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EKONOMI
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 
sampai nomor 13 

 
1. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan 

ekonomi kaum merkantilis, kecuali … 
 
(A) menggalakkan ekspor dan menghambat 

impor 
(B) membuat kongsi dagang yang didukung 

pemerintah 
(C) menaklukkan banyak daerah jajahan 

sebagai sumber bahan baku perdagangan 
(D) melakukan proteksi terhadap peternakan, 

perikanan dan usaha pelayaran nasional 
(E) penyederhanaan sistem pajak 

 
2. Perbedaan mendasar antara mazhab klasik 

dengan mazhab Keynesian adalah bahwa … 
 
(A) Mahzab Klasik menggunakan pendekatan 

penawaran sedangkan ekonomi Keynes 
menekankan permintaan  

(B) Ekonomi mahzab Keynes bersifat Liberal, 
sedangkan Klasik sebaliknya 

(C) Ekonomi Klasik menekankan pada 
kebebasan dengan peran pemerintah 
sedangkan Keynes sebaliknya 

(D) Keynesian berpendapat Hukum Say berlaku 
mutlak, sedangkan Klasik tidak menyatakan 
Hukum Say berlaku mutlak 

(E) Mahzab Keynesian timbul pada saat 
revolusi industri, sedangkan mahzab Klasik 
pada saat Great Depression 

 
 
 

 
 
3. Berikut ini merupakan unsur-unsur neraca 

pembayaran internasional 
1. Kegiatan ekspor 
2. Kegiatan impor  
3. Transaksi pengiriman barang antar pulau 
4. Membayar jasa tenaga ahli asing 
5. pembayaran utang luar negeri 
 
Yang TIDAK termasuk neraca pembayaran adalah 
butir … 
(A) 1 (D)     4 
(B) 2 (E)      5 
(C) 3 

  
4. Diketahui suatu negara mempunyai data dalam 

satu tahun (dalam milliar rupiah) 
§ Jumlah konsumsi Rp200.000,00 
§ Penerimaan bunga modal Rp125.000,00 
§ Jumlah investasi Rp150.000,00 
§ Jumlah penerimaan sewa Rp  75.000,00 
§ Jumlah pengeluaran Rp165.000,00 

pemerintah    
§ Jumlah ekspor Rp185.000,00 
§ Jumlah impor Rp  50.000,00 
§ Jumlah penduduk 200 juta jiwa 
§ Penyusutan Rp100.000,00 
 
Apabila GNP dicari dengan pendekatan 
pengeluaran, maka pendapatan per kapita sebesar 
… 
 
(A) Rp1.750.000,00 
(B) Rp2.570.000,00 
(C) Rp2.750.000,00 
(D) Rp3.250.000,00 
(E) Rp3.750.000,00 
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5. Harga keseimbangan menggambarkan … 
 

(A) harga maksimum barang 
(B) harga maksimum yang mampu dibayarkan 

oleh konsumen 
(C) harga yang berlaku di pasar ketika terjadi 

transaksi 
(D) harga tengah yang ditetapkan oleh 

pemerintah 
(E) harga tengah yang ditetapkan oleh penjual 
 

6. Berikut ini adalah harga dan permintaan barang 
di Pasar Sukamandi 

 
Harga (Rp) Permintaan (Unit) 

5.000 10.000 
4.000 14.000 

 
Berdasarkan tabel tersebut diatas, maka besarnya 
koefisien  elastisitas permintaan untuk barang 
tersebut adalah … 
 
(A) 0,2    
(B) 0,25    
(C) 0,4 
(D) 2 
(E) 4 

 
7. Jika koefisien elastisitas barang X dan Y adalah 

negatif, maka kenaikan harga barang X  akan 
berdampak pada … 

 
(A) kenaikan permintaan barang X 
(B) kenaikan permintaan barang Y 
(C) penurunan permintaan barang Y 
(D) tidak mempengaruhi permintaan barang Y 
(E) penurunan harga barang Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Perhatikanlah  kurva permintaan dan penawaran 
berikut ini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pernyataan berikut yang sesuai dengan kurva di 
atas adalah … 

 
(A) KLM disebut surplus produsen 
(B) LMN disebut surplus konsumen 
(C) KMN disebut surplus produsen 
(D) KMN disebut surplus konsumen 
(E) KLM disebut surplus konsumen 
 

9. Di antara ciri pertumbuhan ekonomi di bawah ini 
yang paling penting untuk dicapai dalam konteks 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah … 

 
(A) Pertumbuhan investasi. 
(B) Pertumbuhan output. 
(C) Pertumbuhan penduduk. 
(D) Peningkatan produktivitas. 
(E) Peningkatan teknologi. 
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10. Sebuah peralatan dengan harga Rp 60 juta dibeli 
pada tanggal 30 Juni 2004. Diperkirakan umur 
ekonomis peralatan tersebut adalah 5 tahun 
dengan nilai sisa Rp 10 juta. Pada tanggal 1 
Januari 2008, peralatan tersebut dijual dan hanya 
dihargai Rp 15 juta. Bagaimanakah  jurnal yang 
harus dibuat untuk mencatat transaksi tersebut? 
(Metode penyusutan yang digunakan adalah garis 
lurus) 

 
(A) Kas    Rp 15.000.000 

Kerugian atas   Rp 45.000.000 
penjualan  
peralatan  

Peralatan  Rp 60.000.000 
(B) Kas    Rp 15.000.000 

Peralatan  Rp 15.000.000 
(C) Kas    Rp 15.000.000 

Akumulasi    Rp 45.000.000 
depresiasi 
peralatan    

Kerugian atas  Rp 45.000.000 
penjualan peralatan  
Peralatan  Rp 15.000.000 

(D) Kas    Rp 15.000.000 
Akumulasi    Rp 35.000.000 
depresiasi  
peralatan    
Kerugian atas   Rp 10.000.000 
penjualan 
peralatan  

Peralatan  Rp 60.000.000 
(E) Kas    Rp 15.000.000 

Kerugian atas   Rp 10.000.000 
penjualan peralatan   

 Akumulasi depresiasi  Rp 25.000.000 
peralatan   

   
11. Pada tahun 1950, Pemerintah RI  pernah 

melakukan kebijakan yang dikenal dengan 
kebijakan gunting Sjafrudin, yaitu uang yang 
nilainya Rp 5,00 ke atas nilainya dipotong 50%. 
Hal ini merupakan kebijakan moneter yang 
dinamakan … 

