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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 halaman depan, halaman
petunjuk, Lembar Jawaban Ujian (LJU), dan soal
sebanyak 10 halaman.

2. Naskah dan LJU merupakan satu kesatuan. LJU pada
naskah ini tidak dapat digunakan untuk naskah lain.

3. Peserta harus melepas LJU dari naskah, seandainya
halaman LJU kiri atas rusak atau sobek, pengolah data
masih dapat memproses LJU tersebut.

4. Lengkapilah (tulis dan bulatkan) data diri Anda (nama,
nomor peserta, tanggal lahir) pada LJU di tempat yang
disediakan.

5. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang
menjelaskan cara menjawab soal.

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

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

8. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian yang
disediakan dengan cara membulatkan bulatan yang
sesuai A, B, C, D, atau E.

9. 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.

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

11. Setelah ujian selesai, Anda diharapkan tetap duduk di
tempat Anda sampai pengawas ujian datang ke tempat
Anda untuk mengumpulkan lembar jawaban ujian dan
naskah soal dalam keadaan utuh/lengkap.

12. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor dan
tidak basah.

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
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MATA UJIAN : Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan IPS Terpadu
TANGGAL UJIAN : 14 JUNI 2015
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. Variabel apakah yang nilainya harus selalu sama pada
perhitungan pendapatan nasional?

(A) Tabungan dan investasi dalam ekonomi tertutup.

(B) Rencana tabungan dan investasi dalam ekonomi
tertutup.

(C) Tabungan dan investasi dalam ekonomi terbuka.

(D) Rencana tabungan dan investasi dalam ekonomi
terbuka.

(E) Tabungan dan rencana tabungan pada ekonomi
terbuka.

2. Salah satu ciri pasar persaingan monopolistik adalah
... .

(A) memiliki monopoly power

(B) barriers to entry

(C) kurva permintaan adalah elastis sempurna

(D) dalam jangka panjang keseimbangan output
terjadi pada AC minimum

(E) produknya homogen

3. Pengertian produk domestik bruto yang tepat bagi
Indonesia adalah ... .

(A) produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga
negara Indonesia dalam periode tertentu yang
dihitung dengan tingkat harga berlaku

(B) produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga
negara Indonesia di negara lain dalam periode
tertentu yang dihitung dan tingkat harga berlaku

(C) produk dan jasa antara yang dihasilkan di
Indonesia dalam periode tertentu yang dihitung
dengan tingkat harga berlaku

(D) produk dan jasa akhir yang dihasilkan oleh warga
negara asing di Indonesia dalam periode tertentu
yang dihitung dengan tingkat harga berlaku

(E) produk dan jasa akhir yang dihasilkan di Indonesia
dalam periode tertentu yang dihitung dengan
tingkat harga berlaku

4. Perbedaan utama antara biaya ekonomi dan biaya
akuntansi sebuah perusahaan adalah ... .

(A) honor akuntan

(B) investasi jangka panjang

(C) pajak perusahaan yang dikenakan pada
keuntungan

(D) biaya peluang (opportunity cost) dari faktor
produksi yang dimiliki oleh perusahaan

(E) biaya tenggelam (sunk cost) yang telah
dikeluarkan oleh perusahaan
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5. Perusahaan Otonomiyaki Indonesia (yang merupakan
anak perusahaan Otonomiyaki Jepang) memiliki
periode pelaporan tahunan yang berlangsung dari
1 April hingga 31 Maret. Berdasarkan informasi ini,
pernyataan berikut yang benar adalah ... .

(A) Perusahaan Otonomiyaki Indonesia kemungkinan
memiliki variasi musiman dalam penjualannya.

(B) Perusahaan Otonomiyaki Indonesia telah
melanggar prinsip periode akuntansi.

(C) Perusahaan Otonomiyaki Indonesia perlu
mempersiapkan laporan keuangan seperti
laporan pada 31 Desember setiap tahunnya.

(D) Perusahaan Otonomiyaki Indonesia telah
mengadopsi tahun fiskal.

(E) Jawaban A dan D benar.

6. Kondisi yang paling tepat untuk menjelaskan akibat
dinaikkannya pajak terhadap barang impor (dikenal
dengan nama tarif) adalah ... .

