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
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diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 
menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

untuk menutup 
perkuliahan. 
 
 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 15) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

 
Kompetensi dasar :  
Mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manajemen risiko politik dan 
sistem manajemen aktiva lancar perusahaan multinasional 
 
Indikator ketercapaian: 

a. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti manajemen risiko politik 
b. Mahasiswa dapat mengerti dan memahami mengenai sistem manajemen aktiva 

lancar perusahaan multinasional 
 
Materi pokok  : 

a. Risiko politik, risiko makro, risiko mikro dan beberapa strategi sebelum maupun 
sesudah investasi 

b. Manajemen kas 
c. Manajemen piutang 
d. Manajemen persediaan 
e. Manajemen modal kerja pada situasi inflasi 
f. Pemberian soal kasus, yang relevan dengan topik yang sedang dibahas 

 
 
Kegiatan Perkuliahan 
 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan 
pendahuluan mengenai kondisi umum 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dibahas, kemudian masuk dalam 
pembahasan materi, dimana dalam 
kesempatan ini para mahasiswa juga 
diberikan kesempatan untuk dapat 
mengklarifikasi dan menanyakan suatu hal 
atas responnya terhadap pemaparan dosen. 
Setelah pemaparan selesai kemudian waktu 
digunakan untuk mendiskusikan kasus 
yang diberikan dan juga diberikan 
kesempatan tanya jawab antara dosen dan 
mahasiswa. Pada akhir sesi kuliah, dosen 

 
 
100 menit dialokasikan 
untuk memberikan 
pendahuluan dan penyajian 
kemudian 50 menit terakhir 
untuk menutup 
perkuliahan. 
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menutup perkuliahan dengan menekankan 
kembali poin-poin penting hasil 
perkuliahan pada hari tersebut. 

 
Metode                       : Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama dialokasikan untuk membuka 

kuliah dan menyampaikan materi inti, kemudian 50 menit 
berikutnya untuk menutup perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab antar dosen dan mahasiswa serta membahas kasus relevan 
yang diberikan di kelas.   

 
Media   : Buku ajar 
 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  : Kehadiran dan partisipasi mahasiswa di kelas 

 

 
 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
 
 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIAHAN 
(Pertemuan 16) 

 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Prodi   : Manajemen 

Nama Mata Kuliah : Keuangan Internasional 

Kode Mata Kuliah : SSM 346 

Jumlah SKS  : 3 SKS 

Semester  : Gasal / VII 

Kompetensi dasar :  
Mahasiswa diharapkan dapat memahami semua materi yang telah diberikan dari pertemuan 
pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. 
 
Indikator ketercapaian: 

d. Mahasiswa mampu memahami materi perkuliahan yang telah diberikan 
e. Mahasiswa memiliki daya ingat (retention) yang baik akan semua materi yang telah 

diberikan 
f. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh untuk memecahkan 

persoalan dalam manajemen keuangan internasional yang dihadapi 
Materi pokok  : 
Materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh 
 
Kegiatan Perkuliahan 

Komponen 
Langkah 

Uraian kegiatan Estimasi Waktu 

 
Pendahuluan 
Penyajian 
dan Penutup 

Ujian tulis akhir semester. Materi yang 
diujikan adalah perkuliahan dari pertemuan 
kesembilan sampai kelimabelas 

 
 90 menit 
 
 

 
Metode                       : Ujian Tulis   
Media   : Soal-soal ujian tulis 
Sumber Bahan         : -Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, 

BPFE, Yogyakarta 
                                      - Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, 

John Willey, Inc, New York 
 
Penilaian  :  30% dari total keseluruhan penilaian perkuliahan yang berjumlah 

                                       100% 

Yogyakarta, 8 September 2009  

Mengetahui Kaprodi     Dosen 

 
M. Lies Endarwati, M.Si    Musaroh, M.Si  
NIP. 131808345                                                  NIP. 132.309.679 
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