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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: 915
MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 3 JULI 2011
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. Dalammelakukan produksi barang akan terjadi law
of diminishing marginal return pada saat setelah ....

(A) produk total mencapai maksimum
(B) biaya per unit mencapai minimum
(C) produk marginal mencapai maksimum
(D) penggunaan input sudah maksimum
(E) produk rata-rata maksimum

2. Yang dimaksud dengan marginal propensity to
consume adalah ....

(A) kecenderungan untuk terus menambah
konsumsi

(B) tambahan konsumsi karena adanya
peningkatan pendapatan

(C) peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh
masyarakat

(D) perubahan kebutuhan yang dikonsumsi
masyarakat

(E) kecenderungan untuk meningkatkan konsumsi
karena kebutuhan meningkat

3. Yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen
adalah jika ....

(A) kurva penawaran berpotongan dengan kurva
permintaan

(B) terbentuk harga keseimbangan di pasar
(C) kurva indiferensi berpotongan dengan budget

line
(D) kurva indiferensi bersinggungan dengan budget

line
(E) kurva indiferensi sama dengan budget line

4. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda menjumpai
atau bahkan menggunakan berbagai macam merek
produk sabun mandi seperti Lux, Dove, dan
Lifebuoy. Adanya berbagai merek tersebut
merupakan contoh dari ....

(A) pasar persaingan sempurna
(B) pasar oligopoli
(C) pasar monopoli
(D) pasar monopsoni
(E) pasar persaingan monopolistik

5. Barang X memiliki elastisitas silang negatif dengan
barang Y. Ini berarti kedua barang tersebut bersifat
....

(A) substitusi
(B) inferior
(C) normal

(D) Giffen
(E) komplementer

6. Perbedaan utama antara akun biaya yang masih
harus dibayar dan biaya dibayar di muka adalah
bahwa beban dibayar di muka ....

(A) telah terjadi dan biaya yang masih harus
dibayar belum terjadi

(B) belum terjadi dan biaya yang masih harus
dibayar telah terjadi

(C) telah dicatat dan biaya yang masih harus
dibayar belum terjadi

(D) belum dicatat dan biaya yang masih harus
dibayar telah terjadi

(E) telah diakui namun belum dicatat dan biaya
yang masih harus dibayar belum diakui tetapi
telah dicatat
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7. Kapankah sebuah kurva permintaan uang akan

bergeser ke kanan?

(A) Ketika terjadi penurunan pendapatan.
(B) Ketika bank sentral menambah jumlah uang

beredar.
(C) Penurunan tingkat suku bunga.
(D) Ketika bank sentral mengurangi jumlah uang

beredar.
(E) Tidak satu pun jawaban di atas yang benar.

8. Suatu aset tetap yang diperoleh tanggal 1 Juli 2009
memiliki harga perolehan Rp220.000.000,00; nilai
sisa Rp20.000.000,00; masa manfaat diperkirakan 5
tahun. Dengan asumsi metode penyusutan garis
lurus, besarnya akumulasi penyusutan pada 31
Desember 2010 adalah ....

(A) Rp40.000.000,00
(B) Rp44.000.000,00
(C) Rp60.000.000,00
(D) Rp66.000.000,00
(E) Rp80.000.000,00

9. Berikut adalah ciri efisiensi alokatif, kecuali ....

(A) titik alokasi berada di kurva production
possibility frontier

(B) mencapai kondisi di mana benefit marginal
sama dengan biaya marginal

(C) jumlah alokasi barang yang seimbang
(D) tidak dapat menambah satu barang tanpa

mengurangi barang lain
(E) selisih antara manfaat total dan biaya total

terbesar
10. Dalam perekonomian tertutup, diketahui fungsi

konsumsi C = 10 + 0,8Y . Jika ada peningkatan
investasi otonom sebesar Rp50 juta, pendapatan
masyarakat akan meningkat sebesar ....

(A) Rp50 juta
(B) Rp200 juta
(C) Rp250 juta

(D) Rp300 juta
(E) Rp400 juta

11. Berikut ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian
perusahaan Abadi Jaya:

- Perlengkapan : Rp 5.200.000,00
- Pendapatan : Rp20.000.000,00
- Beban Asuransi : Rp 1.000.000,00
- Akumulasi Depresiasi : Rp 6.000.000,00
- Beban Perlengkapan : Rp 5.000.000,00
- Beban Depresiasi : Rp 2.000.000,00
- Asuransi Dibayar di Muka : Rp11.000.000,00

Laba bersih untuk periode tersebut adalah ....