(A) surplus konsumen bertambah

(B) surplus produsen berkurang

(C) penerimaan pajak pemerintah turun

(D) deadweight loss bertambah

(E) volume impor tidak berubah

7. Perubahan pendapatan nominal tidak berpengaruh
banyak terhadap perubahan permintaan. Bahkan, jika
pendapatan terus meningkat, permintaan terhadap
barang tersebut perubahannya makin kecil dibanding
perubahan pendapatan. Hal itu berarti elastisitas
pendapatan barang kebutuhan pokok ... .

(A) makin besar bila tingkat pendapatan nominal
makin tinggi

(B) makin kecil bila tingkat pendapatan nominal
makin tinggi

(C) proporsional dengan kenaikan tingkat
pendapatan nominal

(D) tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan
nominal

(E) makin besar bila ada substitusi dari barang
kebutuhan pokok tersebut

8. Berikut merupakan asumsi-asumsi yang digunakan
oleh pemerintah dalam menyusun RAPBN, KECUALI
... .

(A) laju pertumbuhan ekonomi

(B) tingkat inflasi

(C) nilai tukar rupiah

(D) harga minyak internasional

(E) jumlah uang beredar

9. Yang tidak sesuai dengan kondisi dalam pasar
monopoli, yaitu ... .

(A) dalam jangka pendek monopolis (perusahaan
monopoli) tidak akan menderita rugi karena
merupakan satu-satunya perusahaan dalam
industri

(B) perusahaan lain sangat sulit masuk ke dalam
industri

(C) kurva permintaan pasar adalah juga sebagai kurva
permintaan perusahaan

(D) dihasilkan barang unik

(E) perusahaan memiliki daya monopoli yang besar

10. Pernyataan berikut yang paling tepat berkaitan dengan
kurva indiferensi (IC) adalah ... .

(A) IC adalah kurva yang menunjukkan tingkat
konsumsi sama dari berbagai kombinasi dua
macam faktor produksi.

(B) IC adalah kurva yang menunjukkan tingkat
produksi sama dari berbagai kombinasi dua
macam faktor produksi.

(C) Keseimbangan konsumen terjadi ketika IC
bersinggungan dengan kurva anggaran (budget
line/BL).

(D) Semakin tinggi pendapatan konsumen, IC akan
bergeser ke kanan dengan BL yang sama.

(E) Semakin tinggi pendapatan konsumen, IC akan
bergeser ke kiri dengan BL yang sama.
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11. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan membayar biaya
asuransi untuk lima tahun senilai Rp1.800.000,00
terhitung sejak tanggal tersebut. Jika pembelian
tersebut dicatat dengan pendekatan beban, dan
perusahaan mencatat penyesuaian hanya pada akhir
tahun, jurnal penyesuaian pada akhir tahun pertama
adalah ... .

(A) Asuransi dibayar di muka (Debit) Rp1.800.000,00;
Kas (Kredit) Rp1.800.000,00

(B) Asuransi dibayar di muka (Debit) Rp1.440.000,00;
Beban asuransi (Kredit) Rp1.440.000,00

(C) Asuransi dibayar di muka (Debit) Rp360.000,00;
Beban asuransi (Kredit) Rp360.000,00

(D) Beban asuransi (Debit) Rp360.000,00; Asuransi
dibayar di muka (Kredit) Rp360.000,00

(E) Beban asuransi (Debit) Rp360.000,00; Asuransi
dibayar di muka (Kredit) Rp1.440.000,00

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 12 sampai
nomor 13.

12. Jika harga suatu barang meningkat dan mengakibatkan
permintaan barang lain turun, kedua barang tersebut
bersifat komplemen.

SEBAB

Sesuai hukum permintaan, jika harga suatu
barang naik, ceteris paribus, permintaan terhadap
barang tersebut akan berkurang sehingga kurva
permintaannya bergeser ke kiri.

13. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diperkenankan
menerima simpanan dana dari masyarakat dalam
bentuk giro.

SEBAB

BPR merupakan bagian dari perbankan yang
pengawasan dan pengaturannya (dalam mikro
prudensial) dilakukan oleh Bank Indonesia.

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

14. Dalam jangka panjang, kondisi keseimbangan
perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah
...

(1) MR = MC,

(2) terjadi entry dan exit hingga perusahaan
mengalami laba normal,

(3) P = MC,

(4) perusahaan memiliki sedikit kekuatan pasar.

