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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:

821
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: 821
MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 8 JULI 2012
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. Jika diketahui data pendapatan negara Astina
adalah sebagai berikut:
(dalam miliar rupiah)
PDB : Rp3.000
Pendapatan neto terhadap luar negeri : Rp 200
Penyusutan barang modal : Rp 60
Pajak tak langsung : Rp 40
Pajak Perseroan : Rp 35
Laba ditahan : Rp 50
Iuran asuransi : Rp 2
Transfer payment : Rp 20
Pajak langsung : Rp 15

Berapakah Disposable Income warga negara Astina?

(A) Rp2.608 miliar
(B) Rp2.613 miliar
(C) Rp2.615 miliar
(D) Rp2.718 miliar
(E) Rp2.618 miliar

2. Pernyataan yang BENAR di bawah ini adalah ....

(A) Produk Domestik Bruto selalu lebih kecil dari
Produk Nasional Bruto

(B) Produk Nasional Bruto selalu lebih kecil dari
Produk Domestik Bruto

(C) Produk Nasional Bruto selalu lebih kecil dari
Pendapatan Disposabel

(D) Produk Nasional Neto selalu lebih kecil dari
Produk Domestik Neto

(E) Pendapatan Nasional selalu lebih kecil dari
Produk Nasional Neto

3. Fungsi permintaan perusahaan monopoli adalah
P = 100− 0, 5Q, sehingga penerimaan marginalnya
adalah ....

(A) −0, 5

(B) 100− 0, 5Q2

(C) 100−Q
(D) 200− 2Q
(E) −5Q

4. Apabila pendapatan konsumen meningkat, maka
....

(A) kurva penawaran barang bergeser ke kanan
(B) terjadi kenaikan permintaan atas barang

normal
(C) terjadi penurunan pemintaan atas barang

normal
(D) terjadi kenaikan permintaan barang inferior
(E) tidak terjadi perubahan kuantitas dan

permintaan barang

5. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar
persaingan monopolistik akan memperoleh laba
normal. Hal ini terjadi pada saat ....

(A) FC = VC
(B) AR = AC
(C) P = ATC

(D) P = FC
(E) P < MR
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6.

Faktor apa yang mungkin dapat menyebabkan
pergeseran kurva supply dari S0 ke S1, seperti yang
digambarkan pada grafik di atas?

(A) Perubahan selera konsumen
(B) Perubahan pendapatan konsumen
(C) Peningkatan harga barang
(D) Penurunan harga barang
(E) Kenaikan biaya produksi

7. Yang dimaksud dengan jumlah uang beredar M2
adalah ....

(A) uang kartal, uang giral, dan M1
(B) uang kartal, uang giral, deposito berjangka, dan

tabungan
(C) uang kartal, deposito berjangka, tabungan, dan

mata uang asing yang disimpan bank-bank
umum

(D) uang kartal, uang giral, deposito berjangka,
tabungan, mata uang asing milik perusahaan
domestik

(E) uang kartal + deposito

8. Jika Tailor Ani menjurnal transaksi pembayaran
listrik sebesar Rp190.000,00 dengan mendebet
beban kebersihan dan mengkredit kas
Rp190.000,00, maka jurnal koreksi yang harus
dibuat adalah ....

(A) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) beban
kebersihan Rp190.000,00

(B) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr)
beban listrik Rp190.000,00

(C) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

(D) (dr) kas Rp190.000,00 dan (cr) beban kebersihan
Rp190.000,00

(E) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

9. Tabel berikut adalah data buku besar Perusahaan
Bola Boli. Seluruhnya adalah saldo normal (dalam
ribuan rupiah).

Utang
Dagang

Rp 600,00 Pendapatan
Jasa

Rp1.900,00

Piutang
Dagang

Rp 900,00 Ekuitas
Pemilik

Rp1.700,00

Investasi Rp1.100,00 Tanah Rp1.900,00
Kas Rp1.600,00 Beban Gaji Rp 500,00
Prive Rp 200,00 Beban

Asuransi
Rp2.000,00

Berapakah total debit pada neraca saldo
perusahaan tersebut?

(A) Rp11.700.000,00
(B) Rp8.800.000,00
(C) Rp8.200.000,00
(D) Rp5.500.000,00
(E) Rp5.300.000,00

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 sampai
nomor 11.

10. Para penjual di dalam pasar persaingan sempurna
merupakan price taker.

SEBAB

Pada pasar persaingan sempurna barang yang
dijual homogen dan jumlah penjual sangat banyak
sehingga mereka tidak dapat memengaruhi harga
pasar.

11. Makanan merupakan kebutuhan primer bagi
penduduk. Oleh karena itu, jika terjadi
peningkatan harga, permintaan terhadap makanan
akan menurun secara drastis.

SEBAB

Makanan memiliki elastisitas permintaan yang
sempurna.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 12 sampai
nomor 15.

12. Ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan
moneter ekspansioner, maka ....

(1) money supply bertambah
(2) inflasi meningkat
(3) tingkat bunga turun
(4) pendapatan nasional pada tingkat full

employment

13. Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas suatu
barang adalah ....

(1) tersedianya barang substitusi
(2) proporsi pengeluaran untuk barang yang

bersangkutan terhadap pendapatan konsumen
(3) pokok tidaknya suatu barang terhadap

kebutuhan konsumen
(4) selera konsumen

14. Berikut ini adalah fungsi valuta asing, yaitu ....

(1) sebagai alat pembayaran antarnegara
(2) sebagai alat penyimpan kekayaan
(3) digunakan sebagai cadangan moneter
(4) sebagai salah satu instrumen fiskal

15. Diketahui fungsi konsumsi suatu negara
C = 500 + 0, 75Y . Pernyataan berikut yang BENAR
adalah ....

(1) Besarnya koefisien marginal propensity to save
0,25

(2) Bila pemerintah menambah belanja 50 miliar,
maka pendapatan masyarakat bertambah
sebesar 200 miliar

(3) Angka 0,75 menunjukkan kemiringan kurva
konsumsi

(4) Koefisien tax mutiplier sebesar 4
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 22.

16. Secara ideologis, glasnost yang terjadi di Uni Soviet
dalam kurun 1990-an mencerminkan ....

(A) melemahnya marxisme
(B) runtuhnya negara federasi Uni Soviet
(C) munculnya negara merdeka eks-Uni Soviet
(D) pertanda keterbukaan rezim tiranik
(E) pecahnya hubungan Uni Soviet dengan

negara-negara satelitnya

17. Sebab utama yang dilontarkan oleh dr. Sutomo
ketika ia keluar dari Budi Utomo dan kemudian
mendirikan Indonesische Studie Club adalah ....

(A) Asas kebangsaan Jawa tidak sesuai lagi dengan
perkembangan rasa kebangsaan yang ada di
masyarakat

(B) Budi Utomo dipimpin kalangan priyayi
(C) Budi Utomo tidak mau membuka diri bagi

anggota dari wilayah lain
(D) Budi Utomo bergerak terlalu lunak
(E) Karakteristik Budi Utomo sudah kurang

mengakar di kalangan masyarakat

18. Filsafat pokok dari politik kolonial Belanda adalah
nonakulturasi. Sebagai akibat dari politik kolonial
tersebut adalah ....

(A) Proses westernisasi sangat terhambat.
(B) Pendidikan terbatas.
(C) Proses emansipasi berjalan lambat.
(D) Banyak lembaga tradisional yang runtuh dari

pengaruh asing.
(E) Semuanya benar.

19. Prof. Dr. Kern dan Dr. Brandes menyimpulkan
bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal
dari Asia Tengah. Dasar dari pendapat kedua ahli
tersebut adalah ....

(A) kesamaan ragawi
(B) perbandingan bahasa
(C) penemuan fosil dan artefak
(D) kesamaan pola kebudayaan
(E) kesamaan mata pencaharian

20. Untuk mengendalikan banjir di musim hujan serta
memenuhi kebutuhan irigasi tanah-tanah
pertanian, masyarakat Sungai Indus melakukan ....

(A) menempatkan bendungan besar untuk
menampung air hujan

(B) membangun kanal di sepanjang kota untuk
mengalirkan air dan mengendalikan banjir

(C) membangun saluran air di setiap pemukiman
untuk mengendalikan air

(D) membuat penampungan air besar di tengah
kota

(E) menggali saluran air di setiap rumah penduduk

21. Teori Konspirasi yang dikembangkan Harold
Crouch dan W. F. Wertheim menyebutkan bahwa
penyebab meletusnya Gerakan 30 September 1965
adalah sebagai berikut, KECUALI ....

(A) Terdapat faksi yang bersaing dalam tubuh
militer Indonesia.

(B) Partai Komunis Indonesia (PKI) mendalangi
sejumlah elemen dalam Angkatan Bersenjata
untuk memberontak terhadap negara.

(C) Terdapat kerja sama antara beberapa pejabat
pemerintah dengan pimpinan PKI.

(D) Terbentuk Barisan Pendukung Soekarno.
(E) Mayor Jenderal Soeharto (kemudian Presiden)

memiliki hubungan dekat dengan perwira
Cakrabirawa.

22. Dari lima butir Dasasila Bandung hasil Konferensi
Asia-Afrika (1955) yang mencerminkan prinsip
egalitarian adalah ....

(A) menghormati hak dasar manusia dan tujuan
serta asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(B) menghormati kedaulatan dan integritas
teritorial semua bangsa

(C) mengakui persamaan semua suku bangsa dan
persamaan semua bangsa besar ataupun kecil

(D) tidak melakukan intervensi atau campur
tangan terhadap masalah dalam negeri negara
lain

(E) menghormati hak semua bangsa untuk
mempertahankan diri secara sendiri maupun
kolektif berdasarkan Piagam PBB
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 23 sampai
nomor 27.

23. Berbeda dengan politik kolonial Perancis, Belanda
tidak mempunyai mission civilisatrice sehingga tidak
ada usaha mendidik elite menjadi pelopor dari
akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda
(Barat) kepada masyarakat pribumi.

SEBAB

Belanda berupaya melindungi budaya asli
Indonesia dari pengaruh asing, hendak
membangun struktur politik berdasarkan adat
lama dan bentuk-bentuk lokal dari pemerintah
Belanda yang tidak langsung (indirect rule).

24. Pemilihan Umum 1955 yang diselenggarakan
pertama kali sejak Indonesia merdeka merupakan
pemilihan umum yang demokratis.

SEBAB

Partai politik peserta Pemilihan Umum 1955
memiliki media massa sendiri-sendiri seperti Suluh
Indonesia (PNI), Harian Rakjat (PKI), Harian Abadi
(Nahdlatul Ulama) sehingga menjamin suatu
pemilihan yang demokratis.

25. Tampilnya berbagai kesatuan aksi pelajar,
mahasiswa dan pemuda pada 1966 menunjukkan
bahwa mereka peduli terhadap masalah bangsa
dan negara dengan cara mereka sendiri.

SEBAB

Pemerintah tidak kunjung tegas menyelesaikan
masalah politik yang berkembang pada waktu itu
sehingga perlu kekuatan ekstra "jalanan" seperti
demonstrasi dan sebagainya.

26. Kebijakan pembangunan pemerintah kolonial
Belanda menerapkan kebijakan politik akulturatif.

SEBAB

Pemerintah kolonial Belanda hendak membangun
struktur politik di Indonesia berdasarkan sistem
Barat.

27. Musik jazz pada dasarnya berasal dari ekspresi
batin orang kulit hitam di Amerika Serikat.

SEBAB

Orang kulit hitam sudah mengalami penderitaan
diskriminasi sosial di masyarakat Amerika Serikat.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 28 sampai
nomor 30.

28. Beberapa kebijakan penting yang diberlakukan
oleh Daendels pada masa pemerintahannya di Jawa
(1808-1811) adalah ....

(1) membentuk tentara untuk memperkuat
hegemoni ekonomi dan keamanan

(2) sentralisasi pemerintahan
(3) melakukan penjualan tanah rakyat pada pihak

swasta atau partikelir
(4) memperluas dan memperbaharui pengadilan

pribumi

29. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang
ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni
Soviet pada tahun 1968 bertujuan untuk ....

(1) membatasi meluasnya wilayah yang dapat
terkena radiasi jika terjadi perang nuklir

(2) tidak menjual senjata nuklir kepada negara lain
(3) melarang negara lain memiliki nuklir
(4) tidak memberikan informasi atau teknologi

nuklir kepada negara lain

30. Wilayah koloni bangsa-bangsa Eropa di Afrika
pada awalnya lebih banyak berada di pesisir pantai
karena ....

(1) Para penjelajah Eropa pada awalnya menyusuri
wilayah pantai Afrika untukmendapatkan jalur
laut ke pusat rempah-rempah.

(2) Wilayah pedalaman Afrika masih sangat liar.
(3) Para pedagang budak Eropa melakukan

transaksi dengan pedagang budak lokal di
pesisir pantai.

(4) Para pelaut Eropa menjadikan pesisir pantai
Afrika sebagai tempat transit sebelum
melanjutkan perdagangan.
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GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 37.

31. Masalah keruangan penduduk di Indonesia adalah
....

(A) persebaran penduduk yang tidak merata.
(B) pertumbuhan penduduk yang tinggi.
(C) kualitas penduduk yang rendah.
(D) jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dibanding laki-laki.
(E) tingkat kelahiran yang tinggi.

32. Persaingan industri pada era globalisasi adalah ....

(A) sesuai dengan paham fordism
(B) berorientasi hanya pada keuntungan

komparatif
(C) dilandasi oleh keunggulan kompetitif
(D) terkonsentrasi di negara-negara maju
(E) ditentukan oleh upah buruh

33.

Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat
lintang, maka skala peta di atas adalah ....

(A) 1 : 37.000.000
(B) 1 : 33.300.000
(C) 1 : 27.750.000
(D) 1 : 27.000.000
(E) 1 : 22.200.000

34. Pada bulan Juli, Agustus, dan September, bagian
tengah-utara negara Cina mengalami musim panas.
Pada musim panas, udara cenderung basah karena
angin yang datang berasal dari arah ....

(A) timur
(B) tenggara
(C) selatan

(D) timur laut
(E) utara

35. Interaksi antarwilayah dapat ditingkatkan bila dua
atau lebih wilayah bisa saling melengkapi
kebutuhannya. Adapun bentuk interaksi yang
saling melengkapi apabila wilayah-wilayah ....

