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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 6332

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL

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 dirancang dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengkombinasikan prinsip-prinsip yang kokoh dalam teori keuangan 
internasional dengan penerapan-penerapan praktis yang mutakhir, dengan menggunakan berbagai isu-isu terbaru keuangan internasional 
bersamaan dengan praktik-praktik  tradisional yang digunakan dalam manajemen keuangan internasional.    

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
memahami 
tentang ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

menjelaskan: 
a. perusahaan 

multinational  
b. perkembangan 

dan evolusi 
perusahaan 
multinational  

c. perbedaan 
manajemen 
keuangan dan 
manajemen 
keuangan 
international  

d. tujuan 
manajemen 
keuangan 
international 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
memahami 
ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

buku 
referensi

2 sistem 
penentuan kurs 
valas

mahasiswa  
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

menjelaskan: 
a. sejarah sistem 

moneter 
international  

b. macam-macam 
sistem 
penetapan kurs 
valas  

c. beberapa faktor 
yang 
mempengaruhi 
kurs valas  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem 
penentuan 
kurs valas

idem

3 kurs dan bursa 
valas spot rate

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

mahasiswa 
dapat 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

menjelaskan: 
a. pasar valas  
b. biaya transaksi 

valas  
c. spor rate dan 

spot market  
d. menghitung spot 

rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

idem

4 kurs dan bursa 
valas cross 
forward 
rate/market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

menjelaskan: 
a. cross rate  
b. forward rate  
c. forward market  
d. forward contract  
e. menghitung 

cross rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka 

idem

5 hadging currency 
future market

mahasiswa 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

menjelaskan: 
a. currency future 

market  
b. international 

monetary market  
c. future contract  
d. spekulasi CFM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
bursa valas 
untuk 
kontrak 
berjangka

idem

6 & 7 hadging currency 
option market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

menjelaskan: 
a. currency option 

market  
b. at, in, out of the 

money  
c. call option  
d. put options  
e. straddle  
f. menghitung COM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan 
option

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

lembar 
jawaban

9 kurs valas inflasi 
dan bunga

mahasiswa 
mengetahui 
dan 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

menjelaskan: 
a. interest rate 

parity theory  
b. purchasing power 

parity theory  
c. international 

fisher effect 
theory  

d. international 
parity condition  

e. menghitung 
inflasi bunga dan 
valas 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai valas 
dengan 
tingkat 
inflasi dan 
bunga suatu 
currency

buku 
referensi

10 mekanisme 
perdagangan 
valas

mahasiwa 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

menjelaskan: 
a. timbulnya 

perdagangan 
valas  

b. locational 
arbitrage  

c. trianggular 
arbitrage  

d. covered interest 
arbitrage  

e. menghitung 
trianggular 
arbitrage 

idem idem idem mahaiswa 
mampu 
menjelaskan
bentuk 
perdagangan
valas 
sebagai 
suatu 
komoditi

idem

12 SWAP currency mahasiswa 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate yang 
dikaitkan 
dengan 
transaksi 
forward rate

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot rate

menjelaskan: 
a. currency swap  
b. interest rate 

swap  
c. cross currency 

interest rate  
d. type of currency 

swap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate

idem

13 Forex exposure mahasiswa 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

menjelaskan: 
a. mengukur dan 

mengeloa 
exposure 
transaksi  

b. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
ekonomi  

c. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi 
valas dan 
cara 
menghadapin
ya

idem

14&15 pengelolaan 
sistem keuangan 
multinational

mahasiswa 
memahami 
bagaimana 
pemindahan 
dana dan 
keuntungan 
antara unit-
unitnya 
melalui 
mekanisme 
transfer 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational

menjelaskan: 
a. nilai dan sistem 

keuangan 
international  

b. mekanisme 
aliran dana antar 
perusahaan  

c. pinjaman antar 
perusahaan  

d. penyusunan 
kebijakan 
transfer global 

idem idem idem mahasiwa 
mampu 
menjelaskan 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational 

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 

Agus Sartono Manajemen Keuangan International Yogyakarta BPFE

Hamdy Hady Valas untuk manajer Jakarta Ghalia Indonesia

Alan C. Shapira Multinational Financial Management Boston Ally Bacoon Publisher 

M. Faizal Manajemen Keuangan Internasional Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 6332

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL

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 dirancang dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengkombinasikan prinsip-prinsip yang kokoh dalam teori keuangan 
internasional dengan penerapan-penerapan praktis yang mutakhir, dengan menggunakan berbagai isu-isu terbaru keuangan internasional 
bersamaan dengan praktik-praktik  tradisional yang digunakan dalam manajemen keuangan internasional.    