15. Pada saat penerimaan marginal lebih besar dari biaya
marginal, ...

(1) produk total perusahaan maksimum,

(2) perusahaan dapat menderita rugi,

(3) tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan
biaya bila perusahaan menambah beberapa unit
barang yang diproduksi,

(4) perusahaan akan menambah jumlah barang yang
diproduksi agar labanya meningkat.
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 24.

16.

Perhatikan gambar peta di atas.
Kerajaan yang letaknya ditandai anak panah dan
pernah diperintah oleh seorang raja bernama
Mulawarman adalah Kerajaan ... .

(A) Mataram Kuno

(B) Taruma Negara

(C) Kahuripan

(D) Janggala

(E) Kutai

17. Salah satu agenda rapat Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 di
Pejambon adalah ... .

(A) pembagian wilayah administratif Republik
Indonesia dalam 8 provinsi

(B) penetapan "Indonesia Raya" sebagai lagu
kebangsaan

(C) membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

(D) pembentukan kabinet pemerintahan

(E) pemilihan presiden dan wakil presiden

18. Untuk kepentingan perangnya, Jepang menghendaki
jaminan masuknya sumber-sumber alam bagi
keperluan industri perangnya, terutama minyak.
Cara Jepang mendapatkan minyak dari Indonesia
adalah melalui ... .

(A) perundingan-perundingan dengan pemerintah
kolonial Belanda

(B) penyelesaian lewat jalan militer atau perang

(C) diplomasi perdagangan

(D) pembelian sumber-sumber alam

(E) penyelesaian diplomasi dengan Inggris dan
Belanda

19. Semangat nasionalisme Indonesia muncul pula di
kalangan generasi muda. Langkah yang diambil para
pemuda adalah meninggalkan semangat kesukuan dan
membina solidaritas pada Kongres Pemuda I. Langkah
politik penting yang dihasilkan kongres pemuda
tersebut adalah ... .

(A) membentuk Front Persatuan Pemuda

(B) menyatukan (fusi) semua organisasi pemuda
dengan nama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar
Indonesia)

(C) menggalang politik nonkooperatif pada
pemerintah kolonial Belanda

(D) melebur organisasi yang bersifat kesukuan, seperti
Jong Java dan Jong Sumateranen Bond, menjadi
organisasi yang bersifat nasional

(E) membentuk Jong Indonesia

20. Perang kemerdekaan yang berlarut-larut
menghancurkan prasarana ekonomi Indonesia
sehingga menimbulkan inflasi dan defisit anggaran.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Kabinet Hatta
mengambil langkah ... .

(A) meningkatkan pajak ekspor

(B) menurunkan pajak impor

(C) menurunkan pajak ekspor

(D) politik dumping

(E) pemotongan nilai mata uang atau sanering

21. Salah satu benteng yang didirikan VOC adalah Fort
Rotterdam yang terdapat di ... .

(A) Makassar

(B) Kupang

(C) Ternate

(D) Tidore

(E) Maluku

22. Penghapusan tanam paksa di Hindia Belanda pada
1860-an hingga 1870 ditandai dengan ... .

(A) diberlakukannya Politik Etis

(B) diberlakukannya Undang-Undang Agraria

(C) diperbaikinya sistem pendidikan

(D) diberlakukannya Undang-Undang Tata Negara

(E) penurunan ekonomi rakyat Hindia Belanda
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23. Dari sisi geografis ekonomi, perkembangan pesat
Kerajaan Demak didukung oleh kondisi ... .

(A) pesatnya pertumbuhan agama Islam di Demak
yang tentu saja disukai oleh para pedagang
muslim hingga mau datang ke Demak

(B) menjadi bandar dagang alternatif bagi para
pedagang muslim yang menghindari perdagangan
dengan Portugis di Malaka

(C) tidak populernya pelabuhan Kerajaan
Blambangan yang pada masa itu masih
merupakan kerajaan Hindu

(D) sebagai daerah transit perdagangan antara
Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian
timur

(E) merupakan daerah pusat perdagangan beras di
Nusantara

24. Perjanjian Renville secara militer sangat merugikan
posisi RI karena ... .

(A) RI harus mengakui Garis van Mook

(B) wilayah-wilayah RI yang strategis harus ditukar
dengan wilayah yang diduduki Belanda

(C) RI harus mengurangi jumlah tentara reguler di
Jawa

(D) Belanda memperoleh kembali sumber-sumber
minyak di wilayah Sumatra

(E) Belanda diizinkan untuk mendirikan pangkalan
militer baru di sebagian wilayah Sumatra

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 25 sampai
nomor 27.

