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PETUNJUK UMUM
1. Sebelum mengerjakan ujian, periksalah terlebih

dulu, jumlah soal dan nomor halaman yang terdapat
pada naskah soal.
Naskah soal ini terdiri dari 11 halaman.

2. Tulislah nomor peserta Anda pada lembar jawaban
di tempat yang disediakan.

3. Tulislah kode naskah soal ini, pada lembar jawaban
di tempat yang disediakan. Kode naskah soal ini:
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4. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang

menjelaskan cara menjawab soal.

5. Pikirkanlah sebaik-baiknya sebelum menjawab tiap
soal, karena setiap jawaban yang salah akan
mengakibatkan pengurangan nilai (penilaian: benar
+4, kosong 0, salah -1).

6. Jawablah lebih dulu soal-soal yang menurut Anda
mudah, kemudian lanjutkan dengan menjawab
soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal
terjawab.

7. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian
yang disediakan.

8. Untuk keperluan coret-mencoret, harap
menggunakan tempat yang kosong pada naskah soal
ini dan jangan pernah menggunakan lembar
jawaban karena akan mengakibatkan jawaban Anda
tidak dapat terbaca.

9. Selama ujian, Anda tidak diperkenankan bertanya
atau meminta penjelasan mengenai soal-soal yang
diujikan kepada siapapun, termasuk kepada
pengawas ujian.

10. Setelah ujian selesai, Anda diharapkan tetap duduk
di tempat Anda sampai pengawas ujian datang ke
tempat Anda untuk mengumpulkan lembar jawaban.

11. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor,
tidak basah, tidak terlipat, dan tidak sobek.

PETUNJUK KHUSUS
PETUNJUK A:
Pilih satu jawaban yang paling tepat.

PETUNJUK B:
Soal terdiri dari 3 bagian, yaitu PERNYATAAN, kata SEBAB, dan ALASAN yang disusun berurutan.
Pilihlah:

(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat
(B) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan

akibat
(C) Jika pernyataan benar dan alasan salah
(D) Jika pernyataan salah dan alasan benar
(E) Jika pernyataan dan alasan keduanya salah

PETUNJUK C:
Pilihlah:

(A) Jika (1), (2), dan (3) yang benar
(B) Jika (1) dan (3) yang benar
(C) Jika (2) dan (4) yang benar
(D) Jika hanya (4) yang benar
(E) Jika semuanya benar



Kode Naskah Soal: 803
MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 11 APRIL 2010
WAKTU : 60 MENIT
JUMLAH SOAL : 60

Keterangan : Mata Ujian EKONOMI nomor 1 sampai nomor 15
Mata Ujian SEJARAH nomor 16 sampai nomor 30
Mata Ujian GEOGRAFI nomor 31 sampai nomor 45
Mata Ujian IPS TERPADU nomor 46 sampai nomor 60

EKONOMI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 sampai
nomor 9.

1. Saldo akhir debit akan menunjukkan pencatatan
yang salah untuk akun di bawah ini ....

(A) piutang dagang
(B) kas
(C) pendapatan jasa
(D) beban lain-lain
(E) wesel tagih

2. Akibat keterbatasan bahan baku gas bumi, PT
Pupuk Iskandar Muda Aceh yang memproduksi
pupuk urea bagi pasokan hampir semua wilayah di
Nanggroe Aceh Darussalam tidak mampu
berproduksi optimal. Kapasitas produksi hanya
mencapi 66 persen dari kapasitas terpasang yang
mencapai 520 ribu ton per tahun. Kejadian ini
berakibat ....

