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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 4338

Nama Mata Kuliah : 
 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini terutama membahas pengetahuan dasar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan lembaga keuangan, baik bank 
maupun bukan bank, sehingga mahasiswa memahami arti keberadaan institusi keuangan tersebut. Kedudukan bank sentral sebagai 
otoritas moneter juga dibahas, terutama dalam kaitan dengan bekerjanya sistem moneter dengan berbagai aspek kelembagaan yang 
terlibat didalamnya. Sistem lembaga keuangan internasional juga dibahas sebagai konsekuensi suatu perekonomian terbuka, yang 
pembahasannya dikaitkan dengan tatanan perekonomian Indonesia. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Aset keuangan mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
berbagai aset, 
terutama aset 
keuangan, 
tentang 
perbedaan, 
klasifikasi, 
fungsi dan 
sistemnya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
bermacam-
macam aset

Menjelaskan: 
a. Aset, Aset 

berwujud dan 
tidak berwujud  

b. Aset keuangan  
c. Perbedaan aset 

keuangan 
dengan aset 
berwujud  

d. Klasifikasi uang  
e. Fungsi uang  
f. Sistem keuangan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
menjelaskan 
tentang aset 
keuangan

buku 
referensi

3 Bank dan 
lembaga 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
mengenai 
fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank, jenis-
jenis lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank serta 
sejarah 
perkembnagan
nya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep-
konsep utama 
bisnis bank.

menjelaskan: 
a. pengertian, 

fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bank  

b. jenis-jenis 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bak  

c. sejarah dan 
perkembanganle
mbaga 
keuangan bank 
dan non bank di 
Indonesia  

d. pengenalan 
sistem keuangan 
di Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
lembaga-
lembaga 
keuangan 
non bank 
serta dapat 
menjelaskan 
tentang 
sistem 
keuangan 
khususnya 
pada bidang 
perbankan 
di Indonesia

idem

4 Bank Indonesia mahasiswa 
mamahami 
fungsi dan 
tugas dari 
Bank 
Indonesia 
sebagai Bank 
sentral dan 
kedudukannya
dengan 
pemerintah 
pusat

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
tujuan dan 
tugas bank 
Indonesia 

menjelaskan: 
a. tujuan Bank 

Indonesia  
b. tugas Bank 

Indonesia  
c. Bank Indonesia 

sebagai Lender 
of the resort  

d. Kebijakan nilai 
tukar 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
fungsi dan 
tugas Bank 
Indonesia 
sebagai 
Bank sentral

idem

5 & 6 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
kesehatan 
bank, aturan 
dan 
konsekensi 
pelanggaran 
terhadap 
aturan 
kesehatan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kesehatan 
bank dan 
memahami 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank 

menjelaskan: 
a. pengertian 

kesehatan bank  
b. aturan 

kesehatan bank  
c. pelanggaran 

aturan 
kesehatan bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank dan 
jenis 
pelanggaran 
aturan 
kesehatan 
bank

idem

7 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pentingnya 
kerahasiaan 
bank, tujuan, 
dasar hukum, 
pengecualian, 
serta sanksi 
atas 
pelanggan 
kerahasiaan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank 

menjelaskan: 
a. tujuan 

penerapan 
kerahasiaan 
bank  

b. dasar hukum  
c. pengecualian 

terhadap rahasia 
bank  

d. sanksi atas 
pelanggaran 
aturan rahasia 
bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 perkembangan 
perbankan di 
Indonesia

mahasiswa 
memahami 
tentang 
kondisi 
perbankan di 
Indonesia 
dalam 
beberapa 
masa 
sebelum 
deregulasi, 
setelah 
deregulasi 
serta pada 
masa krisis 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
berbagai 
kondisi yang 
tejradi 
sebelum 
adanya 
deregulasi

menjelaskan: 
a. kondisi sebelum 

deregulasi  
b. kondisi setelah 

deregulasi  
c. kondisi saat 

krisis ekonomi 
mulai akhir 
tahun 1977 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
beberap 
perubahaan 
kondisi 
perbankan 
di Indonesia 
setelah 
adanya 
deregulasi 
perbankan

idem

10&11 Aktivitas bank mahasiswa 
memahami 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dari 
penghimpunan
dana oleh 
bank

menjelaskan: 
a. penghimpunan 

dana (pengertian 
penghimpunan 
dana dan 
sumber-sumber 
penghimpunan 
dana  

b. penggunaan 
dana (pengertian 
penggunaan 
dana, 
pertimbangan 
penggunaan 
dana, dan 
alternatif 
penggunaan dana 