 
(A) kebijakan kredit selektif 
(B) kebijakan uang ketat 
(C) kebijakan sanering 
(D) kebijakan cadangan kas 
(E) politik diskonto 

 

12. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output 
dengan average total cost sebesar Rp15.000,00. Agar 
mampu berproduksi perusahaan harus 
mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000,00. 
Maka, besarnya average variable cost adalah … 

 
(A) Rp  5.000,00 
(B) Rp10.000,00 
(C) Rp15.000,00 
(D) Rp20.000,00 
(E) Rp25.000,00 

 
13. Berikut ini adalah data-data keuangan yang 

dimiliki PT. Terang Bulan tahun 2007: 
· Persediaan 1 Januari 2007 Rp12.500.000 
· Pembelian   Rp34.000.000 
· Retur pembelian  Rp  6.000.000 
· Potongan pembelian  Rp  4.500.000 
· Retur penjualan   Rp  3.000.000 
· Potongan penjualan  Rp  1.500.000 
· Persediaan 31 Desember 2007 Rp  9.300.000 
 
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka HPP 
PT. Terang Bulan untuk tahun 2007 adalah … 

 
(A) Rp37.200.000 
(B) Rp26.700.000 
(C) Rp25.200.000 
(D) Rp23.700.000 
(E) Rp22.200.000 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 14 
sampai nomor 17 
 
14. Kelangkaan (scarcity) membuat timbulnya 

opportunity cost dalam alokasi sumber daya. 
 

SEBAB 
Opportunity cost adalah biaya yang bisa berubah 
menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. 

 
15. Seorang pengusaha rumah makan yang membuka 

cabang di luar jawa  memiliki motif ekonomi 
berupa keinginan memperoleh keuntungan.  
 

SEBAB 
 

Motif ekonomi akan mendorong orang untuk 
melakukan tindakan ekonomi. 
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16. Pengeluaran rumah tangga meningkat akan 
menyebabkan nilai PDB meningkat. 
 

SEBAB 
 

PDB bisa dihitung dari peningkatan nilai 
konsumsi, investasi ,dan pengeluaran pemerintah. 
 

17. Pendapatan Nasional bisa meningkat dengan 
adanya peningkatan peningkatan produksi 
barang dan jasa di perekonomian. 
 

SEBAB 
 

Pendapatan Nasional juga bisa dilihat dengan 
adanya efisiensi penggunaan sumber-sumber 
ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 18 
sampai nomor 20  

 
18. Tabungan keluarga Surono dinyatakan dalam 

fungsi S = -1.000 + 0,2 Y. Pada saat keluarga 
surono melakukan konsumsi sebesar 8.000 maka 
pernyataan yang benar adalah … 
 
(1) saving sebesar 750 
(2) MPC = 0,2 
(3) pendapatan saat C = 8.000 adalah 8.750 
(4) MPS = -0,2 

 
 
 
 
 
 

19. Berikut ini yang termasuk biaya implisit bagi 
perusahaan adalah … 
 
(1) ongkos sewa mesin fotokopi 
(2) pembayaran bahan mentah kepada 

perusahaan Y 
(3) ongkos angkut produk yang akan dijual 
(4) biaya penyusutan untuk gedung dan mesin-

mesin milik perusahaan  
 

20. Indonesia menjadi anggota badan kerjasama 
ekonomi internasional berikut: 

 
(1) MEE 
(2) APEC 
(3) NAFTA 
(4) IMF 
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SEJARAH 
 

 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 21 
sampai nomor 30 
 
21. Adanya interaksi antara kebudayaan Hindu dan 

kebudayaan Islam di Indonesia jelas terlihat dari 
… 

 
(A)  letak masjid yang berdekatan dengan alun-

alun 
(B)  atap masjid yang berbentuk meru 
(C)  upacara selamatan kematian seseorang 
(D)  membunyikan bedug sebagai petanda 

waktu sholat 
(E)  semuanya benar 

 
22. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian 

telah mengenal aturan pembagian kerja, karena … 
 

(A)    mereka telah hidup menetap 
(B)  merupakan masyarakat dengan kehidupan 

food producing  
(C)  teknologi perundagian memerlukan tenaga 

yang memiliki keahlian khusus  
(D)  budaya undagi dapat diproduksi oleh 

masyarakat yang telah maju  
(E)  hidup dalam kelompok-kelompok suku 

 
23. Sikap Kesultanan Ternate mengizinkan bangsa 

Portugis mendirikan benteng di wilayahnya 
dilatar belakangi oleh keinginan untuk … 

  
(A)  Membendung kedatangan VOC  di 

wilayahnya  
(B)  Mencegah monopoli perdagangan EIC  
(C)  Mengatasi persaingan dengan kerajaan 

Tidore  
(D)  Memperoleh bantuan keuangan dari 

Portugis 
(E)  Untuk mengusir bangsa Spanyol  

 
24. Alasan Inggris menyerang Hindia Belanda 

terutama Pulau Jawa pada tahun 1811 adalah … 
 

(A)  Inggris ingin merebut pusat penghasil 
rempah-rempah 

(B)  Inggris ingin menguasai perdagangan beras 
dari Jawa 

(C)  Hindia Belanda waktu itu menjadi bagian 
dari kekuasaan Perancis 

(D)  Hindia Belanda menyerang kedudukan 
Inggris di Bengkulu 

(E)  Hindia Belanda memblokade Singapura 
 
25. Di bawah ini ada beberapa faktor eksternal yang 

memengaruhi corak pergerakan nasional 
Indonesia, kecuali … 

 
(A)  Revolusi Cina yang dipelopori Dr Sun Yat 

Sen 
(B)  Gerakan Turki Muda yang dipelopori 

Mustafa Kemal Pasha 
(C)  Gerakan Nasional Filipina di bawah 

pimpinan Yose Rizal 
(D)  Gerakan Nasional  di India di bawah 

pimpinan Mahatma Gandhi 
(E)  Revolusi kaum Bolsyevik di Rusia 

 
26. Lembaga bentukan Jepang yang bertugas 

mengadakan penyelidikan untuk mempersiapkan 
kemerdekaan Indonesia adalah … 

 
(A) PETA 
(B) Jawa Hokokai 
(C) Heiho 
(D) PPKI 
(E) BPUPKI 

 
27. Penerbangan komersial nasional pertama pada 

masa kemerdekaan dikelola oleh Garuda 
Indonesia. Perusahaan ini memulai penerbangan 
dengan menggunakan bendera Garuda 
Indonesian Airways pada 26 Januari 1949. 
Pesawat pertama yang digunakan adalah sebuah 
pesawat DC-3 sumbangan masyarakat Aceh yang 
diberi nama … 

