RENCANA PEMBELAJARAN SATU SEMESTER
MATA KULIAH : BANK AND CAPITAL MARKET
Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah ini mempelajari tentang lembaga keuangan yaitu perbankan, lembaga non bank serta pasar modal yang merupakan
sarana penggerak dunia bisnis dan perekonomian suatu negara. Pada mata kuliah ini dipelajari jenis dan karakteristik dari masing-masing lembaga
keuangan, serta analisis pasar modal untuk memperoleh kemampuan dalam bertransaksi di pasar modal.
CAPAIAN PEMBELAJARAN : setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami karakteristik bank dan lembaga keuangan non bank serta pasar
modal serta peranannya pada perekonomian suatu negara dan mampu bertransaksi di pasar modal.
MINGGU KE
1

KEMAMPUAN AKHIR YANG
DIHARAPKAN
Mampu menjelaskan uang
dan inflasi

BAHAN KAJIAN

BENTUK
PEMBELAJARAN
Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

KRITERIA PENILAIAN

Pengertian dan klasifikasi lembaga
keuangan, pengertian stabilitas
keuangan dan faktor yang
mendukungnya, peranan bank dalam
stabilitas keuangan
Sejarah, kedudukan, tujuan, tugas,
peranan serta sistem kliring dari bank
Indonesia

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

ketepatan menjelaskan
lembaga keuangan serta
stabilitas keuangan

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

Pengertian, fungsi, pengelompokan,
ketentuan dan jasa dari bank umum

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

ketepatan menjelaskan
poin penting pada bank
sentral di dalam
perekonomian suatu
negara
ketepatan menjelaskan
poin penting pada bank
umum dan bank syariah di
dalam perekonomian

Pengertian, kriteria, fungsi, jenis dan
klasifikasi, peredaran dan peranan
dari uang
Pengertian, penyebab, perkembangan
dari inflasi
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Mampu menjelaskan
Lembaga Keuangan dan
Stabilitas Keuangan

3

Mampu menjelaskan
Lembaga Keuangan Bank:
Bank Sentral
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Mampu menjelaskan
Lembaga Keuangan Bank:
Bank Umum dan Bank
Syariah

Pengertian, Prinsip,kegiatan dan

BOBOT
PENILAIAN

Ketepatan menjelaskan
poin penting dari uang
dan infasi serta
implikatifnya dalam
manajemen bisnis

0%
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Mampu menjelaskan
Lembaga Keuangan Bank:
Bank Perkreditan Rakyat

6

Mampu menjelaskan
lembaga keuangan non
bank: Sewa Guna Usaha,
Anjak Piutang, Modal
Ventura, Dana Pensiun,
Asuransi, Pegadaian

produk dari bank syariah
Pengertian, fungsi, ketentuan dari
bank perkreditan rakyat

Pengertian, manfaat, dan jenis dari
sewa guna usaha

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

Presentasi
Diskusi

Pengertian, manfaat, dan jenis dari
anjak piutang
Pengertian , manfaat, dan kegiatan
usaha dari modal ventura

suatu negara
ketepatan menjelaskan
poin penting pada bank
perkreditan rakyat di
dalam perekonomian
suatu negara
ketepatan menjelaskan
poin penting pada sewa
guna usaha, modal
ventura, dana pensiun,
asuransi, dan pegadaian,
serta implikatifnya
terhadap bisnis dan
perekonomian suatu
negara

Pengertian, manfaat, dan tata kelola
dari dana pension
Penegertian, manfaat, dan jenis dari
asuransi
Pengetian, manfaat, kegiatan usaha
dan tata kelola pegadaian
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Mampu mempresentasikan
tugas

Mampu menjelaskan Pasar
Modal

Pertemuan 1-6

UTS
Pengertian, Sejarah, Produk Pasar
Modal, Peranan dan Manfaat Pasar
Modal, Elemen Yang Mempengaruhi
Pertumbuhan Pasar Modal,
Pengenalan Pasar Modal Indonesia,