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
memahami 
tentang ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

menjelaskan: 
a. perusahaan 

multinational  
b. perkembangan 

dan evolusi 
perusahaan 
multinational  

c. perbedaan 
manajemen 
keuangan dan 
manajemen 
keuangan 
international  

d. tujuan 
manajemen 
keuangan 
international 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
memahami 
ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

buku 
referensi

2 sistem 
penentuan kurs 
valas

mahasiswa  
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

menjelaskan: 
a. sejarah sistem 

moneter 
international  

b. macam-macam 
sistem 
penetapan kurs 
valas  

c. beberapa faktor 
yang 
mempengaruhi 
kurs valas  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem 
penentuan 
kurs valas

idem

3 kurs dan bursa 
valas spot rate

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

mahasiswa 
dapat 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

menjelaskan: 
a. pasar valas  
b. biaya transaksi 

valas  
c. spor rate dan 

spot market  
d. menghitung spot 

rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

idem

4 kurs dan bursa 
valas cross 
forward 
rate/market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

menjelaskan: 
a. cross rate  
b. forward rate  
c. forward market  
d. forward contract  
e. menghitung 

cross rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka 

idem

5 hadging currency 
future market

mahasiswa 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

menjelaskan: 
a. currency future 

market  
b. international 

monetary market  
c. future contract  
d. spekulasi CFM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
bursa valas 
untuk 
kontrak 
berjangka

idem

6 & 7 hadging currency 
option market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

menjelaskan: 
a. currency option 

market  
b. at, in, out of the 

money  
c. call option  
d. put options  
e. straddle  
f. menghitung COM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan 
option

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

lembar 
jawaban

9 kurs valas inflasi 
dan bunga

mahasiswa 
mengetahui 
dan 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

menjelaskan: 
a. interest rate 

parity theory  
b. purchasing power 

parity theory  
c. international 

fisher effect 
theory  

d. international 
parity condition  

e. menghitung 
inflasi bunga dan 
valas 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai valas 
dengan 
tingkat 
inflasi dan 
bunga suatu 
currency

buku 
referensi

10 mekanisme 
perdagangan 
valas

mahasiwa 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

menjelaskan: 
a. timbulnya 

perdagangan 
valas  

b. locational 
arbitrage  

c. trianggular 
arbitrage  

d. covered interest 
arbitrage  

e. menghitung 
trianggular 
arbitrage 

idem idem idem mahaiswa 
mampu 
menjelaskan
bentuk 
perdagangan
valas 
sebagai 
suatu 
komoditi

idem

12 SWAP currency mahasiswa 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate yang 
dikaitkan 
dengan 
transaksi 
forward rate

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot rate

menjelaskan: 
a. currency swap  
b. interest rate 

swap  
c. cross currency 

interest rate  
d. type of currency 

swap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate

idem

13 Forex exposure mahasiswa 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

menjelaskan: 
a. mengukur dan 

mengeloa 
exposure 
transaksi  

b. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
ekonomi  

c. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi 
valas dan 
cara 
menghadapin
ya

idem

14&15 pengelolaan 
sistem keuangan 
multinational

mahasiswa 
memahami 
bagaimana 
pemindahan 
dana dan 
keuntungan 
antara unit-
unitnya 
melalui 
mekanisme 
transfer 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational

menjelaskan: 
a. nilai dan sistem 

keuangan 
international  

b. mekanisme 
aliran dana antar 
perusahaan  

c. pinjaman antar 
perusahaan  

d. penyusunan 
kebijakan 
transfer global 

idem idem idem mahasiwa 
mampu 
menjelaskan 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational 

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 

Agus Sartono Manajemen Keuangan International Yogyakarta BPFE

Hamdy Hady Valas untuk manajer Jakarta Ghalia Indonesia

Alan C. Shapira Multinational Financial Management Boston Ally Bacoon Publisher 

M. Faizal Manajemen Keuangan Internasional Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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 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 dirancang dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengkombinasikan prinsip-prinsip yang kokoh dalam teori keuangan 
internasional dengan penerapan-penerapan praktis yang mutakhir, dengan menggunakan berbagai isu-isu terbaru keuangan internasional 
bersamaan dengan praktik-praktik  tradisional yang digunakan dalam manajemen keuangan internasional.    

