
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

SILABUS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Makroekonomi II 
Kode Mata Kuliah : EKO 506
Kredit : 3(3-0)
Semester : 2
Deskripsi                           : Teori/konsep/model perekonomian terbuka dibahas lebih lanjut pada mata kuliah ini. Di samping itu, dijelaskan pula 

perilaku beberapa variabel makroekonomi, berbagai kebijakan makroekonomi, serta events besar makroekonomi.    
Tujuan umum perkuliahan : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan lebih rinci mengenai teori, konsep, dan model 

makroekonomi, sehingga mampu menjelaskan kejadian-kejadian makroekonomi serta mengulas pilihan-pilihan 
kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah makroekonomi kontemporer

Perte
muan 

ke
Topik Item Tujuan Waktu Pengajar

Referensi 

1. Perekonomian 
Terbuka (Lanjutan) 

1.1. Rezim-rezim exchange rate (nilai tukar)
1.2. Krisis nilai tukar dalam rezim nilai tukar 

tetap
1.3. Pergerakan nilai tukar dalam rezim nilai 

tukar fleksibel
1.4. Pemilihan rezim nilai tukar

Mahasiswa dapat menjelaskan rezim-
rezim nilai tukar, krisis nilai tukar dan 
pemicunya, serta pemilihan rezim nilai 
tukar

1 x
(3 x 50”)

RO B Bab 21

2. Keterkaitan 
internasional

2.1. Balance of payments (neraca 
pembayaran) dan nilai tukar

2.2. Mobilitas modal
2.3. Model Mundell-Fleming: Mobilitas modal 

sempurna dalam rezim nilai tukar tetap
2.4. Mobilitas modal sempurna dalam rezim 

nilai tukar fleksibel

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep 
neraca pembayaran dan kaitannya 
dengan nilai tukar, mobilitas modal 
serta model Mundell-Fleming untuk 
rezim nilai tukar tetap dan fleksibel

1 x
(3 x 50”)

RO
DFS Bab 12

3. Perilaku Variabel 
Makro dan Model 
Makroekonomi

3.1. Konsumsi dan tabungan: teori life-cycle-
permanent-income

3.2. Konsumsi dalam ketidakpastian
3.3. Aspek-aspek perilaku lainnya dalam 

konsumsi

Mahasiswa dapat menjelaskan teori life-
cycle-permanent-income, memahami 
konsep konsumsi dalam ketidakpastian 
serta aspek-aspek perilaku konsumsi

1 x
(3 x 50”)

RO
DFS Bab 13

4. Pengeluaran investasi 4.1. Permintaan stok modal, dan aliran 
investasi

4.2. Subsektor-subsektor investasi

Mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan permintaan stok modal 
serta aliran investasi, subsektor-

1 x
(3 x 50”)

RO
DFS Bab 14
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4.3. Investasi dan penawaran agregat subsektor investasi dan kaitannya 
dengan penawaran agregat

5. Ekspektasi, konsumsi, 
dan investasi

5.1. Pendapatan saat ini, ekspektasi, dan 
konsumsi

5.2. Investasi dan ekspektasi laba
5.3. Volatilitas konsumsi dan investasi

Mahasiswa dapat menjelaskan kaitan 
antara pendapatan saat ini, ekspektasi 
dan konsumsi, kaitan antara investasi 
dan ekspektasi laba, serta memahami 
penyebab volatilitas konsumsi dan 
investasi

1 x
(3 x 50”)

RO
B Bab 16

6. Uang, kredit, dan 
bank sentral

6.1. Mulptiplier uang, instrumen pengendali 
moneter, keterkaitan multiplier uang dan 
pinjaman bank

6.2. Pengendalian stok uang, pengendalian 
suku bunga, target stok uang, dan target 
suku bunga

6.3. Uang, kredit, dan suku bunga

Mahasiswa memahami multiplier uang 
serta keterkaitannya dengan pinjaman 
bank, pengendalian stok uang dan suku 
bunga, target stok uang dan suku 
bunga, serta kaitan uang, suku bunga, 
dan kredit