 
(A)  Cut Nyak Dien 
(B)  Seulawah 
(C)  Serambi Mekah 
(D)  Ulee Balang 
(E)  Bugong Jeumpa 
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28. Upaya  untuk membebaskan Irian Barat dari 
kekuasaan Belanda ditandai dengan … 

 
(A)  pidato Presiden Soekarno di depan Majelis 

Umum PBB. 
(B)  pembentukan pasukan  sukarelawan  yang 

dinamakan Resimen Cakrawirawa 
(C)  pencanangan TRIKORA dalam rapat umum 

di kota Yogyakarta 
(D)  tenggelamnya KRI Macan Tutul oleh  

Angkatan Laut Belanda 
(E)  pembentukan Angkatan  Kelima sesuai 

dengan usulan PKI  
 
29. Pada  tanggal 13 Desember 1957, PM. Djuanda 

menyatakan deklarasi yang dikenal “Deklarasi 
Djuanda”, isi pokok deklarasi tersebut adalah … 

 
(A) persatuan partai-partai politik 
(B) deklarasi partai pemenng pemilu 
(C) deklarasi keamanan Indonesia 
(D) deklarasi Berdikari 
(E) pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau 

di seluruh perairan Indonesia merupakan  
wilayah integral RI 

 
30. Latar belakang terjadinya Perang Teluk antara 

Iraq dengan pasukan multinasional pimpinan 
Amerika Serikat adalah … 

 
(A)  Amerika Serikat ikut campur tangan dalam 

negeri Iraq 
(B)  perebutan daerah perbatasan antara Iraq 

dengan Kuwait  
(C)  keterlibatan Iraq dalam krisis Libanon 
(D)  masalah penentuan produksi minyak yang 

ditentukan OPEC 
(E)  Persaingan antara Iraq dan Iran tentang 

daerah Shattel Arab daerah kaya minyak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gunakan Petunjuk B dalam  menjawab soal nomor 31 
sampai nomor 35 
 
31. Pada tahun 1960 Indonesia menganut sistem 

ekonomi terpimpin yang mengarahkan 
pandangan politiknya ke negara-negara Blok 
Timur yang berhaluan komunis. 

 
SEBAB 

 
Indonesia  pada waktu itu dicap sebagai negara 
yang berhaluan komunis dengan adanya Poros 
Jakarta- Hanoi- peking-Pyong Yang- Phnom Penh. 
 

32. Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks 
dengan adanya campur tangan pihak-pihak 
tertentu seperti RRC dan Vietnam. 

 
SEBAB 

 
Penyelesaian masalah Kamboja dilakukan di 
Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988 di 
kota Bandung. 

 
33. Pemerintahan Shogun Tokugawa memegang 

kekuasaan di Jepang sejak tahun 1600-an dan 
menjadikan kaisar hanya sebagai simbol. 

 
SEBAB 

 
Shogun Tokugawa melakukan kebijakan Sakoku 
atau menutup diri dari pengaruh luar sampai 
pertengahan abad ke-19. 

 
34. Perjanjian Bongaya ( 1667 ) merupakan awal 

masuknya kekuasaan VOC di Makasar. 
 

SEBAB 
 

Perlawanan rakyat Makasar berakhir sejak Sultan 
Hasanudin  menandatangani perjanjian Bongaya. 
 

35. Setelah kabinet Amir Syarifuddin jatuh,  atas 
persetujuan Presiden KNIP memilih Hatta sebagai 
perdana menteri. 

 
SEBAB 

 
Jatuhnya Amir Syarifuddin membuat kelompok 
kiri kehilangan basis kekuatannya di 
pemerintahan. 
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Gunakan Petunjuk C  dalam  menjawab soal nomor  36 
sampai nomor  40 
 
36.  Langkah-langkah yang digalakkan dalam revolusi 

hijau  sesudah perang dunia II adalah … 
 

(1) membuka lahan-lahan pertanian yang baru  
(2) membuat mekanisasi dalam bidang 

pertanian 
(3) menggunakan pupuk-pupuk  baru  
(4) mencari metode yang baru dan tepat dalam 

memberantas hama tanaman 
 
37. Kebijakan ekonomi liberal yang berlaku sejak 1870 

memunculkan banyak perkebunan swasta, yang 
berakibat … 

 
(1) munculnya perkebunan swasta diseluruh 

Hindia Belanda 
(2) munculnya kelompok buruh perkebunan 
(3) munculnya kaum pengusaha pribumi 
(4) munculnya alat transportasi kereta api 

 
38. Peninggalan dari zaman Megalitikum di 

Indonesia terutama ditemukan pada daerah-
daerah … 

 
(1) Jawa  
(2) Sumatera  
(3) Bali  
(4) Sulawesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. VOC adalah kongsi dagang para pedagang 
Belanda yang memiliki hak-hak istimewa dari 
Pemerintah Belanda. Hak-hak istimewa itu adalah 
… 

 
(1) hak memiliki tentara sendiri 
(2) hak monopoli perdagangan 
(3) hak peradilan tersendiri 
(4) hak menguasai dan mengikat perjanjian 

dengan kerajaan-kerajaan di daerah 
kekuasaan monopoli perdagangannya 

 
40. Gerakan Non Blok (GNB)  merupakan Organisasi 

yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur. 
Tokoh-tokoh dibawah ini merupakan penggagas 
dari gerakan Non Blok … 

 
(1) Presiden Soekarno  dari Indonesia 
(2) Presiden Gamal Abdul Nasser  dari Arab 

Saudi 
(3) Perdana Menteri Pandit Jawaharlal  Nehru  

dari India  
(4) Presiden Josef Estrada dari Yugoslavia 
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GEOGRAFI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 41 
sampai nomor 50 
 
41. Alfred Weber mengembangkan faktor yang 

sangat berpengaruh dalam pemilihan lokasi 
industri yaitu … 

 
(A) jarak rata-rata 
(B) biaya angkut maksimum 
(C) jumlah penduduk 
(D) biaya angkut minimum 
(E) jarak angkut optimum 

