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Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Ekonomi Politik Global (EPG) adalah salah satu mata kuliah inti dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. EPG 

merupkan salah satu penurusan di jurusan HI, sehingga mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar prasyarat untuk mengambil mata kuliah 

lainnya bagi mahasiswa yang akan mengambil minta kaji Ekonomi Politik. Mata kuliah ini akan membahas tentang politik, ekonomi, 

dan hubungan internasional yang relevan dengan ekonomi global. Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan diperkenalkan dengan 

berbagai pendekatan dalam Ekonomi Politik Global dan mengaplikasikannya untuk menganalisa berbagai kebijakan dan isu-isu penting. 

Selain itu mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan berbagai konsep penting dalam ekonomi politik seperti hubungan dua sektor 

utama EPG (Private dan Public), MNC/TNC, Regionalisme, Organisasi Internasional, Fiskal, Trade Balance, Defisit, Moneter, FDI, 

Pekerja/Buruh, Investasi, Stock Exchange, Obligasi, Hutang, Krisis, Manajemen Krisis dll. 

Tujuan Pembelajaran 

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan materi pengantar dalam Ekonomi Politik Global. Dengan mempelajari 

beberapa bagian dari Ekonomi Politik Global, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis, mengkritisi, dan melakukan pilihan sikap 

terhadap beberapa kasus yang terjadi dalam lingkungan internasional dengan menggunakan perspektif Ilmu Hubungan Internasional  

dan Ekonomi Politik Global.  

mailto:ardilaputrisip@gmail.com


Capaian Pembelajaran 

Sikap 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa 

 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan  

Pengetahuan  

 Memahami konsep-konsep dasar Ekonomi Politik Global 

Keterampilan umum 

 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks. 

 Pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

Keterampilan khusus 

 Mempunyai kemampuan analisis terhadap isu-isu kontemporer Ekonomi Politik Global dengan cara pandang Ilmu Hubungan 

Internasional. 

 

Metode Pembelajaran 

Agar proses perkuliahan ini dapat berlangsung dengan baik, maka setiap peserta diharapkan sudah membaca bahan bacaan sebelum 

mengikuti perkuliahan. Mata Kuliah ini akan menerapkan sistem Student Center Learning (SCL) sehingga mahasiswa diharapkan untuk 

aktif dalam perkuliahan baik dengan mencari dan membaca banyak referensi maupun dengan aktif terlibat dalam diskusi kelas.  

Bahan Kajian 



John Ravenhill. Global Political Economy. Oxford University Press 

David N Balaam. Introduction to International Political Economy. Pearson 

Robert Gilpin. Global Political Economy Understanding the International Economic Order. Princeton University Press 

Thomas Oatley. International Political Economy. University of Carolina Chapel Hill 

Masudul Alam Choudhury & Uzir Abdul Malik. The Foundations of Islamic Political Economy. Macmillan 

Penilaian 

1. UTS 20% 

Ujian berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) dengan bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai. Soal 

ujian akan diupload ke Ilearn pada minggu ke 6 perkuliahan. Mahasiswa dipersilahkan untuk mencari jawaban semua soal 

yang diberikan. Ujian akan bersifat close book, kecurangan akan menyebabkan penalti nilai E. 

2. UAS 20% 

Ujian berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) dengan bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai. Soal 

ujian akan diupload ke Ilearn pada minggu ke 14 perkuliahan. Mahasiswa dipersilahkan untuk mencari jawaban semua soal 

yang diberikan. Ujian akan bersifat close book, kecurangan akan menyebabkan penalti nilai E. 

3. Tugas Akhir 25% 

Mahasiswa diberikan beberapa pilihan tugas akhir. 

1. Paper 

Paper ditulis dengan standar penulisan paper yang baik dan benar menggunakan langgam Turabian style. Jumlah kata 

2500-6000 kata 

2. Note 

Berupa kumpulan note 14 kali pertemuan  

3. Blog 

Pembuatan blog dengan minimal 15 postingan mengenai materi perkuliahan ataupun topik yang berkaitan dengan bidang 

kaji EPG lainnya. 

4. Social Media 



Pembuatan akun media sosial dengan jumlah postingan setidaknya 75 postingan mengenai materi perkuliahan ataupun 

topik yang berkaitan dengan bidang kaji EPG lainnya. Diharapkan pembuatan akun sosial media tidak dibuat last minute. 

Rentang waktu pemostingan dan kreatifitas content di sosial media akan sangat mempengaruhi penilaian. 