1 x
(3 x 50”)

HS DFS Bab 16

7. Pasar uang dan harga 
aset

7.1. Suku bunga jangka pendek dan jangka 
panjang

7.2. Random walk dari harga saham (aset 
finansial)

7.3. Nilai tukar dan suku bunga: dilihat 
kembali 

Mahasiswa memahami perilaku suku 
bunga jangka pendek dan jangka 
panjang, sifat random walk dari harga 
aset finansial, serta keterkaitan faktor-
faktor ini dengan nilai tukar

1 x
(3 x 50”)

HS
DFS Bab 17 dan 
HO

8. Kebijakan-
kebijakan 
Makroekonomi

8.1. Lags dalam dampak kebijakan
8.2. Sasaran, instrumen, dan indikator 

kebijakan
8.3. Kebijakan pertumbuhan
8.4. Dynamic inconsistency, rules vs. 

discretion

Mahasiswa dapat menjelaskan elemen-
elemen kebijakan makroekonomi, 
kebijakan pertumbuhan, ketidak-
konsistenan dinamis, serta rules vs. 
discretion

1 x
(3 x 50”)

HS
DFS Bab 4 dan 
Bab 8

9. Kebijakan moneter 
dan kebijakan fiskal

9.1. Kebijakan moneter
9.2. Kebijakan fiskal dan crowding out
9.3. Komposisi output dan bauran kebijakan
9.4. Penerapan bauran kebijakan

Mahasiswa dapat menjelaskan 
kebijakan moneter, kebijakan fiskal, 
bauran kebijakan, serta penerapan 
bauran kebijakan

1 x
(3 x 50”)

HS
DFS Bab 11

10 Ekspektasi, output, 
dan kebijakan

10.1. Ekspektasi dan keputusan
10.2. Kebijakan moneter, ekspektasi, dan 

output
10.3. Kebijakan fiskal, ekspektasi, dan output

Mahasiswa dapat memahami pengaruh 
ekspektasi terhadap pengambilan 
keputusan publik, termasuk terhadap 
kebijakan moneter dan fiscal

1 x
(3 x 50”)

DBH
B Bab 17

11 Ketidakpastian, 
ekspektasi, kebijakan, 
dan politik

11.1. Ketidakpastian dan kebijakan
11.2. Ekspektasi dan kebijakan (lanjutan)
11.3. Politik dan kebijakan

Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengaruh ketidakpastian terhadap 
kebijakan, serta kaitan politik dengan 
kebijakan

1 x
(3 x 50”)

DBH
B Bab 24 dan HO

12 Kebijakan moneter 
lanjutan

12.1. Laju inflasi optimal
12.2. Desain kebijakan moneter
12.3. Implementasi kebijakan moneter

Mahasiswa dapat menjelaskan laju 
inflasi optimal, disain kebijakan 
moneter, dan implementasinya

1 x
(3 x 50”)

DBH
B Bab 25
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13 Kebijakan fiskal 
lanjutan

13.1. Kendala anggaran pemerintah
13.2. Empat isu kebijakan fiskal
13.3. APBN Indonesia

Mahasiswa dapat menjelaskan kendala 
anggaran pemerintah, empat isu 
kebijakan fiskal serta struktur APBN 
Indonesia

1 x
(3 x 50”)

HS B Bab 26 dan HO

14 Events
Makroekonomi 
Besar

14.1. Great Depression
14.2. Hyperinflation
14.3. Budget Deficits

Mahasiswa dapat memahami kejadian-
kejadian besar makroekonomi, 
terutama great depression, 
hyperinflation, dan defisit anggaran 
pemerintah dan faktor-faktor 
pemicunya

1 x
(3 x 50”)

RO DFS Bab 18

        DAFTAR PUSTAKA
Blanchard, O.  2006.  Macroeconomics.  4th edition. Prentice-Hall, New Jersey. (B)
Dornbusch, R., S.Fischer, and R.Startz. 2004. Macroeconomics, 9th ed., McGraw-Hill, Boston. (DFS)
Handout dari pengajar (HO)

      PENILAIAN
    1. UTS dengan bahan pertemuan nomor 1 s/d 7 berbobot 40%
    2. UAS dengan bahan pertemuan nomor 8 s/d 14 berbobot 40%
    3. Sebuah tugas review artikel jurnal (individual) untuk periode UAS, masing-masing 10%.

