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SOAL 

 Carilah berita di media online / cetak yang terkini tentang persoalan public di Indonesia 

 Kemudian buatlah analisis kebijakan public tentang persoalan tersebut dengan menggunakan 

teori ekonomi yang sudah dibahas dalam sesi diskusi di perkuliahan sebagai berikut. 

A. Prinsip-prinsip Ekonomi 

B. Teori Permintaan dan Penawaran 

C. Teori Non-Price Rationing 

 

FORMAT LAPORAN UTS 

 Setiap mahasiswa wajib mengikuti format UTS berikut apabila ingin dinilai hasil UTSnya. 

1) Cover laporan: tulis nama dan nim, kelas, program studi,  

2) Studi Kasus: tampilkan berita dari media online / cetak, jika dari media online tampilkan 

screen shot dari media tersebut dan sertakan sumber beritanya, jika dari media cetak buat 

klipik beritanya juga sertakan sumber beritanya 

3) Tentukan teori mana dari ketiga teori di atas yang anda pilih untuk digunakan 

menganalisis permasalahan public tadi 

4) Jelaskan permasalahan utama (permasalahan public apa yang ingin dijelaskan) dari berita 

tersebut 

5) Jelaskan analisis keterkaitan teori dan masalah utama tersebut 

6) Jelaskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah utama tersebut 

7) Berikan kesimpulan dan saran kepada pengambil kebijakan 

 

PENGUMPULAN LAPORAN 

 Laporan dikumpulkan dalam bentuk hardcopy / di print.  

 Pengumpulan laporan dikumpulkan pada ketua kelas, berikutnya ketua kelas mengumpulkan 

pada dosen pada jadwal perkuliahan di minggu ke-9  

 

PENILAIAN 

 Laporan dikerjakan secara individu, tidak boleh copy-paste dari teman atau sumber lain. 

 Segara kecurangan dalam membuat laporan akan mendapat penilaian minimal (nilai = 0). 

 Nilai 80-100 = Laporan disusun seperti FORMAT LAPORAN UTS yang dijelaskan diatas, 

topik berita sangat menarik dan terkini, analisis kebijakan sangat sesuai teori dan memberikan 

pencerahan dalam pengambilan kebijakan.  

 Nilai 70-79 = Laporan disusun seperti FORMAT LAPORAN UTS yang dijelaskan diatas, 

topik berita sangat menarik dan terkini, analisis kebijakan sesuai teori.  

 Nilai dibawah 70 =  Laporan disusun TIDAK seperti FORMAT LAPORAN UTS yang 

dijelaskan diatas 
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