  

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

idem

12-13 kredit perbankan mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari kredit 
perbankan, 
bagaimana 
pertimbangan 
dalam 
menyalurkan 
kreidt dan 
berbagai jenis-
jenis kredit 
yang ada I 
sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
kredit dan 
pertimbangan 
bank dalam 
menyalurkan 
dananya 
dalam bentuk 
kredit 
perbankan

menjelaskan: 
a. pengertian kredit  
b. pertimbangan 

penyaluran dana  
c. jenis-jenis kredit 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
jenis-jenis 
kredit 
perbankan

buku 
referensi

14 Jasa-jasa 
perbankan

mahasiswa 
memahami 
tentang jasa-
jasa yang ada 
di sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
proses, jenis, 
dan manfaat 
dari bank 
garansi

menjelaskan: 
a. bank garansi  
b. letter of credit  
c. wali amanat  
d. kliring 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
proses, 
jenis, dan 
manfaat 
letter of 
credit

idem

15 bank umum 
berdasarkan 
prinsip syariah

mahasiswa 
memahami 
tentang bank 
dengan 
prinsip 
syariah, dasar 
hukum, 
dewan 
pengawas, 
komisaris, 
direkti dan 
kegiatan-
kegiatan yang 
dijalankan 
oleh 
perbankan 
syariah

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentanda 
dasar hukum 
perbankan 
syariah

menjelaskan: 
a. dasar hukum  
b. pengertian 

prinsip syariah  
c. dewan pengawas, 

komisaris dan 
direksi  

d. kegiatan usaha 
bank syariah  

e. bank muamalat 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
prinsip 
syariah dan 
memahami 
tentang 
dewan 
pengawasa, 
komisaris, 
dan direksi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Dahlan Siamat Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kedua Jakarta Fakultas Ekonomi UI

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Jakarta Salemba Empat

Frank J. Fabossi, Franco Modiglani, Michael G. Ferri Pasar & Lembaga Keuangan Buku satu Prentice Hall Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Aset keuangan mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
berbagai aset, 
terutama aset 
keuangan, 
tentang 
perbedaan, 
klasifikasi, 
fungsi dan 
sistemnya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
bermacam-
macam aset

Menjelaskan: 
a. Aset, Aset 

berwujud dan 
tidak berwujud  

b. Aset keuangan  
c. Perbedaan aset 

keuangan 
dengan aset 
berwujud  

d. Klasifikasi uang  
e. Fungsi uang  
f. Sistem keuangan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
menjelaskan 
tentang aset 
keuangan

buku 
referensi

3 Bank dan 
lembaga 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
mengenai 
fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank, jenis-
jenis lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank serta 
sejarah 
perkembnagan
nya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep-
konsep utama 
bisnis bank.

menjelaskan: 
a. pengertian, 

fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bank  

b. jenis-jenis 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bak  

c. sejarah dan 
perkembanganle
mbaga 
keuangan bank 
dan non bank di 
Indonesia  

d. pengenalan 
sistem keuangan 
di Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
lembaga-
lembaga 
keuangan 
non bank 
serta dapat 
menjelaskan 
tentang 
sistem 
keuangan 
khususnya 
pada bidang 
perbankan 
di Indonesia

idem

4 Bank Indonesia mahasiswa 
mamahami 
fungsi dan 
tugas dari 
Bank 
Indonesia 
sebagai Bank 
sentral dan 
kedudukannya
dengan 
pemerintah 
pusat

