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Sikap
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
Pengetahuan
2. Menguasai landasan dan teori hukum ekonomi konvesional dan ekonomi Islam
3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya.
Keterampilan Umum
4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
5. Mampu mendokumentasikan, mengolah, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian data dan mencegah
plagiasi

Capaian Pembelajaran Mata
Kuliah (CPMK)

Deskripsi singkat MK

Keterampilan Khusus
6. Terampil merancang dan menganalisa dalam bidang Ekonomi Mikro Islam
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi makro konvensional dan Islam
2. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan bentuk-bentuk kebijakan Ekonomi Makro secara konvensional dan Islam
3. Mahasiswa mampu menganalisa sumber penndapatan nasional dalam Islam dan Konvesional
4. Mahasiswa mampu menganalisa hubungan kebijakan dalam Islam dan pengaruhnya terhadap pendapatan nasional
5. Mahasiswa mampu menganalisa konsep uang secara konvensional dan Islam
6. Mahasiswa mampu menganalisa hubungan Dinar dan Dirham dalam menstabilkan ekonomi Internasional
Mata kuliah Ekonomi Makro Islam bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kopetensi dasar dalam bidang ekonomi islam dalam lingkup makro
ekonomi sehingga mampu memahami gejala-gejala ekonomi akibat dari kebijakan pemerintah dilihar secara makro ekonomi baik secara konvensional
maupun dalam pandangan ekonomi Islam.

Materi Pembelajaran/
Pokok Pembahasan

Referensi

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikanPendapatan nasional. 1) Perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah
2) Perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikanPendapatan nasional. 1) Perekonomian terbuka (Perekonomia empat sektor)
pada sisitem ekonomi konvensional. 2) Perekonomian empat sektor pada sistem ekonomi Islam
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1) fungsi konsumsi dalam sistem ekonomi konvensional. 2) fungsi konsumsi
dalam sistem ekonomi Islam. 3) fungsi Tabungan dalam sistem ekonomi konvensional. 4) fungsi Tabungan dalam sistem ekonomi
Islam
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang investasi 1) Investasi dalam sistem ekonomi konvensional. 2) Invetasi
dalam sistem ekonomi Islam.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1) Pengertian dan sejarah uang. 2) Kriteria dan fungsi uang 3) Jenis uang. 4)
Konsep uang dalam Ekonomi Islam. 5) Time value of money dan economic value of money....
6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1) Sejarah dinar-dirham. 2)Implementasi penggunaan dinar dalam
perdagangan internasional. 3) Damak penggunaan dinar dalam prdagangan internasional ....
7. Mahasiswa mampu menyelesaikan soal ujian
8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1) Teri Nilai tukar uang konvensional. 2) Teori Nilai tukar uang dalam islam. 3)
Sejarah nilai tukar uang di Indonesia
9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang 1) Definisi dan konsep kebijakan Fiskl. 2) Bentuk kebijakan fiskal . 3)
Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah . 4) Kebijakan fiskal pada masa Khulahur Rasyidin. 5) Konsep dan definisi Baitulmall. 6)
Pengeluaran pemerintah. 7) Hutang pemerintah
10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang: 1) Definisi dan konsep kebijakan moneter. 2) Manajemen moneter
konvensional dan Islam. 3) Instrumen moneter konvensional dan Islam. 4) Aplikasi instrumen moneter Islam
11. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan tentang 1) Konsep dan definisi inflasi. 2) Sejarah inflasi. 3) penyebab inflasi. 4)
Indikator inflasi. 5) Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengatasi inflasi. 6) Inflasi dalam perspektif Islam. 7) Kebijakan
ekonomi Islam dalam mengatasi Inflasi
12. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendikusikan 1) Keseimbangan pasar barang dan kurva IS. 2) Keseimbangan pasar uang dan
kurva LM. 3) Keseimbangan kurva IS-LM. 4) Dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada keseimbangan IS-LM. 5)
Keseimbangan pasar barang dan pasar uang
Utama:

1. Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islami, Edisi 1-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
2. Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Edisi Pertama.
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5. Mustafa Edwin dkk, Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2015
6. Selain bahan bacaan tersebut, mahasiswa diharapkan aktif untuk mencari bahan bacaan lainnya yang relevan dengan
topik pembahasan.

