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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:
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4. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang

menjelaskan cara menjawab soal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PETUNJUK C:
Pilihlah:

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



Kode Naskah Soal: 807
MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 11 APRIL 2010
WAKTU : 60 MENIT
JUMLAH SOAL : 60

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

EKONOMI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 sampai
nomor 11.

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

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

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

2. Amri menginginkan nilai yang sempurna dalam
ujian matematika. Sayangnya, selama ini dia tidak
cukup pandai di bidang kuantitatif. Sementara itu,
waktu belajarnya pun banyak tersita oleh kerja
sambilannya sebagai penjaga toko. Dalam ilmu
ekonomi, situasi Amri ini mencerminkan ....

(A) kondisi kelangkaan (scarcity)
(B) kondisi optimal (optimal condition)
(C) kondisi trade-off
(D) kondisi nonekuilibrium
(E) masalah pilihan (choice)

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

(A) pendapatan rata-rata dan kurva pendapatan
total

(B) pendapatan marginal dan kurva pendapatan
rata-rata

(C) pendapatan marginal dan kurva pendapatan
total

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

4. Suatu negara "M" memiliki data sebagai berikut:
(dalam triliun rupiah)

Penerimaan 6.000
Pengeluaran Pemerintah 4.500
Ekspor 9.000
Impor 3.000
Bunga Modal 3.000
Penerimaan Upah 10.500
Investasi 7.500
Konsumsi Masyarakat 18.000

Jika menggunakan pendekatan pengeluaran, maka
besarnya PDB adalah ....

(A) Rp24.000 triliun
(B) Rp27.000 triliun
(C) Rp36.000 triliun
(D) Rp42.000 triliun
(E) Rp51.000 triliun

5. Keuntungan/kerugian bagi investor yang
menanamkan modalnya dalam bentuk surat
berharga antara lain
1. deviden
2. kupon
3. capital gain
4. capital loss
Keuntungan bagi pemegang obligasi adalah butir
....

(A) 1 dan 2
(B) 1 dan 3
(C) 1 dan 4

(D) 2 dan 3
(E) 2 dan 4
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6. Yang menjadi penyebab para akuntan umumnya

mempunyai penghasilan lebih besar dari sopir
adalah ....

(A) akuntan lebih efisien dari sopir
(B) akuntan memberikan pelayanan lebih

dibandingkan sopir
(C) jumlah akuntan lebih sedikit daripada jumlah

sopir
(D) ketersediaan akuntan lebih langka

dibandingkan dengan permintaan terhadap
layanan mereka

(E) jumlah jam kerja akuntan lebih lama
dibandingkan dengan jumlah jam kerja sopir

7. Yang termasuk hambatan nontarif dalam
perdagangan internasional adalah ....

(A) bea masuk
(B) ketentuan standar mutu produk
(C) subsidi produk pertanian
(D) pajak ekspor
(E) pelatihan SDM

8. Salah satu alasan yang menyebabkan struktur
pasar monopoli tidak efisien dari sudut pandang
pengalokasian sumber daya dalam masyarakat
adalah ....

(A) tidak adanya persaingan
(B) munculnya dead-weight loss
(C) terbatasnya jumlah output di pasar
(D) tidak adanya barang pengganti
(E) tingginya harga barang

9. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Bank
Indonesia adalah 1. pada awal bulan Februari 2009
mengeluarkan SBI dengan pecahan
Rp100.000.000,00 yang akan dijual ke pasar uang
dalam bulan tersebut; 2. menetapkan penaikan
suku bunga dari 7,00% menjadi 7,50% pada awal
bulan Februari 2009; 3. menaikkan cash ratio
sebesar 1,00% dalam rangka menjaga tingkat
likuiditas dunia perbankan di dalam negeri; 4.
menetapkan akan pembelian kembali SBI pecahan
Rp500.000.000,00 yang telah beredar di masyarakat
selama setahun; 5. menurunkan suku bunga bank
dari 9,00% menjadi 8,75% dalam upaya
menggairahkan dunia usaha. Kebijakan di atas
yang dapat mengurangi jumlah uang yang beredar
di masyarakat adalah ....