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
tujuan dan 
tugas bank 
Indonesia 

menjelaskan: 
a. tujuan Bank 

Indonesia  
b. tugas Bank 

Indonesia  
c. Bank Indonesia 

sebagai Lender 
of the resort  

d. Kebijakan nilai 
tukar 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
fungsi dan 
tugas Bank 
Indonesia 
sebagai 
Bank sentral

idem

5 & 6 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
kesehatan 
bank, aturan 
dan 
konsekensi 
pelanggaran 
terhadap 
aturan 
kesehatan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kesehatan 
bank dan 
memahami 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank 

menjelaskan: 
a. pengertian 

kesehatan bank  
b. aturan 

kesehatan bank  
c. pelanggaran 

aturan 
kesehatan bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank dan 
jenis 
pelanggaran 
aturan 
kesehatan 
bank

idem

7 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pentingnya 
kerahasiaan 
bank, tujuan, 
dasar hukum, 
pengecualian, 
serta sanksi 
atas 
pelanggan 
kerahasiaan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank 

menjelaskan: 
a. tujuan 

penerapan 
kerahasiaan 
bank  

b. dasar hukum  
c. pengecualian 

terhadap rahasia 
bank  

d. sanksi atas 
pelanggaran 
aturan rahasia 
bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 perkembangan 
perbankan di 
Indonesia

mahasiswa 
memahami 
tentang 
kondisi 
perbankan di 
Indonesia 
dalam 
beberapa 
masa 
sebelum 
deregulasi, 
setelah 
deregulasi 
serta pada 
masa krisis 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
berbagai 
kondisi yang 
tejradi 
sebelum 
adanya 
deregulasi

menjelaskan: 
a. kondisi sebelum 

deregulasi  
b. kondisi setelah 

deregulasi  
c. kondisi saat 

krisis ekonomi 
mulai akhir 
tahun 1977 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
beberap 
perubahaan 
kondisi 
perbankan 
di Indonesia 
setelah 
adanya 
deregulasi 
perbankan

idem

10&11 Aktivitas bank mahasiswa 
memahami 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dari 
penghimpunan
dana oleh 
bank

menjelaskan: 
a. penghimpunan 

dana (pengertian 
penghimpunan 
dana dan 
sumber-sumber 
penghimpunan 
dana  

b. penggunaan 
dana (pengertian 
penggunaan 
dana, 
pertimbangan 
penggunaan 
dana, dan 
alternatif 
penggunaan dana 

  

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

idem

12-13 kredit perbankan mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari kredit 
perbankan, 
bagaimana 
pertimbangan 
dalam 
menyalurkan 
kreidt dan 
berbagai jenis-
jenis kredit 
yang ada I 
sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
kredit dan 
pertimbangan 
bank dalam 
menyalurkan 
dananya 
dalam bentuk 
kredit 
perbankan

menjelaskan: 
a. pengertian kredit  
b. pertimbangan 

penyaluran dana  
c. jenis-jenis kredit 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
jenis-jenis 
kredit 
perbankan

buku 
referensi

14 Jasa-jasa 
perbankan

mahasiswa 
memahami 
tentang jasa-
jasa yang ada 
di sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
proses, jenis, 
dan manfaat 
dari bank 
garansi

menjelaskan: 
a. bank garansi  
b. letter of credit  
c. wali amanat  
d. kliring 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
proses, 
jenis, dan 
manfaat 
letter of 
credit

idem

15 bank umum 
berdasarkan 
prinsip syariah

mahasiswa 
memahami 
tentang bank 
dengan 
prinsip 
syariah, dasar 
hukum, 
dewan 
pengawas, 
komisaris, 
direkti dan 
kegiatan-
kegiatan yang 
dijalankan 
oleh 
perbankan 
syariah

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentanda 
dasar hukum 
perbankan 
syariah

menjelaskan: 
a. dasar hukum  
b. pengertian 

prinsip syariah  
c. dewan pengawas, 

komisaris dan 
direksi  

d. kegiatan usaha 
bank syariah  

e. bank muamalat 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
prinsip 
syariah dan 
memahami 
tentang 
dewan 
pengawasa, 
komisaris, 
dan direksi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini terutama membahas pengetahuan dasar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan lembaga keuangan, baik bank 
maupun bukan bank, sehingga mahasiswa memahami arti keberadaan institusi keuangan tersebut. Kedudukan bank sentral sebagai 
otoritas moneter juga dibahas, terutama dalam kaitan dengan bekerjanya sistem moneter dengan berbagai aspek kelembagaan yang 
terlibat didalamnya. Sistem lembaga keuangan internasional juga dibahas sebagai konsekuensi suatu perekonomian terbuka, yang 
pembahasannya dikaitkan dengan tatanan perekonomian Indonesia. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Aset keuangan mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
berbagai aset, 
terutama aset 
keuangan, 
tentang 
perbedaan, 
klasifikasi, 
fungsi dan 
sistemnya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
bermacam-
macam aset