Pendukung:
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Sub CPMK
(Kemampuan akhir yang
diharapkan

Bahan Kajian (Materi
Pembelajaran)

Mahasiswa mampu
memahami RPS dan
mendikusikan kontak kuliah
serta pembagian kelompok
dan penentuan tugas yang
akan diberikan

a.

Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
mendikusikanPendapatan
nasional. 1) Perekonomian
tertutup tanpa kebijakan
pemerintah 2)
Perekonomian tertutup
dengan kebijakan
pemerintah.

1. Perekonomian
tertutup tanpa
kebijakan
pemerintah

b.
c.

2.

Gambaran
umum Ekonomi
Maro Islam
Pembentukan
kelompok
Kontrak kuliah

Perekonomian
tertutup dengan
kebijakan
pemerintah.

Metode
Pembelajar
an
Kelas online
dan diskusi
melalu ecampus,
Group WA

Kelas online
dan diskusi
melalui
Group WA

Penilaian
Waktu

Pengalaman Belajar
Kriteria

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
x 50
1
menit
Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
x 50
1
menit

-

Diskusi online

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan ilmu
pengetahuan

-

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
perekonomian
tertutup

-

Indikator
Ketepatan dalam
Menjelaskan
gambaran umum
ekonomi maro
Islam

Ketepatan dalam
menahami

Perekonomia
n tertutup
tanpa
kebijakan
pemerintah
dan
Perekonomia
n tertutup
dengan
kebijakan
pemerintah.

Bobot
(%)

Referensi
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1 (hal 1-4),
2 (hal 1-5)
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1 (hal 5-10),
2 (hal 1-5)
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Mahasiswa
mampu 1. Perekonomian Kelas online
dan diskusi
menjelaskan
dan
terbuka
melalu emendikusikanPendapatan
(Perekonomia
campus,
nasional. 1) Perekonomian
empat sektor) Group WA
terbuka
(Perekonomia
pada
sisitem
empat sektor) pada sisitem
ekonomi
ekonomi konvensional. 2)
konvensional
Perekonomian
empat
sektor
pada
sistem 2. Perekonomian
ekonomi Islam
empat
sektor
pada
sistem
ekonomi Islam

Mahasiswa
mampu 1. Investasi dalam
menjelaskan
dan
sistem ekonomi
mendikusikan
tentang
konvensional.
investasi 1) Investasi dalam
sistem
ekonomi 2. Invetasi dalam
konvensional. 2) Invetasi
sistem ekonomi
dalam sistem ekonomi
Islam.
Islam.

Kelas online
dan diskusi
melalui
Group WA

Mahasiswa
mampu 1. Pengertian dan
sejarah uang.
menjelaskan
dan
dan
mendikusikan
1) 2. Kriteria
fungsi uang
Pengertian dan sejarah
uang. 2) Kriteria dan fungsi 3. Jenis uang.
uang 3) Jenis uang. 4)
Konsep
uang
dalam

Kelas online
dan diskusi
melalu ecampus,
Group WA

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
x 50
1
menit

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

-

-

-

-

-

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
perekonomian
terbuka

Ketepatan
mahasiswa
menjelaskan
dan memahami
Pendapatan
nasional.
1)
Perekonomian
terbuka
(Perekonomia
empat sektor)
pada
sisitem
ekonomi
konvensional. 2)
Perekonomian
empat
sektor
pada
sistem
ekonomi Islam

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
investasi

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan uang

Ketepatan
Mahasiswa
memahami
tentang
investasi
1)
Investasi dalam
sistem ekonomi
konvensional. 2)
Invetasi dalam
sistem ekonomi
Islam.
Mahasiswa
mampu
memahami 1)
Pengertian dan
sejarah uang. 2)
Kriteria
dan
fungsi uang 3)
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1 (hal 15-20),
2 (hal 11-19)

Ekonomi Islam. 5) Time 4. Konsep
uang
value of money dan
dalam Ekonomi
economic value of money
Islam.
5. Time value of
money
dan
economic value
of money
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Mahasiswa
mampu 1. Sejarah
dinarmenjelaskan
dan
dirham.
mendikusikan 1) Sejarah 2. Implementasi
dinar-dirham.
penggunaan
2)Implementasi
dinar
dalam
penggunaan dinar dalam
perdagangan
perdagangan
internasional.
internasional. 3) Damak 3. Damak
penggunaan dinar dalam
penggunaan
perdagangan internasional
dinar dalam
prdagangan
internasional