(A) memiliki keunggulan yang berbeda
(B) memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat

dipenuhi oleh satu wilayah dengan wilayah
lainnya

(C) mengembangkan program interaksi
(D) memiliki keunikan yang khas
(E) mengembangkan bentuk komunikasi untuk

berinteraksi
36. Aliran Citarum di dataran Bandung pada

ketinggian sekitar 600 mdpl memperlihatkan
kenampakan sungai yang ....

(A) alur sungainya dalam dan alirannya deras
(B) aliran airnya membentuk meander dan alur

sungainya menyerupai huruf U
(C) alur sungainya lurus dan alirannya deras
(D) aliran airnya deras dan bentuk alurnya

menyerupai huruf V
(E) alur alirannya berkelok-kelok dan bentuk

alurnya menyerupai huruf V

37. Yang BUKAN ciri dari iklim tropis adalah ....

(A) Suhu udara rata-rata tinggi antara 20−30 ◦C
karena matahari selalu pada posisi vertikal.

(B) Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil,
sedangkan amplitudo suhu hariannya lebih
besar.

(C) Tekanan udara rendah dan perubahannya
secara perlahan beraturan.

(D) Banyak gerakan udara siklonal, tekanan udara
berubah-ubah, begitu juga arah anginnya.

(E) Hujan banyak dan lebih besar dari daerah lain
di dunia.
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 38 sampai
nomor 40.

38. Dataran rendah gambut di Propinsi Riau dan Jambi
telah mengalami penurunan muka tanah di
beberapa lokasi.

SEBAB

Sejak 20 tahun terakhir, hutan gambut di Propinsi
Riau dan Jambi dikonversi menjadi perkebunan
kelapa sawit.

39. Permukiman penduduk di daerah pegunungan
tinggi, polanya mengelompok (cluster) dengan
ukuran rumah yang kecil, pendek, dan saling
berdempetan.

SEBAB

Lahan di pegunungan tinggi sebagian besar
berlereng terjal dan suhu udaranya rendah.

40. Citra satelit resolusi tinggi seperti Landsat TM
dapat digunakan untuk penentuan luas bangunan
yang akan dijadikan objek pajak.

SEBAB

Pada citra satelit resolusi tinggi bentuk bangunan
jelas terlihat.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 41 sampai
nomor 45.

41.

Pernyataan yang BENAR adalah ....

(1) Potensi tanah longsor tertinggi terdapat di kota
3.

(2) Mata air lebih banyak ditemukan di kota 2
daripada di kota 3.

(3) Sungai di kota 1 tidak membentuk meander.
(4) Sungai di kota 1 mengalami erosi lateral.

42. Daerah-daerah di Sumatra dan Jawa yang
persediaan sumberdaya airnya terbatas sehingga
pada periode tertentu sering mengalami kesulitan
air bersih terdapat di wilayah ....

(1) endapan alluvial
(2) endapan tersier
(3) pegunungan vulkanik
(4) pegunungan karts

43. Fakta yang BENAR mengenai angin adalah ....

(1) Pada siang hari angin bertiup lebih kencang
daripada malam hari.

(2) Makin tinggi suatu tempat, makin kencang
angin bertiup.

(3) Makin kecil gradien barometris, makin lambat
angin bergerak.

(4) Kecepatan angin di sekitar khatulistiwa lebih
cepat daripada di daerah yang jauh dari
khatulistiwa.

44. Di negara berkembang, pertanian ditempatkan
sebagai dasar perekonomian negara, dan industri
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Meningkatnya pertumbuhan industri dapat dilihat
dari gejala yang terjadi di perkotaan berupa ....

(1) tingginya konversi lahan pertanian menjadi
non-pertanian

(2) meningkatnya jumlah pendatang
(3) semakin beragamnya kegiatan hiburan
(4) meningkatnya jumlah anak dari setiap keluarga

45. Bentuk aplikasi dari konsep lokasi absolut adalah
ketika menentukan lokasi ....

(1) tempat duduk di bioskop
(2) kapal di pelabuhan
(3) industri di sekitar kota
(4) kapal laut di samudera

c© Universitas Indonesia Halaman 7 dari 11 halamanDownloaded from http://pak-anang.blogspot.com

http://pak-anang.blogspot.com/?spref=simakui2012


Kode Naskah Soal: 821
IPS TERPADU

Penanganan lumpur yang menyembur dari areal konsesi PT Lapindo Brantas yang menghabiskan dana Rp2,8
triliun gagal mencegah bertambah luasnya areal yang terkena dampak semburan. Namun, dari Rp1,3 triliun anggaran
bagi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada 2011, tak ada alokasi untuk mengkaji dan menutup semburan.

Menurut koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, dana Rp1,3 triliun
yang dianggarkan dalam APBN 2011 digunakan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk membayar gaji
pegawai, bantuan, dan ganti rugi bagi warga, serta pemeliharaan tanggul.

Selain areal terdampak yang terus meluas sejak terjadinya tahun 2006, membiarkan lumpur menyembur
meningkatkan risiko. Gunungan lumpur di sekitar pusat semburan lumpur Lapindo longsor dan mengempas tiga
kapal keruk yang sedang beroperasi. Karena kapal keruk dan pipa pengeruk rusak, pengerukan lumpur terhenti
hingga dua pekan.

Menurut relawan Pos Keselamatan Korban Lumpur Lapindo, akibat kerusakan formasi geologis di sekitar formasi
semburan, muncul gelembung gas metana yang mudah terbakar. Gelembung gas itu terus bermunculan hingga kini,
bahkan mencapai kawasan di sebelah barat badan jalan tol baru. Semakin lama dibiarkan menyembur, risiko ledakan
akibat konsentrasi gas metana semakin tinggi, bahkan di areal relokasi tol yang sebelumnya dinyatakan aman.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 .

46. Misalkan areal semburan lumpur membentuk
lingkaran. Jika jari-jarinya bertambah dengan laju
konstan 2000 meter per tahun, maka laju
penambahan luas areal semburan lumpur sejak
tahun awal semburan muncul sampai tahun 2011
adalah ....

(A) 4.000π km
(B) 10.000π km
(C) 30.000π km
(D) 20.000π km
(E) 40.000π km

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 47 sampai
nomor 48.

47. Bencana yang dibahas pada bacaan di atas telah
memberikan efek kontraksi terhadap PDRB daerah.

SEBAB

Bencana yang dimaksud dalam bacaan telah
menambah angka pengangguran.

48. Salah satu upaya untuk mengkaji dan menutup
semburan adalah melakukan pendataan geodesi.

SEBAB

Data seismik dibutuhkan untuk memastikan
kondisi bawah permukaan tanah.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 49 sampai
nomor 50.

49. Wilayah yang terkena semburan lumpur Lapindo
berada di Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini
merupakan satu dari delapan provinsi yang
dibentuk berdasarkan keputusan PPKI. Provinsi
lainnya antara lain adalah ....

(1) Jawa Tengah
(2) Sunda Kecil
(3) Jawa Barat
(4) Maluku

50. Jika konsentrasi gas metana di udara setelah t
tahun diberikan oleh fungsi
C(t) = −3t4 + 4t3 + 36t2 ppm, maka pernyataan
berikut yang benar adalah ....

(1) Setelah satu tahun konsentrasi gas metana
bertambah dengan laju 72 ppm/tahun.

(2) Konsentrasi akan berkurang setelah 5 tahun
dengan laju 840 ppm/tahun.

(3) Konsentrasi gas metana terbesar terjadi pada
tahun ketiga.

(4) Laju penambahan konsentrasi gas pada tahun
keempat lebih tinggi dibanding tahun kedua.
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Arus modal asing ke dalam negeri alias capital inflow terus membanjir. Data Bank Indonesia mencatat, posisi

kepemilikan asing di instrumen moneter Sertifikat Bank Indonesia (SBI) per 20 Agustus 2010 mencapai Rp57,92 triliun.
Angka ini meningkat Rp3,21 triliun bila dibandingkan posisi pekan pertama Agustus. Dengan demikian, posisi
outstanding SBI sampai 20 Agustus mencapai Rp271,52 triliun.

Pihak BI menuturkan, dalam rentang sepekan, yakni antara 16 Agustus sampai dengan 20 Agustus, total capital
inflow di berbagai instrumen keuangan mencapai Rp2,14 triliun, yang terdiri dari capital inflow di saham sebesar Rp1,99
triliun, di SBI sebesar Rp1,19 triliun dan capital outflow di Surat Utang Negara sebesar Rp1,04 triliun.

Di pasar valas, pelaku asing tercatat sebagai net seller sebesar 0,32 miliar dollar AS setelah pekan sebelumnya
tercatat net buyer sebesar 0,13 miliar dollar AS. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya risk appetite investor
terhadap aset domestik khususnya saham.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 53.

51. Penanaman modal asing dalam perjalanan sejarah
bangsa Indonesia pernah terjadi pada masa
demokrasi liberal. Proyek pembangunan yang
dibantu modal asing pada masa demokrasi liberal
antara lain proyek ....

(A) pembangunan bendungan Asahan
(B) pembangunan pabrik Pupuk Sriwijaya
(C) pembangunan pabrik Semen Padang
(D) pembangunan pabrik Pupuk Iskandar Muda
(E) pembangunan pabrik Semen Kujang

52. Kebijakan BI untuk menjual instrumen moneter
yang dimaksud pada alinea pertama bacaan di atas
merupakan bentuk kebijakan ....

(A) moneter ekspansif
(B) moneter kontraktif
(C) fiskal ekspansif
(D) fiskal kontraktif
(E) mengendalikan inflasi

53. Misalkan harga penjualan 5 produk A dan 3
produk B sama dengan 1/10.000 besarnya net buyer
yang terdapat pada bacaan dan harga penjualan 2
produk A dan 7 produk B sama dengan 16.800
dolar AS. Maka harga penjualan 1 buah produk B
adalah .... (dalam dolar AS)

(A) 1.300
(B) 1.400
(C) 1.600

(D) 2.000
(E) 2.800

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 54 sampai
nomor 55.

54. Pasar pada bacaan dapat dipetakan sebagai suatu
region perdagangan.

SEBAB

Pasar tradisional pada peta penggunaan tanah kota
digambarkan dengan simbol titik.

55. Capital inflow dalam konteks bacaan di atas
mengandung makna spasial yang berhubungan
langsung dengan penyediaan tanah untuk usaha
bagi para pemodal asing.

SEBAB

Membanjirnya modal di berbagai instrumen
keuangan dapat berakibat pada intensitas
penggunaan tanah kota.
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Seluruh rakyat Indonesia sangat mendambakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkemajuan, adil,

makmur, damai, dan berdaulat. Indonesia hingga kini masih sebagai negara berkembang dengan tingkat pengangguran
dan kemiskinan yang tinggi.

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi (75 persen dari
total wilayah Indonesia), Indonesia memiliki beragam potensi SDA kelautan yang bisa didayagunakan melalui 11 sektor
ekonomi: perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi
kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, kehutanan, perhubungan laut, sumber daya wilayah
pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, serta SDA nonkonvensional.

Potensi produksi lestari sumber daya ikan laut Indonesia yang dapat dipanen mencapai 6,4 juta ton per tahun atau
delapan persen dari potensi lestari ikan laut dunia. Pada 2009, tingkat pemanfaatannya mencapai 4,8 juta ton. Indonesia
juga memiliki potensi industri bioteknologi kelautan berbasis sumber daya keanekaragaman hayati laut paling besar di
dunia. Potensi ekonomi perikanan dan bioteknologi kelautan diperkirakan mencapai 100 miliar dolar AS setiap
tahunnya atau setara dengan besarnya APBN 2009. Sementara itu, potensi ekonomi industri bioteknologi kelautan
dunia diperkirakan empat kali lipat industri teknologi informasi saat ini.

Sejatinya potensi ekonomi parwisata bahari Indonesia sangat besar dengan 95.200 kilometer garis pantai-terpanjang
kedua di dunia setelah Kanada. Jika dibandingkan dengan Queensland, Australia, dengan panjang garis pantai yang
hanya 2.100 kilometer, tetapi mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar 2 miliar dolar AS per tahun.
Jepang dengan panjang garis pantai 34.000 km menghasilkan 33,9 miliar dolar AS.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 56 .

56. Jika potensi ekonomi pariwisata bahari dapat
dinyatakan dengan fungsi linier dan berlaku secara
umum untuk negara-negara di dunia, maka devisa
pariwisata bahari yang dapat dihasilkan oleh
Indonesia adalah ....

(A) US$90,67 miliar
(B) US$94,92 miliar
(C) US$95 miliar
(D) US$95,1 miliar
(E) US$95,2 miliar

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 57 sampai
nomor 58.

57. PDB dapat dihitung dengan metode pendapatan,
pengeluaran, dan konsumsi.

SEBAB

PDB dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai
tambah dari 11 sektor ekonomi tersebut dalam
bacaan di atas.

58. Negara yang disebut memiliki garis pantai
terpanjang kedua di dunia seperti terdapat pada
bacaan adalah negara yang terletak antara LU 10◦-
LS 15◦.

SEBAB

Negara dengan garis pantai terpanjang di dunia
seperti pada bacaan tidak bebas dari pengaruh
Typhoon dan Cyclone.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 59 sampai
nomor 60.

59. Di awal alinea kedua disebutkan bahwa Indonesia
adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di
dunia. Dalam sejarahnya, Indonesia pada abad VIII
pernah memiliki kerajaan maritim yang memiliki
armada laut yang kuat, yaitu ....

(1) Kediri
(2) Majapahit
(3) Mataram Hindu
(4) Sriwijaya
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60. Penggunaan sumber daya alam pada bacaan di atas

secara maksimal akan memberikan kontribusi
positif terhadap perekonomian karena secara
langsung akan memengaruhi secara positif
indikator berikut, yaitu ....

(1) PDB
(2) jumlah employment
(3) laju pertumbuhan ekonomi
(4) jumlah uang beredar
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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 10 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:

822
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: 822
MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 8 JULI 2012
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. Pada kurva permintaan yang berbentuk linear,
elastisitasnya ....