5. Vlog 

Durasi Vlog antara 4-10 menit. Minimal 3 video mengenai materi perkuliahan ataupun topik yang berkaitan dengan bidang 

kaji EPG lainnya. 

4. Partisipasi Kelas 35% 

Mahasiswa diharapkan untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas. Sebelum kelas dosen akan membahas update berita 

internasional terbaru, diharapkan mahasiswa dapat berbagi berita-berita internasional selama seminggu dengan peserta kelas. 

Selain itu, setiap minggunya dosen pengampu memberikan beberapa pertanyaan pemantik diskusi. Mahasiswa diharapkan 

berpartisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dua komponen ini akan dihitung sebanyak 25% dari 

partisipasi kelas. 10% penilaian lainnya akan dihitung dengan beberapa komponen yaitu note taking  (dikirimkan setiap 

minggu paling lambat hari Sabtu pukul 11 malam ke email yang ditentukan), kejujuran, disiplin, dan tata karma peserta kelas. 

Norma Akademik 

1. Mahasiswa diharapkan tidak terlambat melebihi jadwal yang disepakati. Jika kelas telah dimulai, mahasiswa hanya diberikan 

toleransi waktu keterlambatan 5 menit. Mahasiswa yang datang lewat dari 5 menit semenjak dimulai perkuliahan, tidak 

diperkenankan untuk masuk ke dalam kelas dan dianggap tidak hadir. Dilarang keras menitipkan absen kehadiran kepada teman 

yang lain dan wajib menonaktifkan/ silent ponsel pribadi. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan baik yang menitip 

absen maupun yang membantu mengisi absen temannya akan mendapatkan penalty nilai E. 

2. Sesuai dengan aturan yang berlaku, mahasiswa wajib memenuhi absensi perkuliahan minimal 75% (12 kali pertemuan). Lebih 

dari ketentuan tersebut, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian semester atau nilai yang diakui sebagai pengganti 

ujian semester akan dibatalkan.  

3. Jika mahasiswa berhalangan hadir mengikuti perkuliahan, kepadanya bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti evaluasi (kuis, 

tugas, ujian) susulan hanya jika ia sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah dan bertanggal sebelum tanggal 



pelaksanaan evaluasi) atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler mewakili Jurusan, Fakultas, atau Universitas (dibuktikan 

dengan surat permohonan ijin dari panitia kegiatan atau pihak yang berwenang).  

4. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan tidak boleh menggunakan sandal. Tidak keluar masuk ketika perkuliahan telah dimulai.  

5. Setiap pembuatan tugas dalam masa perkuliahan harus lengkap dan menjunjung tinggi etika akademik. Mahasiswa yang 

melakukan plagiasi akan mendapatkan nilai E pada bagian tugas.  

6. Kelas akan menggunakan metode 40/10, dimana setiap SKS akan berisi 40 menit masa pembelajaran dan 10 menit istirahat. 

Selama istirahat mahasiswa diperbolehkan menghidupkan handphone dan melakukan kegiatan lainnya. Penggunaan handphone 

dan laptop pada waktu 40 menit efektif pembelajaran tanpa izin dosen akan dikenakan penalti. 

7. Bahan kuliah baik referensi bacaan maupun power point dan media bantuan belajar lainnya akan diunggah ke Ilearn, diharapkan 

mahasiswa untuk senantiasa menggunakan Ilearn untuk menunjang proses belajar mengajar. 

 

Rencana pembelajaran 

 

Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir 

yang Diharapkan  

Topik Bahan Kajian 

(materi Ajar) 

dan Referensi 

Metode 

Pembelajaran dan 

Alokasi waktu 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria 

Penilaian 

1 Mengetahui kontrak 

perkuliahan, aturan 

kelas, penugasan dan 

norma akademik  

Kontrak Perkuliahan RPS Ekonomi 

Politik Global 

30 menit 

perkenalan 

40 menit diskusi 

aturan perkuliahan 

20 menit 

menyepakati 

kontrak perkuliahan 

Mahasiswa 

melakukan 

negosiasi 

kontrak 

perkuliahan 

- 

2 Mengetahui 

pentingnya belajar 

EPG, sejarah ekonomi 

dunia, Sejarah 

The study of GPE Ravenhill 3-18 

Gilpin 77-102 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 



munculnya EPG 

sebagai bidang kajian, 

Serta tinjauan singkat 

mengenai bidang kaji 

EPG dan pendekatan-

pendekatan teoritisnya 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa hari 

sebelumnya  

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 

3 Mengetahui 

carapandang 

Liberalism dalam 

menjelaskan ekonomi 

global 

Approach to the study of 

GPE ( Liberalism                                                             

) 