(A) harga pupuk urea menjadi mahal karena
permintaan berkurang

(B) produksi padi di Aceh diperkirakan akan
berkurang

(C) untuk mencukupi kebutuhan pupuk urea,
pemerintah melakukan impor padi

(D) subsidi pupuk bagi petani bertambah besar
karena permintaan berkurang

(E) pabrik pupuk urea di wilayah Indonesia yang
lain harus diturunkan

3. Peningkatan dalam teknologi produksi akan
menggeser ....

(A) kurva penawaran ke kiri
(B) kurva penawaran ke kanan
(C) kurva permintaan ke kiri
(D) kurva permintaan ke kanan
(E) kurva permintaan ke kiri dan menggeser kurva

penawaran ke kanan

4. Saldo perlengkapan sebelum penyesuaian pada
tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar
Rp1.000.000,00. Jika selama bulan Desenber jumlah
perlengkapan yang dipakai sebesar Rp250.000,00,
berapakah beban perlengkapan untuk bulan
Desember 2009?

(A) Rp250.000,00
(B) Rp750.000,00
(C) Rp1.000.000,00
(D) Rp1.250.000,00
(E) tidak dapat dihitung karena tidak ada data fisik

perlengkapan per 31 Desember 2009
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Kode Naskah Soal: 803
5. Jika petani dalam suatu perekonomian hanya

mampu menghasilkan dua jenis komoditas, apel
dan jeruk, maka the law of diminishing return bisa
tercermin dari hal berikut: ....

(A) untuk setiap butir tambahan apel yang
dihasilkan petani, semakin sedikit produksi
jeruk yang harus dikorbankan

(B) untuk setiap butir tambahan apel yang
dihasilkan petani, semakin banyak produksi
jeruk yang harus dikorbankan

(C) semakin banyak apel yang dihasilkan oleh
petani, semakin banyak produksi jeruk yang
harus dikorbankan

(D) semakin banyak apel yang dihasilkan oleh
petani, semakin sedikit produksi jeruk yang
harus dikorbankan

(E) semakin banyak apel dan jeruk yang dihasilkan
petani, semakin rendah tambahan utilitas yang
dirasakan petani

6. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva
permintaan perusahaan menjadi satu dengan
kurva ....

(A) pendapatan rata-rata dan kurva pendapatan
total

(B) pendapatan marginal dan kurva pendapatan
rata-rata

(C) pendapatan marginal dan kurva pendapatan
total

(D) biaya rata-rata
(E) biaya tetap

7. Permintaan uang berhubungan negatif dengan
suku bunga. Hal ini disebabkan karena adanya
opportunity cost dalam memegang uang atau
dengan kata lain disebabkan oleh ....

(A) fungsi uang sebagai store of value
(B) fungsi uang sebagai medium of exchange
(C) adanya motif transaksi
(D) adanya motif spekulasi
(E) adanya motif berjaga-jaga

8. Yang merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan permintaan menjadi elastis adalah ....

(A) semakin sedikitnya jumlah barang substitusi
(B) status barang tersebut sebagai kebutuhan

pokok
(C) semakin pendeknya periode waktu
(D) pentingnya barang tersebut bagi konsumen
(E) semakin banyaknya jumlah barang substitusi

9. Saat terjadi peningkatan pengangguran,
pemerintah akan ....

(A) menerbitkan Surat Utang Negara
(B) tidak mengangkat PNS baru sebagai pengganti

yang pensiun
(C) mengurangi produksi BUMNmanufaktur
(D) menurunkan pajak
(E) minta pendapat DPR

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 sampai
nomor 12.

10. Peningkatan reserve requirement ratio oleh Bank
Sentral dapat menaikkan jumlah uang beredar di
dalam perekonomian.

SEBAB

Dengan semakin besarnya reserve bank komersial
yang harus disimpan di Bank Sentral, kesempatan
bank komersial untuk menyalurkan kreditnya ke
masyarakat menjadi turun.

11. Masalah yang dihadapi dalam ekonomi adalah
barang apa yang harus diproduksi dan berapa
banyak.

SEBAB

Bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa
barang dan jasa diproduksi merupakan masalah
yang dihadapi dalam ekonomi.

12. Peningkatan efisiensi dalam proses produksi
daging sapi di saat menjelang lebaran tak mampu
meredam kenaikan harga.

SEBAB

Efisiensi produksi hanya memengaruhi kurva
penawaran, yakni pergeseran kurva penawaran ke
kanan.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 13 sampai
nomor 15.