 
42. Karakteristik iklim di daerah tropis adalah … 
 

(A) suhu udaranya selalu panas dan berubah 
menurut musim 

(B) kelembaban udaranya cenderung konstan 
dan rendah 

(C) suhu udara selalu panas dan berubah 
menurut elevasi 

(D) curah hujannya selalu diatas 3000 
mm/tahun 

(E) sering dilanda angin siklon tropis 
 
43. Salah satu kondisi fisik negara Cina yang 

menjadikan wilayahnya berbeda dengan iklim di 
Jepang dan Korea adalah … 

 
(A) kondisi topografi                        
(B) ketinggian tempat 
(C) kedudukan lintang                      
(D) kondisi fisik sungai 
(E) luasnya wilayah pedalaman 

 
44. Pada peta tanpa skala, diketahui jarak A-B adalah 

5 cm. Pada peta dengan skala 1 : 100.000, jarak 
yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta A-B 
adalah … 

 
(A) 1 : 150.000 
(B) 1 : 200.000 
(C) 1 : 400.000 
(D) 1 : 600.000 
(E) 1 : 100.000 

 
 
 

45. Hutan rawa pada kenampakan foto udara 
mempunyai rona dan tekstur yang tidak seragam. 
Hal ini disebabkan karena … 

 
(A) ketinggian pohon seragam 
(B) ketinggian pohon berbeda-beda 
(C) ketinggian pohonnya rendah  
(D) pohonnya tinggi-tinggi 
(E) tidak ada hubungannya dengan ketinggian 

pohon 
 
46. Suatu wilayah dikatakan sebagai pusat 

pertumbuhan apabila … 
 

(A) jumlah penduduknya banyak, tumbuh 
dengan cepat dan datang dari berbagai 
wilayah 

(B) sarana dan prasarana yang terdapat di 
wilayah tersebut sangat unggul 

(C) harga tanah di wilayah tersebut stabil dan 
memberikan pengaruh pada wilayah lain 

(D) kegiatan ekonomi di wilayah tersebut 
beraneka ragam 

(E) ada pertumbuhan ekonomi yang sangat 
cepat dan memberikan dampak pada 
wilayah sekitar 

 
47. Ilmu geografi pertama kali diperkenalkan dalam 

bentuk laporan perjalanan dari berbagai penjuru 
dunia.  Metode penyampaian gambaran muka 
bumi seperti tersebut diperkenalkan pertama kali 
oleh … 

 
(A) Aristoteles 
(B) Eratosthenes 
(C) Plato 
(D) Galileo 
(E) Ptolomeus 

 
48. Negara di kawasan Asia Tenggara yang 

mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi 
adalah … 

 
(A) Jepang                           
(B) Brunei 
(C) Singapura                                              
(D) Indonesia 
(E) Malaysia 
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49. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah 
ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  gambar piramida penduduk 
stasioner di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
penduduk yang berusia … 

 
(A) belum produktif lebih besar dari yang 

berusia poduktif 
(B) muda seimbang dengan penduduk usia tua 
(C) tidak produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(D) belum produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(E) muda lebih banyak daripada usia tua 

 
50. Kota mempunyai karakteristik sebagai tempat 

yang memiliki … 
 

(A) masyarakat yang heterogen, kepadatan 
penduduk yang rendah, dan kegiatan 
ekonomi yang bukan agraris 

(B) masyarakat yang tidak homogen, kepadatan 
penduduk yang tinggi, dan kegiatan 
ekonomi yang bukan agraris 

(C) masyarakat yang homogen, kepadatan 
penduduk yang tinggi, dan kegiatan 
ekonomi yang agraris 

(D) masyarakat yang heterogen, kepadatan 
penduduk yang rendah, dan kegiatan 
ekonomi yang agraris 

(E) masyarakat yang heterogen, kepadatan 
penduduk yang tinggi, dan kegiatan 
ekonomi yang agraris 

 
 
 
 

Gunakan Petunjuk B dalam  menjawab soal nomor 51 
sampai nomor 54 
 
51. Lapangan pekerjaan di pedesaan belum mampu 

memenuhi kebutuhan penduduknya. 
 

SEBAB 
 

Tingkat migrasi penduduk desa yang masuk ke 
kota semakin tinggi. 
 

52. Setiap warna pada citra satelit memberikan makna 
tertentu. 

 
SEBAB 

 
Warna sangat dipengaruhi oleh perbedaan gelap 
terangnya suatu obyek yang dipengaruhi oleh 
tingkat kelembabannya. 

 
53. Pantai timur Sumatera memperoleh curah hujan 

tahunan yang kecil dibandingkan daerah 
sepanjang patahan Semangko. 

 
SEBAB 

 
Daerah sepanjang patahan Semangko terletak di 
pedalaman dan elevasinya tergolong tinggi. 
 

54. Lingkungan fisik manusia merupakan lingkungan 
alam yang mengelilingi atau berada di sekitar 
manusia. 

 
SEBAB 

 
Manusia dipengaruhi oleh kondisi alam dan sosial 
dimana mereka berada. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam  menjawab soal nomor 55 
sampai nomor 60 
 
55. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala 

pemanasan global adalah … 
 

(1) areal gurun pasir menjadi bertambah luas 
(2) terjadi kenaikan permukaan air laut 
(3) kondisi cuaca/musim menjadi kurang stabil 
(4) terjadi fluktuasi produksi pertanian 

sehingga suplai bahan makanan terganggu 
 
 

Laki-laki Perempuan 
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56. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar 
wilayah ditentukan oleh …. 

 
(1) jenis kebutuhan 
(2) jumlah penduduk antar tempat 
(3) waktu tempuh antar tempat 
(4) jarak antar tempat 
 

57. Untuk mengurangi erosi permukaan pada lahan 
yang berlereng dapat dilakukan dengan … 

 
(1) pembuatan teras-teras 
(2) pembangunan dam pengontrol (checkdam) 
(3) penanaman mengikuti kontur 
(4) pembukaan permukaan tanah dari rumput  

atau gulma 
 
58. Zona permukiman pada teori konsentris 

ditetapkan berdasarkan … 
 

(1) kualitas akses di lingkungan perumahan 
(2) tingkat kepadatan permukiman 
(3) kualitas perumahan 
(4) jenis pekerjaan penghuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Curah hujan tahunan mulai dari Jakarta – Depok – 
Bogor cenderung mengalami peningkatan jumlah 
yang signifikan. Hal ini disebabkan karena … 
 