(A) Rp800.000,00
(B) Rp1.000.000,00
(C) Rp6.800.000,00
(D) Rp10.000.000,00
(E) Rp12.000.000,00

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 12 .

12. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah
terciptanya penurunan jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan dan pemerataan
pendapatan.

SEBAB

Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis
pemerataan sempurna, semakin timpang distribusi
pendapatan sebuah negara, dan sebaliknya.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 13 sampai
nomor 15.

13. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi
apabila ....

(1) harga bahan pokok meningkat
(2) harga input perusahaan meningkat
(3) upah secara keseluruhan meningkat
(4) harga secara keseluruhan meningkat
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14. Pernyataan di bawah ini yang tepat menjelaskan

konsep kurva indiferensi adalah ....

(1) Kurva indiferensi adalah formula untuk
menggambarkan perubahan tingkat kepuasan
seseorang atas konsumsi barang atau
sekelompok barang tertentu.

(2) Pada tingkat kepuasan tertentu, utilitas
seseorang digambarkan oleh kurva indiferensi.

(3) Kurva indiferensi bukan bagian dari fungsi
utilitas.

(4) Kombinasi konsumsi dua macam barang pada
sebuah kurva indiferensi menghasilkan tingkat
kepuasan yang sama.

15. Tanggal 1 Februari 2011, dijual barang dagang
seharga Rp5.000.000,00 dengan syarat pembayaran
2/10; n/30. Tanggal 4 Februari 2011, diterima
kembali barang yang dikirim tanggal 1 Februari
2011 karena tidak sesuai dengan pesanan seharga
Rp500.000,00. Tanggal 10 Februari 2011, diterima
pembayaran atas barang yang dijual tanggal 1
Februari 2011.
Transaksi tanggal 10 Februari 2011 mengakibatkan
....

(1) Kas bertambah Rp4.410.000,00.
(2) Memberi potongan pembayaran sebesar

Rp100.000,00.
(3) Piutang berkurang Rp4.500.000,00.
(4) Kekurangan pendapatan Rp500.000,00.
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SEJARAH

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

16. Pada akhir abad ke-16 Belanda memulai pelayaran
ke Timur. Informasi tentang peta jalur pelayaran
Portugis dibuat oleh seorang Belanda bernama ....

(A) Willem Janszoon
(B) Jacob van Heemskerk
(C) Jacob van Neck
(D) Jan Hughen van Linschoten
(E) Olivier van Noort

17. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah
bagi kaum wanita. Sekolah ini terus berkembang di
wilayah Jawa Barat dan jumlahnya mencapai 50%
dari seluruh jumlah sekolah di wilayah Pasundan
waktu itu. Sekolah tersebut adalah ....

(A) Keutamaan Putri
(B) Keutamaan Istri
(C) Keutamaan Wanita
(D) Istri Utama
(E) Sekolah Putri

18. Salah satu faktor penyebab terjadinya Perang Dunia
I adalah ....

(A) dimulainya politik agresif oleh PerdanaMenteri
Jerman Otto von Bismarck pada tahun 1890

(B) persaingan di wilayah Balkan antara Austria,
Rusia, Italia dan Turki

(C) jatuhnya pemerintahan monarki di Perancis
(D) adanya pakta pertahanan antara Austria dan

Jerman pada tahun 1902
(E) kegagalan Inggris dalam mengalahkan Prusia

19. Masyarakat Jawa abad XIV telah mengenal tradisi
menabung. Hal ini terkait dengan banyaknya
temuan tabungan berbentuk binatang atau
manusia yang terbuat dari tanah liat. Masyarakat
Jawa yang telah mengenal tradisi tersebut ....

(A) masyarakat di Kediri
(B) masyarakat di Singasari
(C) masyarakat di Mataram
(D) masyarakat di Yogyakarta
(E) masyarakat di Trowulan

20. Pada zaman Mesolitikum yang berlangsung pada
kala Holosen, perkembangan kebudayaannya
berlangsung lebih cepat daripada zaman Batu Tua
atau Paleolitikum. Hal ini disebabkan antara lain
oleh ....