13. Di bawah ini yang merupakan transaksi yang
dicatat dalam penghitungan GDP adalah ....

(1) pembelian sebuah buku baru di toko buku
(2) jual beli mobil bekas
(3) penerbitan saham oleh perusahaan untuk

mendirikan pabrik baru
(4) pembayaran tunjangan sosial oleh pemerintah

14. Hal yang tidak dapat diketahui dari penghitungan
GDP adalah ....

(1) besarnya kontribusi sektor informal
(2) kualitas lingkungan
(3) keluarnya produk terbaru
(4) jumlah total produksi barang dan jasa

15. Bank Indonesia berupaya untuk menurunkan
pertumbuhan jumlah uang beredar. Cara yang
dapat dilakukan oleh BI adalah ....

(1) meningkatkan legal lending limit bank-bank
komersial

(2) menurunkan reserve requirement ratio
(3) menurunkan BI rate
(4) menjual SBI (Open Market Selling)
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 21.

16. Salah satu kelemahan imperium Rusia adalah
kurangnya pelabuhan-pelabuhan yang terbebas
dari es yang membeku. Oleh karena itu, muncul
politik ’Air Hangat’, yaitu mencari pelabuhan yang
bebas es. Pelabuhan era kekaisaran Rusia yang
terbebas dari es dalam musim dingin adalah ....

(A) Pelabuhan Petersburg
(B) Pelabuhan Wladivostok
(C) Pelabuhan Archangels
(D) Pelabuhan Sevastopol
(E) Pelabuhan Bering

17. Secara historis kebijakan Presiden B.J. Habibie
memberikan referendum pada rakyat Timor Timur
untuk memilih apakah tetap dalam naungan NKRI
atau memilih berdiri sebagai negara merdeka
merupakan hal yang tepat karena ....

(A) sesuai dengan tuntutan hak asasi manusia
(B) mengikuti desakan dunia internasional
(C) dilakukan secara demokratis
(D) kemauan rakyat Timor Timur
(E) Timor Timur tidak termasuk dalam wilayah

Indonesia
18. Dalam sejarah Indonesia, peristiwa bencana alam

meletusnya gunung berapi pernah membuat
sebuah kerajaan berpindah wilayah. Pada abad X
Kerajaan yang mengalihkan wilayah kekuasaannya
karena bencana alam adalah ....

(A) Kerajaan Pajajaran dari wilayah Bogor ke
Ciamis

(B) Kerajaan Pajajaran dari wilayah Bogor ke
Sumedang

(C) KerajaanMataram dari wilayah Jawa Tengah ke
Jawa Timur

(D) Kerajaan Banten dari wilayah Banten ke Jakarta
(E) Kerajaan Mataram dari wilayah Jawa Timur ke

Jawa Tengah

19. Surat kabar pelopor dari kalangan pribumi di
Indonesia pada masa pergerakan nasional adalah
....

(A) Kaoem Moeda
(B) Njala
(C) Medan Priyayi
(D) Lokomotif
(E) De Ekspres

20. TVRI diresmikan oleh Presiden Soekarno pada
tanggal 24 Agustus 1962. Tujuan utama
didirikannya TVRI saat itu adalah ....

(A) menyebarluaskan informasi guna kepentingan
pemerintah

(B) meliput seluruh kejuaraan dan pertandingan
selama berlangsungnya ASIAN GAMES IV di
Jakarta

(C) menyiarkan berbagai kegiatan pembangunan
di pedesaan

(D) sebagai realisasi pembangunan nasional di
bidang teknologi informasi

(E) sebagai bukti kemampuan putra putri
Indonesia di bidang teknologi informasi

21. Rapat raksasa di Lapangan Ikada dipelopori oleh
Komite Aksi Menteng 31 dan diselenggarakan
pada tanggal 19 Agustus 1945. Rapat tersebut
bertujuan ....

