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Dosen Pengampu
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1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
2. Menjujung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan ajaran agama, moral dan etika

Capaian
Pembelajaran
Mata Kuliah

3. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki jiwa nasionalisme serta tanggungjawab pada Negara
dan bangsa.

Sikap
4. Mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila.
5. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya.
6.Menghargai keaneka ragaman budaya,pandangan,agama dan
kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri.
9. Mampu menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
10. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan
kejuangan.
11. Mampu menginternalisasi semangat kewirausahaan.
12. Mampu berfikir kreatif dan inovatif.

Ketrampilan
Umum

Pengetahuan

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan
inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan nilai
humaniorayang sesuai dengan bidang keahliannya
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutudan terukur
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan
hasil analisis informasi dan data
4. Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan
mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
Mengerti system keuangan Indonesia dan lembaga keuangan
Indonesia, bank dan uang serta peranannya menguasai konsep
dan teori kebijakan moneter,jumlah uang beredar ,bank
sentral,bank umumdan bank perkreditan rakyat dan bank
syariah.Memahami bagaimana mengelola bank agar bank sehat
dan menghasilkan laba serta dapat menghitung tingkat
kesehaan suatu bank.Mengerti produk dana bank dan produk
jasa bank. Memahami lembaga keuangan bukan bank serta
mengetahui lemabaga keuangan internasional.

Ketrampilan
Khusus
Deskripsi Umum
(Silabus)

Metode
Pembelajaran

Mampu membuat keputusan secara professional berdasarkan
keilmuan system informasi

Memberikan pengetahuan dasar pada mahasiswa tentang system keuangan dan
perbankan.
1. Buku wajib

4.Tugas dan presentasi

2. LCD Projector

5. Quiz

3. Power point slide

6. Lainnya: ..........................

a. Tayangan Presentasi

c. Diskusi Kelompok

Pengalaman
Belajar/Tugas

b. Review textbook

d. Laporan/kumpulkan tugas

e. Lainnya: ..........
1. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,Pusat Pengkajian Ekonomi Nasional dan
Perkotaan ( PPENP ) FE USAKTI,Jakarta 1998
2. Uang dan Bank,Iswandono,BPFE Yogyakarta

Referensi / Sumber
Belajar

3. Bank dan Lembaga Keuangan bukan bank,Ir. Ade Arthesa,MM, Ir.Edia Handiman PT
Indeks,Kel.Gramedia,2006
4. Undang-undang No.10/1998 dan Undang-undang No.23/1998
5. Manajemen Bank,Ir.Drs.Denda Wijaya,MM,Ghalia Indonesia,Jakarta,2000

Mi
ng
gu

Kemampuan Akhir yang
Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

1.

Mahasiswa mampu
Sistem Keuangan
mendefinisikan,menjelaskan
Indonesia
pengertian serta peranan
lembaga keuangan bank dan
bukan bank dalam system
keuangan di Indonesia

Metode/Be
ntuk
Pembelajar
an

Waktu
Belajar
(Menit)

-Kuliah

120
Menit

120
menit

mimbar/Cera
mah/diskusi

Kriteria
Penilaian
(Indikator)

Bobo
t
Nilai
(%)

Sumber
belajar

Kebenaran definisi
dan menjelaskan

5%

Buku wajib
1-

Kebenaran definisi
uang dan bank,serta
dapat menjelaskan
kebijakan
pengendalian
jumlah uang
beredar

10%

Buku wajib

120
Menit

Kebenaran
penggambaran
peranan bank
Sentral,serta Bank
umum dan Bank
Perkreditan Rakyat
dalam
menghimpun dana
dan menyalurkan

10%

Buku wajib
1-4

120

Kebenaran definisi
dan menjelaskan
perbedaan peranan
Bank Perkreditan

5%

-Buku wajib
1-4

-Papan tulis
-Viewer/OHP

-Tugas

2.

3.

Mahasiswa mampu
memahami konsep
dasar teori dan
kebijakan
moneter,jumlah uang
yang beredar serta
pengaruh uang yang
diciptakan bank
terhadap jumlah uang
yang beredar

Kebijakan
Moneter

Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan bank
Sentral dan bank
umum,bank perkreditan
rakyat dan bank syariah

Lembaga
Keuangan Bank

Kuliah
mimbar/Cera
mah/diskusi
-Papan tulis
-Viewer/OHP

-Tugas

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi
-Papan tulis
-Viewer/OHP

-Tugas
4.

Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian serta
perbedaan Bank

1- 3

Peranan Bank
Perkreditan
Rakyat dan Bank
Syariah

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi

Menit

-Papan tulis

Perkreditan
Rakyat,Bank Umum dan
Bank Syariah

Rakyat dan Bank
Syariah

-Viewer/OHP

-Tugas
5.

Mahasiswa memahami
bagaimana bank harus
dikelola agar sehat dan
menghasilkan laba

Manajemen dan
tata perbankan
bank umum

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi

120
Menit

Menghitung
likuiditas bank
serta bunga
kredit

10%

120
Menit

Kebenaran
definisi dan
penjelasan

5%

-Papan tulis
-

-Buku wajib
1-4

-Viewer/OHP

-Tugas
presentasi

6.

Mahasiswa memahami
bagaimana proses pendirian
dan organisasi bank ,
merger,konsolidasi dan
Akuisisi

Organisasi dan
pengembangan
organisasi bank

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi
-Papan tulis
-Viewer/OHP

-Tugas
presentasi

7.

8.
9.

-Mahasiswa mampu
menyiapkan diri untuk
mengikuti Ujian Tengah
Semester,sehingga mampu
mengerjakan soal – soal
yang diberikan

Review materi
pertemuan
pertama sampai
keenam

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi

120
Menit

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi

120
Menit

UJIAN TENGAH SEMESTER
Mahasiswa mampu
menjelaskan produk dana
bank umum dan dapat
menghitung bunganya

Produk Dana Bank
Umum

-Papan tulis
-Viewer/OHP

Kebenaran
10%
definisi produk produk dana
bank umum
serta
menghitung

-Buku wajib
1-4

-Tugas

bunga masing
produk dana

presentasi

10.

Mahasiswa mampu
menjelaskan produk jasa
bank umum dan
pendapatan bank atas jasa
yang diberikan

Produk Jasa
Bank umum

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi

120
Menit

Kebenaran
definisi produk –
produk jasa
bank umum

10%

120
menit

Kebenaran
definisi dan
penjelasan

10%

120
Menit

Ketepatan
identifikasi

5%

Buku wajib
1-4

180
Menit

Kebenaran
prinsip – prinsip
dasar asuransi

10%

Buku wajib

-Papan tulis

-Buku wajib
1-4

-Viewer/OHP

-Tugas
presentasi

11.

Mahasiswa mampu
menjelaskan peranan
lembaga keuangan bukan
bank dalam menunjang
operasional bank : pasar
modal,asuransi,dana
pension dan anjak piutang

Lembaga
Penunjang
Perbankan

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Disksusi

Buku wajib
1-4

-Papan tulis
-Viewer/OHP
-Tugas
presentasi

12.

Mahasiswa mampu
menjelaskan prosedur
operasional lembaga kliring

Tata Cara
Pelaksanaan
Pasar Uang
Antar Bank

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi
-Papan tulis
-Viewer/OHP

-Tugas
presentasi

13.

Mahasiswa mampu
menjelaskan prinsip-prinsip
asuransi dasar dan proses
penutupan asuransi untuk
jaminan kredit

Asuransi Jaminan
Kredit

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi
-Papan tulis
-Viewer/OHP

1 -4

-Tugas
presentasi

14.

Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang Asian
Development Bank,World
Bank dan Euro Bank

Lembaga
Keuangan
Internasional

Kuliah
mimbar/Cera
mah/Diskusi

120
Menit

-Papan tulis
-Viewer/OHP

-Tugas
presentasi

15.

Mahasiswa mampu
menyiapkan diri untuk
mengikuti Ujian Akhir
Semester

Review materi
pertemuan
pertama
hingga terakhir

Kuliah
mimbar/
ceramah/
diskusi
- Papan
tulis
Viewer/
OHP

16.

UJIAN AKHIR SEMESTER

120
menit

Kebenaran
definisi dan
menjelaskan

10%

Buku wajib
1 -4