(1) gejala hujan konvektif makin kuat kearah 

pedalaman 
(2) curah hujan akan bertambah mengikuti 

ketinggian tempatnya  
(3) pembentukan awan cumulonimbus lebih 

sering terjadi di Bogor 
(4) kondensasi uap air hasil penguapan makin 

kuat terjadi di Bogor 
 
60. Jakarta sebagai kota utama melakukan hubungan 

perdagangan dengan hinterland-nya, yakni Jawa 
Barat. Interaksi tersebut dapat terjadi karena 
faktor-faktor … 

 
(1) kesempatan untuk saling begrinteraksi 
(2) kemudahan untuk melakukan transportasi 
(3) tersedianya kelebihan suplai dari daerah 

hinterland 
(4) kebutuhan barang yang sama 
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IPS TERPADU 
 

PEMBANGUNAN JALAN TOL 
 

Pemerintah masih mempertimbangkan dukungan yang dapat diberikan terhadap pembangunan delapan ruas tol 
tender paket IV sehingga rencana pembangunan itu belum dapat ditenderkan. Untuk pembangunan tersebut 
Pemerintah akan memberikan dukungan berupa dana kelebihan risiko tanah.  

 
Sebelumnya Pemerintah sudah melaksanakan tender untuk empat ruas jalan tol, akan tetapi tender diulang karena 
tidak ada peminat, dan untuk kali ini dengan dukungan Pemerintah. Dalam tender 11 ruas tol kelompok IV, tiga ruas 
tol dibangun Pemerintah, empat ruas tol melalui subsidi, serta empat ruas tol langsung ditenderkan karena layak 
dari hitungan finansial. Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi kebutuhan dana tiga ruas tol, sementara ini 
perkiraan biaya konstruksi Rp 15,6 triliun dan pembebasan tanah Rp 1,3 triliun. Ketiga ruas tol, Manado–Bitung 53 
kilometer, Pekanbaru–Dumai 135 kilometer, serta Serangan–Tanjung Benoa 12 kilometer memiliki nilai ekonomi 
tinggi sehingga harus dibangun Pemerintah. 

 
Empat ruas tol yang ditender kembali adalah antara lain Medan–Binjai 18 kilometer, Palembang–Indralaya 22 
kilometer, Tegineneng–Babantan 50 kilometer, serta Pandaan–Malang 37 kilometer.  Keempatnya akan dibangun 
investor melalui skema Built Operate Transfer (BOT). Sedangkan empat ruas yang didukung oleh subsidi Pemerintah 
mencakup Cileunyi–Sumedang–Dawuan 58 kilometer, Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi 60 kilometer, Pasir Koja–
Soreang 8 kilometer, Sukabumi–Ciranjang 31 kilometer. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam  menjawab soal nomor 61 
sampai nomor 62 
 
61. Medan merupakan salah satu kota di mana ruas 

tol direncanakan akan dibangun. Kota ini sempat 
menjadi tempat pertempuran sengit dan dikenal 
dengan peristiwa Medan Area antara pejuang 
republik melawan … 

 
(A) Belanda dan Australia 
(B) Jepang dan Belanda 
(C) Amerika Serikat dan Belanda 
(D) Belanda dan Inggris 
(E) Inggris dan Amerika Serikat  

 
62. Jika biaya yang dikeluarkan untuk tiga ruas tol 

yang telah dibangun sama untuk setiap 
kilometernya, maka biaya yang dikeluarkan 
pemerintah untuk ruas jalan tol yang berada di 
propinsi Bali adalah … 

 
(A)   11,4075 triliun    
(B)     4,4785 triliun       
(C)     1,014 triliun 
(D) 936 miliar 
(E) 702 miliar 

 
 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 63 
sampai nomor 64 
 
63. Dua kota yang akan dihubungkan ruas tol 

sepanjang 53 kilometer seperti pada bacaan 
merupakan kota pantai. 

 
SEBAB 

 
Manado merupakan pelabuhan utama bagi kota 
yang akan dihubungkan dengan ruas tol. 
 

64. Komoditas yang direncanakan akan dibangun 
sebagaimana diuraikan dalam bacaan di atas tidak 
termasuk barang ekonomi. 

 
SEBAB 

 
Komoditas yang dibahas dalam  bacaan di atas 
dibangun dan dimiliki oleh pemerintah. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 65 
 
65. Dari data seluruh ruas tol yang sudah dibangun , 

ditender kembali, dan akan dibangun, maka … 
 

(1) rata-ratanya adalah 44 
(2) mediannya adalah 37 
(3) jangkauannya adalah 127 
(4) kuartil ke-3 adalah 55,5
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PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN 
 

Program revitalisasi perkebunan yang dicanangkan pemerintah berjalan amat lamban. Kondisi tersebut tercermin 
pada salah satu hal, yaitu minimnya penyaluran kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan 
atau KPEN-RP. Kendala utamanya terletak pada penyediaan lahan. 
 
Program tersebut di atas merupakan upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, 
peremajaan, dan rehabilitasi yang didukung kredit perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Tujuan program 
ini adalah meningkatkan kesempatan kerja, mengatasi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.  

 
Program KPEN-RP untuk kelapa sawit memang berjalan lambat, karena terganjal antara lain oleh belum adanya 
pemetaan lahan yang jelas; kepemilikan lahan tidak pasti dan tumpang tindih antara lahan ulayat, pemerintah, dan 
daerah. Sosialisasi program revitalisasi pertanian juga masih kurang. 

 
Selain itu juga ada program revitalisasi perkebunan karet dan kakao. Terkait dengan program ini, BRI telah 
berkomitmen menyediakan dana sebesar Rp 12 triliun sampai tahun 2010. Pada tahun 2007, BRI mengucurkan kredit 
senilai Rp 10,50 triliun untuk program tersebut. Pembiayaan rencananya ditujukan kepada 33 perusahaan inti, 70 
koperasi unit desa, dan 44.293 petani sebagai plasma. Perkebunan yang akan dibiayai BRI seluas 302.398 hektar, 
terdiri atas kebun inti 151.441 hektar dan kebun plasma 150.957 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, 
Sulawesi Tengah, dan Papua barat.  
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 66 
sampai  nomor 68 
 
66. Perkebunan kelapa sawit yang tercantum dalam 

teks sesungguhnya telah dibuka pada masa 
kolonial dan untuk pertama kalinya tanaman 
tersebut didatangkan ke wilayah nusantara oleh 
… 

 
(A) Herman Willem Daendels 
(B) Thomas Stamford Raffles 
(C) Jacob Mossel 
(D) John Fendall 
(E) Pieter Both 

