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Dosen Anda

• Al Muizzuddin Fazaalloh, S.E., M.E.

• Ruang: Gedung A lantai 1 Ruang Pelayanan
Mahasiswa

• Email: almuiz.wang@ub.ac.id

• Blog dosen: mizu.lecture.ub.ac.id

• Bidang keahlian: ekonometrika, ekonomi
pembangunan, dan keuangan daerah. 
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Penilaian

• Partisipasi : 15%

• Tugas : 20%

• Quiz : 15%

• UTS : 25%

• UAS : 25%
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Absensi

• Mahasiswa harus hadir minimal 80% dari total 16 
pertemuan, untuk bisa ikut UAS.

• Jadi mahasiswa harus masuk perkuliahan minimal 13 
pertemuan dari 16 pertemuan.

• Jadi mahasiswa boleh tidak masuk (bolos/sakit/ijin) 
maksimal 3 pertemuan dari 16 pertemuan. 

• Jika mahasiswa tidak masuk 4 pertemuan
(bolos/sakit/ijin) maka tidak berhak mengikuti UAS. 
Artinya nilai mahasiswa hilang 25% dari total nilai
(100%). 

• Artinya mahasiswa hanya bisa mendapat nilai maksimal
B di mata kuliah ini. 
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Bolehkan saya bertanya?
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Pengalaman semester ganjil
2018-19
• Berapa mahasiswa yang dapat nilai A yang saya

ajar? 

• Berapa mahasiswa yang tidak lulus yang saya ajar?

• Berapa mahasiswa yang lulus yang saya ajar?
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BERAPA YANG LULUS?

TOTAL 197 TOTAL 197 TOTAL 197

NILAI A 68 NILAI E 5 NILAI >C 192

PERSENT
ASE

35%
PERSENT

ASE
3%

PERSENT
ASE

97%
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Bagaimana jika saya ingin
tidak masuk? 
• Silahkan anda ijin secara lisan atau tertulis kepada

dosen (saya) → (walaupun ini tidak WAJIB). 

• Q: Bagaimana jika saya lupa tidak ijin atau sengaja
tidak ijin? 

• A: Tidak masalah, setiap mahasiswa yang tidak
masuk akan diabsen oleh dosen (saya) dengan
huruf “I” yang artinya ijin. 

• Di dalam sistem SIAM anda, tentu akan dianggap
masuk 100%, walaupun anda pernah tidak masuk
sekali atau beberapa kali. 
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Penyampaian Laporan
Absensi di Akhir Perkuliahan
• Biasanya di pertemuan 14 atau 15 dosen (saya) 

akan menyampaikan rekap absensi mahasiswa yang 
didapat salama satu semester. 

• Jika mahasiswa tidak masuk (atau di buku absen
tertulis “i”) lebih dari 3 (minimal 4), maka tidak
akan diperbolehkan ikut UAS. 

• Seandainya mahasiswa tersebut tetap mengikuti
UAS, maka nilai UASnya dianggap nol (tidak dinilai), 
sekalipun UASnya model take home.
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Etika Perkuliahan

• Mahasiswa sebaiknya hadir di kelas minimal 5 menit
sebelum jam kelas dimulai. 

• Q: Jika saya datang terlambat, apa yang saya lakukan?

• A: Saya ketuk pintu kelas dan mengucap salam, lalu segera
duduk di kursi kelas dan dengan tertib mengikuti
perkuliahan

• Q: Berapa lama saya boleh terlambat masuk kelas?

• A: Anda boleh terlambat hingga 1 jam pada saat pertama
kali terlambat. Untuk yang kedua, anda boleh terlambat 30 
menit. Untuk yang ketiga anda boleh terlambat 10 menit. 
Selanjutnya, anda tidak perkenankan absen (dianggap
bolos) jika terlambat untuk yang keempat kalinya atau lebih. 
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Etika Perkuliahan (lanjut)

• Q: Jika saya terlambat dan telat mengikuti Quiz 
apakah diperbolehkan mengikuti Quiz susulan?

• A: Tidak boleh. 

• Q: Apakah saya boleh makan/nyemil di kelas? 

• A: Tidak boleh.

• Q: Apakah saya boleh minum (air putih) di kelas?

• A: Boleh. 

22/01/2019 11



Etika Perkuliahan (lanjut)

• Mahasiswa harus berpakaian sopan & rapi di 
perkuliahan. 

• Q: Apakah saya boleh menggunakan kaos selama
perkuliahan?

• A: Tidak boleh

• Q: Apakah saya boleh memakai sandal?

• A: Boleh jika sepatu anda basah karena hujan atau
kaki anda sedang sakit.
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Etika Perkuliahan (lanjut)

• Q: Apabila di dalam kelas dosen sedang menerangkan
materi, apakah saya boleh berbicara kepada teman?

• A: Sebaiknya anda perhatikan dosen pada saat
menjelaskan materi, dan silahkan diskusi dengan teman
anda pada saat waktu diskusi diberikan.