(A) berbeda-beda pada berbagai tingkat harga
(B) selalu sama pada berbagai tingkat harga,

tergantung sudut kemiringan kurva
(C) makin inelastis untuk barang yang sulit

mencari substitusinya
(D) makin elastis untuk barang yang banyak jumlah

pemakainya
(E) makin elastis untuk barang yang proporsi

kenaikan harganya terhadap pendapatan
konsumen kurang berarti

2. Jika harga barang X turun dan elastisitas
permintaan inelastis, maka apakah yang terjadi
terhadap jumlah barang (Q) X yang dijual dan
penerimaan total (TR)?

(A) Q turun dan TR turun
(B) Q turun dan TR naik
(C) Q naik dan TR turun
(D) Q naik dan TR naik
(E) Q naik dan TR tetap

3.

Dalam kurva kemungkinan produksi (production
possibility frontier) di atas, dikatakan bahwa
perekonomian telah mencapai efisiensi produksi
(production efficiency) di titik-titik sepanjang kurva
yang misalnya ditunjukkan oleh titik A, B, dan C.
Yang dimaksud dengan titik efisiensi produksi
adalah ....

(A) titik produksi dalam perekonomian yang
menyisakan sumber daya dalam jumlah
tertentu

(B) titik produksi di mana kita tidak dapat
menambah produksi suatu barang dengan
mengurangi produksi barang lainnya

(C) titik produksi dengan penggunaan sumber
daya yang minimal

(D) titik produksi di mana kita dapat menambah
produksi suatu barang dengan mengurangi
produksi barang lainnya

(E) titik produksi yang sesuai dengan keinginan
pemerintah
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4. Aktivitas berikut ini yang TIDAK masuk dalam

penghitungan PDB adalah ....

(A) Sebuah perusahaan menerbitkan saham baru
untuk mendirikan pabrik

(B) Ayah Anda membeli sebuah mobil baru
(C) Pialang menawarkan jasanya di pasar modal
(D) Anda membeli novel terbaru di toko buku
(E) Pramuniaga bekerja di pasar swalayan

5. Perhatikan tabel berikut:

Jumlah Output Harga per Unit Penerimaan Total
3 70 210
4 60 240
5 50 300

Berdasarkan tabel di atas, besarnya penerimaan
marginal pada saat tingkat outputnya sebesar
5 unit adalah ....

(A) 5
(B) 6
(C) 30

(D) 50
(E) 60

6. Jika pendapatan Santi Rp5 juta per bulan, maka
Santi akan menggunakan angkutan umum sebagai
moda transportasi ke kantornya. Namun ketika
pendapatan Santi meningkat menjadi Rp10 juta per
bulan, Santi menggunakan mobil pribadi sebagai
moda transportasinya. Dengan demikian, angkutan
umum bagi Santi merupakan barang ....

(A) Giffen
(B) buruk
(C) inferior

(D) normal
(E) primer

7. Penjualan mesin lama (yang sudah diganti dengan
mesin baru) secara kredit, pada perusahaan yang
mempergunakan jurnal khusus, dicatat pada ....

(A) jurnal penerimaan kas
(B) jurnal pengeluaran kas
(C) jurnal pembelian
(D) jurnal penjualan
(E) jurnal umum

8. Jika Tailor Ani menjurnal transaksi pembayaran
listrik sebesar Rp190.000,00 dengan mendebet
beban kebersihan dan mengkredit kas
Rp190.000,00, maka jurnal koreksi yang harus
dibuat adalah ....

(A) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) beban
kebersihan Rp190.000,00

(B) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr)
beban listrik Rp190.000,00

(C) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

(D) (dr) kas Rp190.000,00 dan (cr) beban kebersihan
Rp190.000,00

(E) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

9.

Faktor apa yang mungkin dapat menyebabkan
pergeseran kurva supply dari S0 ke S1, seperti yang
digambarkan pada grafik di atas?

(A) Perubahan selera konsumen
(B) Perubahan pendapatan konsumen
(C) Peningkatan harga barang
(D) Penurunan harga barang
(E) Kenaikan biaya produksi

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 .

10. Jika sebuah perusahaan yang berada dalam pasar
persaingan sempurna berada dalam situasi P > MC,
maka untuk memaksimumkan keuntungan
perusahaan harus menambah produksinya.

SEBAB

Setiap perusahaan dalam pasar persaingan
sempurna dijamin akan mendapatkan super normal
profit.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 11 sampai
nomor 15.

11. Berikut ini yang BUKANmerupakan ciri produsen
pada struktur pasar persaingan sempurna adalah
....

(1) Tingkat harga sama dengan penerimaan
rata-rata

(2) Penerimaan marginal lebih kecil dari tingkat
harga

(3) Produsen disebut sebagai price taker
(4) Dalam jangka panjang memperoleh

keuntungan positif (super normal profit)

12. Ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan
moneter ekspansioner, maka ....

(1) money supply bertambah
(2) inflasi meningkat
(3) tingkat bunga turun
(4) pendapatan nasional pada tingkat full

employment

13. Pernyataan berikut yang BENAR berkaitan dengan
pasar oligopoli adalah ....

(1) Barang yang diperjualbelikan dapat homogen
dapat pula berbeda corak (differentiated product)

(2) Terdapat halangan masuk yang cukup kuat
bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke
dalam pasar

(3) Satu di antara perusahaan oligopoli bisa
menjadi market leader

(4) Kurva permintaannya patah, di mana bagian
atas inelastis dan bagian bawah elastis

14. Untuk melindungi produsen domestik, maka
pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan
perdagangan, antara lain ....

(1) tarif impor
(2) subsidi impor
(3) kuota impor
(4) pajak penghasilan

15. Dari persamaan MV = PT, dengan asumsi velositas
dan unit transaksi relatif konstan, maka dapat
disimpulkan ....

(1) tingkat perubahan inflasi sejalan dengan
tingkat perubahan jumlah uang beredar

(2) kenaikan jumlah uang beredar tidak akan
berakibat pada naiknya inflasi

(3) ini pada dasarnya adalah teori inflasi Irving
Fisher

(4) seandainya terjadi perubahan teknologi
transaksi, tidak ada perubahan apa-apa di
perekonomian
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 22.

16. Dari lima butir Dasasila Bandung hasil Konferensi
Asia-Afrika (1955) yang mencerminkan prinsip
egalitarian adalah ....

(A) menghormati hak dasar manusia dan tujuan
serta asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(B) menghormati kedaulatan dan integritas
teritorial semua bangsa

(C) mengakui persamaan semua suku bangsa dan
persamaan semua bangsa besar ataupun kecil

(D) tidak melakukan intervensi atau campur
tangan terhadap masalah dalam negeri negara
lain

(E) menghormati hak semua bangsa untuk
mempertahankan diri secara sendiri maupun
kolektif berdasarkan Piagam PBB

17. APEC merupakan organisasi kerjasama ekonomi
negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik
yang didirikan pada 1989. Salah satu dasar
pembentukan organisasi tersebut adalah ....

(A) wujud kepedulian negara maju kepada negara
berkembang

(B) sebagai komitmen negara maju untuk
membantu negara berkembang

(C) mengurangi dominasi ekonomi Cina dan
Jepang di Asia

(D) menjalankan kebijakan ekonomi yang sehat dan
rendah inflasi

(E) meningkatkan investasi negara maju pada
negara berkembang

18. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur
mengeluarkan gagasan yang mendapat tentangan
dari kalangan Islam, yaitu pencabutan TAP MPRS
No. XXXV tahun 1966, yang berisi tentang ....

(A) HAM
(B) PKI
(C) keanggotaan MPR/DPR
(D) kekuasaan Presiden
(E) kebebasan mengeluarkan pendapat

19. Para pelaut Nusantara terkenal sebagai pedagang
yang sudah berlayar keseluruh wilayah Nusantara
dan Semenanjung Malaya. Kelompok masyarakat
pada abad XVIII yang terkenal dengan kemampuan
berlayarnya adalah masyarakat ....

(A) Buton
(B) Bajo
(C) Rote
(D) Ambon
(E) Bugis dan Makasar

20. Runtuhnya perekonomian Jepang dampak Perang
Dunia II mendorong pemerintah Jepang
melakukan upaya untuk memperkuat
perekonomiannya dengn melakukan kebijakan ....

(A) membantu permodalan perusahaan swasta
(B) meningkatkan keamanan agar investor asing

tertarik menanamkan modal
(C) menghentikan modernisasi kekuatan angkatan

bersenjatanya
(D) membangun kekuatan dan daya beli konsumen

di negara-negara lain
(E) melakukan kerjasama ekonomi dengan

negara-negara berkembang

21. Secara ideologis, glasnost yang terjadi di Uni Soviet
dalam kurun 1990-an mencerminkan ....

(A) melemahnya marxisme
(B) runtuhnya negara federasi Uni Soviet
(C) munculnya negara merdeka eks-Uni Soviet
(D) pertanda keterbukaan rezim tiranik
(E) pecahnya hubungan Uni Soviet dengan

negara-negara satelitnya

22. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Cyrus Agung
dalam mengatur sistem pemerintahan adalah ....

(A) menciptakan sistem religi
(B) membentuk Ephesus
(C) membangun pos-pos perbatasan
(D) membagi wilayah menjadi santropi-santropi
(E) membangun armada angkatan laut
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 23 sampai
nomor 27.

23. Agresi militer Belanda di Indonesia memunculkan
reaksi dari masyarakat dunia.

SEBAB

Buruh-buruh pelabuhan Mesir memboikot
pensuplaian perbekalan bagi kapal Belanda.

24. Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan
diselenggarakan di Hotel des Indes.

SEBAB

Faktor keamanan menjadi penyebab perpindahan
sidang PPKI menjadi tanggal 18 Agustus 1945.

25. Salah satu dampak Revolusi Industri di Inggris
adalah munculnya Kapitalisme Modern.

SEBAB

Para pendukung Kapitalisme Modern adalah
golongan majikan atau produsen yang
menghasilkan barang produksi sekaligus
membutuhkan bahan baku untuk keperluan
industrinya.

26. Depresi Ekonomi Besar 1930-an membawa dampak
besar pada sektor pertanian Amerika Serikat.

SEBAB

Presiden F.D. Roosevelt mengeluarkan kebijakan
New Deal untuk mendorong sektor industri dan
memberi bantuan kepada penganggur dengan
mengadakan skema proyek berskala besar.

27. Berbeda dengan politik kolonial Perancis, Belanda
tidak mempunyai mission civilisatrice sehingga tidak
ada usaha mendidik elite menjadi pelopor dari
akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda
(Barat) kepada masyarakat pribumi.

SEBAB

Belanda berupaya melindungi budaya asli
Indonesia dari pengaruh asing, hendak
membangun struktur politik berdasarkan adat
lama dan bentuk-bentuk lokal dari pemerintah
Belanda yang tidak langsung (indirect rule).

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 28 sampai
nomor 30.

28. Perlawanan di Kalimantan Selatan yang meletus
tahun 1859, disebabkan oleh ....

(1) penghapusan kerajaan Banjar oleh pemerintah
Hindia Belanda

(2) beberapa bangsawan dan rakyat di Banjar
tidak senang dengan pengangkatan Pangeran
Tamjidillah

(3) terbunuhnya beberapa tentara Belanda
(4) di kalangan rakyat sudah lama ada rasa tidak

senang karena persoalan pajak yang semakin
berat dan kerja wajib yang memberatkan

29. Prinsip-prinsip dasar dari politik tanah yang
diterapkan dalam Undang-Undang Agraria 1870
adalah ....

(1) Pengusaha dapat menyewa tanah dari
pemerintah untuk masa 75 tahun.

(2) Tanah yang bukan milik perorangan penduduk
adalah tanah pemerintah (tanah domain).

(3) Pribumi dijamin hak-hak miliknya atas tanah
menurut hukum adat.

(4) Ada kemungkinan memperoleh hak milik
perseorangan atas tanah.

30. Pada 22 Februari 1957, Presiden Soekarno
mengusulkan gagasan yang dikenal sebagai
Konsepsi Presiden yang berisi ....

(1) Sistem pemerintahan Parlementer tidak sesuai
dengan kepibadian bangsa Indonesia sehingga
harus diganti dengan sistem Demokrasi
Terpimpin.

(2) Dibentuk kabinet Gotong Royong yang
anggotanya hanya dari partai politik tertentu.

(3) Dibentuk DewanNasional yang beranggotakan
wakil-wakil semua partai dan golongan
fungsional dalam masyarakat.

(4) Dibentuk Dewan Ekonomi dalam rangka
menyelamatkan ekonomi negara yang semakin
terpuruk.
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GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 39.

31. Setiap wilayah memiliki potensi sebagai pusat
pertumbuhan. Faktor utama yang mempengaruhi
kesuksesan suatu wilayah sebagai pusat
pertumbuhan adalah ....

(A) lingkungan alam yang mendukung
(B) ketersediaan sumberdaya alam yang memadai
(C) memiliki interaksi dengan wilayah sekitarnya
(D) telah maju secara ekonomi dan sosial
(E) ketersediaan sumberdayamanusia dan jaringan

infrastruktur yang memadai

32. Menurut Alfred Weber, lokasi optimum bagi
kegiatan industri akan ditentukan oleh lokasi ....

(A) bahan baku, pasar, dan tenaga kerja
(B) pusat kota, pasar, dan fasilitas umum
(C) pasar, bahan mentah baku, dan fasilitas umum
(D) bahan mentah, pusat kota, dan tenaga kerja
(E) pasar, tenaga kerja, dan pusat kota

33. Masalah keruangan penduduk di Indonesia adalah
....

(A) persebaran penduduk yang tidak merata.
(B) pertumbuhan penduduk yang tinggi.
(C) kualitas penduduk yang rendah.
(D) jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dibanding laki-laki.
(E) tingkat kelahiran yang tinggi.

34. Distribusi curah hujan di Benua Asia tidak merata,
yaitu ....

(A) Semakin dekat dari garis khatulistiwa, hujan
semakin sedikit.

(B) Semakin jauh dari garis khatulistiwa, hujan
semakin sedikit.

(C) Semakin jauh dari garis bujur timur, hujan
semakin besar.

(D) Semakin jauh dari garis bujur barat, hujan
semakin besar.

(E) Semakin jauh dari garis barat, hujan semakin
sedikit.