(A) mempertahankan proklamasi kemerdekaan
Republik Indonesia

(B) meneguhkan kepemimpinan Soekarno dan
Hatta

(C) sebagai persiapan untuk melucuti bala tentara
Jepang

(D) agar para pemimpin bangsa dapat berbicara
langsung dihadapan rakyat Indonesia

(E) sebagai upaya untuk mobilisasi umum
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 22 sampai
nomor 26.

22. Penegakan hak asasi manusia dan kebijakan politik
luar negeri sangat berkaitan erat. Hak asasi
manusia merupakan suatu parameter bagi
dukungan internasional terhadap pembangunan
suatu negara berkembang.

SEBAB

Ketika menjabat sebagai presiden, Habibie
berusaha mendapatkan dukungan internasional
dengan mengesahkan dua Undang-Undang (UU)
yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi
manusia. Pertama adalah UU no 5/1998 mengenai
pengesahan Convention against Torture and other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
dan kedua adalah UU no 29/1999 mengenai
Pengesahan Convention on the Elimination of All
Forms of racial Discrimination 1965.

23. Kerajaan Sumeria merupakan kerajaan pertama
dalam sejarah yang menguasai wilayah
Mesopotamia.

SEBAB

Kesuburan wilayah Mesopotamia mengundang
datangnya kekuatan asing untuk menguasainya.

24. Dalam Revolusi Hijau, untuk meningkatkan
produksi pertanian, penanaman padi dipersingkat
dari dua kali menjadi tiga kali setahun dan perlu
adanya jenis tanaman berkualitas yang tahan
terhadap serangan hama dan penyakit.

SEBAB

Produksi beras perlu ditingkatkan untuk
mengimbangi pertambahan penduduk dalam
rangka menciptakan stabilitas ekonomi suatu
negara.

25. Setelah Indonesia merdeka, tanggal kelahiran Budi
Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan
Nasional.

SEBAB

Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang
didirikan di Hindia Belanda.

26. Ma-Huan dalam bukunya Ying-yai-Sheng-Ian tahun
1416 M menulis terdapat komunitas Cina muslim
yang bermukim di pantai Utara Jawa Timur
(Gresik, Tuban, Surabaya) yang berasal dari Yunnan
(Cina Selatan) dan Guang-Zhou (Cina Tenggara).

SEBAB

Daerah-daerah asal komunitas Cina muslim dan
juga daerah Cina Selatan lain merupakan
kantong-kantong Islam sebagai akibat
persinggungan perdagangan antara Cina dan Arab
pada abad ke-7 M.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 27 sampai
nomor 30.

27. Pada pertengahan tahun 1811 pasukan Inggris
bertolak dari India menuju kepulauan Nusantara
yang akhirnya dapat menaklukkan Belanda di
bawah pimpinan Jansen. Akibat dari peristiwa ini,
diadakanlah Perjanjian Tuntang yang berisi ....

(1) Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang
dikuasai Belanda jatuh ke tangan Inggris

(2) semua tentara Belanda menjadi tentara Inggris
(3) orang-orangBelandadapat dipekerjakandalam

pemerintahan Inggris
(4) semua hutang Belanda menjadi tanggungan

Inggris

28. Sepeninggal Sultan Iskandar Syah, Kerajaan Aceh
terus mengalami kemunduran. Hal tersebut
disebabkan ....

(1) tidak adanya raja yang cakap memimpin
(2) pertikaian antara golongan bangsawan dengan

golongan ulama
(3) banyaknya daerah kekuasaan Aceh yang

melepaskan diri
(4) berhasilnya Belanda menguasai perdagangan

lada dan timah di Malaka
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29. Dalam rangka menarik para investor asing agar

mau menanamkan modalnya di Indonesia, pada
awal kekuasaannya pemerintah Orde Baru
melakukan langkah-langkah sebagai berikut: ....

(1) mengembalikan aset-aset yang dinasionalisasi
pada era 1950-an kepada pengusaha terkait

(2) memberikan tax holiday
(3) menjalin kembali hubungan dengan IBRD dan

ADB
(4) menjalin kembali hubungan dengan IMF

30. Setelah Amir Syarifuddin mengundurkan diri
sebagai perdana menteri, Wakil Presiden
Mohammad Hatta ditunjuk Presiden Sukarno
sebagai perdana menteri. Program Kabinet Hatta
adalah ....