PERENCANAAN PENILAIAN
Nama Mata Kuliah : Makroekonomi 2
Kode/SKS        :  EKO506/3(3-0) 

Penilaian Matakuliah Makro Ekonomi 2 dibedakan atas penilaian tes tertulis dan penilaian non tes. Penilaian non tes dibedakan atas penilaian kinerja kelompok 
dalam diskusi dan presentasi, serta penilaian non tes individu didasarkan pada keaktifan dalam mengikuti diskusi-diskusi di kelas. 

I. Komposisi Penilaian 

Komposisi Penilaian Mata Kuliah ini adalah sebagai berikut: 
A. Penilaian Ujian Tulis (Tes) 

UTS : 40%
UAS : 40% 
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B. Penilaian Non Tes
Kelompok  : 10%
Individu      : 10%

II. Format Penilaian Kelompok 

No Nama Aspek penilaian
Kekompakan Kesesuaian 

materi 
Presentasi Kemampuan 

menjawab 
pertanyaan 

Ketepatan 
waktu

Kerapihan 

1 XXXX
2 XXXX
3 XXXX

Keterangan: 
Cara penilaian: 

 Kekompakan: 70-100
 Kesesuaian materi nilai: 60-100
 Presentasi: 70-100
 Kemampuan menjawab pertanyaan dalam diskusi : 70–100
 Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas: 70-100
 Kerapihan mengerjakan tugas: 70-100
 Nilai akhir kelompok: rata-rata dari masing-masing aspek penilaian 

III.Format  Penilaian Individu 

No Nama Aspek penilaian Nilai akhir 

Rata-rata dari 3 aspek
Keaktifan 

dalam  
diskusi

(65-95)

Ketepatan dalam 
memberikan 
argumentasi

(70-100) 

Personality
(sopan santun, tatakrama, 
ex: apakah suka membuat  

keributan di 
kelas?/mengganggu 

teman saat jam pelajaran)
(70-100)
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1 XXXX
2 XXXX
3 XXXX

IV. UTS 
Ujian tertulis dalam bentuk essay berjumlah 7 soal yang meliputi semua topik selama UTS atau satu soal essay untuk satu kali pertemuan kuliah. 

No Topik Pertemuan Soal essay Bobot Nilai 

1 Perekonomian Terbuka (Lanjutan) 1  soal 10

2 Keterkaitan internasional 1  soal 15

3 Perilaku Variabel Makro dan Model 
Makroekonomi

1  soal 15

4 Pengeluaran investasi 1  soal 15

5 Ekspektasi, konsumsi, dan investasi 1  soal 15

6 Uang, kredit, dan bank sentral 1  soal 15

7 Pasar uang dan harga aset 1  soal 15

V. UAS
Ujian tertulis dalam bentuk essay berjumlah 7 soal yang meliputi semua topik selama UTS. 

No Topik Pertemuan Soal Bobot Nilai 

1 Kebijakan-kebijakan Makroekonomi 1  soal 15

2 Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal 1  soal 15

3 Ekspektasi, output, dan kebijakan 1  soal 15

4 Ketidakpastian, ekspektasi, kebijakan, dan politik 1  soal 15
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5 Kebijakan moneter lanjutan 1  soal 15

6 Kebijakan fiskal lanjutan 1  soal 10

7 Events Makroekonomi Besar 1  soal 15
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SILABUS MATA KULIAH 


Nama Mata Kuliah 

: Makroekonomi II 


Kode Mata Kuliah

: EKO 506


Kredit

: 3(3-0)


Semester

: 2


Deskripsi                           
 : Teori/konsep/model perekonomian terbuka dibahas lebih lanjut pada mata kuliah ini. Di samping itu, dijelaskan pula perilaku beberapa variabel makroekonomi, berbagai kebijakan makroekonomi, serta events besar makroekonomi.     