35. Pembangunan pembangkit listrik melalui
penerapan teknologi power hidromini berpotensi
diterapkan di wilayah ....

(A) dataran rendah aluvial
(B) pegunungan dan dataran tinggi
(C) Pulau Alor
(D) pegunungan karst
(E) Pulau Timor

36. Sungai-sungai yang mengalir ke arah pantai timur
Sumatra secara morfometri memiliki kesamaan
karakteristik dengan sungai-sungai yang mengalir
ke ....

(A) pantai barat Sumatra
(B) pantai utara Papua
(C) pantai selatan Kalimantan
(D) pantai timur Sulawesi
(E) pantai utara Bali

37. Data persebaran penduduk di suatu provinsi dapat
digunakan untuk penentuan kebijakan, KECUALI
....

(A) orientasi pemasaran produk industri
(B) penyediaan prasarana kesehatan
(C) pemenuhan kebutuhan pupuk urea
(D) penyelenggaraan pemilihan umum
(E) penyediaan prasarana pendidikan

38. Penyimpangan cuaca ekstrim yang sering terjadi di
daerah tropis lintang rendah adalah ....

(A) badai siklon tropis
(B) ekspansi gelombang panas
(C) angin puting beliung
(D) pergeseran musim kemarau
(E) terjadinya hujan badai
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39.

Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat
lintang, maka skala peta di atas adalah ....

(A) 1 : 37.000.000
(B) 1 : 33.300.000
(C) 1 : 27.750.000
(D) 1 : 27.000.000
(E) 1 : 22.200.000

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 40 sampai
nomor 41.

40. Dari foto udara tampak jalan raya yang
berkelok-kelok. Hal ini menandakan bahwa daerah
tersebut merupakan daerah pegunungan.

SEBAB

Jalan raya di daerah pegunungan dibangun
mengikuti kontur.

41. Pola persebaran permukiman penduduk desa
dipengaruhi oleh ketinggian wilayahnya.

SEBAB

Desa yang berada pada wilayah yang datar dengan
tingkat kesuburan yang tidak merata, permukiman
penduduknya cenderung menyebar.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 42 sampai
nomor 45.

42.

Pernyataan yang BENAR adalah ....

(1) Potensi tanah longsor tertinggi terdapat di kota
3.

(2) Mata air lebih banyak ditemukan di kota 2
daripada di kota 3.

(3) Sungai di kota 1 tidak membentuk meander.
(4) Sungai di kota 1 mengalami erosi lateral.

43. Contoh penerapan konsep wilayah formal adalah
....

(1) wilayah ketinggian
(2) wilayah pertumbuhan ekonomi
(3) wilayah kepadatan penduduk
(4) wilayah pusat industri

44. Ketergantungan kehidupan manusia terhadap
kondisi alam tercermin pada ....

(1) Penduduk di daerah karst relatif jarang.
(2) Usaha tani ladang berpindah terdapat di daerah

padat penduduk.
(3) Permukiman penduduk pedesaan mendekati

alur sungai.
(4) Daerah yang berlereng, lebih intensif

dibudidayakan untuk pertanian.

45. Perubahan penggunaan tanah hutan menjadi non
hutan yang signifikan di suatu daerah aliran sungai
(DAS) akan mempengaruhi besaran komponen
hidrologi, KECUALI pada aspek ....

(1) koefisien limpasan dan laju infiltrasi
(2) luas genangan dan kedalaman banjir
(3) volume dan kecepatan aliran air sungai
(4) intensitas hujan dan laju penguapan
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IPS TERPADU

Untuk menghadapi jalur perhubungan ASEAN (ASEAN Connectivity), dua pelabuhan utama Nusantara akan
dikembangkan. Tidak hanya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang akan dibangun pelabuhan baru di
daerah Marunda, tetapi juga di kawasan Tanjung Perak, Surabaya, akan dibangun pelabuhan Socah.

Pelabuhan baru yang akan dibangun di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura itu, diproyeksikan
mampu menampung kapal dengan kapasitas 5.000 twenty feet equivalent unit (teu). Ini jawaban terhadap tantangan
jangka panjang untuk menghadapi ASEAN Connectivity. Pelabuhan lain di Tanjung Perak diprediksi tidak akan mampu
menampung kapal dengan kapasitas hingga 5.000 teu. Diharapkan pada 2020 pelabuhan Socah sudah bisa beroperasi
untuk mengurangi kepadatan Tanjung Perak sekaligus terintegrasi dengan pusat industri di Madura.

Gubernur Jawa Timur optimistis Socah sudah bisa beroperasi pada 2013. Namun, untuk pengoperasian lebih
optimal, pelabuhan ini diprediksi baru akan beroperasi pada 2020 karena untuk pendalaman dermaga hingga
kedalaman 19 meter, dibutuhkan waktu sampai 2020.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 .

46. Diperkirakan biaya pendalaman dermaga hingga
sedalam n meter adalah C(n) = 2n2 + 500n+ 512
(dalam juta rupiah), di mana n bilangan bulat
positif. Untuk meminimalkan biaya rata-rata per
meter, maka pendalaman harus dilakukan .... dari
target kedalaman tahun 2020.

(A) 2 meter lebih pendek
(B) 2 meter lebih panjang
(C) 3 meter lebih pendek
(D) 3 meter lebih panjang
(E) sama dengan

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 47 sampai
nomor 48.

47. Pelabuhan baru yang akan dibangun di kabupaten
pada bacaan baru dapat ditentukan letak
absolutnya pada tahun 2020.

SEBAB

Letak absolut baru diakui bila pendalaman
dermaga telah selesai dan kapal dengan kapasitas
5.000 teu telah dapat merapat ke dermaganya.

48. Pelabuhan baru yang akan dibangun di kabupaten
pada bacaan jaraknya terhadap Alur Laut
Kepulauan Indonesia III lebih dekat dibanding
dengan ALKI I.

SEBAB

ALKI III adalah jalur pelayaran internasional arah
barat–timur, sedangkan ALKI I adalah jalur
pelayaran yang melintasi selat-selat antara
Sulawesi-Kalimantan dan Bali-Lombok.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 49 sampai
nomor 50.

49. Pelabuhan Tanjung Perak yang disebut di dalam
bacaan merupakan salah satu pelabuhan di Pulau
Jawa yang terpenting sejak abad XX karena
merupakan salah satu titik jalur ekonomi di
Nusantara. Sebelumnya di Jawa Timur terdapat
pula pelabuhan-pelabuhan yang penting dalam
sejarah dan menjadi pusat interaksi para pedagang
dari manca negara. Yang BUKAN pelabuhan
dimaksud adalah ....

(1) Gresik
(2) Tanjung Mas
(3) Tuban
(4) Banyuwangi

50. Langkah penting yang mutlak dilakukan untuk
mewujudkan integrasi ekonomi melalui kerjasama
regional pada bacaan di atas adalah dengan
melakukan liberalisasi terhadap ....

(1) barang
(2) modal
(3) jasa
(4) tenaga kerja
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PT Pertamina menyatakan, rasio keberhasilan pengeboran eksplorasi pada periode Januari-Agustus 2010 meningkat

hingga mencapai 84,6 persen. Dari 12 sumur yang selesai dibor hingga Agustus 2010 serta satu sumur re-entry,
sebanyak 11 sumur di antaranya dinyatakan berhasil serta dua sumur tidak berhasil. Rasio keberhasilan pengeboran
eksplorasi periode ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada dua tahun sebelumnya.

Peningkatan rasio keberhasilan pengeboran eksplorasi ini merupakan hasil dari penyempurnaan proses bisnis
untuk menurunkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan prospek eksplorasi. Upaya tersebut dilakukan
dengan melibatkan dukungan teknologi serta optimalisasi monitoring operasi pengeboran untuk mengidentifikasi
secara tepat dan cepat indikasi-indikasi keberadaan minyak dan gas bumi.

Pada 2008 rasio keberhasilan pengeboran eksplorasi periode Januari hingga Agustus mencapai 75 persen dari
delapan sumur yang selesai dibor hingga Agustus 2008. Selanjutnya pada 2009, rasio keberhasilan pengeboran
eksplorasi periode Januari hingga Agustus mencapai 76,7 persen dari 12 sumur yang selesai dibor hingga Agustus 2009
serta satu sumur re-entry. Pada 2010 rasio keberhasilan pengeboran eksplorasi periode Januari hingga Agustus mencapai
78,7 persen. Pertamina juga melaksanakan tiga pengeboran deleniasi Pondok Makmur di Bekasi dan satu pengeboran
di Pagardewa, Sumatra Selatan. Empat pengeboran deleniasi tersebut berhasil menemukan minyak dan gas.

Pada semester pertama 2010, Pertamina berhasil menemukan cadangan migas baru sebesar 61 juta barel minyak
dan 619 miliar kaki kubik gas. Temuan semester pertama ini jauh lebih besar dari jumlah produksi minyak dan gas
pada 2010, yakni 46,7 juta barel minyak dan 381 milliar kaki kubik gas.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 .

51. Jika selisih rasio keberhasilan pengeboran
eksplorasi periode Januari − Agustus tiap
tahunnya mengalami kenaikan secara konstan,
maka persentase keberhasilan pengeboran
eksplorasi pada tahun 2012 adalah ....

(A) 80,4%
(B) 80,7%
(C) 81%

(D) 82,7%
(E) 83,6%

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 52 .

52. Sebaran sumur pada bacaan adalah gambaran
potensi bahan galian vital.

SEBAB

Keberhasilan pengeboran bahan galian pada
bacaan berhubungan dengan perkembangan
geoekonomi nasional.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 53 sampai
nomor 55.

53. Strategi harga yang dapat dilakukan oleh
perusahaan pada bacaan di atas adalah ....

(1) menetapkan harga sesuai dengan reservation
price

(2) menetapkan harga setinggi-tingginya
(3) menetapkan harga sesuai dengan elastisitas

permintaan
(4) price leadership

54. Perusahaan pada bacaan di atas sebenarnya
merupakan gabungan dari beberapa perusahaan
yang bergerak di bidang perminyakan, yaitu ....

(1) PN Pertamina (Perusahaan Negara
Pertambangan Minyak Nasional)

(2) PNPermiga (PerusahaanNegara Pertambangan
Minyak dan Gas)

(3) PN Pertamin (Perusahaan Negara
Pertambangan Minyak Indonesia)

(4) PN Permindo (Perusahaan Negara
Pertambangan dan Perminyakan Indonesia)

55. Perusahaan pada bacaan di atas mempunyai
kekuatan pasar (market power) karena perusahaan
memiliki karakteristik berikut, yaitu ....

(1) kurva permintaan memiliki slope negatif
(2) selalu menikmati revenue maksimal
(3) dapat menentukan harga di atas marginal cost
(4) tidak pernah mengalami rugi
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Industri kehutanan di Tanah Air kini tengah diguncang isu-isu tentang lingkungan. Lembaga-lembaga swadaya

masyarakat (LSM) asing terus mendera dan membawa permasalahan itu ke tingkat internasional.
Di tengah gelombang yang menghantam bisnis industri tersebut, salah satu perusahaan di bidang pengelolaan

hutan tanaman industri (HTI), PT X, menyatakan tetap konsisten untuk membangun perekonomian masyarakat di
sekitar hutan yang terpencil.

Selain mengusahakan hutan, PT X juga aktif membantu masyarakat setempat mengembangkan potensi daerah
sekitarnya dengan memberdayakan warga di sekitar hutan. Sebelumnya, wilayah hutan tanaman industri (HTI) di
Kabupaten Siak termasuk daerah terpencil. Saat ini kehidupan masyarakat setempat mulai berkembang dengan
dibangunnya fasilitas pendidikan yang disediakan oleh perusahaan. Selain itu, penduduk setempat juga mendapat
kemudahan untuk bekerja di perusahaan tersebut.

Kontribusi yang diberikan perusahaan tidak hanya sebatas pada bantuan di bidang pendidikan, tetapi juga dalam
hal pelatihan bercocok tanam. Sektor lainnya yang dikembangkan perusahaan adalah perekonomian masyarakat
setempat. Cara yang dipilih adalah memfasilitasi pembentukan Koperasi Bunut Abadi di Tualang. Melalui koperasi ini
dibangun hutan tanaman rakyat pada lahan kosong seluas 12 hektare yang berbatasan dengan HTI PT X.

Perusahaan ingin masyarakat sekitar sejahtera, tumbuh, dan berkembang. Jika masyarakat miskin, akan ada banyak
kriminalitas. Di samping itu, jika mereka tidak bekerja, mereka dapat melakukan perambahan hutan atau illegal logging.

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

56. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh
perusahaan pada bacaan di atas terhadap
masyarakat setempat bertujuan untuk
mewujudkan hal-hal berikut, KECUALI ....

(A) meningkatkan pendapatan per kapita
(B) meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(C) menekan laju inflasi
(D) mengurangi tingkat pengangguran
(E) meningkatkan produk domestik regional bruto

57. Misalkan di sekeliling lahan kosong yang akan
dibangun hutan tanaman rakyat berbentuk persegi
panjang diberi pagar di mana tiga sisi dari lahan
tersebut akan diberi pagar seharga 60.000 rupiah
per meter dan satu sisi lainnya seharga 100.000
rupiah per meter. Agar biaya yang dibutuhkan
minimal, dimensi lahan tersebut adalah ....

(A) panjang = 400 m, lebar = 300 m
(B) panjang = 300 m, lebar = 400 m
(C) panjang = 480 m, lebar = 250 m
(D) panjang = 500 m, lebar = 240 m
(E) panjang = 250 m, lebar = 480 m

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 58 sampai
nomor 59.

58. Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi
yang tidak memiliki HTI seperti yang disebut
dalam bacaan.

SEBAB

Hutan tanaman industri yang ada di Indonesia
hanya di kelola oleh perusahaan milik pemerintah.

59. Gelombang yang menghantam seperti pada bacaan
berhubungan dengan isu lingkungan tentang
kerusakan hutan yang dapat merusak fungsinya
sebagai penyeimbang fungsi tata air.

SEBAB

Hutan yang rusak berpotensi menurunkan fungsi
ekologis dan fungsi ekonomis masyarakat
setempat.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 60 .