(A) beragamnya alat yang dipergunakan
oleh manusia purba untuk membantu
kehidupannya terbuat dari batu yang telah
halus

(B) berkembangnya teknologi perundagian dalam
pembuatan peralatan dari batu

(C) perkembangan kemampuan otak pendukung
kebudayaan ini sehingga alat-alat yang
dihasilkan sudah lebih beragam

(D) pendukung kebudayaan ini lebih mengenal
tehnologi

(E) manusia pendukungnya adalah Homo Sapiens,
mahluk yang lebih cerdas dari pendahulunya

21. Salah satu fungsi penting gerakan masyarakat sipil
yang berkembang seiring dengan Reformasi 1998 di
Indonesia adalah memberikan advokasi, artinya ....

(A) menolak kesewenang-wenangan negara
(B) menengahi konflik sosial
(C) memberikan pandangan atau nasihat hukum

kepada masyarakat
(D) memperluas ruang publik
(E) mengembangkan nilai toleransi dan persamaan

22. Pada awal perundingan antara Indonesia dan
Belanda yang dimulai bulan Februari 1946, Wakil
Gubernur Jenderal H.J. van Mook menyampaikan
pernyataan politik pemerintah Belanda yang isi
pokoknya adalah sebagai berikut, kecuali ....

(A) Pinjaman Belanda sebelum 8 Maret 1942
menjadi tanggungan pemerintah RI.

(B) Indonesia akan dijadikan negara
persemakmuran berbentuk federasi yang
memiliki pemerintah sendiri dalam lingkungan
Kerajaan Nederland.

(C) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia,
sedangkan masalah luar negeri diurus oleh
pemerintah Belanda.

(D) Sebelum terbentuknya persemakmuran akan
dibentuk pemerintah peralihan selama sepuluh
tahun.

(E) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota
PBB.
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23. Sejak tahun 1875, kolonialisme dan kekuasaan

Inggris di Mesir semakin kuat karena ....

(A) Raja Muda Ismail menjual sebagian besar
saham Terusan Suez kepada Perdana Menteri
Inggris.

(B) Perlawanan bersenjata rakyat Mesir melemah
dengan ditangkapnya sejumlah pemimpin
perlawanan.

(C) Sebagian pemimpin perlawanan bersedia
melakukan negosiasi damai dengan pihak
Inggris.

(D) Terjadi perpecahan dalam tubuh pimpinan
perlawanan di Mesir.

(E) Kelompok Islam tradisional menolak
bergabung dengan kelompok perlawanan
nasionalis Mesir.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 24 sampai
nomor 27.

24. Depresi Besar di tahun 1930-an berdampak pada
Amerika Serikat secara keseluruhan, tetapi sektor
pertanianlah yang paling terpukul. Roosevelt
selaku Presiden memperkenalkan program New
Deal.

SEBAB

New Deal dirancang untuk mendorong sektor
industri dan memberi bantuan kepada penganggur
dengan mengadakan skema proyek berskala besar.

25. Pada masa Mesir Kuno, status wanita dalam
masyarakat mendapat tempat yang kurang
terhormat.

SEBAB

Wanita pada masa masyarakat Mesir Kuno dapat
hidup secara mandiri.

26. Bencana kelaparan yang terjadi di Demak (1843)
dan Grobogan (1849) merupakan dampak dari
pelaksanaan Tanam Paksa.

SEBAB

Demak dan Grobogan merupakan dua daerah yang
paling gigih mengadakan perlawanan menentang
pelaksanaan Tanam Paksa.

27. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru pernah
melakukan penyederhanaan jumlah partai-partai
politik yang ada di Indonesia. Pada masa Orde
Lama jumlah partai politik dibatasi hanya menjadi
lima, sementara pada masa Orde Baru partai
politik hanya dibatasi menjadi tiga saja.

SEBAB

Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
menyadari bahwa jumlah partai politik yang
banyak tidak menjamin adanya stabilitas
pemerintahan dan menghambat pembangunan.

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

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 mengormati raja dengan bijaksana

29. Pada dasarnya agenda pemerintahan Presiden B. J.
Habibie berorientasi kepada penegakan hak asasi
manusia seperti terlihat dalam ....

