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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata kuliah Ekonomi Industri termasuk dalam kategori mata kuliah 
Kompetensi Utama yang berisi tentang konsep-konsep dan teori mengenai 

industrialisasi yang dilakukan di Indonesia. Dalam modul ini dijelaskan 
beberapa konsep dari ekonomika industri, industrialisasi, sampai dengan  
penerapan proses industrialisasi yang dilaksanakan di Indonesia. Untuk 
menunjang mahasiswa memahami isi dari modul ini diberikan juga beberapa 
contoh penerapan industrialisasi dan faktor pendukung yang harus ada dalam 
setiap proses industrialisasi. 

Buku Materi Pokok Ekonomi Industri ini disusun  dengan maksud untuk 
membekali pembaca agar mengetahui dan mengerti konsep dan teori dari proses 
industrialisasi, siapa pelaku dalam industrialisasi sampai dengan penerapan 
proses industrialisasi yang ada di Indonesia. 

Buku materi pokok ini berbobot 3 sks dan terdiri dari 9 modul. Dengan 
ruang lingkup bahasan sebagai berikut. 
Modul 1,  membahas topik “Konsep Dasar Ekonomika Industri”. Setelah 

mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat memahami 
pengertian dan cakupan ekonomika industri. Modul ini terdiri dari  
dua kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Definisi 
Ekonomika Industri”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Ruang 
Lingkup Kajian Ekonomika Industri”. 

   
Modul 2,  membahas topik “Teori Perusahaan”. Setelah mempelajari materi ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami aspek-aspek utama teori 
perusahaan. Modul ini terdiri dari tiga kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Teori 
Perusahaan”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Tujuan 
Perusahaan” 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Kendala 
Dalam Pemenuhan Tujuan Perusahaan” 
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Modul 3,  membahas topik “Industrialisasi”. Setelah mempelajari materi ini 
mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar dan 
elemen utama industrialisasi. Modul ini terdiri dari  tiga kegiatan 
belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Pengertian 
Industrialisasi”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Strategi 
Industrialisasi dan Alternatifnya”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Prospek 
Industrialisasi”. 

 
Modul 4, membahas topik “Paradigma Industrialisasi”. Setelah mempelajari 

materi ini mahasiswa diharapkan dapat memahami perkembangan 
pembangunan industri global di era globalisasi, paradigma utama 
yang mendasari  pembangunan industri (industrialisasi), serta 
peranan geografi industri dalam menjelaskan fenomena konsentrasi 
industri global. Modul ini terdiri dari tiga kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Globalisasi 
dan Pembangunan Industri”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Paradigma 
Industrialisasi”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Geografi 
Industri”. 

 
Modul 5, membahas topik “Struktur Pasar”. Setelah mempelajari materi ini 

mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar dan beberapa 
bentuk utama struktur pasar. Modul ini terdiri dari  tiga kegiatan 
belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Struktur 
Persaingan”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Monopoli”. 
  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Oligopoli”. 
 
Modul 6, membahas topik “Analisis Perilaku, Kinerja dan Kluster Industri”. 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat 
memahami paradigma Struktur-Perilaku-Kinerja (Structure-
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Conduct-Performance/SCP) dan klaster industri. Modul ini terdiri 
dari  empat kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Perilaku 
Industri”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Kinerja 
Industri”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Hubungan 
antara struktur, perilaku dan kinerja industri”. 

  Kegiatan Belajar 4: menerangkan materi mengenai “Klaster 
Industri”. 

 
Modul 7,  membahas topik “Industrialisasi dan Keunggulan Komparatif”. 

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat  
memahami keterkaitan antara industrialisasi, salah satu penggerak 
utama pembangunan ekonomi, dan keunggulan komparatif. Modul 
ini terdiri dari  dua kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Industrialisasi 
dan Pembangunan Ekonomi”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Keunggulan 
Komparatif”. 

  
Modul 8,  membahas topik “Strategi Menuju Negara Industri”. Setelah 

mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat memahami 
usaha kecil di Indonesia yang saat ini semakin dianggap semakin 
penting dalam proses pembangunan industri, fenomena 
deindustrialsasi yang muncul di dunia maupun di Indonesia, serta 
strategi utama (grand strategy) yang dicanangkan pemerintah 
Indonesia untuk mencapai visi pembangunan industri. Modul ini 
terdiri dari  tiga kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Usaha Kecil di 
Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai 
“Deindustrialisasi dan Fenomena 
Deindustrialisasi di Indonesia”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Grand 
Strategy Industri Indonesia”. 
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Modul 9, membahas topik “Strategi Industrialisasi di Indonesia”. Setelah 
mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat memahami 
proses perubahan struktural, pola pembangunan dan industrialisasi 
di Indonesia serta strategi yang diambil oleh pemerintah dalam 
mendukung industrialisasi di Indonesia. Modul ini terdiri dari  tiga 
kegiatan belajar yaitu: 

  Kegiatan Belajar 1: menerangkan materi mengenai “Perubahan 
Struktural dan Pola Pembangunan di 
Indonesia”. 

  Kegiatan Belajar 2: menerangkan materi mengenai “Strategi 
Industrialisasi Indonesia”. 

  Kegiatan Belajar 3: menerangkan materi mengenai “Strategi 
Industrialisasi: Dari Substitusi Impor ke 
Promosi Ekspor”. 
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Daftar Tujuan Instruksional Khusus (TIK): 
1. menjelaskan definisi ekonomika industri; 
2. menjelaskan ruang lingkup kajian ekonomika industri; 
3. mendeskripsikan teori perusahaan; 
4. mengidentifikasi tujuan perusahaan; 
5. menjelaskan kendala-kendala dalam pemenuhan tujuan perusahaan; 
6. menjelaskan pengertian industrialisasi; 
7. menjelaskan strategi industrialisasi; 
8. menjelaskan alternatif strategi industrialisasi; 
9. menjelaskan prospek industrialisasi; 
10. menjelaskan globalisasi dan pembangunan industri; 
11. menjelaskan paradigma industrialisasi; 
12. menjelaskan geografi industri; 
13. menjelaskan struktur persaingan; 
14. menjelaskan monopoli; 
15. menjelaskan oligopoli; 
16. menjelaskan perilaku industri; 
17. menjelaskan kinerja industri; 
18. menjelaskan hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri; 
19. menjelaskan konsep klaster industri; 
20. menjelaskan industrialisasi dan pembangunan ekonomi; 
21. menjelaskan keunggulan komparatif; 
22. menjelaskan usaha kecil di Indonesia, khususnya profil, masalah dan 

strategi pengembangannya; 
23. menjelaskan deindustrialisasi dan fenomena deindustrialisasi di Indonesia; 
24. mengidentifikasi grand strategy industri Indonesia; 
25. menjelaskan perubahan struktural dan pola pembangunan di Indonesia; 
26. menjelaskan strategi industrialisasi Indonesia; 
27. menjelaskan penerapan strategi substitusi impor hingga promosi ekspor di 

Indonesia. 
 
 