 
67. Misalkan tiap-tiap institusi mendapat bantuan 

dari BRI dengan perbandingan 6 : 4 : 5 pada tahun 
2007. Jika besarnya bantuan yang diterima tiap-
tiap KUD sama, maka besarnya bantuan untuk 
setiap KUD adalah … 

 
(A) 4 juta (D)     4 miliar 
(B) 40 juta (E)     40 miliar 
(C) 400 juta 

 
68. Program tersebut dalam bacaan di atas 

diharapkan dapat mendorong hal yang 
disebutkan oleh kata terakhir kalimat kedua pada  
alinea kedua, yang peningkatannya dihitung 
berdasarkan … 

 

(A) penurunan kemiskinan, dalam persentase 
(B) peningkatan kesempatan kerja, dalam 

persentase 
(C) peningkatan surplus neraca perdagangan, 

dalam persentase 
(D) peningkatan produk domestik bruto, dalam 

persentase 
(E) peningkatan produk domestik bruto, dalam 

rupiah 
 
Gunakan Petunjuk C dalam  menjawab soal nomor 69 
sampai nomor 70  
 
69. Kota di Indonesia yang pada awalnya tumbuh 

karena kegiatan dari obyek yang menjadi program 
revitalisasi seperti pada bacaan antara lain adalah 
… 

 
(1) Medan (3)     Sukabumi 
(2) Malang (4)     Pontianak 

 
70. Sesuai dengan bacaan, maka masalah yang 

mengganjal tersebut adalah karena belum 
adanya peta … 
 
(1) topografi 
(2) penggunaan tanah 
(3) administrasi 
(4) status tanah

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

http://pak-anang.blogspot.com/?spref=simak2009


Kode Naskah Soal: 917 

________________________________________________________________________________________________________ 
© Universitas Indonesia                                                                                                                          Halaman 13 dari 13 halaman 

 

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL 
 

PT ABC memperoleh persetujuan kredit senilai Rp 5 triliun dari sindikasi dua bank untuk pembangunan jalan tol 
Cikampek–Palimanan. Bank Mandiri dan BCA menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai pengatur bersama 
(joint arranger) dalam proyek ini. 
 
Pembangunan jalan tol sepanjang 115 kilometer tersebut membutuhkan dana Rp 6,9 triliun. Sindikasi dua bank tersebut 
akan mendanai Rp 5 triliun, sisanya berupa ekuitas perusahaan. Jumlah dana masing-masing yang akan diberikan Bank 
Mandiri dan BCA masih dalam tahap pembicaraan kedua bank tersebut. 
 
Ruas Cikampek-Palimanan merupakan yang terpanjang dari proyek tol lintas Jawa yang disebut Trans-Java, yang 
menghubungkan kota Merak di sebelah barat pulau Jawa dengan Banyuwangi di sebelah timur. PT ABC memiliki hak 
konsesi untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol tersebut untuk masa 35 tahun. 
 
Pembiayaan kepada PT ABC belum sampai pada tahap perjanjian kredit. Nilai kredit yang disiapkan Bank Mandiri dan 
BCA antara Rp 4,5 triliun dan Rp 5 triliun. Selain Cikampek-Palimanan masih ada tiga ruas jalan tol lagi yang diincar 
Bank Mandiri. Total alokasi kredit Bank Mandiri untuk pembiayaan tol pada tahun 2007 mencapai Rp 11 triliun dan 
sudah tersalurkan Rp 7 triliun.  
 

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 71 
sampai  nomor 73 
 
71. Masyarakat kota Banyuwangi seperti tertera 

dalam bacaan sering dikaitkan dengan sisa-sisa 
masyarakat sebuah kerajaan lama yang terdesak 
akibat ekspansi kerajaan Islam Mataram dan 
pasukan kolonial Belanda, yakni kerajaan … 

 
(A) Wengker (D)     Singasari 
(B) Majapahit (E)      Kediri 
(C) Blambangan 

 
72. Proyek yang disebutkan dalam teks untuk 

pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah Orde 
Baru yang meresmikan proyek jalan tol Jagorawi 
pada tahun … 

 
(A) 1974 (D)     1977 
(B) 1975  (E)      1978 
(C) 1976 

 
73. Diketahui jumlah suku pertama dan suku ke-4 

dari suatu barisan aritmatika sama dengan lama 
PT ABC mengoperasikan jalan tol. Jika jumlah 
suku ke-9 dan suku ke-12 dari barisan tersebut 
sama dengan panjang jalan tol yang dioperasikan, 
maka suku ke-15 adalah … 

 
(A) 75 (D)     90 
(B) 80 (E)      95 
(C) 85 

Gunakan Petunjuk C dalam  menjawab soal nomor 74 
sampai nomor 75 
 
74. Fisiografi  sepanjang ruas jalan seperti pada 

bacaan antara lain terdiri atas … 
 

(1) endapan alluvial  
(2) batuan kapur 
(3) medan bergelombang 
(4) lahan gambut 

 
75. Lembaga keuangan yang disebutkan dalam 

kalimat pertama pada bacaan di atas berwenang 
untuk mengeluarkan … 

 
(1) uang kartal 
(2) kartu kredit 
(3) SUN 
(4) uang giral 
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MATA UJIAN : EKONOMI, SEJARAH, GEOGRAFI DAN IPS TERPADU 
TANGGAL UJIAN : 1 MARET 2009 
WAKTU : 90 MENIT 
JUMLAH SOAL : 75 

______________________________________________________________________________________  
 
  Keterangan  : Mata Ujian EKONOMI   nomor   1 sampai nomor 20 
       Mata Ujian SEJARAH   nomor 21 sampai nomor 40 
       Mata Ujian GEOGRAFI  nomor 41 sampai nomor 60 
       Mata Ujian IPS TERPADU  nomor 61 sampai nomor 75 
 

EKONOMI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 
sampai 10 

 
1. Berikut ini adalah  pernyataan positive economics 

yaitu … 
 

(A) apabila produksi BBM turun maka harga 
akan naik 

(B) subsidi harus ditingkatkan agar harga BBM 
tetap murah 

(C) sebaiknya pemerintah mengurangi impor 
beras agar petani dalam negeri sejahtera 

(D) pemerintah sebaiknya sering mengadakan 
operasi pasar agar harga stabil 

(E) untuk mengurangi pengangguran, 
seharusnya pemerintah mengadakan 
program padat karya 