60. Kalau sejarah Indonesia diteliti, upaya yang
dilakukan oleh PT X sejalan dengan Ketetapan
MPRS yang menggariskan beberapa macam
program yang harus dijalankan pemerintah, yaitu
....

(1) program penyelamatan
(2) program stabilisasi
(3) program rehabilitasi
(4) program pembangunan
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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 12 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:

823
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: 823
MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 8 JULI 2012
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.

Faktor apa yang mungkin dapat menyebabkan
pergeseran kurva supply dari S0 ke S1, seperti yang
digambarkan pada grafik di atas?

(A) Perubahan selera konsumen
(B) Perubahan pendapatan konsumen
(C) Peningkatan harga barang
(D) Penurunan harga barang
(E) Kenaikan biaya produksi

2. Dalam pasar monopoli, kurva penerimaan
marginal (marginal revenue) terletak di bawah kurva
penerimaan rata-rata (average revenue) karena ....

(A) Slope AR adalah setengah slope MR.
(B) Penerimaan marginal monopolis lebih kecil

daripada penerimaan rata-rata.
(C) Monopolis harus menurunkan harga jika ingin

menambah penjualan.
(D) Penerimaan marginal merupakan turunan

penerimaan rata-rata.
(E) Monopolis dapat menentukan harganya

sendiri.

3. Faktor-faktor di bawah ini menyebabkan
bergesernya kurva permintaan ke kanan, KECUALI
....

(A) penurunan harga barang itu sendiri
(B) peningkatan pendapatan masyarakat
(C) kenaikan selera konsumen
(D) pertambahan jumlah penduduk
(E) ekspektasi masyarakat terhadap masa depan

yang lebih baik

4. Diketahui fungsi tabungan adalah
S = −50 + 0, 25Y . Angka 0,25 memberikan arti ....

(A) bila pendapatan Rp2 juta, sebanyak Rp500 ribu
akan ditabung

(B) bila pendapatan bertambah Rp1 juta, sebanyak
Rp250 ribu digunakan untuk menambah
konsumsi

(C) tabungan minimal sebanyak 25 persen dari
pendapatannya

(D) tabungan otonom sebesar 50
(E) kemiringan kurva tabungan adalah 0,25

5. Yang BUKAN ciri pasar persaingan sempurna
adalah ....

(A) barang homogen
(B) tidak terdapat hambatan keluar masuk pasar
(C) jumlah penjual banyak sekali
(D) tidak dapat menetapkan harga
(E) terdapat campur tangan pemerintah
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6. Yang dimaksud dengan cadangan wajib minimum

adalah ....

(A) uang tunai yang harus disimpan oleh suatu
bank di dalam bank itu sendiri

(B) uang tunai yang harus disimpan oleh suatu
bank di bank sentral

(C) uang tunai yang harus disimpan oleh suatu
bank di berbagai bank lain

(D) uang tunai dan beberapa hartamudah cair yang
disimpan di bank sentral dan bank itu sendiri

(E) uang yang harus dicadangkan dan disimpan di
bank

7. Nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh
seluruh penduduk suatu negara pada periode
tertentu dihitung dalam ....

(A) pendapatan perseorangan
(B) pendapatan nasional neto
(C) produk nasional neto
(D) produk nasional bruto
(E) produk domestik bruto

8. Data perusahaan Bengkel Pasti Kuat mencakup
1) pendapatan usaha : Rp1.500.000,00
2) beban gaji : Rp 600.000,00
3) beban sewa : Rp 120.000,00
4) beban listrik, air, dan telepon : Rp 50.000,00
5) iklan yang masih harus dibayar : Rp 150.000,00
6) prive setor : Rp 150.000,00
7) piutang pendapatan : Rp 150.000,00
8) pendapatan bunga : Rp 150.000,00

Berdasarkan data di atas laba bersih Bengkel Pasti
Kuat yang diperoleh sebesar ....

(A) Rp580.000,00
(B) Rp730.000,00
(C) Rp880.000,00
(D) Rp1.030.000,00
(E) Rp1.180.000,00

9. Jika Tailor Ani menjurnal transaksi pembayaran
listrik sebesar Rp190.000,00 dengan mendebet
beban kebersihan dan mengkredit kas
Rp190.000,00, maka jurnal koreksi yang harus
dibuat adalah ....

(A) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) beban
kebersihan Rp190.000,00

(B) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr)
beban listrik Rp190.000,00

(C) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

(D) (dr) kas Rp190.000,00 dan (cr) beban kebersihan
Rp190.000,00

(E) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 sampai
nomor 11.

10. Barang publik adalah barang yang penyediaannya
selalu dilakukan oleh pemerintah.

SEBAB

Barang publik adalah barang bebas (free good) yang
bisa dinikmati tanpa harus mengeluarkan biaya.

11. Kebijakan moneter ekspansioner Bank Indonesia
akan menurunkan keseimbangan tingkat bunga di
pasar uang.

SEBAB

Kebijakan moneter ekspansioner dapat dilakukan
dengan menurunkan suku bunga diskonto.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 12 sampai
nomor 15.

12. Ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan
moneter ekspansioner, maka ....

(1) money supply bertambah
(2) inflasi meningkat
(3) tingkat bunga turun
(4) pendapatan nasional pada tingkat full

employment
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13. Pernyataan berikut tentang marginal propensity to

consume (MPC) yang tepat adalah ....

(1) MPC adalah proporsi tambahan pendapatan
yang digunakan untuk tambahan konsumsi

(2) Besaran dampak kebijakan belanja pemerintah
terhadap output tergantung nilai MPC

(3) Semakin besar MPC maka semakin tinggi
angka pengganda output

(4) Angka pengganda dari belanja pemerintah
terhadap output nasional adalah 1-MPC

14. Hubungan yang tepat antara kurva-kurva biaya di
bawah ini adalah ....

(1) Apabila kurva biaya marginal berada di bawah
kurva biaya rata-rata, maka slope kurva biaya
rata-rata negatif

(2) Kurva biaya rata-rata memotong kurva biaya
marginal di titik terendah kurva biaya marginal

(3) Apabila kurva biaya marginal berada di bawah
kurva biaya rata-rata, maka bentuk kurva biaya
marginal dapat menurun dan meningkat

(4) Kurva biaya rata-rata berpotongan dengan
kurva biaya marginal di titik maksimumnya

15. Kritik yang sering dilontarkan terhadap
penggunaan PDB nominal sebagai indikator
pertumbuhan ekonomi adalah ....

(1) Purchasing power tidak sesuai dengan standar
internasional

(2) Aspek pendidikan tidak termasuk di dalam
perhitungannya

(3) Nilainya dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi
(4) Masalah distribusi pendapatan tidak

diperhatikan
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 22.

16. Setelah Kabinet Sutan Syahrir pertama jatuh,
kelompok yang menginginkan Tan Malaka sebagai
perdana menteri adalah ....

(A) Front Persatuan
(B) Front Nasional
(C) Persatuan Nasional
(D) Persatuan Perjuangan
(E) Front Perjuangan

17. Dalam teori sejarah masuknya Islam di Indonesia,
ada satu teori yang menyatakan bahwa Islam yang
datang ke wilayah Indonesia berasal dari Gujarat.
Hal ini berdasarkan bukti ....

(A) Daerah Gujarat penduduknya mayoritas Islam.
(B) Agama Islam di Gujarat beraliran ahlussunnah

wal jamaah.
(C) Ada persamaan, yaitu sebelumnya beragama

Hindu.
(D) Batu nisan makam Sultan Malik As Saleh,

Sultan Samudera Pasai, berasal dari Gujarat.
(E) Daerah Gujarat merupakan daerah

perdagangan yang ramai.

18. Pokok-pokok sistem pemerintahan pada masa
Gubernur Jenderal Daendels adalah sebagai
berikut, KECUALI ....

(A) Pemerintahan dipusatkan. Jawa dibagi atas
daerah-daerah prefecture yang dikepalai oleh
seorang prefect yang langsung berada di bawah
pemerintah Wali Negara.

(B) Pengadilan pribumi diperluas dan diperbarui.
(C) Para bupati diberi kedudukan sebagai pegawai

pemerintah dan tidak mempunyai kekuasaan
feodal.

(D) Kesultanan Banten dan Cirebon dijadikan
daerah gubernemen/pemerintah.

(E) Berbagai upacara di istana Surakarta dan
Yogyakarta disederhanakan.

19. Secara ideologis, glasnost yang terjadi di Uni Soviet
dalam kurun 1990-an mencerminkan ....

(A) melemahnya marxisme
(B) runtuhnya negara federasi Uni Soviet
(C) munculnya negara merdeka eks-Uni Soviet
(D) pertanda keterbukaan rezim tiranik
(E) pecahnya hubungan Uni Soviet dengan

negara-negara satelitnya

20. Pada tahun 1957 Uni Soviet mengirimkan satelit
buatan pertama ke luar angkasa yang akan
mengirimkan kembali transmisi radio. Satelit ini
cukup memukul perkembangan teknologi luar
angkasa Amerika Serikat. Satelit tersebut adalah ....

(A) Voyager
(B) Sputnik I
(C) Appolo IX

(D) Sputnik II
(E) Appolo XI

21. Faktor yang menarik kedatangan masyarakat ke
wilayah Bulan Sabit atau Lembah Mesopotamia
adalah ....

(A) kesuburan tanahnya
(B) populasi manusia yang melonjak setelah

wilayahnya diduduki dan dikalahkan bangsa
lain

(C) posisi Mesopotamia yang strategis untuk lalu
lintas perdagangan

(D) penduduk Mesopotamia yang dapat dengan
mudah menerima kedatangan bangsa asing

(E) memiliki sumber air yang cukup untuk
kehidupan dan bercocok tanam
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22. Dari lima butir Dasasila Bandung hasil Konferensi

Asia-Afrika (1955) yang mencerminkan prinsip
egalitarian adalah ....

(A) menghormati hak dasar manusia dan tujuan
serta asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(B) menghormati kedaulatan dan integritas
teritorial semua bangsa

(C) mengakui persamaan semua suku bangsa dan
persamaan semua bangsa besar ataupun kecil

(D) tidak melakukan intervensi atau campur
tangan terhadap masalah dalam negeri negara
lain

(E) menghormati hak semua bangsa untuk
mempertahankan diri secara sendiri maupun
kolektif berdasarkan Piagam PBB

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 23 sampai
nomor 26.

23. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 Belanda
melakukan politik pasifikasi (ekspansi) yaitu
mengirim ekspedisi militer untuk menguasai
daerah-daerah yang belum masuk lingkungan
kekuasaan pemerintah kolonial.

SEBAB

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi
ekspansionisme besar-besaran dari negara Barat
terutama Inggris dan Perancis.

24. Pada abad ke-10 M, ajaran agama Islam telah
tersebar hingga ke kota-kota pantai di anak benua
India.

SEBAB

Pedagang Arab dan India telah menjalin hubungan
perdagangan sebelum abad X.

25. Berbeda dengan politik kolonial Perancis, Belanda
tidak mempunyai mission civilisatrice sehingga tidak
ada usaha mendidik elite menjadi pelopor dari
akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda
(Barat) kepada masyarakat pribumi.

SEBAB

Belanda berupaya melindungi budaya asli
Indonesia dari pengaruh asing, hendak
membangun struktur politik berdasarkan adat
lama dan bentuk-bentuk lokal dari pemerintah
Belanda yang tidak langsung (indirect rule).

26. Pengunduran diri Soeharto pada tahun 1998
merupakan upaya menghindari jatuhnya korban
yang tidak perlu di pihak mahasiswa.

SEBAB

Gerakan mahasiswa dalam upaya menjatuhkan
Soeharto bukan gerakan yang murni.

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

27. Gagasan untuk membina kerja sama di antara
partai politik yang ada mendorong pembentukan
kembali federasi. Alasan yang mendorong
terbentuknya federasi di tahun 1939 (Konsentrasi
Nasional) adalah ....

(1) kegagalan Petisi Sutardjo
(2) kegentingan internasional akibat munculnya

fasisme
(3) sikap pemerintah kolonial yang kurang

memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia
(4) kegentingan di kalangan politisi bangsa

Indonesia
28. Para pejabat Dinasti Han diajarkan menghormati

ajaran Sang Filsuf Agung Cina, Kong Hu Cu.
Ajaran yang harus dipahami oleh pejabat-pejabat
dinasti Han terkait dengan ....

(1) bagaimana memperlakukan orang tua dengan
baik

(2) bagaimana memperlakukan kaum jompo
dengan baik

(3) bagaimana menghormati orang lain dengan
baik

(4) bagaimana menghormati raja dengan bijaksana

29. Untuk menghindari inflasi semakin tinggi,
pemerintah Indonesia pada 19 Maret 1950
mengeluarkan kebijakan untuk menggunting uang
menjadi dua bagian dengan nilai nominal menjadi
separuhnya. Kebijakan tersebut dikenal dengan ....

(1) devaluasi
(2) sanering
(3) restruktulisasi ekonomi
(4) gunting Syafrudin
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30. Perang di Bali antara Belanda dan raja Buleleng

pecah karena raja Buleleng tidak dapat memenuhi
tuntutan Belanda yang isinya agar raja Buleleng ....

(1) mengakui kekuasaan Belanda
(2) menghapuskan hak tawan karang
(3) memberi perlindungan terhadap perdagangan

Belanda
(4) mengganti kerugian atas kapal-kapal Belanda

yang terkena hak tawan karang
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GEOGRAFI

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

31. Pulau Madura sejak zaman dahulu dikenal sebagai
penghasil garam yang baik. Hal tersebut terjadi
karena Pulau Madura memiliki ....

(A) musim kemarau yang panjang
(B) kualitas air laut yang baik
(C) pantai yang landai
(D) penduduk yang terampil mengelola tambak

garam
(E) angin yang kencang yang mengeringkan

tambak garam

32.

Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat
lintang, maka skala peta di atas adalah ....

(A) 1 : 37.000.000
(B) 1 : 33.300.000
(C) 1 : 27.750.000
(D) 1 : 27.000.000
(E) 1 : 22.200.000

33. Interaksi antara Kota Jakarta sebagai kota
metropolitan dengan wilayah pinggirannya
ditandai oleh ....

(A) ketergantungan sosial dan ekonomi
(B) penduduk komuter
(C) perpindahan penduduk ke wilayah pinggiran
(D) perpindahan penduduk pinggiran ke kota

metropolitan
(E) ketergantungan tenaga kerja kota metropolitan

terhadap desa

34. Material endapan sungai memperlihatkan bentuk
dan ukuran yang cenderung semakin halus dan
kecil dari bagian hulu ke arah hilir. Gejala ini
berkaitan dengan ....