Menjelaskan: 
a. Aset, Aset 

berwujud dan 
tidak berwujud  

b. Aset keuangan  
c. Perbedaan aset 

keuangan 
dengan aset 
berwujud  

d. Klasifikasi uang  
e. Fungsi uang  
f. Sistem keuangan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
menjelaskan 
tentang aset 
keuangan

buku 
referensi

3 Bank dan 
lembaga 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
mengenai 
fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank, jenis-
jenis lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank serta 
sejarah 
perkembnagan
nya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep-
konsep utama 
bisnis bank.

menjelaskan: 
a. pengertian, 

fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bank  

b. jenis-jenis 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bak  

c. sejarah dan 
perkembanganle
mbaga 
keuangan bank 
dan non bank di 
Indonesia  

d. pengenalan 
sistem keuangan 
di Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
lembaga-
lembaga 
keuangan 
non bank 
serta dapat 
menjelaskan 
tentang 
sistem 
keuangan 
khususnya 
pada bidang 
perbankan 
di Indonesia

idem

4 Bank Indonesia mahasiswa 
mamahami 
fungsi dan 
tugas dari 
Bank 
Indonesia 
sebagai Bank 
sentral dan 
kedudukannya
dengan 
pemerintah 
pusat

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
tujuan dan 
tugas bank 
Indonesia 

menjelaskan: 
a. tujuan Bank 

Indonesia  
b. tugas Bank 

Indonesia  
c. Bank Indonesia 

sebagai Lender 
of the resort  

d. Kebijakan nilai 
tukar 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
fungsi dan 
tugas Bank 
Indonesia 
sebagai 
Bank sentral

idem

5 & 6 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
kesehatan 
bank, aturan 
dan 
konsekensi 
pelanggaran 
terhadap 
aturan 
kesehatan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kesehatan 
bank dan 
memahami 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank 

menjelaskan: 
a. pengertian 

kesehatan bank  
b. aturan 

kesehatan bank  
c. pelanggaran 

aturan 
kesehatan bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank dan 
jenis 
pelanggaran 
aturan 
kesehatan 
bank

idem

7 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pentingnya 
kerahasiaan 
bank, tujuan, 
dasar hukum, 
pengecualian, 
serta sanksi 
atas 
pelanggan 
kerahasiaan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank 

menjelaskan: 
a. tujuan 

penerapan 
kerahasiaan 
bank  

b. dasar hukum  
c. pengecualian 

terhadap rahasia 
bank  

d. sanksi atas 
pelanggaran 
aturan rahasia 
bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 perkembangan 
perbankan di 
Indonesia

mahasiswa 
memahami 
tentang 
kondisi 
perbankan di 
Indonesia 
dalam 
beberapa 
masa 
sebelum 
deregulasi, 
setelah 
deregulasi 
serta pada 
masa krisis 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
berbagai 
kondisi yang 
tejradi 
sebelum 
adanya 
deregulasi

menjelaskan: 
a. kondisi sebelum 

deregulasi  
b. kondisi setelah 

deregulasi  
c. kondisi saat 

krisis ekonomi 
mulai akhir 
tahun 1977 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
beberap 
perubahaan 
kondisi 
perbankan 
di Indonesia 
setelah 
adanya 
deregulasi 
perbankan

idem

10&11 Aktivitas bank mahasiswa 
memahami 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dari 
penghimpunan
dana oleh 
bank

menjelaskan: 
a. penghimpunan 

dana (pengertian 
penghimpunan 
dana dan 
sumber-sumber 
penghimpunan 
dana  

b. penggunaan 
dana (pengertian 
penggunaan 
dana, 
pertimbangan 
penggunaan 
dana, dan 
alternatif 
penggunaan dana 

  

