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Hal: Revisi Silabus Mata Kuliah Teori Ekonomi 2  
 
Dengan hormat, 
 Mempertimbangkan efektifitas kegiatan belajar mengajar serta dalam rangka 
pengembangan materi bahasan, khususnya pada mata kuliah Teori Ekonomi 2 (Ekonomi 
Makro), selaku koordinator mata kuliah kami menawarkan kepada Bapak/Ibu untuk 
berpartisipasi dengan memberikan tanggapan aktif pada revisi silabus pengajaran mata kuliah 
Teori Ekonomi 2 (Ekonomi Makro). Tanggapan dapat dilakukan secara langsung melalui 
hubungan telpon, email dan diskusi (sharing) di ruang kerja kami atau tempat lain yang dapat 
ditentukan. 

Bersama ini saya sampaikan revisi silabus dan ketentuan-ketentuan kegiatan belajar 
mengajar selama semeter genap (ATA) 2010/2011. Instrumen-instrumen pengajaran dapat 
Bapak/Ibu lakukan sebagai berikut; 
1. Memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa sesuai dengan bobot SKS,  
2. Menggunakan literatur yang sesuai dengan SAP atau referensi pengayaan materi yang 

lain, 
3. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, 
4. menyampaikan kepada mahasiswa tentang penilaian yang akan Bapak/Ibu berikan kepada 

mahasiswa dari bagian nilai akhir mahasiswa, 
5. Mengupayakan kedisiplinan dalam aktivitas belajar-mengajar (dosen dan mahasiswa) 

dengan menerapkan tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi bersama, 
6. Menyerahkan soal UTS ke BAAK/Bagian Ujian sesuai waktu yang ditetapkan, sebagai 

evaluasi kegiatan kuliah yang akan dilaksanakan, 
7. Memberikan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda kepada koordinator mata kuliah 

sebagai  kontribusi dalam menyusun soal UAS. 
Demikian yang dapat kami sampaikan selaku koordinator mata kuliah, bilamana 

Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan gagasan dan hal-hal yang berhubungan dengan 
pengembangan materi pembahasan dan efektifitas kegiatan belajar mengajar, kami 
persilahkan untuk dapat menghubungi kami, di: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hormat kami, 
Koordinator Matakuliah Teori Ekonomi 2 
 
Muh. Yunanto, SE., MM. 
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Diskripsi pengajaran: 

Untuk pengajaran program Strata Satu (S-1) Program Studi Manajemen dan 
Akuntansi,  Ekonomi Makro adalah studi ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam hal 
itu, akan mengkaji perilaku variabel agregat, seperti output (PDB), tingkat harga, jumlah 
uang beredar, inflasi, pengangguran, belanja swasta, belanja pemerintah, perpajakan, utang, 
dan laju pertumbuhan. Ekonomi Makro mempelajari interaksi diantara variabel di atas dan 
hubungannya dengan variabel lain. Meskipun pengajaran ini terutama berkaitan dengan 
perekonomian nasional, dalam beberapa kasus yang membahas perekonomian terbuka harus 
dilakukan apabila relevan (Misalnya, pengaruh atau dampak terhadap nilai tukar atau neraca 
pembayaran). 
 
Tujuan Pengajaran: 

Untuk mahasiswa, ada dua tujuan: (a) untuk mempelajari subjek kerangka teoritis - 
yaitu teori ekonomi makro, bukti, dan kebijakan, dan (b) untuk lebih memahami 
pengembangan aplikasi teori ekonomi dalam penelitian dan keterampilan penalaran ekonomi. 
Beberapa pertemuan yang akan dibahas tentang perangkat analisis ekonomi makro (misalnya 
sistem penyelesaian persamaan, statika komparatif, dinamis optimasi, diagram fase, dan 
teknik analisis lainnya), dalam kerangka terbatas. Metode ini diterapkan untuk menumbuhkan 
rasa ingin tahu dan menarik perhatian pada persoalan ekonomi nasional secara luas. 
 
Prasyarat:  

Pengajaran ini mengasumsikan bahwa mahasiswa telah memperoleh pengantar 
ekonomi makro dan pengantar ekonomi mikro. Misalnya, mahasiswa telah memahami 
indicator ekonomi sebagai variabel, pengukuran data makro ekonomi, konsep dasar 
perekonomian terbuka, permintaan agregat, pendapatan agregat, penawaran agregat, 
kebijakan fiscal dan moneter serta masalah inflasi dan pengangguran. 

Latihan-latihan membahas hasil penelitian dilakukan untuk mendorong keingintahuan 
mahasiswa sehingga lebih konkrit dan supaya tidak membosankan. 