 
2. Pada tahun 1950, Pemerintah RI  pernah 

melakukan kebijakan yang dikenal dengan 
kebijakan gunting Sjafrudin, yaitu uang yang 
nilainya Rp 5,00 ke atas nilainya dipotong 50%. 
Hal ini merupakan kebijakan moneter yang 
dinamakan … 

 
(A) kebijakan kredit selektif 
(B) kebijakan uang ketat 
(C) kebijakan sanering 
(D) kebijakan cadangan kas 
(E) politik diskonto 
 
 
 
 
 
 

3. Senjata api  sangat berguna ketika dimiliki oleh 
polisi dan tentara, tetapi mungkin menjadi 
berbahaya ketika dimiliki oleh anak-anak. Hal ini 
menunjukkan adanya … 

 
(A)  place utility 
(B)  time utility 
(C)  form utility 
(D)  ownership utility 
(E)  service utility 

 
4. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output 

dengan average total cost sebesar Rp15.000,00. Agar 
mampu berproduksi perusahaan harus 
mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000,00. 
Maka, besarnya average variable cost adalah … 

 
(A) Rp  5.000,00 
(B) Rp10.000,00 
(C) Rp15.000,00 
(D) Rp20.000,00 

       (E)      Rp25.000,00 
 

5. Jika pada tahun 2008, rata-rata pendapatan para 
pemilik faktor produksi di sebuah negara naik 
dengan peningkatan yang besar, maka terjadi 
peningkatan di tahun  2008 pada semua hal di 
bawah ini, kecuali … 
 
(A) pendapatan nasional bruto 
(B) pendapatan nasional neto 
(C) pendapatan per kapita  
(D) pendapatan pajak pemerintah 
(E) pendapatan para pegawai pemerintah 
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6. Seorang pegawai sebelum mengalami kenaikan 
gaji dan promosi, mengonsumsi nasi bungkus 
ketika makan siang. Akan tetapi setelah 
mengalami kenaikan gaji dan mendapat promosi, 
pegawai tersebut tidak pernah memakan nasi 
bungkus. Ia lebih sering ke restoran. Maka, nasi 
bungkus dalam kasus tersebut merupakan barang 
… 
 
(A) pokok 
(B) ekonomi 
(C) inferior 
(D) marginal 
(E) superior 

 
7. Manakah kurva permintaan berikut yang 

termasuk dalam kurva permintaan yang inelastis? 
 

(A)    (D) 
 
 
 
 
 
 

 
(B)      (E) 
 
 
 
 

 
 

 
(C)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Perhatikan tabel berikut: 

Q P TR AR MR 

2 Rp  400,00 Rp    800,00 Rp  400,00  

4 Rp  400,00 Rp 1.600,00 Rp  400,00 Rp  400,00 

6 Rp  500,00 Rp 3.000,00 Rp  500,00 ----------- 

 
Berdasarkan tabel di atas, besarnya Marginal 
Revenue (MR) pada jumlah produksi sebanyak 6 
unit adalah … 

 
(A) Rp1.400,00   
(B) Rp   500,00    
(C) Rp   700,00 
(D) Rp   800,00 
(E) Rp   900,00 
 

P 

Q 

D 

P 

Q 

D 

P 

Q 

D 

P 

Q 
D 

P 

Q 

D 
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9. Dalam neraca sisa terdapat akun asuransi dibayar di muka bersaldo Rp.3.600.000,00. Data penyesuaian per 31 
Desember 2008 menyatakan bahwa asuransi dibayar pada tanggal 4 April 2008 untuk jangka waktu 1 tahun. 
Berdasarkan data tersebut di atas maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2008 adalah … 

 
(A) Asuransi dibayar di muka   Rp 2.700.000,00   - 
  Beban asuransi     -  Rp 2.700.000,00 

(B) Beban asuransi    Rp 2.700.000,00   - 
  Asuransi dibayar di muka   -  Rp 2.700.000,00 

(C) Asuransi dibayar di muka   Rp    900.000,00   - 
  Beban asuransi     -  Rp    900.000,00 

(D) Beban asuransi    Rp    900.000,00   - 
  Asuransi dibayar di muka   -  Rp    900.000,00 

(E) Beban asuransi     Rp 3.600.000,00   - 
  Asuransi dibayar di muka   -  Rp 3.600.000,00 
 
10. Berikut ini adalah data-data keuangan yang dimiliki PT. Terang Bulan tahun 2007: 

· Persediaan 1 Januari 2007 Rp12.500.000 
· Pembelian   Rp 34.000.000 
· Retur pembelian  Rp   6.000.000 
· Potongan pembelian  Rp   4.500.000 
· Retur penjualan   Rp   3.000.000 
· Potongan penjualan  Rp   1.500.000 
· Persediaan 31 Desember 2007 Rp   9.300.000 
 
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka HPP PT. Terang Bulan untuk tahun 2007 adalah … 

 
(A) Rp37.200.000 
(B) Rp26.700.000 
(C) Rp25.200.000 
(D) Rp23.700.000 
(E) Rp22.200.000 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab nomor 11 sampai 
nomor 15 
 
11. Dalam keadaan inflasi, Bank Sentral dapat 

melakukan operasi  pasar terbuka untuk menarik 
sebagian besar uang yang beredar. 

 
SEBAB 

 
Operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang 
dijalankan oleh Bank Sentral untuk menaikkan 
dan menurunkan suku bunga. 

 
12. Banyaknya permintaan suatu barang tergantung 

pada banyak  sedikitnya barang yang diproduksi. 
 

SEBAB 
 
Keseimbangan pasar dipengaruhi kurva 
penawaran dan permintaan.  

13. Pada pasar yang memiliki sifat permintaan 
inelastis, produsen cenderung untuk menaikkan 
harga.  
    

SEBAB 
 

Kenaikan harga pada permintaan yang inelastis 
akan menaikkan jumlah penerimaan penjualan. 
 

14. Penurunan tingkat diskonto dan  menaikkan cash 
ratio oleh Bank Sentral dapat menambah jumlah 
uang beredar. 

 
SEBAB 

 
Pengadaan uang di masyarakat ditentukan 
melalui penciptaan uang kartal dan uang giral 
oleh bank umum. 
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15. Jika nilai ekspor Indonesia meningkat maka nilai 
tukar rupiah akan menguat. 