(A) 1, 2, dan 3
(B) 1, 3, dan 5
(C) 2, 3, dan 4

(D) 2, 4, dan 5
(E) 3, 4, dan 5

10. Permintaan suatu barang dikatakan elastis apabila
....

(A) kenaikan jumlah permintaan > kenaikan harga
(B) kenaikan harga < kenaikan jumlah permintaan
(C) persentase kenaikan permintaan > persentase

kenaikan harga
(D) persentase kenaikan permintaan < persentase

kenaikan harga
(E) jumlah permintaan > harga

11. Pengertian saldo normal suatu akun adalah ....

(A) posisi suatu akun ketika nilainya bertambah
dalam persamaan debit sama dengan kredit

(B) saldo akhir suatu akun dalam neraca saldo
(C) saldo akhir suatu akun di buku besar
(D) posisi suatu akun dalam neraca
(E) posisi suatu akun ketika nilainya berkurang

dalam persamaan aktiva sama dengan pasiva
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 12 sampai
nomor 15.

12. Teknologi tinggi merupakan satu-satunya pilihan
dalam menentukan bagaimana cara memproduksi
barang dan jasa.

SEBAB

Faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan
bagaimana cara memproduksi barang dan jasa,
antara lain, skala produksi, kemampuan
manajemen, iklim, kemampuan finansial, dan sikap
mental.

13. Tiap titik di sepanjang kurva kemungkinan
produksi (production possibilities frontier/ PPF)
menunjukkan tingkat efisiensi produksi di negara
yang bersangkutan.

SEBAB

Efisien dalam PPF berarti bahwa negara tersebut
tidak dapat menambah produksi suatu komoditas
tertentu tanpa mengurangi produksi komoditas
yang lain.

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

SEBAB

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

15. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral melakukan
kebijakan fiskal.

SEBAB

Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga secara
umum karena terlalu banyaknya jumlah uang
beredar.

c© Universitas Indonesia Halaman 3 dari 10 halaman



Kode Naskah Soal: 807
SEJARAH

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

16. Pada akhir abad XIX masih cukup banyak wilayah
di Nusantara yang masih merdeka dan belum
mengalami campur tangan pemerintah Belanda,
terutama di wilayah ....

(A) Kerajaan di Jawa
(B) Sulawesi Selatan
(C) Sumatera Barat
(D) Bali Selatan
(E) Kalimantan Selatan

17. Pemerintah Indonesia melakukan Indonesianisasi
De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia karena
....

(A) pemerintah ingin memudahkan pengawasan
terhadap bank sirkulasi

(B) memudahkan penerapan peraturan guna
mengembangkan bak-bank swasta

(C) pemerintah ingin menempatkan orang
Indonesia untuk mengantikan posisi
orang-orang Belanda

(D) De Javasche Bank dinyatakan pailit
(E) pemerintah ingin menghindari penyusupan

agen-agen Belanda di bidang ekonomi

18. Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa
pemerintahan Orde Baru bertumpu pada ....

(A) Pancasila dan UUD 1945
(B) Koperasi Unit Desa (KUD)
(C) Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur

Pemerataan
(D) Pembangunan Lima Tahun (Pelita)
(E) Panca Usaha Tani

19. Setelah kejatuhan kekuasaan Portugis di Malaka
akibat serangan Belanda/VOC pada pertengahan
abad ke-17, Portugis memindahkan kekuasaannya
ke daerah ....

(A) Jawa
(B) Ternate
(C) Tidore
(D) Larantuka, Lifao
(E) Kupang

20. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan
beberapa peristiwa penting yang terjadi di
negara-negara Blok Timur. Di bawah ini yang tidak
termasuk dalam peristiwa penting tersebut adalah
....

(A) dibentuknya Organisasi Serikat Buruh
Solidaritas di Polandia

(B) diturunkannya Presiden Rumania Nicolae
Ceasescu dari kekuasaannya

(C) dibubarkannya Pakta Warsawa
(D) reunifikasi Jerman
(E) kudeta terhadap Presiden Mikhail Gorbachev

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

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

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

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

Indonesia
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 23 sampai
nomor 28.

23. Teori masuknya agama Islam ke Nusantara pada
sekitar abad VII Masehi dibuktikan dengan adanya
sumber Dinasti Tang Cina.