Presentasi
Diskusi
Studi Kasus

ketepatan menjelaskan
poin penting dari tugas
yang diberikan

15%

30%
Presentasi
Diskusi
Studi Kasus

ketepatan menjelaskan
poin penting pada pasar
modal serta implikatifnya
terhadap bisnis dan
perekonomian suatu

0%

10

Mampu menjelaskan Pasar
Modal Efisien dan Analisis
Fundamental

Instrumen Pasar Modal
Pengertian, Bentuk dan Karakteristik
serta mekanisme pasar modal yang
efisien

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

negara
ketepatan menjelaskan
poin penting pada pasar
modal yang efisien dan
analisis fundamental

Analisis Fundamental : Analisis
Ekonomi, Industri dan Perusahaan

11

Mampu menjelaskan
Penilaian Saham

Pengertian, Karakteristik, Klasifikasi,
Penilaian, Model Valuasi dari Saham,
Indeks Harga Saham, Jenis Indeks
Harga Saham, IHSG

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

12

Mampu menjelaskan
Obligasi

Pengertian, Jenis-jenis, penilaian dari
obligasi serta faktor-faktor yang
mempengaruhi harga obligasi

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

13

Mampu menjelaskan Reksa
Dana

Pengertian, Keuntungan dan Resiko
Reksa Dana

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

14

Mampu menjelaskan
Kontrak Opsi Saham dan
produk pasar modal
lainnya seperti warran,
right
Mampu melakukan
transaksi di pasar modal

Pengertian, Bentuk serta Manfaat dari
Kontrak Opsi Saham, warran, right

Ceramah
Diskusi
Studi Kasus

Presentasi kelompok terkait transaksitransaksi yang telah dilakukan di pasar
modal

Presentasi
Diskusi

15

16

UAS

ketepatan menjelaskan
poin penting pada
penilaian saham sebagai
salah satu instrumen
pasar modal
ketepatan menjelaskan
poin penting pada
penilaian obligasi sebagai
salah satu instrumen
pasar modal
ketepatan menjelaskan
poin penting pada Reksa
Dana sebagai salah satu
instrumen pasar modal
ketepatan menjelaskan
poin penting pada Kontrak
Opsi Saham, warran, right
sebagai salah satu
instrument pasar modal
Mampu menjelaskan poin
penting dari tugas yang
diberikan

15%

40%

FORMAT RANCANGAN TUGAS
MATA KULIAH : BANK AND CAPITAL MARKET
MINGGU KE 7
TUGAS KE 1
1. TUJUAN TUGAS
Contoh aplikatif dari pemaparan teori yang telah disampaikan pada perusahaan dan kasus-kasus terkini yang terjadi didalamnya.
2. URAIAN TUGAS
a. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
 kelompok dibagi menjadi 6 kelompok
 masing-masing kelompok membahas satu bab dari enam bab yang telah dipaparkan ( pertemuan 1-6)
 tugas berupa aplikatif perusahaan dan contoh kasus terkini dari masing-masing bab tersebut
 presentasikan di depan kelas
b. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan makalah dan presentasi
c. KRITERIA PENILAIAN
a. Kelengkapan : 40%
b. Kerapihan : 10%
c. Ketepatan : 20%
d. Analisis Kasus : 30%
FORMAT RANCANGAN TUGAS
MATA KULIAH : BANK AND CAPITAL MARKET
MINGGU KE 10
TUGAS KE 2
1. TUJUAN TUGAS
Mampu memberikan aplikatif dari pemaparan teori yang telah disampaikan yaitu mampu melakukan transaksi di pasar modal melalui sebuah
kompetisi antar kelompok.
2. URAIAN TUGAS

a. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
 kelompok dibagi menjadi 10 kelompok
 masing-masing kelompok melakukan transaksi pasar modal
b. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan : transaksi jual beli serta nilai nominal pada account pasar modal masing-masing kelompok
c. KRITERIA PENILAIAN
Analisis : 100 %