(1) melaksanakan Persetujuan Renville
(2) mempercepat pembentukan suatu Republik

Indonesia Serikat
(3) merasionalisasi dan menstrukturisasi

pemerintahan
(4) membubarkan TNI-Masyarakat

c© Universitas Indonesia Halaman 6 dari 11 halaman



Kode Naskah Soal: 803
GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 38.

31. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian
5.000 m. Ketinggian objek yang direkam 1.200 m di
atas permukaan laut, sedangkan panjang fokus
perekaman 152 mm. Maka skala foto udara pada
objek tersebut adalah ....

(A) 1 : 20.000
(B) 1 : 23.000
(C) 1 : 25.000

(D) 1 : 27.000
(E) 1 : 29.000

32. Lapisan atmosfer yang memungkinkan
berlangsungnya komunikasi telepon seluler,
tayangan televisi, dan navigasi pesawat adalah ....

(A) eksosfer
(B) termosfer
(C) mesosfer

(D) stratosfer
(E) troposfer

33. Distribusi penduduk di Kepulauan Maluku lebih
terkonsentrasi di wilayah pantai karena ....

(A) mudah dijangkau, menyediakan sumber air
bersih, dan terhindar dari wabah malaria

(B) menyediakan air bersih, dekat dengan sumber
makanan pokok, dan terhindar dari wabah
malaria

(C) mudah dijangkau, dekat sumber makanan
pokok, dan menyediakan sumber air bersih

(D) terhindar dari wabah malaria, tanahnya subur,
dan mudah dijangkau

(E) tanahnya subur, menyediakan sumber air
bersih, dan dekat dengan sumber makanan
pokok

34. Wilayah yang termasuk rezim hujan Indonesia
timur adalah ....

(A) Donggala
(B) Pare-Pare
(C) Teluk Palu

(D) Pulau Buton
(E) Makassar

35. Pusat industri pengolahan kayu sebagian besar
berada di Pulau ....

(A) Jawa dan Sumatra
(B) Sumatra dan Kalimantan
(C) Kalimantan dan Sulawesi
(D) Sulawesi dan Sumatra
(E) Jawa dan Kalimantan

36. Pengembangan pertanian monokultur pada suatu
wilayah akan menyebabkan ....

(A) semakin baiknya tradisi pertanian
(B) terjaganya jumlah produksi
(C) terkurasnya unsur hara tanah tertentu
(D) berkurangya potensi serangan hama
(E) pemborosan air tanah

37. Ciri khas yang membedakan morfologi karts di
daerah tropis basah dan daerah tropis kering
adalah ....

(A) ketebalan lapisan batuan kapurnya
(B) umur batuan kapurnya
(C) bentuk bukit-bukit kartsnya
(D) keberadaan gua-gua kapurnya
(E) keberadaan aliran sungai bawah tanahnya

38. Secara spasial, masalah utama kependudukan yang
dihadapi Indonesia adalah ....

(A) pertumbuhan penduduknya yang masih
tergolong tinggi

(B) tingkat pendidikan penduduknya yang masih
rendah

(C) ketimpangan distribusi penduduk antarpulau
(D) migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan
(E) lebih rendahnya migrasi keluar Jawa

dibandingkan dengan migrasi masuk ke
Jawa
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 39 sampai
nomor 42.

39. Penurunan suhu air laut di Samudra Pasifik dalam
skala luas berkaitan erat dengan gejala El Nino di
Indonesia dan gejala La Nina di Amerika Selatan.

SEBAB

Ketika terjadi La Nina, sebagian wilayah Indonesia
menerima curah hujan yang berlebihan dan dapat
mengakibatkan bencana banjir.