(A) volume dan kecepatan air sungai
(B) lereng dasar sungai dan volume air sungai
(C) bentuk alur sungai dan kecepatan air sungai
(D) kecepatan air sungai dan lereng dasar sungai
(E) volume air sungai dan bentuk alur sungai

35. Masalah keruangan penduduk di Indonesia adalah
....

(A) persebaran penduduk yang tidak merata.
(B) pertumbuhan penduduk yang tinggi.
(C) kualitas penduduk yang rendah.
(D) jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dibanding laki-laki.
(E) tingkat kelahiran yang tinggi.

36. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk
mengatasi banjir yang sering terjadi di Kota Jakarta
adalah ....

(A) melakukan penghutanan kembali wilayah yang
gundul

(B) membangun bendungan serba guna
(C) melakukan pengerukan sungai dan membuat

tanggul di pinggir sungai
(D) membuat teras-teras pada lahan berkemiringan

terjal
(E) membuat terusan saluran air

37. Pengukuran dasar laut dengan memakai sistem
gema memberikan keuntungan, KECUALI ....

(A) waktunya singkat
(B) kapal tidak perlu berhenti
(C) kedalaman laut dapat diketahui
(D) relief dasar laut dapat diketahui
(E) jenis endapan atau sedimen dasar laut dapat

diketahui
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38. Selama periode 1970−2010, piramida penduduk

Indonesia secara bertahap mendekati bentuk
granat karena ....

(A) proporsi penduduk balita semakin besar
(B) penduduk usia tua semakin bertambah
(C) proporsi penduduk muda semakin besar
(D) penduduk usia dewasa makin berkurang
(E) proporsi penduduk usia balita dan manula

makin berkurang

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 39 .

39. Upah tenaga kerja yang semakin mahal dapat
mendorong industri mencari lokasi lain dengan
upah yang lebih murah.

SEBAB

Lokasi industri dipengaruhi oleh ketersediaan
faktor produksi.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 40 sampai
nomor 45.

40.

Pernyataan yang BENAR adalah ....

(1) Potensi tanah longsor tertinggi terdapat di kota
3.

(2) Mata air lebih banyak ditemukan di kota 2
daripada di kota 3.

(3) Sungai di kota 1 tidak membentuk meander.
(4) Sungai di kota 1 mengalami erosi lateral.

41. Tindakan para petani di daerah pegunungan yang
BUKANmerupakan bentuk adaptasi terhadap
cuaca ekstrim akibat perubahan iklim adalah ....

(1) melakukan pergiliran tanaman padi menjadi
tanaman palawija ketika terjadi kemarau
panjang

(2) mengkonversi tanaman padi sawah menjadi
tanaman albesia (sengon)

(3) membudidayakan tanamanmusiman (sayuran)
yang berumur pendek

(4) melakukan budidaya tanaman palawija melalui
teknik terasering

42. Suatu letusan gunung api bisa bersifat sangat
eksplosif atau hanya efusif saja. Hal ini disebabkan
oleh ....

(1) kandungan gas di dalam magma atau lava
(2) viskositas lava
(3) mudah tidaknya gas terlepas ke atmosfer
(4) kedalaman batolit

43. Suatu lokasi dikatakan sebagai pusat pertumbuhan
apabila ....

(1) menciptakan lapangan pekerjaan baru
(2) memiliki forward linkages, backward linkages, dan

lateral linkages
(3) memiliki kegiatan industri yang dapat

mendorong terciptanya kegiatan lain
(4) memiliki industri unggulan berskala nasional,

dan bahkan internasional
44. Kota Cilegon dapat disebut sebagai pusat

pertumbuhan industri karena ....

(1) mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi
(2) memiliki fasilitas kota yang lengkap
(3) memiliki tenaga kerja yang berkualitas
(4) memiliki industri yang propulsive

45. Zona Neritic sangat kaya akan flora dan fauna laut
karena ....

(1) air lautnya hangat dan berada pada kedalaman
(2) relatif dekat dengan daratan dan memiliki

vegetasi mangrove
(3) terdapat populasi terumbu karang
(4) sedikit mengandung material endapan, subtrat

dan klorofil
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IPS TERPADU

Krisis ekonomi, keuangan, dan global yang terus terjadi sejak dekade 1930-an (Depresi Hebat) hingga saat ini
mencerminkan betapa tidak datarnya dunia. Krisis perumahan yang terjadi di Amerika Serikat dan menyebar ke
banyak negara membuktikan bahwa dunia memiliki rintangan-rintangan terjal, yang tidak dapat dicegah bahkan
negara besar dengan kekuatan finansial terhebat di dunia.

Bagaimana posisi Indonesia di usia kemerdekaan yang sudah lebih dari 65 tahun ini? Sejumlah pakar ekonomi
politik global memprediksi Indonesia bisa memiliki peran lebih besar dalam level internasional jika mampu
menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup berat. Saat ini, Indonesia tampil sebagai satu-satunya negara di
Asia Tenggara di kelompok G20. Peran Indonesia pun cukup signifikan dalam mengarahkan kesepakatan dan
kebijakan G20.

Apa saja pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan? Pertama, terkait dengan keuangan. Amerika dan Cina tumbuh
menjadi bangsa yang disegani karena kemampuan finansialnya yang luar biasa. Mereka membangun sistem perbankan
dan keuangan yang bervisi global.

Kedua, faktor produksi. Ada asumsi kuat bahwa barang siapa yang menguasai sumber-sumber energi dari hulu
hingga hilir akan menjadi pemain kelas dunia. Amerika dan OPEC telah membuktikan itu. Ini wajar mengingat
penyokong utama ekonomi dunia adalah energi, dalam hal ini minyak dan gas.

Ketiga, menyangkut masalah keamanan. AS dan Perancis disegani karena faktor keamanan. Iran ditakuti karena
memiliki nuklir. Kita sudah seharusnya memperkuat sisi keamanan dan pertahanan dengan berbagai upaya strategis.

Keempat, kita percaya bahwa abad ke-21 adalah abad ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa yang menguasai
sains akan menguasai dunia.

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

46. Salah satu indikator kemampuan finansial adalah
GDP. Jika GDP dari Amerika Serikat adalah
N(t) = t2 + 5t+ 106 juta dollar t tahun setelah
tahun 1990, maka presentase laju perubahan GDP
di tahun 2011 adalah ....

(A) 6,21%
(B) 7,21%
(C) 10,21%

(D) 14,35%
(E) 21%

47. Negara yang dimaksud pada alinea pertama
bacaan di atas dapat melepaskan diri dari situasi
ekonomi tahun 1930-an dengan cara ....

(A) meningkatkan konsumsi
(B) meningkatkan investasi
(C) meningkatkan ekspor
(D) meningkatkan impor
(E) menaikkan belanja pemerintah

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

48. Jika penyokong utama ekonomi adalah energi,
maka penggunaan batu bara cair merupakan salah
satu alternatif.

SEBAB

Sungai Mahakam adalah jalur lalu lintas angkutan
sumber energi batubara.

49. Cina yang disebut dalam alinea ketiga memulai
perbaikan ekonomi negerinya pada masa Mao Ze
Dong.

SEBAB

Mao Ze Dong menerapkan kebijakan Great Leap
Forward (Lompatan Besar ke Depan) yang sukses
membawa Cina membangun ekonominya.

50. Krisis ekonomi yang disebutkan dalam paragraf
pertama hampir melanda seluruh Eropa kecuali
Jerman.

SEBAB

Pada tahun 1930-an ekonomi Jerman tumbuh pesat
sehingga angkatan kerja yang menjadi
pengangguran sangat kecil.
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Pemerintah Cina akan memberikan 10 ribu beasiswa setiap tahun kepada negara-negara di kawasan ASEAN selama

10 tahun. Program beasiswa dari pemerintah Cina ini merupakan salah satu hasil agenda First China and ASEAN
Ministerial Round Table Meeting pada tanggal 2−5 Agustus 2010 di Cina.

Kedua pemerintah sepakat membentuk joint working group untuk merinci seluruh aktivitas yang terkait dengan
dunia pendidikan dan kebudayaan. Indonesia juga menawarkan Beasiswa Darmasiswa kepada dosen-dosen bahasa
Indonesia di Cina untuk mengambil S2 dan S3 di Indonesia.

Beasiswa diberikan sebagai upaya untuk mendorong pengenalan dan promosi Indonesia seutuhnya. Pengajaran
bahasa Indonesia oleh beberapa universitas utama di Cina tidak sekadar wujud dari perhatian Cina terhadap
signifikansi Indonesia dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga refleksi semakin tingginya kepedulian masyarakat
terhadap budaya dan perkembangan Indonesia di segala bidang ke depan.

Peningkatan kerjasama antara kedua negara merupakan suatu kenyataan untuk memperkuat hubungan yang telah
terjalin antara kedua bangsa melalui sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum abad ke-13.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 52.
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51. Misalkan banyaknya beasiswa yang diberikan tiap

tahun sama dan jumlah kumulatif penerima
beasiswa (PB) bersifat linier. Jika diasumsikan
akhir tahun pertama adalah t = 0, maka grafik
fungsi penerima beasiswa adalah ....

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

52. Kerjasama perdagangan yang bertujuan
meningkatkan kegiatan perdagangan yang sudah
efektif berjalan per 1 Januari 2010 antara ASEAN
dengan negara pada bacaan di atas dikenal sebagai
....

(A) APEC
(B) MEA
(C) BRIC

(D) ACFTA
(E) WTO

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 53 .

53. Kawasan negara-negara pada bacaan semuanya
beriklim tropika.

SEBAB

Kawasan negara-negara pada bacaan semuanya
mendapat pengaruh langsung angin siklon.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 54 sampai
nomor 55.

54. Sebelum ASEAN terbentuk, sebagian negara Asia
Tenggara mempunyai suatu ikatan politik lain yaitu
South East Asia Treaty Organization (SEATO).
Kesepakatan ini dan beberapa perjanjian lain
merupakan upaya membendung kekuatan
komunis. Beberapa kesepakatan tersebut adalah ....

(1) NATO
(2) MEE
(3) CENTO
(4) PBB

55. Faktor berikut merupakan peluang bagi Indonesia
melakukan kerjasama dengan negara pada bacaan
di atas, yaitu ....

(1) jumlah penduduk yang banyak
(2) kesamaan sistem ekonomi
(3) laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
(4) nilai tukar rupiah yang terus menguat
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PT Pertamina (Persero) memperoleh pinjaman senilai 1,5 miliar dollar AS guna membiayai investasi pada 2010.

Dana pinjaman tersebut menggantikan obligasi yang ditunda penerbitannya ke kuartal pertama tahun 2011. Penerbitan
obligasi internasional senilai 1,5 miliar dollar AS mundur karena laporan keuangan tahunan untuk 2009 baru selesai
Oktober 2010.

Sebelumnya, Pertamina menargetkan penerbitan obligasi pada semester I-2010, lalu mundur ke kuartal terakhir
2010 dengan asumsi laporan keuangan 2009 keluar pada September 2010. Perusahaan migas tersebut sudah menunjuk
tiga sekuritas sebagai penjamin penerbitan obligasi global, yaitu Citigroup, HSBC, dan Credit Suisse.

Pada bagian lain, Pertamina telah ditunjuk Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagai
penjual kelebihan produksi gas alam cair (LNG) Kilang Bontang, Kaltim, sebanyak 60−68 kargo. Sejumlah pembeli dari
Jepang, Korea, dan Taiwan sudah menyatakan minatnya membeli kelebihan kargo Bontang tersebut. Pengiriman akan
dilakukan antara tahun 2011 dan 2012.

Kelebihan produksi LNG Bontang tersebut terjadi karena penyelesaian proyek terminal penerima gas terapung di
Teluk Jakarta belum bisa dipastikan. Sebelumnya, terminal LNG ditargetkan selesai pada September 2010, tetapi hingga
kini belum dimulai pembangunannya. Sementara masa konstruksi terminal LNG diperkirakan mencapai 18 bulan.
Selain dijual dalam bentuk LNG, kelebihan produksi Bontang juga akan dijadikan elpiji dan akan diserap Pertamina.

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

56. Taiwan yang disebut dalam bacaan sebelumnya
adalah tempat pelarian dari kelompok pergerakan
nasionalis Cina yang dipimpin oleh ....

(A) Chiang Kai Sek
(B) Sun Yat Sen
(C) Mao Ze Dong
(D) Chou En Lay
(E) Deng Xiao Ping

57. Misalkan uang pinjaman senilai besaran pada
bacaan diinvestasikan ke dua jenis investasi A dan
B masing-masing dengan tingkat bunga 5% dan
7%. Diharapkan keuntungan yang diperoleh dalam
setahun tidak kurang dari 6,5%, maka banyaknya
dana minimal yang harus diinvestasikan ke jenis
investasi B (dalam juta dollar AS) adalah ....

(A) 375
(B) 625
(C) 750

(D) 1125
(E) 1275

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 58 sampai
nomor 59.

58. Tiga negara pembeli sumber daya alam pada
bacaan bukan “hinterland” bagi Kilang Bontang.

SEBAB

Proyek terminal di Teluk Jakarta yang akan
menjadi “hinterland” bagi Kilang Bontang.

59. Salah satu negara pembeli tidak dapat
diidentifikasi lokasi absolutnya.

SEBAB

Dalam hal transportasi pengiriman kargo dari
Bontang, kejelasan lokasi absolutnya akan
memudahkan perhitungan jarak absolutnya.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 60 .

60. Jika pada awal kuartal pertama 2011 perusahaan
pada bacaan di atas berhasil menerbitkan produk
yang semula tertunda, hal ini akan memengaruhi
....

(1) liquidity ratio
(2) quick ratio
(3) working capital ratio
(4) debt equity ratio
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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 12 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:

824
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: 824
MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 8 JULI 2012
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 10.