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

idem

12-13 kredit perbankan mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari kredit 
perbankan, 
bagaimana 
pertimbangan 
dalam 
menyalurkan 
kreidt dan 
berbagai jenis-
jenis kredit 
yang ada I 
sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
kredit dan 
pertimbangan 
bank dalam 
menyalurkan 
dananya 
dalam bentuk 
kredit 
perbankan

menjelaskan: 
a. pengertian kredit  
b. pertimbangan 

penyaluran dana  
c. jenis-jenis kredit 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
jenis-jenis 
kredit 
perbankan

buku 
referensi

14 Jasa-jasa 
perbankan

mahasiswa 
memahami 
tentang jasa-
jasa yang ada 
di sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
proses, jenis, 
dan manfaat 
dari bank 
garansi

menjelaskan: 
a. bank garansi  
b. letter of credit  
c. wali amanat  
d. kliring 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
proses, 
jenis, dan 
manfaat 
letter of 
credit

idem

15 bank umum 
berdasarkan 
prinsip syariah

mahasiswa 
memahami 
tentang bank 
dengan 
prinsip 
syariah, dasar 
hukum, 
dewan 
pengawas, 
komisaris, 
direkti dan 
kegiatan-
kegiatan yang 
dijalankan 
oleh 
perbankan 
syariah

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentanda 
dasar hukum 
perbankan 
syariah

menjelaskan: 
a. dasar hukum  
b. pengertian 

prinsip syariah  
c. dewan pengawas, 

komisaris dan 
direksi  

d. kegiatan usaha 
bank syariah  

e. bank muamalat 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
prinsip 
syariah dan 
memahami 
tentang 
dewan 
pengawasa, 
komisaris, 
dan direksi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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Kode Mata Kuliah : 
 EKM 4338

Nama Mata Kuliah : 
 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini terutama membahas pengetahuan dasar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan lembaga keuangan, baik bank 
maupun bukan bank, sehingga mahasiswa memahami arti keberadaan institusi keuangan tersebut. Kedudukan bank sentral sebagai 
otoritas moneter juga dibahas, terutama dalam kaitan dengan bekerjanya sistem moneter dengan berbagai aspek kelembagaan yang 
terlibat didalamnya. Sistem lembaga keuangan internasional juga dibahas sebagai konsekuensi suatu perekonomian terbuka, yang 
pembahasannya dikaitkan dengan tatanan perekonomian Indonesia. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 Aset keuangan mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
berbagai aset, 
terutama aset 
keuangan, 
tentang 
perbedaan, 
klasifikasi, 
fungsi dan 
sistemnya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
bermacam-
macam aset

Menjelaskan: 
a. Aset, Aset 

berwujud dan 
tidak berwujud  

b. Aset keuangan  
c. Perbedaan aset 

keuangan 
dengan aset 
berwujud  

d. Klasifikasi uang  
e. Fungsi uang  
f. Sistem keuangan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
menjelaskan 
tentang aset 
keuangan

buku 
referensi

3 Bank dan 
lembaga 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
mengenai 
fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank, jenis-
jenis lembaga 
keuangan 
bank dan non 
bank serta 
sejarah 
perkembnagan
nya

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
konsep-
konsep utama 
bisnis bank.

menjelaskan: 
a. pengertian, 

fungsi dan 
peranan 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bank  

b. jenis-jenis 
lembaga 
keuangan bank 
dan non bak  

c. sejarah dan 
perkembanganle
mbaga 
keuangan bank 
dan non bank di 
Indonesia  

d. pengenalan 
sistem keuangan 
di Indonesia 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
lembaga-
lembaga 
keuangan 
non bank 
serta dapat 
menjelaskan 
tentang 
sistem 
keuangan 
khususnya 
pada bidang 
perbankan 
di Indonesia

idem

4 Bank Indonesia mahasiswa 
mamahami 
fungsi dan 
tugas dari 
Bank 
Indonesia 
sebagai Bank 
sentral dan 
kedudukannya
dengan 
pemerintah 
pusat