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
memahami 
tentang ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

menjelaskan: 
a. perusahaan 

multinational  
b. perkembangan 

dan evolusi 
perusahaan 
multinational  

c. perbedaan 
manajemen 
keuangan dan 
manajemen 
keuangan 
international  

d. tujuan 
manajemen 
keuangan 
international 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
memahami 
ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

buku 
referensi

2 sistem 
penentuan kurs 
valas

mahasiswa  
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

menjelaskan: 
a. sejarah sistem 

moneter 
international  

b. macam-macam 
sistem 
penetapan kurs 
valas  

c. beberapa faktor 
yang 
mempengaruhi 
kurs valas  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem 
penentuan 
kurs valas

idem

3 kurs dan bursa 
valas spot rate

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

mahasiswa 
dapat 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

menjelaskan: 
a. pasar valas  
b. biaya transaksi 

valas  
c. spor rate dan 

spot market  
d. menghitung spot 

rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

idem

4 kurs dan bursa 
valas cross 
forward 
rate/market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

menjelaskan: 
a. cross rate  
b. forward rate  
c. forward market  
d. forward contract  
e. menghitung 

cross rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka 

idem

5 hadging currency 
future market

mahasiswa 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

menjelaskan: 
a. currency future 

market  
b. international 

monetary market  
c. future contract  
d. spekulasi CFM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
bursa valas 
untuk 
kontrak 
berjangka

idem

6 & 7 hadging currency 
option market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

menjelaskan: 
a. currency option 

market  
b. at, in, out of the 

money  
c. call option  
d. put options  
e. straddle  
f. menghitung COM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan 
option

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

lembar 
jawaban

9 kurs valas inflasi 
dan bunga

mahasiswa 
mengetahui 
dan 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

menjelaskan: 
a. interest rate 

parity theory  
b. purchasing power 

parity theory  
c. international 

fisher effect 
theory  

d. international 
parity condition  

e. menghitung 
inflasi bunga dan 
valas 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai valas 
dengan 
tingkat 
inflasi dan 
bunga suatu 
currency

buku 
referensi

10 mekanisme 
perdagangan 
valas

mahasiwa 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

menjelaskan: 
a. timbulnya 

perdagangan 
valas  

b. locational 
arbitrage  

c. trianggular 
arbitrage  

d. covered interest 
arbitrage  

e. menghitung 
trianggular 
arbitrage 

idem idem idem mahaiswa 
mampu 
menjelaskan
bentuk 
perdagangan
valas 
sebagai 
suatu 
komoditi

idem

12 SWAP currency mahasiswa 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate yang 
dikaitkan 
dengan 
transaksi 
forward rate

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot rate

menjelaskan: 
a. currency swap  
b. interest rate 

swap  
c. cross currency 

interest rate  
d. type of currency 

swap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate

idem

13 Forex exposure mahasiswa 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

menjelaskan: 
a. mengukur dan 

mengeloa 
exposure 
transaksi  

b. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
ekonomi  

c. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi 
valas dan 
cara 
menghadapin
ya

idem

14&15 pengelolaan 
sistem keuangan 
multinational

mahasiswa 
memahami 
bagaimana 
pemindahan 
dana dan 
keuntungan 
antara unit-
unitnya 
melalui 
mekanisme 
transfer 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational

menjelaskan: 
a. nilai dan sistem 

keuangan 
international  

b. mekanisme 
aliran dana antar 
perusahaan  

c. pinjaman antar 
perusahaan  

d. penyusunan 
kebijakan 
transfer global 

idem idem idem mahasiwa 
mampu 
menjelaskan 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational 