 

Balaam Chapter 

2 

Ravenhill p 19-

22 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa hari 

sebelumnya  

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 



pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

4 Mengetahui cara 

pandang Realisme 

dalam menjelaskan 

ekonomi global 

Approach to the study of 

GPE (Realisme) 

Balaam Chapter 

3 

Ravenhill p 22-

23 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 

5 Mengetahui cara 

pandang 

Marxism/Structuralism 

Approach to the study of 

GPE 

(Marxism/Structuralism) 

Balaam Chapter 

4 

Ravenhill p 23-

24 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 



dalam menjelaskan 

ekonomi global 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 

6 Mengetahui 

pendekatan-

pendekatan alternatif 

selain 3 pendekatan 

utama dalam 

menjelaskan ekonomi 

global 

Approach to the study of 

GPE (alternative 

perspective) 

Balaam Chapter 

5 

Ravenhill p 24-

26 

Gilpin Chapter 5 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 



pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

7 Mengetahui 

pendekatan-

pendekatan untuk 

menjalaskan metode 

pembuatan keputusan 

dalam EPG, situasi 

yang mendukung 

adanya kolaborasi dan 

koordinasi dalam 

EPG, serta proses 

terbentuknya 

ko0laborasi dan 

koordinasi tersebut  

Collaboration and 

Coordination of GPE 

Ravenhill 29--49 

 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 

8  UTS    Jawaban 

mahasiswa 

terhadap 



pertanyaan 

soal 

9 Mengetahui 

bagaimana seharusnya 

negara mengatur 

hubungan ekonomi 

nya dengan negara 

lain, dan bagaimana 

kebijakan dibuat oleh 

pemerintah sebuah 

negara,  

Domestic source of EP Ravenhill 

Chapter 3 

Gilpin Chapter 7 

& 14 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 

10 Mengetahui sejarah 

pendirian dan 

perkembangan rejim 

perdagangan 

internasional 

The evolution of Global 

Trade Regime 

Ravenhill 

Chapter 4 

Ballam Chapter 6 

Gilpin Chapter 8 

 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 



40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

11 Mengetahui Ekonomi 

Politik Regionalisme, 

Efek regionalism pada 

perdagangan dan 

kesejahteraan anggota 

dan non anggota, dan 

hubungan liberalisasi 

regional dan global 

Regionalism Ravenhill 

Chapter 5 

Balaam Chapter 

12 

Gilpin Chapter 

13 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 



aktif dalam 

diskusi kelas 

12 Mengetahui 

perkembangan 

Moneter Internasional 

dan sistem finansial 

internasional 

Evolution of 

International Monetary 

and Financial System 

Ravenhill 

Chapter 6 

Balaam Chapter 

7 

Gilpin Chapter 9 

and 10 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik 

13 Mengetahui sisi 

ekonomi politik dari 

hutang, penyebab 

krisis, penanggulangan 

krisis, dan manajemen 

krisis 

Debt and financial crises Ravenhill 

Chapter 7 

Balaam Chapter 

8 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 



40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

14 Mengetahui Peran dan 

pengaruh MNC dalam 

politik Global 

State and MNC Gilpin Chapter 

11 

Balaam Chapter 

17 

Oatley Chapter 8 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 



aktif dalam 

diskusi kelas 

15 Mengetahui prinsip-

prinsip dasar dalam 

Ekonomi Politik Islam 

Political Economy of 

Islam 

Choudury 

Chapter 1 & 2 

40 Menit Diksusi 

Awal mengenai 

bahan bacaan dan 

tanya jawab tentang 

pertanyaan 

pemantik diskusi 

yang diberikan 

dosen beberapa 

haris ebelumnya 

40 Menit Ceramah 

40 Menit Tanya 

jawab kesimpulan 

Mahasiswa 

mereview 

bahan 

bacaan yang 

sudah 

disediakan 

pada Ilearn 

dari chapter 

tertentu pada 

referensi 

atau mencari 

sumber lain 

yang relevan 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

pemantik 

diskusi, 

kemudian 

berpartisipasi 

aktif dalam 

diskusi kelas 

Keaktifan 

kelas, 

Disiplin, 

Keseuaian 

diskusi 

dengan 

topik, note 

taking 

16  UAS    Jawaban 

mahasiswa 

terhadap 

pertanyaan 

soal 

 