(1) pembebasan tahanan politik yang semula
dituduh subversif

(2) pembentukan tim pencari fakta untuk
menyelidiki kasus kekerasan dan korban
hilang

(3) pemulihan kebebasan pers
(4) pelaksanaan referendummasalah Timor Timur

30. Dampak yang ditimbulkan setelah penyerangan
Israel atas Libanon pada tahun 1982 adalah ....

(1) memburuknya hubungan Israel dan Mesir
(2) tidak adanya lagi dukungan Amerika Serikat

terhadap Israel dalam perundingan dengan
pihak Arab

(3) jatuhnya banyak korban di kamp pengungsian
warga Palestina di Beirut

(4) makin meningkatnya serangan gerilyawan PLO
ke wilayah yang diduduki Israel
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GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 35.

31. Pada hakikatnya analisis keruangan adalah analisis
lokasi yang menitikberatkan beberapa unsur
geografi, yaitu ....

(A) desa (rural), peralihan (suburban), dan
perkotaan (urban)

(B) ruang (space), tempat (site), dan lokasi (location)
(C) mengelompok (clustered), random, dan seragam

(uniform)
(D) waktu (time), jarak (distance), dan analisis

(analysis)
(E) jarak (distance), kaitan (interaction), dan gerakan

(movement)

32. Fluktuasi suhu di Eropa relatif tinggi, terutama
fluktuasi antara suhu minimum absolut dan
maksimum absolut. Faktor penyebab fluktuasi
tersebut adalah ....

(A) ketinggian dan lereng
(B) letak lintang dan bujur
(C) letak lintang dan pengaruh daratan/lautan
(D) letak bujur barat dan bentang alam
(E) ketinggian di atas dan di bawah permukaan air

laut
33. Unsur-unsur dalam proses difusi keruangan abu

vulkanik Gunung Merapi, yaitu ....

(A) area dan waktu, item yang didifusikan, tempat
asal, tujuan, dan jalur perpindahan

(B) penduduk, gerakan, jalur transportasi, dan
jarak

(C) jarak, kaitan, gerakan, tempat tujuan, dan
tempat asal

(D) ruang, tempat, lokasi, waktu, dan item yang
didifusikan

(E) penduduk, jarak, gerakan, jalur perpindahan,
tempat asal, dan tempat tujuan

34. Perhatikan pernyataan dibawah ini :
1. Memperluas pemasaran produk
2. Menambah dan memperluas lapangan pekerjaan
3. Mencari upah buruh yang lebih murah
4. Alih teknologi dari negara maju
5. Menambah pendapatan dari sektor pajak
6. Mengurangi tingkat polusi di negara maju
Dari pernyataan di atas yang termasuk alasan
relokasi industri adalah ....

(A) 1, 2, dan 3
(B) 1, 2, dan 5
(C) 1, 3, dan 6

(D) 2, 4, dan 5
(E) 4, 5, dan 6

35. Sebagian besar penduduk Amerika Utara tinggal di
wilayah perkotaan. Keadaan penduduk kota-kota
di pantai timur dibandingkan dengan pantai barat
memperlihatkan ....

(A) Kepadatan penduduk pantai barat dan timur
sama.

(B) Jumlah penduduk pantai barat dan timur sama.
(C) Penduduk pantai barat lebih padat dibanding

penduduk pantai timur.
(D) Penduduk pantai timur lebih padat dibanding

penduduk pantai barat.
(E) Mata pencaharian penduduk pantai timur

nelayan, sedangkan mata pencaharian pantai
barat pedagang.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 36 sampai
nomor 40.

36. Aplikasi citra multispektral untuk pemetaan
mineralogi telah banyak dilakukan di daerah
subtropis, di mana tutupan vegetasinya sangat
lebat.

SEBAB

Tutupan vegetasi dapat dijadikan indikator
keberadaan mineral tertentu.

37. Data titik, garis, dan area yang diperoleh dari GPS
(Global Positioning System) adalah jenis data raster.

SEBAB

Data dari GPS dapat diolah menjadi sumber
informasi bagi pembuatan peta digital.
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38. Zona depresi di Jawa memperlihatkan kenampakan

bentuk muka bumi yang berbeda dengan zona
depresi di Sumatera.

SEBAB

Cekungan di Jawa terdiri atas rangkaian
pegunungan vulkanik muda, sedangkan cekungan
di Sumatera berupa jalur patahan Semangko.