Tujuan umum perkuliahan
:
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan lebih rinci mengenai teori, konsep, dan model makroekonomi, sehingga mampu menjelaskan kejadian-kejadian makroekonomi serta mengulas pilihan-pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah makroekonomi kontemporer

		Pertemuan ke

		Topik

		Item 

		Tujuan 

		Waktu

		 Pengajar

		Referensi 



		1.

		Perekonomian Terbuka (Lanjutan) 




		1.1. Rezim-rezim exchange rate (nilai tukar)


1.2. Krisis nilai tukar dalam rezim nilai tukar tetap


1.3. Pergerakan nilai tukar dalam rezim nilai tukar fleksibel


1.4. Pemilihan rezim nilai tukar



		Mahasiswa dapat menjelaskan rezim-rezim nilai tukar, krisis nilai tukar dan pemicunya, serta pemilihan rezim nilai tukar

		1 x


(3 x 50”)

		RO

		B Bab 21






		2.

		Keterkaitan internasional

		2.1. Balance of payments (neraca pembayaran) dan nilai tukar


2.2. Mobilitas modal


2.3. Model Mundell-Fleming: Mobilitas modal sempurna dalam rezim nilai tukar tetap


2.4. Mobilitas modal sempurna dalam rezim nilai tukar fleksibel



		Mahasiswa dapat menjelaskan konsep neraca pembayaran dan kaitannya dengan nilai tukar, mobilitas modal serta model Mundell-Fleming untuk rezim nilai tukar tetap dan fleksibel

		1 x


(3 x 50”)

		RO

		DFS Bab 12



		3.

		Perilaku Variabel Makro dan Model Makroekonomi

		3.1. Konsumsi dan tabungan: teori life-cycle-permanent-income


3.2. Konsumsi dalam ketidakpastian


3.3. Aspek-aspek perilaku lainnya dalam konsumsi



		Mahasiswa dapat menjelaskan teori life-cycle-permanent-income, memahami konsep konsumsi dalam ketidakpastian serta aspek-aspek perilaku konsumsi

		1 x


(3 x 50”)

		RO

		DFS Bab 13






		4.

		Pengeluaran investasi

		4.1. Permintaan stok modal, dan aliran investasi

4.2. Subsektor-subsektor investasi

4.3. Investasi dan penawaran agregat

		Mahasiswa memahami dan dapat menjelaskan permintaan stok modal serta aliran investasi, subsektor-subsektor investasi dan kaitannya dengan penawaran agregat

		1 x


(3 x 50”)

		RO

		DFS Bab 14






		5.

		Ekspektasi, konsumsi, dan investasi

		5.1. Pendapatan saat ini, ekspektasi, dan konsumsi


5.2. Investasi dan ekspektasi laba


5.3. Volatilitas konsumsi dan investasi

		Mahasiswa dapat menjelaskan kaitan antara pendapatan saat ini, ekspektasi dan konsumsi, kaitan antara investasi dan ekspektasi laba, serta memahami penyebab volatilitas konsumsi dan investasi

		1 x


(3 x 50”)

		RO

		B Bab 16






		6.

		Uang, kredit, dan bank sentral

		6.1. Mulptiplier uang, instrumen pengendali moneter, keterkaitan multiplier uang dan pinjaman bank

6.2. Pengendalian stok uang, pengendalian suku bunga, target stok uang, dan target suku bunga

6.3. Uang, kredit, dan suku bunga

		Mahasiswa memahami multiplier uang serta keterkaitannya dengan pinjaman bank, pengendalian stok uang dan suku bunga, target stok uang dan suku bunga, serta kaitan uang, suku bunga, dan kredit

		1 x


(3 x 50”)




		HS

		DFS Bab 16






		7.