25. Presiden Soekarno membagi dunia menjadi dua
kekuatan, yaitu New Emerging Forces (Nefos) dan Old
Established Forces (Oldefos).

SEBAB

Nefos adalah negara-negara yang sudah maju
dan membantu negara-negara yang sedang
memperjuangkan kemerdekaannya.

26. Kiprah NU sebagai partai politik diawali pada masa
Kabinet Ali I.

SEBAB

Kabinet Ali I tidak mengikutsertakan Masyumi dalam
pemerintahannya.

27. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah
meletakkan dasar yang kukuh bagi usaha bersama
secara regional dalam mempercepat pertumbuhan
ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan
kebudayaan.

SEBAB

ASEAN perlu membentuk suatu aliansi pertahanan
bersama negara-negara di Asia Tenggara guna
mendukung stabilitas politik yang kuat.

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

28. Meletusnya Perang Dunia I disebabkan oleh beberapa
faktor, yaitu ... .

(1) ambisi Jerman untuk memperluas wilayahnya,

(2) Jerman mampu mengembangkan teknologi
industrinya lebih cepat dan massal dibandingkan
dengan negara-negara Eropa lainnya,

(3) ketegangan dan ketidakpastian di dalam negeri
Jerman sendiri,

(4) Rusia dan Prancis menyerang ke Jerman untuk
membela Serbia.

29. Di bawah ini adalah beberapa hal yang telah dilakukan
oleh Presiden B.J. Habibie.

(1) Pencabutan pembatasan partai politik.

(2) Pemberlakuan otonomi daerah.

(3) Pencabutan ketetapan Surat Izin Terbit bagi media
massa cetak.

(4) Pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah
langsung.

30. Di bawah ini adalah pernyataan tentang peradaban
Mesopotamia.

(1) Peradaban pertama di dunia berkembang di
Mesopotamia sekitar 5.000 SM.

(2) Masyarakatnya tidak mengenal sistem pertanian
melalui irigasi dari beberapa bendungan karena
sering banjir.

(3) Mesopotamia memiliki sumber alam, seperti
kayu, Mesopotamia mendapat sebutan The Fertile
Cresent Moon.

(4) emas, perunggu, dan batu-batuan, dan
masyarakatnya sudah mengenal sistem pertanian.
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GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 34.

31. Dalam melakukan kajian cepat (quick assessment)
wilayah bahaya tsunami, dua macam data dasar yang
harus tersedia adalah data ... .

(A) kemiringan dan ketinggian tanah

(B) elevasi permukaan tanah dan tinggi gelombang
laut

(C) run-up gelombang dan keberadaan hutan bakau

(D) kepadatan penduduk dan permukiman

(E) penggunaan tanah dan jalur evakuasi

32. Selama periode 1975–1995, pelaksanaan program
Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, terutama Jawa
dan Bali, berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut
berdampak terhadap ... .

(A) penurunan jumlah murid SD tiap sekolah

(B) perubahan mata pencaharian penduduk
pedesaan

(C) peningkatan pendapatan penduduk pedesaan

(D) perubahan komposisi penduduk menurut jenis
kelamin

(E) peningkatan migrasi masuk ke wilayah perkotaan

33. Peta yang digunakan untuk mengetahui tinggi
rendahnya permukaan tanah untuk keperluan
pembuatan jalan raya adalah ... .

(A) peta geologi

(B) peta geomorfologi

(C) peta geodesi

(D) peta penggunaan lahan

(E) peta topografi

34. Tanah gersang kurang bermanfaat dalam pertanian
karena ... .

(A) curah hujan rendah dan kandungan hara tinggi

(B) daerah berelief curam dan drainase baik

(C) terasering menghambat air dan drainase kurang

(D) kandungan hara dan curah hujan sedikit

(E) kandungan hara minim dan air banyak

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 35 sampai
nomor 39.