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
tujuan dan 
tugas bank 
Indonesia 

menjelaskan: 
a. tujuan Bank 

Indonesia  
b. tugas Bank 

Indonesia  
c. Bank Indonesia 

sebagai Lender 
of the resort  

d. Kebijakan nilai 
tukar 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
fungsi dan 
tugas Bank 
Indonesia 
sebagai 
Bank sentral

idem

5 & 6 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
kesehatan 
bank, aturan 
dan 
konsekensi 
pelanggaran 
terhadap 
aturan 
kesehatan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
kesehatan 
bank dan 
memahami 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank 

menjelaskan: 
a. pengertian 

kesehatan bank  
b. aturan 

kesehatan bank  
c. pelanggaran 

aturan 
kesehatan bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
aturan 
kesehatan 
bank dan 
jenis 
pelanggaran 
aturan 
kesehatan 
bank

idem

7 Kesehatan dan 
Rahasia Bank

mahasiswa 
memahami 
tentang 
pentingnya 
kerahasiaan 
bank, tujuan, 
dasar hukum, 
pengecualian, 
serta sanksi 
atas 
pelanggan 
kerahasiaan 
bank

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank 

menjelaskan: 
a. tujuan 

penerapan 
kerahasiaan 
bank  

b. dasar hukum  
c. pengecualian 

terhadap rahasia 
bank  

d. sanksi atas 
pelanggaran 
aturan rahasia 
bank 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
tujuan 
penerapan 
kerahasiaan 
bank

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 perkembangan 
perbankan di 
Indonesia

mahasiswa 
memahami 
tentang 
kondisi 
perbankan di 
Indonesia 
dalam 
beberapa 
masa 
sebelum 
deregulasi, 
setelah 
deregulasi 
serta pada 
masa krisis 
ekonomi

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
berbagai 
kondisi yang 
tejradi 
sebelum 
adanya 
deregulasi

menjelaskan: 
a. kondisi sebelum 

deregulasi  
b. kondisi setelah 

deregulasi  
c. kondisi saat 

krisis ekonomi 
mulai akhir 
tahun 1977 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
beberap 
perubahaan 
kondisi 
perbankan 
di Indonesia 
setelah 
adanya 
deregulasi 
perbankan

idem

10&11 Aktivitas bank mahasiswa 
memahami 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
dari 
penghimpunan
dana oleh 
bank

menjelaskan: 
a. penghimpunan 

dana (pengertian 
penghimpunan 
dana dan 
sumber-sumber 
penghimpunan 
dana  

b. penggunaan 
dana (pengertian 
penggunaan 
dana, 
pertimbangan 
penggunaan 
dana, dan 
alternatif 
penggunaan dana 

  

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
sumber dan 
penggunaan 
dana 
perbankan

idem

12-13 kredit perbankan mahasiswa 
memahami 
tentang 
pengertian 
dari kredit 
perbankan, 
bagaimana 
pertimbangan 
dalam 
menyalurkan 
kreidt dan 
berbagai jenis-
jenis kredit 
yang ada I 
sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
pengertian 
kredit dan 
pertimbangan 
bank dalam 
menyalurkan 
dananya 
dalam bentuk 
kredit 
perbankan

menjelaskan: 
a. pengertian kredit  
b. pertimbangan 

penyaluran dana  
c. jenis-jenis kredit 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
jenis-jenis 
kredit 
perbankan

buku 
referensi

14 Jasa-jasa 
perbankan

mahasiswa 
memahami 
tentang jasa-
jasa yang ada 
di sektor 
perbankan

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
proses, jenis, 
dan manfaat 
dari bank 
garansi

menjelaskan: 
a. bank garansi  
b. letter of credit  
c. wali amanat  
d. kliring 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
proses, 
jenis, dan 
manfaat 
letter of 
credit

idem

15 bank umum 
berdasarkan 
prinsip syariah

mahasiswa 
memahami 
tentang bank 
dengan 
prinsip 
syariah, dasar 
hukum, 
dewan 
pengawas, 
komisaris, 
direkti dan 
kegiatan-
kegiatan yang 
dijalankan 
oleh 
perbankan 
syariah

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentanda 
dasar hukum 
perbankan 
syariah

menjelaskan: 
a. dasar hukum  
b. pengertian 

prinsip syariah  
c. dewan pengawas, 

komisaris dan 
direksi  

d. kegiatan usaha 
bank syariah  

e. bank muamalat 

idem idem idem kemampuan 
menjelaskan 
tentang 
prinsip 
syariah dan 
memahami 
tentang 
dewan 
pengawasa, 
komisaris, 
dan direksi

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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