SEBAB

Sejak abad VII Masehi telah banyak kapal-kapal
dagang Arab yang berlabuh di Pelabuhan Sriwijaya.

24. Penerapan sistem pemerintahan desentralisasi oleh
Darius Yang Agung pada masa pemerintahanya di
Persia (521−485 SM) merupakan tindakan yang
sangat tepat.

SEBAB

Persia Raya memiliki wilayah yang luas dengan
berbagai suku bangsa dan budaya.

25. Sejak berdirinya Kerajaan Singhosari pada tahun
1322 sampai dengan wafatnya Raja Jayanegara
pada tahun 1328, terus-menerus hanya
memfokuskan pada masalah pengembangan
pertanian dan kesejahteraan petaninya.

SEBAB

Kerajaan Singhosari-Majapahit tidak menghasilkan
bangunan-bangunan keagamaan semegah
candi-candi dari Kerajaan Mataram Hindu.

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

SEBAB

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

27. Partai Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan
Sukarno.

SEBAB

Semua tokoh dari partai tersebut dianggap terlibat
dalam gerakan separatis PRRI dan Permesta.

28. Ketika dikuasai Inggris, pejuang-pejuang Spanyol
sering melakukan penyerbuan dengan tiba-tiba
dalam kelompok-kelompok kecil kemudian
menghilang dengan cepat. Taktik tersebut dalam
bahasa Spanyol disebut guerilla.

SEBAB

Pejuang-pejuang Spanyol tidak mempunyai
kekuatan yang cukup besar untuk dapat
berhadapan dengan pasukan Inggris dalam suatu
perang terbuka.

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

29. Satelit komunikasi pertama milik Indonesia dikenal
dengan nama Palapa A-1 yang diluncurkan pada
tanggal 9 juli 1976 di Cape Caneveral, Amerika
Serikat. Negara lain yang sudah menggunakan
satelit komunikasi sebelum Indonesia adalah ....

(1) Kanada
(2) Korea
(3) Amerika Serikat
(4) Jepang

30. Alasan yang mendorong dibentuknya Gabungan
Politik Indonesia (GAPI) adalah ....

(1) kegagalan Petisi Sutarjo
(2) kegentingan internasional akibat timbulnya

fasisme
(3) sikap pemerintah yang kurang memperhatikan

kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia
(4) keberadaan para pemimpin yang menganut

politik nonkoperasi seperti Sukarno,
Mohammad Hatta, dan Sutan Syahrir dalam
pengasingan
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GEOGRAFI

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

31. Kuatnya erosi pada suatu DAS dapat diidentifikasi
dari keadaan ....

(A) delta di muara sungai
(B) kejernihan air sungai yang mengalir
(C) hutan gundul
(D) bentuk palung sungai
(E) derasnya aliran

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

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

(D) stratosfer
(E) troposfer

33. Faktor utama yang berpengaruh terhadap
kenyamanan dan keamanan pelayaran laut adalah
....

(A) kedalaman dan arus laut
(B) kedalaman dan gelombang laut
(C) arus dan gelombang laut
(D) arus laut dan suhu air laut
(E) gelombang dan suhu air laut

34. Daerah konvergensi antar tropik (DKAT)
merupakan tempat ....

(A) terbentuknya badai tropis
(B) bersuhu terendah
(C) tujuan utama gerakan angin
(D) terjadinya gerakan angin memutar
(E) terjadinya gerakan udara turun

35. Berikut ini adalah kota-kota yang tumbuh dan
berkembang dari pertambangan, yaitu ....

(A) Rejang Lebong, Singkawang, dan Wonokromo
(B) Yogyakarta, Sidoarjo, dan Tarakan
(C) Cepu, Wonokromo, dan Cirebon
(D) Bandung, Cilacap, dan Padang Pariaman
(E) Bengkalis, Siak, dan Bogor

36. Pola persebaran permukiman desa-desa di
pegunungan pada umumnya ....

(A) terpencar
(B) teratur
(C) memanjang
(D) sejajar jalan
(E) melebar

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

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

38. Penduduk yang biasa memanfaatkan air hujan
sebagai sumber air bersih (air minum) terutama
dijumpai di daerah ....

(A) dataran tinggi Dieng
(B) perbukitan endapan tersier Serayu Selatan
(C) dataran alluvial pantai utara Jawa Barat
(D) daerah dataran pantai timur Riau
(E) daerah vulkanik Sumatera Barat