35. Fenomena konvergensi udara di atmosfer sekitar
ekuator menyebabkan kenaikan suhu udara yang
berdampak pada peningkatan curah hujan setempat.

SEBAB

Daerah konvergensi antartropis (DKAT) bergerak
secara dinamis mengikuti gerakan bumi mengelilingi
matahari.

36. Industri kreatif berbasis kerajinan tangan di suatu
kabupaten/kota selalu berada di lokasi yang dekat
dengan pusat kegiatan ekonomi (CBD).

SEBAB

Eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses
pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku.

37. Perubahan pola keruangan perkotaan di Indonesia
dipengaruhi oleh banyaknya sarana hiburan di kota.

SEBAB

Di kota di Indonesia terjadi tingkat urbanisasi yang
besar dan diikuti oleh pembangunan.

38. Negara-negara Afrika bagian selatan masih mengimpor
bahan makanan (gandum, jagung, barley) dari negara
lain.

SEBAB

Di kawasan negara Afrika bagian selatan selalu terjadi
gejolak politik maupun ekonomi.

39. Penghijauan atau reboisasi merupakan metode
pengawetan tanah secara vegetatif.

SEBAB

Reboisasi diterapkan paling efektif di medan datar.

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

40. Hubungan hidrolik antara air tanah dan air laut
menyebabkan sumber air bersih di beberapa daerah di
Jakarta Utara mengalami ...

(1) kombinasi,

(2) kontradiksi,

(3) komunikasi,

(4) kontaminasi.
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41. Interpretasi citra Landsat dapat digunakan untuk
memetakan perbedaan kehijauan vegetasi dan suhu
permukaan tanah tiap bulan selama setahun karena ...

(1) reflektansi gelombang dari vegetasi dapat
terdeteksi oleh sensor satelit,

(2) satelit Landsat merekam area muka bumi yang
sama setiap 16 hari sekali,

(3) gelombang termal dari permukaan tanah dapat
direkam oleh sensor satelit,

(4) kehijauan vegetasi dan suhu permukaan tanah
berubah menurut musim.

42. DA Ci Liwung dapat lestari jika pengelolaan dilakukan
bersama antara pemerintah daerah ...

(1) Jawa Barat,

(2) Kabupaten Bogor,

(3) DKI Jakarta,

(4) Kota Depok.

43. Sejak dekade 1990-an, pertumbuhan penduduk
perkotaan di daerah pusat kota cenderung lebih
rendah daripada daerah pinggiran kota karena ...

(1) pertumbuhan penduduk alami yang tinggi di
pinggiran kota,

(2) pembangunan kawasan industri diarahkan ke
pinggiran kota,

(3) pembangunan infrastruktur yang sangat pesat di
pinggiran kota,

(4) kompleks perumahan berkembang pesat di
pinggiran kota.

44. Jika permukaan bumi mempunyai tekanan atmosfer
tinggi, cuaca yang dialami adalah ...

(1) langit berawan,

(2) langit cerah,

(3) lembab,

(4) kering.

45. Peta tematik digambar sesuai dengan tujuan dan fungsi
peta, yaitu untuk menunjukkan ...

(1) lokasi,

(2) arah,

(3) jarak,

(4) luas.
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IPS TERPADU

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II memberlakukan kenaikan tarif bongkar muat minyak kelapa sawit mentah (CPO) di
Pelabuhan Talang Duku, Muaro Jambi, dari Rp4.800,00 per ton menjadi Rp30.000,00. Aturan itu berlaku mulai 1 November 2014.
Kebijakan itu diprotes para eksportir CPO dengan alasan bahwa tarif baru tersebut terlalu mahal.

Manajer eksportir PT Musim Mas di Jambi mengaku kaget dengan pemberlakuan tarif bongkar muat yang baru. Selain
terlalu mahal, tarif itu pun tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Truk-truk pengangkut CPO yang menolak membayar
tarif baru dilarang masuk area pelabuhan sehingga truk-truk tersebut menumpuk di sepanjang jalan menuju pelabuhan.
Penumpukan angkutan CPO menimbulkan kesemrawutan lalu lintas menuju pelabuhan.