39. Kesuburan tanah dan ketinggian tempat
merupakan faktor pembatas dalam budidaya
pertanian di daerah tropis.

SEBAB

Ketinggian tempat bukan merupakan faktor
pembatas kesuburan tanah.

40. Bila foto udara dibandingkan dengan peta pada
sekala yang sama, maka detil kenampakan yang
ada dalam foto udara lebih lengkap daripada yang
terdapat di peta.

SEBAB

Seluruh kenampakan di muka bumi dapat
digambarkan dalam sebuah peta.

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

41. Kondisi iklim yang berpengaruh sehingga lahan
garam di Pamekasan (Madura) menghasilkan
garam yang lebih baik dibandingkan dengan lahan
garam di Rembang (Jawa Tengah) dan Indramayu
(Jawa Barat) adalah ....

(1) Evapotranspirasi di Indramayu lebih tinggi
daripada evapotranspirasi di Pamekasan.

(2) Musim kemarau di Pamekasan lebih lama
daripada musim kemarau di Rembang.

(3) Curah hujan di Pamekasan lebih rendah
daripada curah hujan Rembang dan
Indramayu.

(4) Kelembaban udara di Pamekasan lebih tinggi
daripada kelembaban di Indramayu.

42. Dalam sebuah waduk, produksi ikan dalam
keramba jaring apung berkurang. Hal ini
disebabkan oleh ....

(1) terlalu banyaknya keramba
(2) pencemaran air
(3) sedimentasi
(4) terlalu banyaknya enceng gondok

43. Laut Kuning di Cina, airnya berwarna kuning
karena ....

(1) Air lautnya mengandung butiran-butiran tanah
loss yang berwarna kuning.

(2) Air lautnya mengandung butiran-butiran tanah
alluvial yang berwarna kuning.

(3) Terbawa oleh air Sungai Huang Ho di daratan
Cina melalui Gurun Gobi.

(4) Terbawa oleh air Sungai Mekong di daratan Cina
melalui Gurun Gobi.

44. Selama bulan Mei hingga Juni 2010, suhu
permukaan laut (SPL) di perairan Indonesia barat
mencapai 29◦- 30◦C, jauh lebih tinggi dari SPL di
Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi
seperti ini akan mengakibatkan ....

(1) Suhu udara di Sumatra dan Jawa cenderung
lebih tinggi dari kondisi normal.

(2) Kelembaban udara di Jawa, Kalimantan, dan
Sumatera cenderung tinggi.

(3) Tekanan udara di Indonesia bagian barat
cenderung lebih rendah dari kondisi normal.

(4) Curah hujan di Jawa, Kalimantan, dan
Sumatera cenderung tinggi.

45. Indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji
bahwa gejala perubahan iklim sedang berlangsung
sekarang ini adalah ....

(1) variabilitas curah hujan
(2) frekuensi badai siklon tropis
(3) penyimpangan suhu udara ekstrem
(4) penyusutan lapisan salju di kutub
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IPS TERPADU

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan moratorium hutan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen
Indonesia yang diberikan kepada Norwegia melalui letter of intent (LoI). Komitmen ini diiming-imingi hadiah pinjaman
berbungkus hibah senilai 1 miliar dolar US.

Moratorium ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi laju deforestasi sehingga pengusaha tidak perlu
takut karena masih ada tanah terlantar seluas 40 juta hektare di seluruh Indonesia untuk dimanfaatkan. Kemenhut
berupaya mengurangi laju deforestasi hingga mencapai 200 ribu hektare hingga 2011 dengan menerapkan program
deforestasi terencana.

Menurut Greenomics Indonesia, nilai komitmen Norwegia tidaklah berarti. Greenomics Indonesia menilai
mestinya kesepakatan tersebut harus memasukkan nilai kontribusi kehutanan pada PDB (Produk Domestik Bruto).
Pada semester I-2010, kontribusi sektor kehutanan Indonesia terhadap PDB mencapai Rp92,78 triliun. Bahkan,
sepanjang 2009, kontribusi sektor kehutanan mencapai Rp186,2 triliun. Nilai itu 20 kali lipat nilai komitmen Norwegia.
Nilai komitmen Norwegia jelas telah mempermurah nilai hutan Indonesia.