39. Maksud dari pendekatan regional penentuan lokasi
industri menurut perspektif geografi adalah ....

(A) menjelaskan potensi pasar untuk industri
tertentu

(B) penempatan suatu industri pada lokasi tertentu
mempunyai arti penting bagi perkembangan
industri itu sendiri

(C) bahan mentah merupakan faktor penting
dalam penempatan industri

(D) ketersediaan tenaga kerja merupakan faktor
utama dalam penempatan lokasi industri

(E) mengkaji penyebab suatu industri berada di
lokasi tertentu
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 40 sampai
nomor 44.

40. Industrial region banyak tumbuh dan berkembang di
pinggiran Jakarta yang memiliki aksesibilitas
tinggi.

SEBAB

Industrial region dikendalikan pemerintah pusat.

41. Penduduk negara bagian Alaska memiliki
komposisi etnis yang berbeda dengan
negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat.

SEBAB

Penduduk Alaska terdiri atas orang Eskimo, Indian,
dan Aleut yang tergolong penduduk pribumi.

42. Pada peta, garis tinggi yang digambar rapat
menunjukkan medan terjal, sedangkan yang
digambar jarang menunjukkan medan datar.

SEBAB

Garis tinggi merupakan proyeksi pada bidang
lengkung.

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

SEBAB

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

44. Lereng dan ketersediaan air merupakan faktor
pembatas dalam pengolahan tanah untuk budidaya
pertanian di daerah pegunungan.

SEBAB

Kesuburan tanah di daerah pegunungan berkaitan
erat dengan kondisi topografis, jenis batuan, dan
iklim.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 45 .

45. Pengukuran debit air sungai disarankan pada alur
sungai yang ....

(1) lurus, tidak berbatu, dan berarus deras
(2) lurus, berbatu-batu, dan berarus tenang
(3) agak melengkung, tidak berbatu, dan berarus

tenang
(4) agak melengkung, berbatu-batu, dan berarus

deras
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IPS TERPADU
PULAUMARORE

Pulau Marore, salah satu pulau terdepan Indonesia berpenduduk 670 jiwa, berhadapan langsung dengan kawasan
Filipina Selatan. Dari Manado, pulau itu berjarak 206 mil laut (381,5 kilometer), dapat ditempuh hampir dua hari jika
menggunakan kapal perintis yang rutin melayani kawasan itu.

Pulau Marore yang 80 persen penduduknya bekerja sebagai nelayan terletak hanya 40 mil laut (74 kilometer) dari
Pulau Balut di Filipina Selatan. Itulah sebabnya, sejak dahulu kala telah terjalin interaksi ekonomi di antara dua wilayah
berbeda negara tersebut. Namun, jalinan itu tetap bergantung pada ombak laut.

Ombak laut bagi warga Kepulauan Sangihe serta dua kabupaten tetangganya, Kepulauan Talaud dan Sitaro,
memang menjadi momok. Tiga daerah yang awalnya tergabung dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud itu
dikenal pula dengan nama Nusa Utara.

Kalau selama satu bulan, misalnya, ombak terus-menerus setinggi 4 meter, itu berarti tidak ada penghasilan yang
didapat penduduk. Warga yang mencari nafkah sebagai nelayan terpaksa mengurung diri di rumah. Pasokan berbagai
kebutuhan pokok pun terhenti. Kalau sudah begini, warga kepulauan tidak dapat bepergian ke pulau lain untuk
mencari nafkah atau membeli berbagai bahan kebutuhan pokok. Pasar Marore yang terdiri atas belasan kios di salah
satu sudut pulau bakal tak berisi lagi. Tak ada kiriman baik dari Tahuna maupun Balut.

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

46. Ada n buah komputer yang akan dihubungkan
dengan sejumlah kabel, baik secara langsung atau
terhubung melalui komputer lainnya dengan n
adalah jarak pulau Marore dengan Manado (dalam
mil laut), maka minimum banyaknya kabel
penghubung yang dibutuhkan adalah ....