40. Tahap paling akhir dari perkembangan kota
disebut dengan juvenile.

SEBAB

Pada tahap akhir perkembangan kota banyak
bermunculan daerah-daerah baru seperti industri,
perdagangan, serta perumahan yang sudah
mengikuti rencana tertentu.

41. Dalam pengelolaan informasi geografis diperlukan
basis data yang bereferensi spasial.

SEBAB

Acuan basis data dalam pengelolaan informasi
geografis adalah sistem koordinat Cartesian.

42. Inggris dipengaruhi iklim laut dengan hujan
sepanjang tahun.

SEBAB

Letak Inggris di pantai benua dan terletak di 100 BT.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 43 sampai
nomor 45.

43. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah ....

(1) Laut Arafuru kaya akan ikan karena termasuk
wilayah bathyal

(2) karena masih mendapatkan sinar matahari,
jumlah ikan di wilayah litoral lebih banyak dari
pada di wilayah abisal

(3) suhu air laut yang mendekati titik beku air
dapat terjadi pada wilayah bathyal

(4) berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan di
dasar laut menyebabkan berkurangnya hewan
laut

44. Berkembang atau tidaknya sistem perhubungan
dan sarana transportasi di suatu daerah cenderung
dipengaruhi faktor ....

(1) kondisi masyarakat
(2) topografi
(3) mata pencaharian penduduk
(4) fungsi tempat

45. Angin dapat menimbulkan hujan apabila
berhembus ....

(1) searah dengan garis pantai
(2) dari perairan ke daratan
(3) melewati medan datar yang homogen
(4) naik ke arah puncak gunung
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IPS TERPADU

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CHINA

Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China seharusnya bisa menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk
memasuki pasar China. Kesepakatan perdagangan bebas itu dilaksanakan mulai Januari 2010. Dengan kesepakatan
perdagangan bebas (FTA) itu, bea masuk untuk lebih dari 7.000 komoditas akan diturunkan menjadi nol persen.

Saat krisis ekonomi dunia, ekonomi China dan Indonesia tetap tumbuh positif. Ini merupakan titik terang untuk
memperdalam hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral. Tahun 2008 nilai perdagangan Indonesia-China
mencapai 31,5 miliar dolar AS, tertinggi selama ini. Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai
pada tahun 2010, yaitu 30 miliar dolar AS.

Menteri Perindustrian mengakui, China telah siap dengan implementasi FTA. Untuk industri tekstil, misalnya,
China bukan hanya produsen terbesar di dunia, tetapi juga industri yang efisien. China menguasai industri tekstil dari
hulu hingga hilir. China merupakan kompetitor berat bagi Indonesia, terlebih di tekstil. Saat ini Indonesia baru mulai
melakukan restrukturisasi permesinan tekstil. Akan tetapi China terbuka terhadap implementasi FTA ASEAN-China.
Persoalannya kini pada kesiapan industri di negara- negara ASEAN.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 sampai
nomor 47.

46. Diketahui fungsi f : < → < dengan f(x) = − 2

x− 1
.

Jika f−1(k) = a dimana a adalah target nilai
perdagangan Indonesia – China tahun 2010 (dalam
miliar dolar AS), maka nilai k adalah ....

(A) −29

2

(B) − 2

29

(C)
2

29

(D)
29

30

(E)
29

2

47. Pada tanggal 1 November 1945, Indonesia yang
disebut dalam naskah ingin mendapat pengakuan
atas negara Republik Indonesia yang baru
diproklamasikan, dari dunia internasional. Hal ini
dianggap sangat penting agar keberadaannya tidak
lagi diganggu gugat. Pengakuan yang dimaksud
itu diharapkan datang dari ....

(A) Amerika Serikat dan Rusia
(B) Komintern dan Cina
(C) Sekutu
(D) Belanda dan Amerika Serikat
(E) Cina dan negara-negara Asia Tenggara

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 48 sampai
nomor 50.

48. Terjadinya hal sebagaimana dikemukakan kalimat
pertama pada bacaan di atas dapat mengancam
produksi/industri barang-barang di Indonesia,
seperti pakaian, mainan anak-anak.