• Q: Apabila dosen sedang menerangkan materi di kelas, 
bolehkah saya mendengarkan sambil tiduran?

• A: Sebaiknya anda dengarkan dengan posisi atau sikap
tertib dan sopan. 
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Etika Perkuliahan (lanjut)

• Q: Saya ingin ke kamar kecil atau ke belakang, apa
yang harus saya lakukan?

• A: Silahkan anda keluar kelas (tanpa perlu ijin ke
dosen) dengan tertib tanpa mengganggu dosen dan 
mahasiswa.

• Q: Bagaimana jika dosen dalam 30 menit sejak
waktu yang dijadwalkan belum masuk ke kelas? 

• A: Silahkan ketua kelas menghubungi dosen lewat
WA atau SMS atau Telpon.  
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NILAI PARTISIPASI

• Nilai partisipasi akan diambilkan dari kehadiran.

• Jika hadir 15 pertemuan (diluar UAS) maka
mendapat nilai 100.

• Jika hadir 12-14 pertemuan (diluar UAS) maka
mendapat nilai 70.

• Jika hadir 10-11 pertemuan (diluar UAS) maka
mendapat nilai 50.

• Jika hadir kurang dari 10 pertemuan (diluar UAS) 
maka mendapat nilai 0.
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NILAI TUGAS

• Tugas dibagi 2: 
• A. Tugas Kelompok

• B. Tugas Individu

• Proporsi Tugas Kelompok (40%)

• Proporsi Tugas Individu (60%)

• Tugas Individu:
• Wajib dikumpulkan tepat waktu

• Jika telat, nilai akan dikurangi

• Nilai Tugas 0 s/d 100
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Tugas Kelompok

• Mempresentasikan Materi di tiap pertemuan
selama 30 menit. 

• Silahkan dibuat kelompok, terdiri dari 2 mahasiswa
dalam satu kelompok.

• Setiap kelompok wajib membuat rangkuman materi
(yang dipilihkan oleh dosen) dalam power point 
dan dijelaskan di depan kelas selama 30 menit. 

• Di akhir sesi, dosen mungkin akan memberikan
pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang 
dipaparkan. 
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Penilaian Tugas Kelompok

• Kesiapan pemateri (misal: laptop sudah menyala
sebelum dosen masuk kelas, materi sudah
digandakan dan dibagikan ke mahasiswa.)

• Kemampuan menjelaskan materi (juga power point 
yang dipaparkan apakah menarik atau tidak)

• Kemampuan menganalisis materi (menjawab
pertanyaan dosen)
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NILAI QUIZ

• Quiz mungkin hanya diberikan sekali selama satu
semester

• Tidak ada quiz susulan atau remidi

• Quiz akan diinformasikan seminggu sebelumnya

• Nilai Quiz 0 s/d 100

22/01/2019 19



NILAI UTS

• UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8

• UTS bersifat tulis atau take home

• Segala bentuk cheating dalam ujian UTS akan
ditindak keras, nilai UTS diberikan nol

• Nilai UTS 0 s/d 100

• Tidak ada remidi atau susulan untuk UTS
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NILAI UAS

• UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16

• UAS bersifat tulis atau take home

• Segala bentuk cheating dalam ujian UAS akan
ditindak keras, nilai UAS diberikan nol, dan 
mengikuti aturan yang berlaku di Fakultas

• Nilai UAS 0 s/d 100

• Tidak ada remidi atau susulan untuk UAS
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Catatan Lain

• Sebelum UAS atau pertemuan 14/15 biasanya
dosen akan mengumumkan semua nilai yang sudah
masuk

• Aturan yang tidak dijelaskan dalam slide PPT ini
akan dijelaskan di waktu lain
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Silabus

1. Pendahuluan Tata Aturan Perkuliahan dan Review Tentang
Makroekonomi (Case Fair Chapter 5 & Mankiw Chapter 1)

2. Mengukur GDP (Case Fair Chapter 6 & Mankiw Chapter 2)

3. Fungsi Konsumsi (Case Fair Chapter 8 & Mankiw Chapter 
3)

4. Fungsi Investasi (Case Fair Chapter 8 & Mankiw Chapter 3)

5. Peran Pemerintah dan Kebijakan Fiskal (Case Fair Chapter 
9)

6. Peran Pemerintah dan Kebijakan Fiskal (Case Fair Chapter 
9) → Lanjutan

7. Uang Beredar dan Definisinya (Case Fair Chapter 10 & 
Mankiw Chapter 4)

8. UTS
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Silabus (Lanjutan)

9. Bunga dan Pasar Uang (Case Fair Chapter 11)

10. Bunga dan Pasar Uang (Case Fair Chapter 12)

11. Kebijakan Fiskal dan Moneter (Case Fair Chapter 13)

12. Makroekonomi Global 

13. Nilai tukar dan sistem keuangan internasional

14. Perdagangan internasional dan pendapatan nasional

15. Pemikiran makroekonomi

16. UAS
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Ada pertanyaan?
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