Komitmen ini telah membelenggu sektor kehutanan. Oleh karena itu, tidak logis jika dengan komitmen Norwegia
yang maksimal 1 miliar dolar US, ruang lingkup yang diatur dalam LoI terlalu luas. Komitmen itu terlalu murah,
bahkan pencairannya pun tidak jelas. Pemerintah semestinya meninjau kebijakan tersebut agar tidak menjadi kebijakan
kontraproduktif terhadap pengembangan sektor kehutanan.

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

46. Kebijakan pemerintah pada bacaan adalah ....

(A) bersifat nonspasial
(B) penghentian sementara eksplorasi hutan
(C) mendapatkan dana pengelolaan hutan
(D) berorientasi pada perspektif spasial-ekologis
(E) berhubungan dengan sumberdaya materi dan

hayati

47. Kebijakan yang ditandatangani oleh pemerintah
Indonesia akan berdampak terhadap nilai PDB
Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh kalimat
terakhir bacaan di atas karena ....

(A) memperlambat laju deforestasi
(B) nilai kompensasi yang tidak seimbang dengan

kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB
(C) pencairan kompensasi yang tidak jelas
(D) ruang lingkup yang diatur terlalu luas
(E) semua benar

48. Misalkan sebuah lahan terlantar seluas 1/(20 juta)
luas tanah terlantar yang ada di seluruh Indonesia
akan dimanfaatkan untuk tempat wisata. Pada tiga
sisi lahan terlantar tersebut akan diberi pagar. Jika
diasumsikan lahan berbentuk persegi panjang,
maka panjang pagar (dalam meter) minimum yang
dibutuhkan adalah ....

(A) 100
(B) 200
(C) 300

(D) 400
(E) 500

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

49. Hal yang dikemukakan oleh kalimat terakhir alinea
pertama bacaan di atas akan dicatat sebagai
komponen untuk menambah nilai PDB.

SEBAB

Salah satu cara untuk mengukur PDB adalah
dengan pendekatan pendapatan (income approach).

50. LoI yang ditandatangani Indonesia dan Norwegia
terkait dengan kesepakatan untuk bersama-sama
menghadapi tantangan perubahan iklim melalui
kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari
perusakan hutan (REDD+).

SEBAB

Indonesia merupakan negara yang memiliki
kerusakan hutan terbesar di dunia.
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Di ketinggian sekitar 1.100-1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl), dua desa mendapat rezeki. Kedua desa itu

adalah Desa Serang dan Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Betapa tidak, panenan cabai
yang harganya melambung tinggi membuat para petani menangguk untung. Tak sedikit dari mereka berubah
ekonominya, mulai membeli mobil bahkan sampai mampu ke tanah suci untuk naik haji.

Dua bulan terakhir, harga cabai tinggi. Di tingkat petani harga tertinggi Rp23.000,00 per kg, tetapi kini mulai turun
menjadi Rp15.000,00 per kg. Satu pohon membutuhkan biaya pemeliharaan sampai panen Rp5.000,00. Satu pohon
menghasilkan 1 kg cabai sementara ada petani yang memiliki 8.000 pohon, seperti Sobari. Bagi Sobari, memperoleh
keuntungan cukup besar memang baru tahun ini. Dari hasil keuntungannya itu, dia membeli mobil niaga.

Petani cabai lainnya, Daryono, sudah tercatat sebagai calon haji yang akan berangkat tidak lama lagi. Ia menanam
pohon cabai seluas 1 hektare. Tahun ini menjadi tahun yang penuh rezeki bagi warga Desa Serang dan Kutabawa.
Sebab pada umumnya harga cabai merah besar tahun lalu paling tinggi hanya Rp10.000,00 per kg, bahkan terendahnya
bisa mencapai Rp2.000,00 per kg.

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

51. Kondisi yang digambarkan pada bacaan di atas
terjadi karena ....

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

kanan
52. Berdasarkan bacaan di atas, total keuntungan yang

diperoleh Pak Sobari dari hasil penjualan cabai dari
pohon miliknya jika dia mendapatkan harga
tertinggi adalah ....

(A) 80 juta rupiah
(B) 96 juta rupiah
(C) 120 juta rupiah
(D) 144 juta rupiah
(E) 184 juta rupiah

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

53. Faktor suhu merupakan salah satu penentu
kesesuaian kedua desa dalam melakukan budidaya
tanaman cabai.

SEBAB

Petani Kecamatan Karangreja bekerja dalam
suasana iklim subtropik.