SEBAB

Bentuk-bentuk hambatan perdagangan dalam
perdagangan internasional adalah bea masuk,
kuota, subsidi terhadap produksi dalam negeri.

49. Kesepakatan FTA seperti pada bacaan dapat
menjadi sumber kajian dalam Geografi Ekonomi.

SEBAB

Kesepakatan FTA seperti pada bacaan layak
dibahas dalam Geografi Politik maupun Geografi
Sejarah.

50. Data tunggal nilai perdagangan yang mencapai
31,5 miliar dollar AS seperti pada bacaan cukup
informatif bila ditampilkan di peta Indonesia
dengan simbol batang.

SEBAB

Data pembanding bagi nilai 31,5 miliar dollar AS
sesuai dengan pernyataan pada bacaan
menunjukkan besaran nilai yang bisa dilacak.
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Kode Naskah Soal: 803
MUSIM KEMARAU DI BANTEN

Ribuan hektare sawah di Provinsi Banten kekeringan menyusul musim kemarau, serta tidak berfungsinya saluran
irigasi di sebagian daerah. Akibatnya sebagian petani mengalami kerugian karena sudah terlanjur mengolah sawah.

Berdasarkan pantauan, sawah yang mengalami kekeringan di antaranya terlihat di daerah pesisir pantai utara
Banten. Sawah-sawah kering itu berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, serta Pontang, Tirtayasa, dan Tanara di
Kabupaten Serang.

Sementara itu menurut data yang dihimpun Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Banten, luas sawah yang
kekeringan sudah mencapai 4.545 hektare. Sebagian besar lahan yang mengalami kekeringan berada di Kabupaten
Lebak dan Serang.

Meski demikian, hanya 465 hektare tanaman padi yang mengalami puso. Dengan demikian, kekeringan pada
musim kemarau tahun ini tidak akan mengganggu target produksi padi. Bahkan, Distanak memprediksikan, Banten
akan mengalami surplus produksi hingga 300.000 ton gabah kering panen (GKP).

Tahun 2008 saja sawah surplus sampai 71.000 ton GKP. Padahal, sawah yang kekeringan sampai 13.900 hektar.
Hingga bulan Agustus 2009, produksi padi sudah mencapai 1,5 juta ton GKP. Distanak memperkirakan produksi padi
hingga akhir tahun bisa mencapai 2 juta ton GKP, atau 300.000 ton lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan padi
di Banten yang hanya 1,7 juta ton GKP.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 52.

51. Jika salah satu akar persamaan kuadrat
ax2 + 5x− 6 = 0 adalah sepertiga banyaknya
prediksi produksi padi pada tahun 2009 di Provinsi
Banten (dalam juta ton), maka jumlah akar lainnya
dengan a adalah ....

(A) 7,5
(B) 6
(C) 4,5

(D) 3
(E) 1,5

52. Bagi masyarakat Indonesia, komoditas yang
disebutkan dalam kalimat pertama alinea keempat
memiliki permintaan yang bersifat ....

(A) elastis sempurna
(B) inelastis sempurna
(C) inelastis
(D) elastis
(E) elastis uniter/tunggal

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 53 sampai
nomor 54.

53. Dengan asumsi permintaan tetap, kalau perkiraan
sebagaimana dikemukakan kalimat bacaan di atas
dapat terjadi, maka harga akan cenderung
mengalami penurunan.

SEBAB

Harga keseimbangan terbentuk didasarkan pada
kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

54. Gunung Krakatau adalah obyek wisata andalan
yang dimiliki oleh provinsi seperti pada bacaan.

SEBAB

Panorama Gunung Krakatau merupakan objek
wisata berbentuk kelompok pulau

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 .