		Pasar uang dan harga aset

		7.1. Suku bunga jangka pendek dan jangka panjang

7.2. Random walk dari harga saham (aset finansial)

7.3. Nilai tukar dan suku bunga: dilihat kembali 

		Mahasiswa memahami perilaku suku bunga jangka pendek dan jangka panjang, sifat random walk dari harga aset finansial, serta keterkaitan faktor-faktor ini dengan nilai tukar

		1 x


(3 x 50”)

		HS

		DFS Bab 17 dan HO






		8. 




		Kebijakan-kebijakan Makroekonomi

		8.1. Lags dalam dampak kebijakan

8.2. Sasaran, instrumen, dan indikator kebijakan

8.3. Kebijakan pertumbuhan

8.4. Dynamic inconsistency, rules vs. discretion

		Mahasiswa dapat menjelaskan elemen-elemen kebijakan makroekonomi, kebijakan pertumbuhan, ketidak-konsistenan dinamis, serta rules vs. discretion

		1 x


(3 x 50”)

		HS

		DFS Bab 4 dan Bab 8



		9.

		Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

		9.1. Kebijakan moneter

9.2. Kebijakan fiskal dan crowding out

9.3. Komposisi output dan bauran kebijakan

9.4. Penerapan bauran kebijakan

		Mahasiswa dapat menjelaskan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, bauran kebijakan, serta penerapan bauran kebijakan

		1 x


(3 x 50”)

		HS

		DFS Bab 11



		10

		Ekspektasi, output, dan kebijakan

		10.1. Ekspektasi dan keputusan

10.2. Kebijakan moneter, ekspektasi, dan output

10.3. Kebijakan fiskal, ekspektasi, dan output

		Mahasiswa dapat memahami pengaruh ekspektasi terhadap pengambilan keputusan publik, termasuk terhadap kebijakan moneter dan fiscal

		1 x


(3 x 50”)

		DBH

		B Bab 17



		11

		Ketidakpastian, ekspektasi, kebijakan, dan politik

		11.1. Ketidakpastian dan kebijakan

11.2. Ekspektasi dan kebijakan (lanjutan)

11.3. Politik dan kebijakan

		Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh ketidakpastian terhadap kebijakan, serta kaitan politik dengan kebijakan

		1 x


(3 x 50”)

		DBH

		B Bab 24 dan HO






		12

		Kebijakan moneter lanjutan

		12.1. Laju inflasi optimal

12.2. Desain kebijakan moneter

12.3. Implementasi kebijakan moneter

		Mahasiswa dapat menjelaskan laju inflasi optimal, disain kebijakan moneter, dan implementasinya

		1 x


(3 x 50”)

		DBH

		B Bab 25



		13

		Kebijakan fiskal lanjutan

		13.1. Kendala anggaran pemerintah


13.2. Empat isu kebijakan fiskal


13.3. APBN Indonesia



		Mahasiswa dapat menjelaskan kendala anggaran pemerintah, empat isu kebijakan fiskal serta struktur APBN Indonesia

		1 x


(3 x 50”)

		HS 

		B Bab 26 dan HO






		14

		Events Makroekonomi Besar

		14.1. Great Depression


14.2. Hyperinflation

14.3. Budget Deficits

		Mahasiswa dapat memahami kejadian-kejadian besar makroekonomi, terutama great depression, hyperinflation, dan defisit anggaran pemerintah dan faktor-faktor pemicunya

		1 x


(3 x 50”)

		RO

		DFS Bab 18





        DAFTAR PUSTAKA


Blanchard, O.  2006.  Macroeconomics.  4th edition. Prentice-Hall, New Jersey. (B)


Dornbusch, R., S.Fischer, and R.Startz. 2004. Macroeconomics, 9th ed., McGraw-Hill, Boston. (DFS)

Handout dari pengajar (HO)

