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Buatlah semua soal di bawah ini, setiap soal mempuanya bobot yang sama.
1.a. Jelaskan perbedaan antara kebijakan Antitrust dan kebijakan
regulasi dalam ekonomi industry?
1.b. Berikan contoh kebijakan Antitrust di Indonesia dan
implikasinya pada Industri tersebut.
1.c. Berikan contoh kebijakan reuglasi di Indonesia dan
implikasinya pada Industri tersebut.
(Bobot 20)
2.a. Tu j u a n / o b j e c t i ve d a r i d i l a k u k a n nya r e g u l a s i d a l a m
perekonomian?
2.b. Dalam praktis di perekonomian apakah regulasi dalam
ekonomi industry dapat dipisahkan dari kebijakan sosial?
Berikan penjelasan atas jawaban Anda.
2.c. Jelaskan mengapat pemerintah harus mengawasi dan
melakukan regulasi atas industri atau perusahaan yang
memiliki fungsi produksi yang increasing return to scale
(IRS)?
(Bobot 20)
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3.a. Mengapa pemerintah perlu melakukan regulasi terhadap
public enterprise/utility?
3.b. Sebutkan karateristik yang dimiliki Public utility service
sehingga pemerintah perlu melakukan regulasi tersebut!
3.c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernytaan ini “In
industries where there is a need for large scale and expensive
investments in new infrastructure, questions are arising about
whether, and how, the new regulatory frameworks can enable
coordination of demand and investment, and provide returns
sufficient to underwrite the investments given the risk
involved”.
(Bobot 20)
4.a. Mengapa regulator harus melakukan regulasi atas perusahaan
yang memiliki kondisi natural monopoly?
4.b. Sebutkan karateristik sebuah perusahaan memiliki kondisi
natural monopoly?
4.c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Ramsey Pricing? Dan
apakah regulasi terhadap perusahaan natural monopoly
dengan menggunakan Ramey Pricing akan efektif?
(Bobot 20)
5.a. Faktor apa sajakah yang menyebabkan kegagalan pasar?
5.b. Bagaimana kebijakan regulasi mengatasi kegagalan pasar?
5.c. Apa yang Anda bisa jelaskan atas persamaan di bawah ini?

(n = banyak perusahaan, P = harga, si = pangsa pasar pada setiap
peusahaan i, a = willingness to pay tertinggi oleh konsumen, c =
biaya variabel per unit output, F = biaya tetap dan qi = output dari
setiap perusahaan i)
(Bobot 20)
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