1. Andaikan sebuah perusahaan persaingan tak
sempurna memproduksi output sebanyak 100 unit
dan diketahui bahwa P = 10, MR = 8, dan MC = 9.
Jika perusahaan berusaha memaksimalkan laba,
yang harus dilakukan perusahaan adalah ....

(A) tidak ada yang perlu diubah, kondisi tersebut
merupakan laba maksimal

(B) meningkatkan Q dan menurunkan P
(C) meningkatkan Q dan meningkatkan P
(D) menurunkan Q dan meningkatkan P
(E) menurunkan Q dan menurunkan P

2. Jika terjadi peningkatan yang signifikan pada harga
bahan bakar minyak (BBM), mana yang paling
mungkin akan terjadi dalam jangka pendek?

(A) Kurva permintaan agregat bergeser ke kiri,
harga naik, dan output meningkat

(B) Kurva penawaran agregat bergeser ke kanan,
harga turun, dan output meningkat

(C) Kurva penawaran agregat bergeser ke kanan,
harga turun, dan output menurun

(D) Kurva permintaan agregat bergeser ke kiri,
output tidak berubah, dan harga naik

(E) Kurva penawaran agregat bergeser ke kiri,
harga naik, dan output menurun

3.

Faktor apa yang mungkin dapat menyebabkan
pergeseran kurva supply dari S0 ke S1, seperti yang
digambarkan pada grafik di atas?

(A) Perubahan selera konsumen
(B) Perubahan pendapatan konsumen
(C) Peningkatan harga barang
(D) Penurunan harga barang
(E) Kenaikan biaya produksi

4. Ciri struktur pasar persaingan sempurna adalah
berikut ini, KECUALI ....

(A) terdapat banyak penjual
(B) posisi tawar penjual rendah sehingga dikenal

sebagai price taker
(C) pada jangka panjang terdapat kecenderungan

normal profit bagi tiap individu perusahaan
(D) kurva permintaan pasar berbentuk horizontal
(E) terdapat banyak pembeli
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5. Transaksi berikut ini dicatat dalam balance of

payment, KECUALI ....

(A) ekspor kopi ke Eropa
(B) transfer uang dari TKI Indonesia di Malaysia ke

keluarganya di Indonesia
(C) pembayaran cicilan bunga utang luar negeri

pemerintah
(D) pembayaran bunga SBI
(E) impor beras Indonesia dari Thailand

6. Kombinasi kebijakan moneter ekspansif dengan
kebijakan fiskal ekspansif akan menghasilkan
dampak sebagai berikut, yaitu ....

(A) peningkatan pendapatan dan peningkatan
konsumsi

(B) penurunan pendapatan dan peningkatan
konsumsi

(C) peningkatan pendapatan dan penurunan
investasi

(D) peningkatan investasi dan peningkatan
konsumsi

(E) peningkatan konsumsi dan penurunan
investasi

7. Dalam suatu perekonomian diketahui memiliki
data sebagai berikut (dalam miliar):
1) GNP Rp2.000,00
2) Transfer payment Rp 25,00
3) Penyusutan Rp 200,00
4) Pajak langsung Rp 150,00
5) Pajak tidak langsung Rp 150,00
6) Laba ditahan Rp 75,00

Dari data tersebut, maka besarnya personal income
adalah ....

(A) Rp1.500,00
(B) Rp1.600,00
(C) Rp1.650,00

(D) Rp1.575,00
(E) Rp1.800,00

8. Sumbu vertikal dan horizontal pada kurva isoquant
menunjukkan ....

(A) output dan tenaga kerja
(B) output dan modal
(C) biaya produksi dan output
(D) tenaga kerja dan modal
(E) harga dan kuantitas barang

9. Jika Tailor Ani menjurnal transaksi pembayaran
listrik sebesar Rp190.000,00 dengan mendebet
beban kebersihan dan mengkredit kas
Rp190.000,00, maka jurnal koreksi yang harus
dibuat adalah ....

(A) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) beban
kebersihan Rp190.000,00

(B) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr)
beban listrik Rp190.000,00

(C) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

(D) (dr) kas Rp190.000,00 dan (cr) beban kebersihan
Rp190.000,00

(E) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) kas
Rp190.000,00

10. Ibu Nina adalah pemilik dan pengelola salon
Cantik. Pada tanggal 31 Desember 2011, Cantik
memiliki asset Rp75.000.000,00 dan utang
Rp25.000.000,00. Selama tahun 2011, Ibu Nina
menambah investasinya sebesar Rp20.000.000,00
dan menarik dana untuk keperluan pribadinya
sebesar Rp10.000.000,00 dari Cantik. Berapakah
jumlah laba bersih selama 2011 jika diasumsikan
pada pada 31 Desember 2011 aset Cantik sebesar
Rp90.000.000,00, dan utang sebesar
Rp25.000.000,00?

(A) Rp5.000.0000,00
(B) Rp10.000.000,00
(C) Rp15.000.000,00
(D) Rp25.000.000,00
(E) Rp35.000.000,00

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 11 sampai
nomor 13.

11. Pada pasar persaingan sempurna, jika biaya
variabel rata-rata lebih besar dari tingkat harga
yang berlaku, maka perusahaan harus keluar dari
pasar.

SEBAB

Bila biaya variabel rata-rata lebih besar dari tingkat
harga maka perusahaan berproduksi pada biaya
minimum rata-rata.
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12. Biaya total jangka panjang akan cenderung lebih

efisien dibandingkan biaya total jangka pendek.

SEBAB

Semua input pada jangka panjang sifatnya variabel.

13. Peningkatan harga suatu barang akan menurunkan
kuantitas permintaan barang substitusinya.

SEBAB

Barang subsitusi dapat saling menggantikan dan
memiliki koefisien elastisitas silang yang negatif.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 14 sampai
nomor 15.

14. Ketika Bank Indonesia melakukan kebijakan
moneter ekspansioner, maka ....

(1) money supply bertambah
(2) inflasi meningkat
(3) tingkat bunga turun
(4) pendapatan nasional pada tingkat full

employment

15. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan barang
inferior adalah ....

(1) jika terjadi kenaikan harga, konsumsinya pasti
meningkat

(2) jika terjadi kenaikan pendapatan, konsumsinya
menurun

(3) kurva permintaannya memiliki kemiringan
positif

(4) jika terjadi kenaikan harga, konsumsinya
menurun
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 23.

16. Dalam perjuangan di lingkungan Volksraad muncul
mosi Thamrin, Soetardjo dan Wiwoho.
Menanggapi mosi Thamrin, Pemerintah Kolonial
akhirnya mengeluarkan kebijakan ....

(A) menggantikan istilah inlander dengan Inheemse
(B) meniadakan segala diskriminasi berdasarkan

ras
(C) pembentukan Dewan Negara
(D) perluasan kekuasaan Volksraad
(E) pembentukan departemen-departemen

pemerintahan

17. Tidak selamanya pemberontakan di Indonesia
setelah masa kemerdekaan diselesaikan melalui
kekuatan senjata. Ada juga penyelesaian
pemberontakan yang dilakukan dengan cara
bermusyawarah. Sebagai contoh adalah ....

(A) Pemberontakan Kartosuwirjo
(B) Pemberontakan Daud Beureuh
(C) Pemberontakan Kahar Muzakar
(D) Pemberontakan Republik Maluku Selatan
(E) Pemberontakan PKI 1965

18. Naskah kitab yang menguak informasi kerajaan
Majapahit di Jawa Timur dan ditemukan di wilayah
Bali adalah ....

(A) Negarakertagama
(B) Pararaton
(C) Sutasoma
(D) Tantular
(E) Babad Majapahit

19. Krisis politik 1998 adalah dampak negatif berbagai
kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang
mengekang dengan tujuan mempertahankan
kekuasaan (status quo) Presiden Soeharto dan
kroni-kroninya. Salah satu sumber masalah politik
yang berdampak pada krisis tersebut adalah ....

(A) pemilihan ketua DPR/MPR yang direkayasa
pemerintah

(B) pengangkatan kembali presiden Soeharto oleh
MPR

(C) menangnya GOLKAR dalam PEMILU 1997.
(D) pelaksanaan lima paket UU politik yang

melahirkan demokrasi semu (rekayasa).
(E) kebijakan otonomi daerah yang memunculkan

disintegrasi.

20. Secara ideologis, glasnost yang terjadi di Uni Soviet
dalam kurun 1990-an mencerminkan ....

(A) melemahnya marxisme
(B) runtuhnya negara federasi Uni Soviet
(C) munculnya negara merdeka eks-Uni Soviet
(D) pertanda keterbukaan rezim tiranik
(E) pecahnya hubungan Uni Soviet dengan

negara-negara satelitnya

21. Salah satu dampak dijalankannya kapitalisme
liberal di Eropa dan Amerika Serikat setelah usai
Perang Dunia I adalah ....

(A) Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi
yang berdampak luas di dunia

(B) Negara-negara Eropa yang kalah perang
berhasil bangkit dalam waktu singkat

(C) Perekonomian Inggris berjalan sangat lambat
akibat kekurangan modal asing

(D) Eropa mengalami pasang surut dalam
perkembangan dunia perbankan

(E) Perancis mendapat pinjaman modal besar dari
Amerika Serikat untuk membangun kembali
negaranya
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22. Gerakan Santiniketan merupakan salah satu

gerakan nasionalisme India yang dipimpin oleh
Rabindranath Tagore. Gerakan ini memfokuskan
diri pada ....

(A) tuntutan kemerdekaan India dari Inggris
(B) pemurnian ajaran-ajaran Hindu
(C) penghilangan tradisi-tradisi India kuno yang

tidak relevan dengan perkembangan zaman
(D) pembaharuan dalam bidang pendidikan
(E) upaya-upaya dalam melakukan kerjasama

dengan Inggris dalam membangun India

23. Dari lima butir Dasasila Bandung hasil Konferensi
Asia-Afrika (1955) yang mencerminkan prinsip
egalitarian adalah ....

(A) menghormati hak dasar manusia dan tujuan
serta asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(B) menghormati kedaulatan dan integritas
teritorial semua bangsa

(C) mengakui persamaan semua suku bangsa dan
persamaan semua bangsa besar ataupun kecil

(D) tidak melakukan intervensi atau campur
tangan terhadap masalah dalam negeri negara
lain

(E) menghormati hak semua bangsa untuk
mempertahankan diri secara sendiri maupun
kolektif berdasarkan Piagam PBB

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 24 sampai
nomor 28.

24. Sejarah kehidupan masyarakat etnik yang terpencil
di Indonesia tidak dapat ditelusuri dan ditulis.

SEBAB

Pada umumnya masyarakat terpencil tidak
mengenal budaya tulis sehingga tidak ada data
yang terekam yang berguna sebagai sumber
penulisan sejarah.

25. Ide pendirian perguruan tinggi di Indonesia pada
masa politik etis mendapat tentangan dari
kalangan konservatif Belanda.

SEBAB

Menurut mereka kaum Inlander tidak mempunyai
kemampuan alamiah untuk bisa memasuki dunia
ilmu dan keterampilan yang demikian pelik.

26. Indonesia mendapat kehormatan untuk
mengadakan konferensi dunia tentang pemanasan
global di Bali (2007).

SEBAB

Dari hasil pengamatan ternyata habitat penguin
terancam oleh menyusutnya wilayah es di kutub
selatan.

27. Manifest Kebudayaan pada 19 Oktober 1963 adalah
pernyataan spontanitas dari pihak sastrawan
Indonesia yang berideologi Pancasila. Kelompok
Lekra menyebut mereka sebagai Manikebuis atau
orang-orang yang kontra revolusi.

SEBAB

Manifest Kebudayaan muncul karena kalangan
sastrawan melihat begitu gawatnya situasi sosial
budaya yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKI dengan
Lekra-nya.

28. Berbeda dengan politik kolonial Perancis, Belanda
tidak mempunyai mission civilisatrice sehingga tidak
ada usaha mendidik elite menjadi pelopor dari
akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda
(Barat) kepada masyarakat pribumi.

SEBAB

Belanda berupaya melindungi budaya asli
Indonesia dari pengaruh asing, hendak
membangun struktur politik berdasarkan adat
lama dan bentuk-bentuk lokal dari pemerintah
Belanda yang tidak langsung (indirect rule).

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 29 sampai
nomor 30.

29. Paham liberalisme muncul di Inggris pada awal
abad ke-19 yang melahirkan sistem ekonomi
kapitalisme. Inti dari ekonomi kapitalisme
didasarkan atas ....

(1) pengelolaan ekonomi bersama
(2) memberi kebebasan pada setiap individu untuk

berkompetisi dalam bidang ekonomi
(3) pengelolaan industri bersama

mendistribusikan barang secara merata.
(4) kebebasan setiap individu memperoleh

kekayaan
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30. Wilayah Pantai Utara Jawa merupakan kawasan

yang ramai dengan perdagangan sejak abad XV,
tetapi berkurang setelah ditaklukan oleh Kerajaan
Mataram Islam. Hal ini terjadi karena ....

(1) Mataram menuduh kota-kota pantai
bekerjasama dengan VOC.

(2) Mataram menghancurkan armada dagang
kota-kota pelabuhan.

(3) Kota-kota pelabuhan pantai utara menolak
dominasi Mataram.

(4) Mataram ketakutan kota-kota pelabuhan di
pantai utara menjadi kuat karena perdagangan.
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GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 39.

31. Masalah keruangan penduduk di Indonesia adalah
....

(A) persebaran penduduk yang tidak merata.
(B) pertumbuhan penduduk yang tinggi.
(C) kualitas penduduk yang rendah.
(D) jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dibanding laki-laki.
(E) tingkat kelahiran yang tinggi.

32. Salah satu syarat organisme dapat terawetkan
menjadi fosil adalah ....

(A) berukuran besar
(B) segera mengalami proses oksidasi
(C) mempunyai cangkang yang sangat keras
(D) segera terkubur oleh sedimen berukuran butir

halus
(E) lapisan batuan pendukungnya mengalami

proses pelapukan

33. Fenomena keruangan dalam geografi dapat
ditunjukkan dengan adanya kecenderungan ....

(A) harga tanah semakin menurun ke arah pusat
kota

(B) kepadatan penduduk semakin menurun ke
arah pusat kota

(C) harga tanah semakin tinggi ke arah pusat kota
(D) harga tanah tidak berbeda ke arah pusat kota
(E) kepadatan penduduk tidak berbeda ke arah

pusat kota

34. Kejadian banjir tidak hanya melanda daerah
dataran rendah saja, tetapi dapat juga terjadi di
dataran tinggi karena ....