      PENILAIAN


     1. UTS dengan bahan pertemuan nomor 1 s/d 7 berbobot 40%


     2. UAS dengan bahan pertemuan nomor 8 s/d 14 berbobot 40%


     3. Sebuah tugas review artikel jurnal (individual) untuk periode UAS, masing-masing 10%.

PERENCANAAN PENILAIAN


Nama Mata Kuliah : Makroekonomi 2

Kode/SKS
       :  EKO506/3(3-0) 


Penilaian Matakuliah Makro Ekonomi 2 dibedakan atas penilaian tes tertulis dan penilaian non tes. Penilaian non tes dibedakan atas penilaian kinerja kelompok dalam diskusi dan presentasi, serta penilaian non tes individu didasarkan pada keaktifan dalam mengikuti diskusi-diskusi di kelas. 


I. Komposisi Penilaian 


Komposisi Penilaian Mata Kuliah ini adalah sebagai berikut: 


A. Penilaian Ujian Tulis (Tes) 


UTS
: 40%


UAS
: 40% 


B. Penilaian Non Tes


Kelompok  : 10%


Individu      : 10%


II. Format Penilaian Kelompok 


		No 

		Nama 

		Aspek penilaian



		

		

		Kekompakan 

		Kesesuaian materi 

		Presentasi

		Kemampuan menjawab pertanyaan 

		Ketepatan waktu

		Kerapihan 



		1

		XXXX

		

		

		

		

		

		



		2

		XXXX

		

		

		

		

		

		



		3

		XXXX

		

		

		

		

		

		





Keterangan: 


Cara penilaian: 


· Kekompakan: 70-100


· Kesesuaian materi nilai: 60-100


· Presentasi: 70-100


· Kemampuan menjawab pertanyaan dalam diskusi : 70–100


· Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas: 70-100


· Kerapihan mengerjakan tugas: 70-100


· Nilai akhir kelompok: rata-rata dari masing-masing aspek penilaian 


III. Format  Penilaian Individu 

		No 

		Nama 

		Aspek penilaian

		Nilai akhir 


Rata-rata dari 3 aspek



		

		

		Keaktifan dalam  diskusi


(65-95)

		Ketepatan dalam memberikan argumentasi


(70-100) 

		Personality


(sopan santun, tatakrama, ex: apakah suka membuat  keributan di kelas?/mengganggu teman saat jam pelajaran)


(70-100)




		



		1

		XXXX

		

		

		

		



		2

		XXXX

		

		

		

		



		3

		XXXX

		

		

		

		





IV. UTS 


Ujian tertulis dalam bentuk essay berjumlah 7 soal yang meliputi semua topik selama UTS atau satu soal essay untuk satu kali pertemuan kuliah. 


		No

		Topik Pertemuan

		Soal essay

		Bobot Nilai 



		1

		Perekonomian Terbuka (Lanjutan) 




		1  soal 

		10



		2

		Keterkaitan internasional

		1  soal

		15



		3

		Perilaku Variabel Makro dan Model Makroekonomi

		1  soal

		15



		4

		Pengeluaran investasi

		1  soal

		15



		5

		Ekspektasi, konsumsi, dan investasi

		1  soal

		15



		6

		Uang, kredit, dan bank sentral

		1  soal

		15



		7 

		Pasar uang dan harga aset

		1  soal

		15





V. UAS


Ujian tertulis dalam bentuk essay berjumlah 7 soal yang meliputi semua topik selama UTS. 


		No

		Topik Pertemuan

		Soal

		Bobot Nilai 



		1

		Kebijakan-kebijakan Makroekonomi

		1  soal

		15



		2

		Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

		1  soal

		15



		3

		Ekspektasi, output, dan kebijakan

		1  soal

		15



		4

		Ketidakpastian, ekspektasi, kebijakan, dan politik

		1  soal

		15



		5

		Kebijakan moneter lanjutan

		1  soal

		15



		6

		Kebijakan fiskal lanjutan

		1  soal

		10



		7 

		Events Makroekonomi Besar

		1  soal

		15





70