(A) 412
(B) 207
(C) 206

(D) 205
(E) 103

47. Manado yang disebut dalam naskah terletak di
Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
Dari Minahasa ini tercatat salah satu pejuang
nasionalis yaitu GSJJ Ratulangi, ia ditunjuk oleh
Sukarno menjadi anggota Panitia Kecil yang
dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata untuk ....

(A) membentuk struktur administrasi
pemerintahan

(B) pembagian wilayah RI dan calon gubernurnya
(C) membentuk sistem pertahanan, keamanan

dalam negeri
(D) mengatur strategi politik luar negeri
(E) menentukan jangka waktu pemerintahan

seorang gubernur

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 48 sampai
nomor 49.

48. Kota yang berjarak 206 mil laut dari pulau pada
bacaan adalah kota yang tidak memiliki pelabuhan
samudra.

SEBAB

Bitung adalah pelabuhan samudra bagi kota yang
jaraknya 206 mil laut dari pulau seperti pada
bacaan.

49. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa
kegiatan ekonomi/perdagangan antara pulau yang
dinyatakan pada kalimat pertama dengan pulau
yang berjarak 40 mil dari pulau tersebut dilakukan
dengan sistem barter.

SEBAB

Indonesia menggunakan mata uang rupiah
sedangkan Filipina menggunakan mata uang
pesos.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 50 .

50. Pada akhir dasa warsa tahun 1950-an wilayah
Manado di Minahasa sering masuk berita. Hal ini
terkait dengan Minahasa yang dijadikan markas
dari PERMESTA yang dipimpin oleh:

(1) Alex Kawilarang
(2) Ventje Sumual
(3) J Warouw
(4) Arnold Monontu
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Kode Naskah Soal: 807
INDUSTRI PETROGANIK

Jika pupuk digunakan secara baik dan tepat, maka penggunaan pupuk kimia mampu ditekan 20 persen. Dengan
demikian, penggunaan pupuk anorganik bisa dikurangi. Ini artinya, nilai subsidi pupuk urea bisa ditekan. Saat ini
subsidi pupuk urea untuk tahun 2009 sebanyak 4,5 juta ton dengan nilai Rp6,857 triliun, ZA sebanyak 923.000 ton
dengan nilai Rp1,399 triliun, superphos sebanyak 1 juta ton dengan nilai Rp989 miliar, dan NPK 1,5 juta ton dengan
nilai Rp6,033 triliun.

Strategi yang dilakukan Petrokimia dalam mengembangkan industri petroganik bersama mitra lokalnya adalah
membangun pabrik di Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat agar konsumen lebih mudah dan cepat mendapatkan
pupuk organik. Biaya distribusi bisa ditekan semaksimal mungkin karena bahan baku kotoran sapi dan pemasaran
berada di lokasi yang sama.

Nilai investasi yang ditanamkan oleh mitra lokal Rp1,2 miliar, belum termasuk tanah dan bangunan. Biaya investasi
itu sekitar 50 persen dari produsen dan sisanya ditutup oleh pihak perbankan, seperti Bank BNI.

Kapasitas produksi pabrik mencapai 10 ton per hari atau 3.000 ton per tahun. Jumlah tenaga kerja langsung sekitar
30 orang per pabrik. Belum termasuk pekerja tidak langsung di sektor peternakan sapi, ayam, dan sektor pendukung
lain yang mencapai puluhan orang per pabrik. Kebutuhan pupuk organik domestik dalam satu tahun diperkirakan 24
juta ton untuk areal tanaman padi seluas 12 juta hektar.

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

51. Gunung yang menjadi salah satu batas administrasi
dari kabupaten yang disebut pada bacaan adalah ....

(A) Ceremai
(B) Papandayan
(C) Halimun
(D) Salak
(E) Tangkuban Perahu

52. Dari informasi pada alinea pertama,
pertidaksamaan berikut yang BENAR untuk nilai
pupuk bersubsidi per ton adalah ....