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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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
memahami 
tentang ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
ruang lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

menjelaskan: 
a. perusahaan 

multinational  
b. perkembangan 

dan evolusi 
perusahaan 
multinational  

c. perbedaan 
manajemen 
keuangan dan 
manajemen 
keuangan 
international  

d. tujuan 
manajemen 
keuangan 
international 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

kemampuan 
mahasiswa 
dalam 
memahami 
ruang 
lingkup 
manajemen 
keuangan 
international

buku 
referensi

2 sistem 
penentuan kurs 
valas

mahasiswa  
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

mahasiswa 
dapat 
memahami 
jenis-jenis 
penentuan 
kurs valas 
dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi
kurs valuta 
asing

menjelaskan: 
a. sejarah sistem 

moneter 
international  

b. macam-macam 
sistem 
penetapan kurs 
valas  

c. beberapa faktor 
yang 
mempengaruhi 
kurs valas  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem 
penentuan 
kurs valas

idem

3 kurs dan bursa 
valas spot rate

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

mahasiswa 
dapat 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

menjelaskan: 
a. pasar valas  
b. biaya transaksi 

valas  
c. spor rate dan 

spot market  
d. menghitung spot 

rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
kurs valas 
pada kurs 
yang sedang 
berlaku

idem

4 kurs dan bursa 
valas cross 
forward 
rate/market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menggunakan 
dan 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka

menjelaskan: 
a. cross rate  
b. forward rate  
c. forward market  
d. forward contract  
e. menghitung 

cross rate 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai tukar 
silang dan 
pasar 
berjangka 

idem

5 hadging currency 
future market

mahasiswa 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk bursa 
valas untuk 
kontrak 
berjangka

menjelaskan: 
a. currency future 

market  
b. international 

monetary market  
c. future contract  
d. spekulasi CFM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
bursa valas 
untuk 
kontrak 
berjangka

idem

6 & 7 hadging currency 
option market

mahasiswa 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan option

menjelaskan: 
a. currency option 

market  
b. at, in, out of the 

money  
c. call option  
d. put options  
e. straddle  
f. menghitung COM 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menghitung 
bentuk 
perlindungan 
risiko valas 
dengan 
option

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

lembar 
jawaban

9 kurs valas inflasi 
dan bunga

mahasiswa 
mengetahui 
dan 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

mahasiswa 
dapat 
menghitung 
kaitan nilai 
valas dengan 
tingkat inflasi 
dan bunga 
suatu currency

menjelaskan: 
a. interest rate 

parity theory  
b. purchasing power 

parity theory  
c. international 

fisher effect 
theory  

d. international 
parity condition  

e. menghitung 
inflasi bunga dan 
valas 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
boar

mahasiswa 
mampu 
menghitung 
nilai valas 
dengan 
tingkat 
inflasi dan 
bunga suatu 
currency

buku 
referensi

10 mekanisme 
perdagangan 
valas

mahasiwa 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
bentuk 
perdagangan 
valas sebagai 
suatu komoditi

menjelaskan: 
a. timbulnya 

perdagangan 
valas  

b. locational 
arbitrage  

c. trianggular 
arbitrage  

d. covered interest 
arbitrage  

e. menghitung 
trianggular 
arbitrage 

idem idem idem mahaiswa 
mampu 
menjelaskan
bentuk 
perdagangan
valas 
sebagai 
suatu 
komoditi

idem

12 SWAP currency mahasiswa 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate yang 
dikaitkan 
dengan 
transaksi 
forward rate

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk 
transaksi 
valas spot rate

menjelaskan: 
a. currency swap  
b. interest rate 

swap  
c. cross currency 

interest rate  
d. type of currency 

swap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk 
transaksi 
valas spot 
rate

idem

13 Forex exposure mahasiswa 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

mahasiswa 
dapat 
memahami 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi valas 
dan cara 
menghadapiny
a

menjelaskan: 
a. mengukur dan 

mengeloa 
exposure 
transaksi  

b. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
ekonomi  

c. mengukur dan 
mengelola 
exposure 
akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bentuk-
bentuk risiko 
akibat 
fluktuasi 
valas dan 
cara 
menghadapin
ya

idem

14&15 pengelolaan 
sistem keuangan 
multinational

mahasiswa 
memahami 
bagaimana 
pemindahan 
dana dan 
keuntungan 
antara unit-
unitnya 
melalui 
mekanisme 
transfer 
keuangan 
international

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational

menjelaskan: 
a. nilai dan sistem 

keuangan 
international  

b. mekanisme 
aliran dana antar 
perusahaan  

c. pinjaman antar 
perusahaan  

d. penyusunan 
kebijakan 
transfer global 

idem idem idem mahasiwa 
mampu 
menjelaskan 
pengelolaan 
sistem 
keuangan 
multinational 

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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