(A) daerah aliran sungainya (DAS) sudah
kritis/rusak

(B) terjadi sedimentasi dan pendangkalan alur
sungai

(C) alur sungai lurus dan aliran airnya lambat
(D) terjadi perubahan hutan menjadi lahan

pertanian di hulu DAS
(E) tempat pertemuan beberapa anak sungai

35. Unsur-unsur cuaca sangat berpengaruh terhadap
pola tanam dan panen kegiatan pertanian. Faktor
cuaca yang berpengaruh terhadap tanaman
tembakau adalah ....

(A) perubahan suhu udara yang drastis
(B) datangnya angin kencang secara tiba-tiba
(C) turunnya hujan pada saat generatif
(D) sinar matahari yang terlalu terik
(E) tekanan udara yang fluktuatif

36. Penetapan daerah tujuan wisata merupakan salah
satu contoh penerapan ....

(A) formal region
(B) nodal region
(C) local region
(D) homogenous region
(E) heterogenous region

37. Sistem tata air kawasaan Eropa Barat yang
menghubungkan berbagai kota di dataran rendah
didominasi oleh sistem ....

(A) jaringan sungai
(B) kanal
(C) gondola
(D) parit
(E) danau

38. Salah satu faktor penyebab terbentuknya bentang
alam eolian adalah ....

(A) banyaknya pasokan kerikil
(B) kuatnya hembusan angin sepanjang tahun
(C) letaknya di dekat pantai landai
(D) banyaknya jumlah pasir
(E) tetumbuhan rendah
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39.

Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat
lintang, maka skala peta di atas adalah ....

(A) 1 : 37.000.000
(B) 1 : 33.300.000
(C) 1 : 27.750.000
(D) 1 : 27.000.000
(E) 1 : 22.200.000

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 40 sampai
nomor 42.

40. Kota Jakarta memiliki wilayah hinterland hingga ke
Nusa Tenggara.

SEBAB

Kebutuhan penduduk Jakarta sangat besar dan
beraneka ragam sehingga kota Jakarta
memanfaatkan penawaran barang dari daerah lain.

41. Sebagian besar industri di Indonesia adalah
industri padat modal.

SEBAB

Perkembangan industri padat karya di luar kota
dapat mengendalikan migrasi desa kota.

42. Pencemaran udara yang berasal dari industri di
Indonesia dapat berkurang secara
berangsur-angsur.

SEBAB

Semua industri pada saat ini sudah melakukan
analisis dampak lingkungan.

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

43.

Pernyataan yang BENAR adalah ....

(1) Potensi tanah longsor tertinggi terdapat di kota
3.

(2) Mata air lebih banyak ditemukan di kota 2
daripada di kota 3.

(3) Sungai di kota 1 tidak membentuk meander.
(4) Sungai di kota 1 mengalami erosi lateral.

44. Implikasi yang ditimbulkan pusat pertumbuhan
bagi daerah sekitarnya adalah ....

(1) perubahan penggunaan tanah
(2) perubahan daya beli yang lebih tinggi
(3) perubahan nilai tanah
(4) perluasan pasar

45. Struktur ruang yang terbentuk karena kegiatan
manusia meliputi inti kota, suburban, suburban
fringe, urban fringe, rural urban fringe, rural. Inti
kota merupakan wilayah yang digunakan sebagai
pusat kegiatan ....

(1) ekonomi
(2) kebudayaan
(3) politik
(4) pertanian
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IPS TERPADU

Dalam enam tahun terakhir, jumlah utang Indonesia bertambah Rp326 triliun meskipun selama periode tersebut
rasio utang atas PDB mengalami penurunan. Bagaimana dengan pemanfaatannya?

Lihat saja, infrastruktur jalan tol banyak yang belum tuntas, proyek monorel sebagai solusi memecah kemacetan di
Jakarta tak kunjung tuntas. Tiang-tiang pancang masih berdiri megah. Proyek subway di Jakarta setali tiga uang.
Pembangunan jalur Trans Sumatra pun masih belum usai hingga membuat ratusan truk dan kendaraan besar terjebak
di kubangan jalan. Imbasnya, pasokan sembako serta bahan kebutuhan lain dari dan ke Jawa tertahan. Proyek
pembangkit listrik sama saja. Sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam proyek 10.000 MW Tahap I
mundur dari jadwal di antaranya proyek PLTU Indramayu (2x300 MW), PLTU Rembang (2x300 MW), dan PLTU
Suralaya (1x600 MW). Akibatnya, PLN harus menyuplai BBM dalam jumlah berlebih.

Hingga semester I-2010, utang luar negeri mencapai Rp1.625,63 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp34,97 triliun
jika dibandingkan dengan posisi akhir 2009 sebesar Rp1.590 triliun. Uang pemerintah habis untuk membayar utang,
bunga utang, dan kebutuhan reguler. Di APBN-P 2010 saja, pembayaran cicilan pokok utang asing mencapai Rp54,1
triliun dan bunga utangnya mencapai Rp105,6 triliun. Jumlah ini setara dengan seperlima pos pendapatan dan hibah
2010 sebesar Rp992 triliun.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 sampai
nomor 48.

46. Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pembangunan
infrastruktur Indonesia dibiayai oleh utang luar
negeri. Namun, belakangan ini utang semakin
meningkat. Hal itu disebabkan antara lain oleh ....

(A) pembayaran kebutuhan reguler
(B) pembangunan pelabuhan baru di beberapa

pulau
(C) peningkatan kapasitas armada laut
(D) impor BBM
(E) pembangunan sejumlah PLTU di luar Jawa

47. Misalkan pemerintah tidak menambah utangnya di
tahun 2010 dan berkomitmen membayar utang
secara kontinu per bulan dengan asumsi
komitmennya adalah pemerintah diwajibkan
membayar biaya 1% dari saldo utang yang belum
terbayar tiap bulan dan 50 triliun untuk
mengurangi pokok utang. Total biaya (dalam
triliun) yang dibayar (di luar pokok hutang) di
akhir semester I-2010 adalah ....

(A) 75
(B) 87,9
(C) 300

(D) 375
(E) 387,9

48. Terbengkalainya pembangunan infrastruktur
sebagaimana yang dideskripsikan pada alinea
kedua bacaan di atas akan memberikan dampak
kontraksi terhadap PDB karena terjadi penurunan
pengeluaran pada variabel makro ekonomi berikut,
yaitu ....

(A) C (konsumsi masyarakat)
(B) I (investasi)
(C) G (belanja pemerintah)
(D) C dan I
(E) I dan G

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 49 .

49. Proyek monorel yang digagas oleh Sutiyoso
terhenti sejak tahun 2004, tetapi yang beroperasi
adalah kereta api dengan dua rel. Pembangunan
pengangkutan dengan kereta api pada awalnya
berhubungan dengan kegiatan perekonomian di
Nusantara.

SEBAB

Pengangkutan ini diperlukan untuk mengangkut
pekerja di perkebunan dan untuk mengangkut
hasil perkebunan ke pelabuhan untuk diekspor ke
pasar dunia.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 50 .

50. Semua proyek PLTU yang disebut dalam bacaan
secara geografis adalah ....

(1) wilayah endapan aluvial
(2) jalur Pantura hingga ke Jawa Timur
(3) salah satu PLTU berdekatan letaknya dengan

Pelabuhan Merak
(4) daerah bayangan hujan
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Gelombang krisis pangan pada 2008 menyadarkan banyak negara untuk mengurangi ketergantungan pangan dari

impor dan memperketat ekspor. Kalau swasembada belum tercapai, sangat berisiko jika kita memaksakan diri
memasok pangan dunia.

Kekhawatiran dan tarik ulur di seputar ekspor dan impor bahan pangan memang seakan tiada habisnya. Apalagi,
pemenuhan kebutuhan pangan domestik untuk lima tahun ke depan masih penuh tantangan dan ketidakpastian di
tengah anomali iklim seperti saat ini.

Statistik laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren lebih tinggi daripada produksi padi. Menurut Badan
Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,25% dari total jumlah penduduk atau
setara 3,5 juta orang per tahun. Dari data yang diperoleh dari BPS, produksi padi pada tahun 2005 sebanyak 54.151.000
ton, tahun 2006 sebanyak 54.455.000 ton, tahun 2007 sebanyak 57.157.000 ton, tahun 2008 sebanyak 60.326.000 ton, dan
tahun 2009 sebanyak 64.329.000 ton

Krisis itu juga sekaligus mendorong para pengambil keputusan melirik Merauke, Papua, sebagai wilayah
pengembangan pangan baru, bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Dari segi ketersediaan
lahan, Merauke dinilai teramat potensial, baik untuk budi daya tanaman pangan maupun bahan bakar hayati.

Saat ini 60% bahan pangan secara nasional dihasilkan dari Pulau Jawa. Namun, pulau terpadat di Indonesia itu
sudah memiliki beban berat. Alih fungsi lahannya paling besar. Program ini sedikitnya mencontoh keberhasilan
program transmigrasi di awal Orde Baru yang meratakan produksi pangan ke luar Pulau Jawa. Hasilnya, kita
berswasembada beras.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 53.

51. Kondisi yang digambarkan dalam alinea ketiga
pada bacaan di atas adalah ....

(A) peningkatan angkatan kerja
(B) penurunan produksi padi
(C) penurunan produksi padi per kapita
(D) tingkat pertumbuhan penduduk yang moderat
(E) jumlah penduduk bertambah 3,5 juta per tahun

52. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang
disebutkan pada bacaan, perkiraan jumlah
penduduk dalam dua tahun mendatang adalah ....

(A) 280.000.000
(B) 282.043.740
(C) 283.500.000

(D) 286.002.250
(E) 287.043.750

53. Berdasarkan uraian pada bacaan, keputusan untuk
melirik Merauke sebagai sumber daya alam
terestrial juga dipengaruhi faktor ....

(A) sumber daya alam nabati
(B) anomali iklim
(C) sumber daya alam materi
(D) sumber daya alam ruang
(E) ketersediaan lahan

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 54 .

54. Program yang dilakukan pemerintah di awal Orde
Baru bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
antardaerah.

SEBAB

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat
digambarkan dengan kurva Gini.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 .

55. Pada masa pergerakan terdapat kota-kota di
wilayah Papua yang menjadi tempat pembuangan
tokoh-tokoh pergerakan, diantaranya mantan wakil
presiden dan perdana menteri. Kota-kota yang
dimaksud adalah ....

(1) Merauke
(2) Tanah Merah
(3) Serui
(4) Boven Digul
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Gubernur Jawa Timur mengadukan Kodeco dan BP Migas kepada Menteri Perhubungan dan Menko Politik,

Hukum, dan Keamanan, terkait penolakan pemendaman pipa migas di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Dalam
pertemuan dengan Menhub dan Menkopolhukam di Jakarta, gubernur mendapat kepastian bahwa pipa migas milik
Kodeco Energy, Ltd. itu tetap harus diperdalam hingga 16 meter dari dasar laut.

Sebelumnya gubernur juga telah mendapat kepastian dari Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri BUMN,
dan Menteri Perhubungan bahwa pendalaman hingga 19 meter itu akan rampung pada 10 November 2010. Namun
berdasarkan studi kelayakan pipa migas yang saat ini masih berada dalam posisi enam meter dari dasar laut itu tidak
bisa diperdalam lagi.

Gubernur pun langsung menghadap Menhub dan Menkopolhukam untuk menyampaikan ketidaksanggupan
Kodeco dan BP Migas itu. Akhirnya ada keputusan baru bahwa pipa itu akan diperdalam hingga 16 meter sambil
diupayakan pemindahan pipa di sebelah barat APBS.

Adanya pipa yang memotong APBS itu dapat mengganggu kegiatan bongkar muat kapal barang di Pelabuhan
Tanjung Perak. Pemerintah Jatim tidak ingin masalah pipa yang berserakan itu terus dibiarkan karena dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 56 sampai
nomor 58.

56. Peta operasional yang tepat dan layak dipasang
pada dinding ruang kerja gubernur yang
membawahi provinsi pada bacaan adalah peta
dengan sekala ....

(A) 1 : 25.000
(B) 1 : 50.000
(C) 1 : 75.000
(D) 1 : 150.000
(E) 1 : 250.000

57. Misalkan biaya pendalaman pipa gas per meter
diberikan oleh fungsi C(x) = 240− 60x+ 5x2

(dalam juta rupiah). Kodeco Energy menolak
karena hanya akan melakukan pendalaman pipa
gas dengan biaya minimum. Jika tetap harus
melakukan pendalaman yang diminta, maka
Kodeco Energy harus mengeluarkan biaya
tambahan sebanyak ....

(A) Rp50 juta
(B) Rp80 juta
(C) Rp240 juta

(D) Rp360 juta
(E) Rp500 juta

58. Hal yang dimaksud pada kalimat terakhir bacaan
di atas dapat dilihat dari indikator/variabel ....

(A) PDRB
(B) PDB
(C) tingkat bunga
(D) tingkat pengangguran
(E) laju inflasi

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 59 sampai
nomor 60.

59. Pelabuhan bongkar muat pada bacaan adalah area
dalam legenda peta tematik.

SEBAB

Pada peta topografi sekala 1 : 50.000 Pelabuhan
Tanjung Perak juga tergambar sebagai area.

60. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa Timur seperti Tuban
dan Gresik, dalam sejarahnya sering disinggahi
tidak hanya untuk menyebar agama dan
perdagangan, namun juga untuk mengambil
perbekalan untuk pelayaran.

SEBAB

Di sekitar utara Tuban dan Gresik dapat diperoleh
air tawar dari sumber air yang terdapat di pantai.

c© Universitas Indonesia Halaman 12 dari 12 halamanDownloaded from http://pak-anang.blogspot.com

http://pak-anang.blogspot.com/?spref=simakui2012

	cover.pdf
	Kemampuan IPS-821.pdf
	Kemampuan IPS-822.pdf
	Kemampuan IPS-823.pdf
	Kemampuan IPS-824.pdf

