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S I L A B U S 
 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Lembaga Keuangan (MLK) 

Kode mata Kuliah :  SMJ320 

SKS   : 3 sks,  Kelas  A & B 

Semester   : 7 

Jurusan/Prodi : Manajemen, FE  UNY 

Dosen   : Naning Margasari, M.Si, M.B.A 

 

Standar Kompetensi:  

 

Mahasiswa mampu memahami bagaimana mengelola lembaga   

keuangan yang ada di  Indonesia dan di dunia internasional, lebih dari itu 

mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan peran dan kontribusi 

lembaga keuangan tersebut terhadap pembanguan ekonomi Indonesia dan 

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable development) 

dengan cara research dan  survey. Dengan pendekatan diskusi, presentasi 

dan studi lapangan diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang 

lengkap (comprehensive) mengenai lembaga keuangan baik bank  maupun 

non bank di Indonesia dan juga mengenal lebih dekat lembaga-lembaga 

keuangan internasional yang kita kenal dan yang menjadikan Indonesia 

menjadi anggota di dalamnya. 

 

Topik Kuliah: 

1. Overview mata kuliah, perkenalan, penjelasan silabus dan 

menyepakati aturan main (kontrak kuliah) selama perkuliahan 

berlangsung. 

2. Fungsi dan Peranan  Lembaga Keuangan.  

3. Arsitektur perbankan Indonesia (API), Basel Core Principles, pillar 

API, Challenges of API, Program dan Tahapan API. 

4. BI, Tujuan dan tugas BI, Dewan Gubernur, dll. 

5. Sejarah dan perkembangan bank dan lembaga keuangan di Indonesia.  

6. Bank umum, BPR dan bank syariah.  

7. Pasar modal dan pasar uang di Indonesia 

8. Asuransi dan pegadaian 

9. Dana pension dan leasing di Indonesia; mekanisme leasing, manfaat 

dan peran leasing bagi masyarakat. 

10. Modal ventura dan factoring. 
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11. Arisan motor, arisan mobil, arisan haji, dan sebagainya  yang 

termasuk lembaga keuangan mikro yang ada di masyarakat kita. 

12. Koperasi simpan pinjam (micro finance). 

13. Bank Dunia, fungsi dan peran BD; fungsi dan peran Bank 

Pembangunan Asia. 

  

Buku dan sumber bacaan: 

1. Mishkin, Frederic S. (1995), Financial Markets, Institutions, and 

Money, New York: HarperCollins Publisher (M) 

2. Sigit Triandaru (2006), Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat (S) 

3. Subagyo, dkk (1999), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 

Yogyakarta: STIE YKPN (SU) 

4. Zainul Arifin (1999), Memahami Bank Syariah, Jakarta: Alvabet (Z) 

5. Situs-situs pendukung kuliah. 

 

 

Aturan main (peraturan di kelas dan selama kuliah MLK), mahasiswa wajib 

mentaati: 

1. Kuliah dimulai tepat waktu sesuai dengan dengan jadwal yang telah 

disiapkan oleh jurusan. Kalau dosen tidak bisa memberi kuliah, akan 

memberitahu lewat sms melalui ketua kelas.  

2. Selama kuliah, di dalam kelas mahasiswa tidak diperkenankan memakai 

jaket, kaos oblong, tidak boleh pakai celana panjang ketat,  tidak boleh 

memakai baju tanpa lengan (lengan pendek sekali tidak boleh) dan juga 

tidak boleh memakai sandal. 

3. Harus mengikuti kuliah minimal 12 kali, kalau kehadiran kurang dari 12 

tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir. Kalau tidak ikut UAS nilai 

tidak akan keluar (nilai E). 

4. Tidak ada ujian susulan. 

5. Tidak ada tugas-tugas pengganti ketidakhadiran atau pengganti ujian mid. 

6. Penggunaan name tag selama di kelas sangat dianjurkan. 

7. Harus Bersedia berfoto bersama. 

 

Tugas Kelompok 

Kelas akan dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok disusun oleh dosen yang 

dibentuk secara acak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar mata 

kuliah LK ini. Kelompok bertugas mengontak lembaga keuanga di bawah 

untuk menjalin kerjasama dengan cara kunjungan ke lokasi lembaga 
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keuangan di sekitas kota Yogyakarta. Waktu pelaksanaan kunjungan yaitu 

sejak minggu ketiga perkuliahan. 

 

Kelompok: 

1. Bank Indonesia 

2. BPR 

3. BPD 

4. Bank BNI46 

5. Bank Mandiri 

6. OJK 

7. Bank Asing yang ada di Yogyakarta 

  

 

 Penilaian: 

1. Kehadiran 10% 

2. Partisipasi 10% 

3. Ujian Mid 35% 

4. Ujian akhir 45% 
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