(A) superphos < ZA < NPK
(B) superphos < urea < ZA
(C) NPK < ZA < urea
(D) urea < ZA < NPK
(E) NPK < urea < ZA

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

53. Bila harga komoditas tersebut dalam kalimat
terakhir pada bacaan di atas naik, maka
permintaan terhadap komoditas yang disebut
dalam kata terakhir kalimat pertama pada bacaan
di atas akan meningkat.

SEBAB

Korelasi antara harga barang Y dengan permintaan
barang X adalah positif bila kedua macam barang
tersebut bersifat substitusi.

54. Bila diketahui reserve requirement ratio adalah 0,2
maka lembaga keuangan yang disebut dalam kata
terakhir alinea ketiga pada bacaan di atas dapat
mengeluarkan uang giral sebanyak 20 kali dari
uang kartal yang dimiliki.

SEBAB

Bank Indonesia dapat menambah jumlah uang
beredar dengan cara menaikkan reserve requirement
ratio.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 .

55. Untuk memperbaiki keadaan moneter, pemerintah
RI membentuk Lembaga Keuangan setelah
proklamasi antara lain:

(1) Bank Rakyat Indonesia
(2) Bank Pembangunan Indonesia
(3) Bank Negara Indonesia
(4) Bank Niaga
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Kode Naskah Soal: 807
KENAIKAN HARGA SEMBAKO

Harga sembilan bahan pokok (sembako) di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Kebutuhan yang
meningkat menjelang Lebaran, menjadi salah satu penyebab kenaikan harga barang-barang pokok tersebut.

Di Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), harga cabai merah melonjak tajam. Jika pekan sebelumnya
Rp14.000,00 per kg, saat ini harganya Rp20.000,00 per kg. Telur ayam justru harganya turun Rp1.000,00 per kg dari
sebelumnya Rp12.000,00 per kg.

Kenaikan harga cabai merah juga terjadi di Pasar Kosambi, Bandung, Jabar, dari Rp8.000,00 per kg menjadi
Rp13.000,00. Kenaikan harga juga dialami gula putih dan bawang putih, masing-masing dari Rp8.000,00 per kg menjadi
Rp9.000,00 dan Rp8.000,00 per kg menjadi Rp11.000,00. Hampir semua kebutuhan pokok harganya naik, hanya
beberapa saja yang stabil. Harga kebutuhan pokok yang masih stabil hanya daging sapi dan telur yang per kgnya
masing-masing Rp60.000,00 dan Rp12.000,00.

Pergerakan naik harga kebutuhan pokok, juga tercatat di Pasar Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di
antaranya adalah gula, telur, dan beras kualitas sedang. Harga telur naik Rp1.000,00 dari sebelumnya Rp15.000,00 per
kg. Tingginya permintaan memicu kenaikan harga.

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

56. Kenaikan harga di berbagai pasar seperti pada
bacaan adalah gambaran dari konsep ....

(A) lokasi
(B) keterjangkauan
(C) pola
(D) nilai kegunaan
(E) diferensiasi area

57. Kota Bandung pada akhir dasa warsa 1920 sudah
mempunyai suatu perguruan teknik tempat
Sukarno menyelesaikan studinya. Bersama-sama
temannya yang berpendidikan di School Tot
Opleiding van Indisch Arsten ia kemudian
membentuk organisasi pada tahun 1929 yaitu ....

(A) Perserikatan Student Indonesia
(B) Partai Nasional Indonesia
(C) Perserikatan Nasional Indisch
(D) Perserikatan Nasional Indonesia
(E) Persatuan Pemuda Indonesia

58. Rata-rata kenaikan harga sembako di Pasar
Kosambi Bandung untuk bahan-bahan pokok yang
disebutkan pada bacaan adalah ....

(A) 37,5%
(B) 27,5%
(C) 22,5%

(D) 15%
(E) 7,5%

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

59. Keadaan yang digambarkan oleh alinea pertama
pada bacaan di atas menyebabkan terjadinya
demand-pull inflation.

SEBAB

Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kenaikan
harga sembilan bahan pokok (sembako) pada saat
menjelang Lebaran.

60. Kota yang harga cabai merahnya naik menjadi
Rp13.000,00 per kg seperti dalam bacaan secara
morfologis merupakan daerah depresi.

SEBAB

Kota yang menjadi lokasi Pasar Kosambi dikelilingi
oleh gunung-gunung.
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