Kelas online
dan diskusi
melalui
Group WA

Mahasiswa
mampu 1. Teri Nilai tukar
menjelaskan
dan
uang
mendikusikan 1) Teori Nilai
konvensional.
tukar uang konvensional. 2. Teori Nilai tukar
2) Teori Nilai tukar uang
uang dalam islam.
dalam islam. 3) Sejarah 3. Sejarah nilai tukar
nilai tukar uang di
uang di Indonesia
Indonesia

Kelas online
dan diskusi
melalu ecampus,
Group WA

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

-

Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

-

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan ilmu
pengetahuan
dinar dan
dirham

Mahasiswa
mampu
memahami 1)
Sejarah dinardirham.
2)Implementasi
penggunaan
dinar
dalam
perdagangan
internasional. 3)
Damak
penggunaan
dinar
dalam
perdagangan
internasional

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan ilmu
pengetahuan
Nilai tukar
uang

Mahasiswa
memahami 1)
Teori Nilai tukar
uang
konvensional. 2)
Teori Nilai tukar
uang
dalam
islam. 3) Sejarah
nilai tukar uang
di Indonesia

-

-

-

Jenis uang. 4)
Konsep
uang
dalam Ekonomi
Islam. 5) Time
value of money
dan economic
value of money
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Mahasiswa
mampu
menjelaskan
dan
mendikusikan tentang 1)
Definisi
dan
konsep
kebijakan Fiskl. 2) Bentuk
kebijakan fiskal . 3)
Kebijakan fiskal pada masa
Rasulullah . 4) Kebijakan
fiskal pada masa Khulahur
Rasyidin. 5) Konsep dan
definisi Baitulmall. 6)
Pengeluaran pemerintah.
7) Hutang pemerintah

1. Definisi
dan
konsep kebijakan
Fiskl.
2. Bentuk kebijakan
fiscal
3. Kebijakan fiskal
pada
masa
Rasulullah .
4. Kebijakan fiskal
pada
masa
Khulahur
Rasyidin.
5. Konsep
dan
definisi
Baitulmall.
6. Pengeluaran
pemerintah.
7. Hutang
pemerintah
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dan
Mahasiswa
mampu 1. Definisi
menjelaskan
dan
konsep kebijakan
mendikusikan tentang 1)
Fiskl.
Definisi
dan
konsep 2. Bentuk kebijakan
kebijakan Fiskl. 2) Bentuk
fiskal .
kebijakan fiskal . 3) 3. Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal pada masa
pada
masa
Rasulullah . 4) Kebijakan
Rasulullah .
fiskal pada masa Khulahur

Kelas online
dan diskusi
melalu ecampus,
Group WA

Kelas online
dan tes
melalui
Group
WA
dan zoom
Kelas online
dan diskusi
melalu ecampus,
Group WA

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

-

-

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 2 x 50 menit

Ujian On lilne

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit

-

Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

-

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
ilmu
pengetahuan
Kebijakan
Fiskal

Mahasiswa
memahami
tentang
1)
Definisi
dan
konsep
kebijakan Fiskl.
2)
Bentuk
kebijakan fiskal .
3)
Kebijakan
fiskal pada masa
Rasulullah . 4)
Kebijakan fiskal
pada masa
Khulahur
Rasyidin.
5)
Konsep
dan
definisi
Baitulmall.
6)
Pengeluaran
pemerintah. 7)
Hutang
pemerintah

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
ilmu
pengetahuan
Kebijakan
Fiskal

Mahasiswa
memahami
tentang
1)
Definisi
dan
konsep
kebijakan Fiskl.
2)
Bentuk
kebijakan fiskal .
3)
Kebijakan

Rasyidin. 5) Konsep dan 4. Kebijakan fiskal
definisi Baitulmall. 6)
pada
masa
Pengeluaran pemerintah.
Khulahur
Rasyidin.
7) Hutang pemerintah
5. Konsep
dan
definisi
Baitulmall.
6. Pengeluaran
pemerintah.
7. Hutang
pemerintah
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fiskal pada masa
Rasulullah . 4)
Kebijakan fiskal
pada
masa
Khulahur
Rasyidin.
5)
Konsep
dan
definisi
Baitulmall.
6)
Pengeluaran
pemerintah. 7)
Hutang
pemerintah