55. Politik Daendels pada awal abad XIX meletakkan
kekuasaan penguasa pribumi di bawah
pemerintahannya. Banten, bahkan yang
sebelumnya sudah kehilangan setengah dari
wilayahnya pada masa Raffles yang menggantikan
Daendels, justru:

(1) mengakhiri kesultanannya pada tahun 1813
(2) memberi pensiun bulanan
(3) memberi pensiun tahunan
(4) mencaplok seluruh wilayah kesultanan Banten
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Kode Naskah Soal: 803
PEMUDIK BERMOTOR

Jumlah pemudik asal Jakarta yang menggunakan sepeda motor pada Lebaran 2009 diperkirakan bertambah 700
ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2008 jumlah pemudik bermotor 3,2 juta orang, tahun 2009
diprediksi menjadi 3,9 juta orang.

Jalur yang melewati Jawa Barat dan Jawa Tengah tetap rawan macet, baik untuk arus mudik maupun arus balik,
meski rekayasa lalu lintas diberlakukan. Jalur mudik rawan macet karena jalur pantura masih melewati pusat kota,
pusat perbelanjaan, dan pasar tumpah.

Jalur pantura maupun jalur selatan Jawa juga banyak memiliki simpul kemacetan, di antaranya, di Simpang
Cagak-Nagrek, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Tuban, Gresik, Situbondo, dan Banyuwangi. Sedangkan daerah
rawan macet di jalur selatan Jawa, antara lain, gerbang tol Cileunyi, gerbang tol Rancaekek, gerbang tol Simpang
Sadang, Simpang Nagrek, dan jalan antara Nagrek-Ciamis hingga Purwokerto. Jumlah lokasi macet pada mudik dan
balik Lebaran 2008 tercatat 973 lokasi.

Dari 973 lokasi macet pada 2008, sebanyak 718 tempat macet selama kurang 30 menit, 173 tempat macet antara 30
menit hingga dua jam, dan 82 tempat macet lebih dari dua jam. Sementara itu, bagi pemudik yang memilih jalur
alternatif tengah, antara Purwokerto-Wonosobo-Magelang, diminta berhati-hati.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 56 sampai
nomor 57.

56. Dalam naskah tercantum nama Jakarta yang
menjadi ibu kota negara RI. Kota ini sudah
beberapa kali berubah nama. Namun setelah
Indonesia merdeka terjadi suatu peristiwa penting,
dimana rakyat Indonesia pada tanggal 19
September 1945 ....

(A) mengadakan suatu pertemuan besar di
lapangan Ikada sebagai show of force

(B) membuat lapangan Ikada sebagai suatu lautan
merah putih

(C) mengadakan sweeping terhadap mereka yang
pro Belanda

(D) menurunkan semua bendera Belanda yang
masih berkibar

(E) para pemuda mengucapkan ikrar untuk
membela negara RI terhadap siapapun yang
merongrongnya

57. Jumlah semua nilai-nilai x yang memenuhi
persamaan |x− b|2 = 3 |x− b|+ 10 dengan b adalah
banyaknya pemudik bersepeda motor pada tahun
2008 (dalam juta) adalah ....

(A) 1,8
(B) 6,4
(C) 7,8

(D) 8,2
(E) 12,8

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 58 sampai
nomor 60.

58. Kurva penawaran komoditas yang disebut dalam
kalimat pertama pada bacaan di atas, ceteris paribus,
bergeser ke kiri bila biaya produksi untuk
menghasilkan komoditas tadi mengalami kenaikan.

SEBAB

Biaya total adalah biaya rata-rata dikalikan jumlah
output yang dihasilkan (TC = AC x Q).

59. Dalam teks disebut salah satu kota di Jawa Timur
yaitu Tuban. Kota ini telah lama dikenal dalam
sejarah pelayaran dan perdagangan dan
merupakan mata rantai dari Malaka ke Maluku
dan sebaliknya.

SEBAB

Di tepi pantai daerah Tuban terdapat sumber air
tawar yang diperlukan selama perjalanan.

60. Pemudik yang masih melewati daerah-daerah yang
disebutkan pada alinea ketiga dalam bacaan berarti
melihat panorama yang didominasi penggunaan
tanah urban.

SEBAB

Daerah-daerah tersebut di atas merupakan
lingkungan urban dengan ciri penggunaan tanah
intensif.
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