54. Lingkungan fisik Kecamatan Karangreja telah
dapat mengubah gaya hidup para petani cabai.

SEBAB

Lingkungan fisik Kecamatan Karangreja
berpengaruh pada kenaikan harga cabai.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 .

55. Pada alinea satu naskah di atas disebutkan salah
satu provinsi di Jawa. Pada masa revolusi di daerah
ini terjadi pergolakan tiga daerah. Daerah tersebut
antara lain adalah ....

(1) Tegal
(2) Solo
(3) Pemalang
(4) Salatiga

c© Universitas Indonesia Halaman 9 dari 10 halaman



Kode Naskah Soal: 915
Banjir besar telah memaksa 92.700 orang dievakuasi dari tempat tinggal mereka di kota pelabuhan Dandong, di

bagian utara Cina. Hal ini akibat dari hujan lebat yang menyebabkan Sungai Yalu meluap. Hujan yang masih berlanjut
kemungkinan dapat merendam kota yang berbatasan dengan Korea Utara tersebut dan menjadi ancaman banjir
susulan yang lebih hebat.

Sebelumnya, air bah telah menjebol tanggul pembatas antara sungai dan kawasan zona pembangunan ekonomi di
Dandong yang membanjiri daerah sekitarnya. Tinggi permukaan air telah turun 100 cm meskipun tetap harus dalam
status waspada tinggi. Hujan yang sangat lebat dan luapan air dari Sungai Yalu telah menyapu sejumlah rumah,
gedung publik, dan perkebunan di lebih dari lima desa di dekat Sinuiju, kota di seberang Dandong. Sungai Yalu
merupakan salah satu dari dua sungai utama yang memisahkan Cina dengan Korea Utara.

Sekitar 5250 orang telah dievakuasi di mana dua pertiganya adalah anak-anak dan perempuan dewasa, sisanya
laki-laki. Beberapa warga bahkan mendaki atap rumah atau permukiman. Sebagian besar perdagangan Korea Utara
dengan dunia luar melalui kota ini dan berperan sentral dalam merobek isolasi serta blokade secara ekonomi negara
komunis tersebut. Banjir dalam beberapa tahun terakhir telah merusak tanaman pangan dan makin menjerumuskan
Korea Utara dalam kemiskinan serta meningkatkan ketergantungannya pada bantuan makanan komunitas
internasional.

Bagi Cina, banjir di Dandong merupakan bencana banjir terburuk dalam satu dekade terakhir. Banjir disertai
longsor akibat hujan lebat telah mengakibatkan sejumlah warga tertimbun di barat Cina dan tercatat setidaknya lebih
dari 2.500 orang tewas.

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

56. Korea Utara merupakan suatu negara yang
berideologi komunis. Salah seorang presidennya
pernah menerima gelar kehormatan Honoris Causa
dari sebuah universitas di Indonesia, yaitu
Universitas ....

(A) Gajah Mada
(B) Diponegoro
(C) Airlangga

(D) Padjadjaran
(E) Indonesia

57. Diketahui rata-rata umur anak-anak yang berhasil
dievakuasi adalah 14 tahun dan rata-rata umur
perempuan dewasa adalah 50 tahun. Misalkan
perbandingan banyaknya anak-anak dan
perempuan dewasa adalah 2:1. Jika rata-rata umur
orang yang berhasil dievakuasi adalah 35 tahun,
maka rata-rata umur laki-laki dewasa yang berhasil
dievakuasi adalah ....

(A) 26 tahun
(B) 45 tahun
(C) 50 tahun

(D) 53 tahun
(E) 62 tahun

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

58. Bencana alam seperti yang terjadi di negara yang
dimaksud pada bacaan di atas akan mengakibatkan
kurva penawaran agregat bergeser ke kiri.

SEBAB

Bencana alam dan tingkat pendapatan masyarakat
adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan
bergesernya kurva penawaran agregat.

59. Luapan air sungai Yalu atau Amnok sering
membawa bencana bagi masyarakat di sekitarnya.

SEBAB

Bencana tersebut membuat Korea Utara terpaksa
tergantung pada Korea Selatan dan Amerika
Serikat.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 60 .

60. Bila bencana alam seperti diuraikan pada bacaan
digambarkan pada peta, di bagian legendanya akan
diperlihatkan simbol-simbol ....

(1) titik
(2) garis
(3) area
(4) batang
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