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CPL CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Perbankan dan Keuangan ) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah
Sikap (S)
S7 : Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S8 : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
S11 : Menginternalisasi sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi perbankan dan keuangan serta
tidak menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawab yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
S12: Menerapkan Nilai-Nilai UKI berdasarkan nilai-nilai kristiani
Keterampilan Umum (KU)
KU 1 : Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang
sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
KU 2 : Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
KU 3 : Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian
terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab;
KU 5 : Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
KU 7 : Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
Ketrampilan Khusus (KK)
KK 6 : Memahami konsep umum, prinsip dan pengetahuan prosedural lengkap sebagai agen Investasi (Dealer
and Broker)
KK 8 : Mampu menerapkan komunikasi bisnis yang efektif di lembaga keuangan Bank dan Non Bank.

KK11 : Mampu menerapkandasar proses jualbelivalutaasing (valas) dan saham dengan metode yang benar yang
ditetapkan BI, OJK, Menkeu (BEI).
KK12 : Mampu menggunakan system atau aplikasi teknologi perbankan yang terkini secara tepat (Fintech);
KK14 : Mampu melaksanakan regulasi internal dan eksternal pada bank (BI, LPS dan OJK) dan lembaga keuangan
non bank (Menkeu)
KK16 : Mampu merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan penjualan Produk & Jasa Perbankan
dan Investasi sesuai SOP dan ketentuan yang ditetapkan BI, LPS , OJK, BEI Menteri Keuangan.
Pengetahuan (P)
P7 : Menguasai konsep umum, prinsip dan pengetahuan prosedural lengkap sebagai agen Investasi (Dealer and
Broker)
P 9 : Menguasai sistem atau aplikasi teknologi informasi Pasar Uang dan Pasar Modal yang terkini secara tepat
(Fintech);
P14 : Menguasai regulasi internal dan eksternal perbankan sesuai SEBI, LPS dan OJK serta Investasi sesuai
peraturan Menteri Keuangan
P17 : Menguasai Perkembangan ekonomi mikro, ekonomi makro dan Lembaga keuangan di Indonesia.

Deskripsi Singkat MK
Bahan Kajian

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CMPK 1 : Mampu menjelaskan keberadaan pasar uang dan modal di Indonesia (S7, S8,KU1, P7, P14, 17)
CMPK 2 : Mampu memahami fungsi pasar modal dan pasar uang memiliki potensi akan menjadi besar dalam
Investasi (S11, S12, KU3, KK6, KK8, KK11, KK14, KK16, P17)
CMPK 3 : Mampu memahami peran dan fungsi pasar modal dalam perekonomian bukan sekedar menjadi pasar
menjadi pasar modal nasional tetapi menjadi pasar modal global (S11, KU2, KU5, K7, KK12, KK14,
KK16, P14)
Mata kuliah ini mebahas tentang sejarah pasar uang dan pasar modal di Indonesia, pengertian dan jenis asset dalam pasar uang dan pasar modal,
jenis instrument investasi dai pasar uang dan pasar modal serta memahami tentang indicator di pasar uang dan Pasar Modal
1. Lembaga pasar keuangan yaitu pasar uang dan pasar modal, peran pemerintah dalam pasar uang dan pasar modal. Peran pemerintah dalam pasar
uang dan pasar modal
2. Konsep pasar keuangan, Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal instrumen-instrumen pada kedua pasar tersebut.
3. Sejarah pasar uang, aktifitas-aktifitas yang terjadi, profesi-profesi landasan-landasan hokum pada pasar uang.
4. perananan Bank Sentral, OJK dan perbankan di pasar uang, serta peranan pasar uang terhadap perekonomian dunia dan khususnya Indonesia.
5. instrumen pasar uang: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Interbank Call Money (IBC)
6. instrumen pasar uang: Commercial Paper dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia.
7. instrumen pasar uang: Bankers Acceptance (BA), Repurchase Agreement (Repo)
8. kelembagaan,.karakteristik pasar, istrumen-instrumen pasar keuangan. peran pemerintah sebagai regulator secara umum..
9. proses perusahaan menjadi perusahaan publik.
10. Alat ukur kinerja pada pasar modal terutama pada bursa efek Indonesia.
11. instrument utama yang ada di bursa efek yaitu: saham dan obligasi

12. instrument turunan yang ada di bursa efek yaitu: reksadana
13. Mampu dan dapat menjelaskan mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal terutama di bursa efek Indonesia.
Utama:
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2. Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, Bank & Lembaga Keuangan Lain, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2010
3. Frank J. Fabossi, Franco Modiglani, Michael G. Ferri, Pasar & Lembaga Keuangan, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat – Prentice Hall,
2003.
4. Ellen Christina dkk, “Anggaran Perusahaan “ Suatu Pendekatan Praktis, PT Gramedia Pustaka Utama
5. Nafarin, M., 2007, Penganggaran Perusahaan, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta (NAF)
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