 
Metodologi:  

Dalam ekonomi mikro, ruang lingkup meliputi teori konsumen, teori produsen, 
keseimbangan pasar, keseimbangan parsial dan keseimbangan umum, serta 
ketidaksempurnaan pasar. Sedangkan dalam ekonomi makro,  Sepintas melihat buku teks 
ekonomi makro, atau silabus dari berbagai institusi Perguruan Tinggi menggambarkan 
‘ideology’ akademik dari suatu aliran teori ekonomi yang seharusnya tidak diutamakan. 
 



Kajian ekonomi makro penuh dengan kontroversi dan ide yang berkembang dari 
Perguruan Tinggi yang berbeda mazab/aliran teori ekonomi (klasik dan modern). Pada 
beberapa perlakuan (seperti dalam dua buku teks pada daftar bacaan kami), analisis dimulai 
dengan ekonomi dalam jangka panjang dan kemudian dalam jangka pendek. Model jangka 
panjang sering ditampilkan sebagai benchmark, menuju mana ekonomi akan kembali. Ini 
mungkin mensyaratkan beberapa hal: (a) adanya keseimbangan jangka panjang, (b) yang 
entah bagaimana titik yang diinginkan, optimal, atau efisien; dan (c) bahwa ekonomi 
mengoreksi diri (yang jika telah menyimpang dari titik jangka panjang, hal itu harus memiliki 
kecenderungan menuju ke sana). Beberapa tidak membuat perbedaan jangka panjang vs 
jangka pendek, atau mengabaikan/menolak gagasan apapun beberapa keseimbangan ekonomi 
jangka panjang, dan lain-lain tampaknya tidak memiliki tema yang sistematis dalam buku 
teks atau silabus. Untuk pengajaran ini, kita akan mulai dengan jangka pendek, di mana 
penyesuaian harga adalah lambat dan stok modal kebanyakan diberikan. Di sini, kita meneliti 
beberapa topik ekonomi makro tradisional dan perdebatan (Misalnya dari Ekonomi Klasik, 
Ekonomi Keynesian (Modern), ke Ekonomi Neo Klasik dan Ekonomi Neo Keynesian). 
Pengajaran kemudian beralih ke jangka panjang, di mana faktor penawaran agregat adalah 
semua variabel, harga fleksibel, dan pelaku ekonomi memandang ke depan. Kami akan 
memberikan pemaparan terhadap topik dalam Teori Pertumbuhan,  
 
Sebuah Gambaran Isu Sangat Sederhana tentang Real Bisnis  

Lampiran kasus/masalah untuk membantu Anda dalam mempelajari pendekatan teori.  
Analisis ekonomi makro cenderung untuk berfokus pada dua kunci, yaitu Variabel 
Permintaan Agregat (AD) - Penawaran Agregat (AS), dalam kerangka: output agregat dan 
tingkat harga. Keseimbangan jangka panjang dari variabel-variabel ini berada dalam 
pertumbuhan ekonomi.  

Penyimpangan atau fluktuasi variabel jangka panjang berada dalam studi siklus bisnis 
(business cycle). Penelitian ekonomi makro berkaitan dengan penyebab dan dampak fluktuasi 
ekonomi pertumbuhan serta peran kebijakan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan siklus 
ekonomi. Business Cycle meningkatkan kekhawatiran karena ketika ekonomi menyimpang 
dari jangka panjang, ekonomi mengalami inflasi dan pengangguran - yang patologi kembar 
pada ekonomi makro. Sebuah kontroversi utama adalah adakah Phillips Curve (tradeoff yaitu 
antara tingkat inflasi dan pengangguran), jangka pendek atau jangka panjang? Namun 
kontroversi lain adalah apakah siklus bisnis "Buruk" atau mencerminkan pilihan 
mengoptimalkan pelaku ekonomi.  

Kebijakan ekonomi makro (misalnya penggunaan kebijakan fiskal dan moneter) 
untuk menstabilkan ekonomi jangka panjang (atau untuk meredam siklus bisnis) yang disebut 
sebagai kebijakan stabilisasi. Kebijakan yang menargetkan hasil jangka panjang (seperti 
tingkat output potensial dan tingkat alamiah pengangguran) yang disebut sebagai struktur 
kebijakan (yang mungkin lebih relevan dalam ekonomi mikro, misalnya kebijakan 
persaingan, insentif pajak, reformasi pasar tenaga kerja, hak paten hukum dll). 