Dalam surat edaran dari Pelindo kepada pengusaha CPO, tidak disebutkan alasan kenaikan tarif bongkar muat, namun
kenaikan itu diklaim untuk menyesuaikan pelayanan yang diberikan. Bagi pengusaha, kenaikan ini membebani karena
sebelumnya di Jambi secara real tidak ada jasa dan fasilitas yang diberikan. Semuanya tetap dibebankan kepada pengusaha.
Sementara itu, dalam pertemuan para pihak yang berkepentingan akhirnya disepakati bahwa harga bongkar muat sementara
Rp13.500,00 per ton. Namun, harga ini berlaku hingga akhir Desember 2014.

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

46. Alternatif pelabuhan terdekat bagi para eksportir pada
bacaan di atas adalah pelabuhan di ... .

(A) Batam

(B) Belawan

(C) Dumai

(D) Palembang

(E) Teluk Bayur

47. Kota yang disebut pada paragraf pertama, pada abad
VII, berdasarkan keterangan I-tsing, merupakan pusat
pemerintahan Kerajaan ... .

(A) Sriwijaya

(B) Jambi

(C) Pagaruyung

(D) Amonggapasa

(E) Melayu

48. Diasumsikan hanya terdapat dua jenis truk pengangkut
CPO ke Pelabuhan Talang Duku, yaitu jenis A yang
berukuran panjang 6 m dan lebar 2 m dengan kapasitas
angkut 4 ton dan jenis B yang berukuran panjang 12
m dan lebar 2,5 m dengan kapasitas angkut 8 ton.
Diketahui area parkir sebelum bongkar muat memiliki
luas 2,46 hektare dengan kapasitas maksimum 1000
truk per hari. Maksimum total biaya bongkar muat
yang diterima Pelabuhan Talang Duku setiap hari
sebesar . . . .

(A) Rp32.640.000,00

(B) Rp59.160.000,00

(C) Rp91.800.000,00

(D) Rp171.360.000,00

(E) Rp204.000.000,00

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

49. Kenaikan tarif bongkar muat komoditas dalam bacaan
di atas, ceteris paribus, akan menyebabkan harga
komoditas tersebut meningkat.

SEBAB

Kenaikan harga suatu barang, ceteris paribus, akan
menyebabkan terjadinya excess supply.

50. Perkebunan kelapa sawit bukan merupakan hinterland
bagi pelabuhan pada bacaan di atas.

SEBAB

Protes para eksportir bukan menunjukkan gambaran
perkebunan kelapa sawit sebagai hinterland Pelabuhan
Talang Duku.
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Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan aksi penenggelaman dua unit kapal asing berbendera Papua Nugini
yang dipimpin langsung Panglima Komando Armada Kawasan Timur (Pangarmatim) di perairan Ambon, Minggu (21/12/2014),
pukul 10.00 waktu setempat. Dua buah kapal yang ditenggelamkan tersebut yaitu KM Century 4/PNG-051 dan KM Century
7/PNG-069. Saat ditangkap, dua kapal asing ini mengangkut 72 ABK berkewarganegaraan Thailand dan Kamboja serta tujuh
WNI.

Kedua kapal itu ditangkap di perairan Indonesia pada 7 Desember 2014 di sekitar perairan Maluku karena terbukti
bersalah melakukan pelanggaran berupa penangkapan ikan di wilayah Indonesia tanpa izin atau tidak memiliki dokumen yang
dikeluarkan pemerintah Indonesia. Pangarmatim mengatakan, penenggelaman dua kapal tersebut merupakan tindakan tegas
yang diambil pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan maritim Republik Indonesia.

Saat ini, di Maluku baru ada dua kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan, sedangkan sejumlah kapal lain yang ditangkap
masih dalam proses hukum. Dua kapal dengan bobot 200 GT dan 250 GT ini ditangkap TNI AL bersama enam kapal lainnya saat
mencuri ikan di laut Arafura tiga minggu sebelumnya. Penenggelaman kapal ikan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang
bertindak tegas terhadap kapal pencuri ikan.

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

51. Wilayah yang disebut pada paragraf ketiga, pada
abad XVI–XVII, terkenal dengan hasil bumi sebagai
komoditas internasional. Komoditas tersebut adalah
... .

(A) vanili

(B) lada

(C) kopi

(D) pala

(E) cengkeh

52. Jika banyaknya ABK berkewarganegaraan Thailand
adalah lima kali banyaknya ABK berkewarganegaraan
Kamboja, banyaknya ABK berkewarganegaraan
Thailand tersebut adalah ... .