Mahasiswa
mampu 1. Definisi dan
menjelaskan
dan
konsep kebijakan
mendikusikan tentang: 1)
moneter.
Definisi
dan
konsep 2. Manajemen
kebijakan moneter. 2)
moneter
Manajemen
moneter
konvensional dan
konvensional dan Islam. 3)
Islam.
Instrumen
moneter 3. Instrumen
konvensional dan Islam. 4)
moneter
Aplikasi
instrumen
konvensional dan
moneter Islam
Islam.
4. Aplikasi
instrumen
moneter Islam

Kelas online
dan diskusi
melalui
Group WA

Mahasiswa
mampu 1. Konsep dan
menjelaskan
dan
definisi inflasi.
mendikusikan tentang 1) 2. SejaJrah inflasi.

Kelas online
dan diskusi
melalu e-

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit

-

-

-

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
ilmu
pengetahuan
Kebijakan
Moneter

Mahasiswa
memahami
tentang:
1)
Definisi
dan
konsep
kebijakan
moneter.
2)
Manajemen
moneter
konvensional
dan Islam. 3)
Instrumen
moneter
konvensional
dan Islam. 4)
Aplikasi
instrumen
moneter Islam

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan Inflasi

Mahasiswa
memahami
tentang

1)
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Konsep dan definisi inflasi.
2) Sejarah inflasi. 3)
penyebab
inflasi.
4)
Indikator
inflasi.
5)
Kebijakan
ekonomi
konvensional
dalam
mengatasi inflasi. 6) Inflasi
dalam perspektif Islam. 7)
Kebijakan ekonomi Islam
dalam mengatasi Inflasi

3. Penyebab inflasi. campus,
4. Indikator inflasi. Group WA
5. Kebijakan
ekonomi
konvensional
dalam mengatasi
inflasi.
6. Inflasi dalam
perspektif Islam.
7. Kebijakan
ekonomi Islam
dalam mengatasi
Inflasi

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
dan
mendikusikan
1)
Keseimbangan
pasar
barang dan kurva IS. 2)
Keseimbangan pasar uang
dan
kurva
LM.
3)
Keseimbangan kurva ISLM. 4) Dampak kebijakan
fiskal
dan
kebijakan
moneter
pada
keseimbangan IS-LM. 5)
Keseimbangan
pasar
barang dan pasar uang

1. Keseimbangan
pasar barang dan
kurva IS.
2. Keseimbangan
pasar uang dan
kurva LM.
3. Keseimbangan
kurva IS-LM.
4. Dampak
kebijakan fiskal
dan
kebijakan
moneter
pada
keseimbangan ISLM.

Kelas online
dan diskusi
melalui
Group WA

Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

-

-

-

ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Konsep
dan
definisi inflasi. 2)
Sejarah inflasi.
3)
penyebab
inflasi.
4)
Indikator inflasi.
5)
Kebijakan
ekonomi
konvensional
dalam
mengatasi
inflasi. 6) Inflasi
dalam
perspektif Islam.
7)
Kebijakan
ekonomi Islam
dalam
mengatasi
Inflasi
Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
keseimbangan
IS-Lm

Mahasiswa
memahami 1)
Keseimbangan
pasar
barang
dan kurva IS. 2)
Keseimbangan
pasar uang dan
kurva LM. 3)
Keseimbangan
kurva IS-LM. 4)
Dampak
kebijakan fiskal
dan kebijakan
moneter pada
keseimbangan
IS-LM.
5)

5. Keseimbangan
pasar barang dan
pasar uang
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Review materi
keseluruhan

UAS

secara

Review Ekonomi
Makro Islam

Keseimbangan
pasar
barang
dan pasar uang
Kelas online
dan diskusi
melalu ecampus,
Group WA

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 1 x 50 menit
Belajar
Mandiri
dan Tugas
Terstruktur:
1 x 50 menit

Belajar materi
di ecampus/Cloud
, 2 x 50 menit

-

-

Diskusi online
Mencari materi secara
online dengan
menggunakan aplikasi eLearning dan menyusun
ringkasan dlm bentuk
peta konsep tentang
tentang perekonomian
tertutup
Guide teaching media
zoom/you tube/wa
group

Ujian On lilne

Meringkas
materi tentang
pengertian dan
hubungannya
dengan
ilmu
pengetahuan
Ekomi makri
Islam

Mahasiswa
mampu
memahami
dan
analisa ekonomi
makro
konvensional dan
Islam

Tes

Tes