Sebagian besar perdebatan di ekonomi makro, dapat dibuktikan apakah stabilisasi 
kebijakan tersebut efektif, netral, atau membuat hal-hal yang lebih buruk. Sebagian besar 
peneliti tidak membahas rancangan kebijakan per sektor (yaitu "bagaimana?") tetapi 
memperdebatkan bagaimana kebijakan bekerja (yaitu "seharusnya kita atau sebaiknya tidak 
kita?"). Ada juga kontroversi dalam Macroeconomics yang menarik ‘bagaimana’ tindakan 
masyarakat dan perusahaan. Perbedaan pandangan atau asumsi, trend perilaku mikro untuk 
menghasilkan prediksi berbeda dalam perilaku makro – itulah, bagaimana variabel-variabel 
dalam perilaku agregat. misalnya: konsumsi agregat, tabungan, investasi, permintaan uang, 
dan bahkan kemajuan teknologi. Tidak mengherankan bila kemudian banyak model yang 



berbeda dan kesimpulan yang berbeda. Hal ini akan terlihat baik dalam analisis jangka 
pendek dan jangka panjang.  
 
Bacaan yang disarankan: 
1. Mankiw, N.G. (2007), Macroeconomics, 6th edition, Worth Publishers. 
2. Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung (2008), Teori Ekonomi Makro: Suatu 

Pengantar, edisi keempat, Buku Seri Teori Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia. 

3. Boediono (2001), Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2, edisi 4, 
BPFE Yogyakarta. 

4. Soediyono (2000), Ekonomi Makro: Analisis IS-LM dan Permintaan-Penawaran 
Agregat, edisi Millenium, Penerbit Liberty Yogyakarta.  

 
Evaluasi: 
 Tugas-tugas, quiz dan partisipasi di kelas 30% 
 UTS      40% 
 UAS      30% 
 
Outline pengajaran:  

Berikut ini adalah garis besar secara tentatif! Hal ini tidak dapat ditekankan secara 
penuh  hanyalah rencana kasar untuk semester. Kita mungkin sebaiknya mencapai sasaran 
lebih cepat ataupun lambat, mencakup lebih atau kurang, melompat kembali ke topik 
sebelumnya atau melompat-lompat. Selain itu, fokus pada apa yang dicakup dalam kuliah, 
bukan sebaliknya membaca suplemen kuliah. 

BAGIAN I 
Overview dan Review 

Minggu ke- Topik Sumber 
1 Overview dan Review  

Memahami model ekonomi makro 
Pratama Bab 1; Boediono 
Bab 1; Mankiw Chap 1 

2 Data Ekonomi Makro, Variabel dan Indikator 
Ekonomi Makro 

Pratama Bab 2; Mankiw 
Chap 2 

BAGIAN II 
Teori Ekonomi Klasik & Keyness 

Minggu ke- Topik Sumber 
3 Teori Ekonomi Klasik vs Keynesian:  

 
Mankiw Chap 3; Pratama 
Bab 10, 11, 12; Boediono 
Bab 2,   

4 Teori Ekonomi Keyness: Pasar Barang, Pasar 
Uang dan Pasar Tenaga Kerja  

Boediono Bab 3, 4; 
Mankiw Chap16, 17, 18; 
Pratama Bab 3, 4, 7 

5 Permintaan-Penawaran Agregat, Analisis IS-LM Mankiw Chap 10, 11; 
Soediyono Bab 1,2,3,6,7  

6 Uang dan Kebijakan Moneter Mankiw Chap 18; Pratama 
Bab 6, 13; Boediono Bab 
5 

7 Kebijakan Fiskal dan Utang Pemerintah Pratama Bab 14, Mankiw 
Chap 15; Boediono Bab 6 

 
 
 



BAGIAN III 
Perekonomian Dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek 

Minggu ke- Topik Sumber 
8 Pertumbuhan ekonomi Mankiw Chap 7,8 ; 

Pratama Bab 7, 8 
9 Perekonomian Terbuka Mankiw Chap 5; Pratama 

Bab 15; Boediono Bab 7 
10 Fluktuasi ekonomi, siklus ekonomi Pratama Bab 8; Mankiw 

Chap 9 
Ujian Tengah Semester (UTS)  

11 Inflasi dan Pengangguran Pratama Bab 9; Mankiw 
Chap 4, 6; Soediyono Bab 
13 

BAGIAN IV 
Kebijakan Ekonomi Makro 

Minggu ke- Topik Sumber 
12 Kebijakan Stabilisasi Mankiw Chap 14 
13 Pengantar Ekonomi Pembangunan Pratama Bab 16, 17 
14 Sistem Ekonomi Indonesia Pratama Bab 18,19 

Ujian Akhir Semester (UAS)  
 

Tugas Mahasiswa: 
 
Tugas hendaknya dilakukan secara kelompok/individual yang meliputi: 
1. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data perekonomian Indonesia, bersumber; 

publikasi data BPS, SEKI, Laporan Perekonomian Indonesia (BI). Jenis data berdasarkan 
kebutuhan alat bantu pembahasan materi kuliah. 

2. Paper/makalah dan diskusi yang dapat dilakukan pada minggu-minggu kuliah, 
disesuaikan dengan pokok bahasan (materi). 

3. Review jurnal penelitian, satu jurnal satu kelompok/individual. 