(A) 7

(B) 12

(C) 35

(D) 60

(E) 72

53. Terkait dengan laut yang disebut pada paragraf ketiga,
pada 15 Januari 1962 terjadi pertempuran Aru antara
kapal patroli Indonesia dan kapal Belanda. Peristiwa
ini menenggelamkan kapal patroli yang dipimpin oleh
Komandan Yos Sudarso, yaitu ... .

(A) KRI Harimau

(B) KRI Macan Kumbang

(C) KRI Macan Tutul

(D) KRI Harimau Hutan

(E) KRI Harimau Putih

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 54 .

54. Gaji yang diterima 7 ABK WNI, sebagaimana
dikemukakan dalam paragraf pertama pada bacaan
di atas, bagi Indonesia dimasukkan ke dalam
penghitungan produk domestik bruto.

SEBAB

Bagi Indonesia, nilai produk domestik bruto lebih besar
daripada nilai produk nasional bruto.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 .

55. Atribut yang dapat dihubungkan dengan perairan pada
bacaan di atas adalah ...

(1) garis Weber,

(2) posisi 120◦ BT,

(3) ALKI III,

(4) garis Wallace.
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Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menargetkan ekspor jagung ke Malaysia dalam tiga tahun ke depan
karena memiliki potensi produksi untuk memenuhi permintaan pasar di Negeri Jiran itu. Luas lahan tanam terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, luas lahan mencapai 25 ribu hektare, kemudian bertambah menjadi 40 ribu
hektare pada tahun 2013.

Di samping itu, produksi jagung rata-rata juga mengalami peningkatan, yaitu sudah mencapai delapan ton per hektare,
meskipun di beberapa lokasi dapat diproduksi hingga 12 ton per hektare. Jika produksi rata-rata delapan ton per hektare, pada
area tanam seluas 40 ribu hektare, kabupaten tersebut akan dapat menghasilkan 320 ribu ton pipilan kering dengan harga jual
sebesar Rp2.500,00 hingga Rp3.200,00 per kilogram.

Usaha tani jagung ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah Dompu. Berdasarkan hasil survei
Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pendapatan per kapita, masyarakat Dompu berada di urutan satu dari delapan kabupaten
tanpa komoditas hasil tambang. Demikian juga dengan daya beli masyarakat, Kabupaten Dompu sudah berada di urutan kedua
dari delapan kabupaten yang ada di NTB. Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Dompu juga terendah dibanding delapan
kabupaten dan berada di urutan tiga jika Kota Mataram dan Kota Bima dihitung.

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

56. Jika diasumsikan penambahan luas area tanam
adalah seperlima dari penambahan area tanam tahun
sebelumnya dan luas area tanam dikatakan tidak
bertambah jika penambahannya kurang dari 5 hektare,
luas area tanam tidak bertambah mulai tahun ... .

(A) 2015

(B) 2016

(C) 2017

(D) 2018

(E) 2019

57. Jika diasumsikan penambahan luas lahan tanam akan
tetap setiap tahunnya, luas lahan tanam pada tahun
2020 sebesar ... .

(A) 145.000 hektare

(B) 152.500 hektare

(C) 156.250 hektare

(D) 158.125 hektare

(E) 160.000 hektare

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

58. Kota terakhir yang disebut pada paragraf ketiga
merupakan pusat kerajaan Islam yang menonjol di
Provinsi Nusa Tenggara.

SEBAB

Kerajaan di kota tersebut, sejak berdirinya, sudah
menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Gowa dan
Tallo.

59. Perbedaan harga jual jagung pipilan menunjukkan
adanya perbedaan produktivitas komoditas dalam
ruang.

SEBAB

Produksi merupakan nilai jumlah dalam satuan luas,
sedangkan produktivitas merupakan nilai harga dalam
satuan berat.

60. Keadaan yang digambarkan oleh kalimat kedua
paragraf ketiga bacaan di atas berarti produk domestik
regional bruto Kabupaten Dompu NTB tahun 2014
mengalami kenaikan.

SEBAB

Makin tingginya pendapatan per kapita suatu
masyarakat berarti makin tinggi pula tingkat
kesejahteraan masyarakat tersebut.
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