 
SEBAB 

 
Persediaan dollar meningkat dengan adanya 
devisa yang dihasilkan dari ekspor. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 16 
sampai nomor 20  
 
16. Diantara barang-barang berikut ini, yang 

merupakan barang ekonomi adalah … 
 
(1) Udara segar yang ada di kawasan  industri 
(2) Air di kawasan gersang 
(3) Air minum segar di kawasan pesisir pantai  
(4) Lahan hijau di pemukiman  padat 

penduduk 
 
17. Yang termasuk dalam uang yang sangat liquid 

adalah … 
 

(1) cek 
(2) travel cek 
(3) deposito  
(4) uang kartal 

 
18. Dalam teori moneter, nilai uang bisa naik atau 

turun. Naik turunnya nilai uang dikenal dengan 
istilah-istilah berikut … 

 
(1) revaluasi 
(2) devaluasi 
(3) depresiasi  
(4) represiasi 

 
 
 

19. Berikut ini merupakan barang-barang yang 
mempunyai elastisitas lebih dari satu, kecuali … 
 
(1) beras 
(2) mobil 
(3) gula 
(4) TV 

 
20. Perhatikanlah kurva Break Even Point Curve (BEP) 

berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan kurva BEP tersebut, pernyataan 
berikut ini yang BENAR adalah … 
 
(1) kurva I menggambarkan total revenue 
(2) kurva IV menggambarkan average fixed cost 
(3) kurva III menggambarkan total variable cost 
(4) kurva IV menggambarkan total profit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

I I
III 

IV 

Q 

P 
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SEJARAH 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 21 
sampai nomor 30 
 
21. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian 

telah mengenal aturan pembagian kerja, karena … 
 

(A)  mereka telah hidup menetap 
(B)  merupakan masyarakat dengan kehidupan 

food producing  
(C)  teknologi perundagian memerlukan tenaga 

yang memiliki keahlian khusus  
(D)  budaya undagi dapat diproduksi oleh 

masyarakat yang telah maju hidup dalam 
kelompok-kelompok suku 
 

22. Menurut Perjanjian Bongaya (1667) daerah 
Menado diakui oleh VOC sebagai daerah yang 
berada dalam lingkungan kerajaan … 

 
(A) Makasar 
(B) Wajo 
(C) Bugis 
(D) Mandar 
(E) Ternate 

 
23. Perang  yang terjadi pada tanggal  7 Desember 

1941 yang  dilancarkan oleh Jepang  didasarkan 
atas doktrin Hakko Ichiu yang dibangun dengan 
pandangan … 

 
(A) membebaskan bangsa-bangsa Asia  dan 

penjajahan barat 
(B) persediaan sumber daya alam Jepang tidak 

mencukupi kebutuhan industri Jepang 
(C) bangsa-bangsa Asia perlu diperintah sebuah 

imperium dengan Jepang sebagai 
pemimpinnya 

(D) Jepang patut menjadi pemimpin bangsa-
bangsa Asia oleh karena keunggulannya di 
bidang militer dan asal usul bangsannya 

(E) kemenangan Jepang melawan armada laut 
Rusia dalam perang Rusia-Jepang 
 
 
 
 
 
 

24. Untuk mempertahankan kedudukkannya di 
Indonesia, Belanda pada tahun 1946 membentuk 
negara-negara “boneka”. Negara boneka tersebut 
adalah sebagai berikut, kecuali … 

 
(A) negara Madura 
(B) negara Pasundan 
(C) negara Jawa Tengah 
(D) negara Jawa Timur   
(E) negara Sumatera Selatan 

 
25. Pada  tanggal 13 Desember 1957, PM. Djuanda 

menyatakan deklarasi yang dikenal “Deklarasi 
Djuanda”, isi pokok deklarasi tersebut adalah … 

 
(A) persatuan partai-partai politik 
(B) deklarasi partai pemenng pemilu 
(C) deklarasi keamanan Indonesia 
(D) deklarasi Berdikari 
(E) pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau 

di seluruh perairan Indonesia merupakan  
wilayah integral RI 

 
26. Berikut ini adalah istilah-istilah yang lekat pada 

periode Orde Baru, kecuali … 
 

(A) Keluarga Berencana 
(B) Posyandu 
(C) azas tunggal 
(D) berdikari 
(E) Pelita 

 
27. Pengelompokan dan kemudian penyederhanaan 

partai-partai politik selama kurun waktu 1968-
1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru 
untuk … 

 
(A) mengikis habis kekuatan politik Orde Lama. 
(B) meredam kelompok-kelompok kritis dalam 

partai politik. 
(C) menegakkan Pancasila dan UUD 1945 

secara murni dan konsekuen. 
(D) meniadakan kekuatan-kekuatan politik 

yang dapat menjadi oposisi Orde Baru. 
(E) menciptakan stabilitas politik sebagai 

prasyarat untuk pemulihan ekonomi. 
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28. Pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Suharto 
menyatakan diri berhenti sebagai presiden  dan 
menunjuk  BJ Habibie sebagai penggantinya. 
Dasar hukum yang digunakan ialah … 

 
(A) TAP MPR 
(B) Instruksi Presiden  
(C) Keputusan Presiden 
(D) Pasal 8 UUD 1945 
(E) Pasal 18 UUD 1945 

 
29. Setelah mengalamin zaman kegelapan “the dark 

ages” (abad 5 - 15) di Eropa timbul gerakan 
Renaissance, yaitu suatu gerakan yang bertujuan …  

 
(A) pencerahan Eropa 
(B) menjunjung tinggi rasio 
(C) menjaga kemurnian bangsa Arya 
(D) memurnikan kembali ajaran Kristen 
(E) menghidupkan kembali kebudayaan  klasik 

Yunani – Romawi 
 
30. Peristiwa penting pada akhir abad ke-20 yang 

berpengaruh terhadap tata hubungan politik ialah 
… 

 
(A) Perang Teluk 1990 
(B) Uni Soviet bubar 1992 
(C) Reunifikasi Jerman 1990 
(D) Fakta Warsawa bubar 1991 
(E) Pertemuan Benyamin Netanyahu dengan 

Yaser Arafat 1996 
 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 31 
sampai nomor 35 
 
31. Jayakarta yang pada masa Pajajaran bernama 

Sunda Kelapa, diserang dan dikuasai oleh 
Falatehan. 

 
SEBAB 

  
Purwaka  Caruban (1720) menceritakan bahwa 
Fadhillah (orang Pasai) menyerang Sunda Kelapa 
atas perintah Taqarik Raja Demak. 

 
 
 
 
 
 

32. Bangunan candi biasanya mempunyai patung-
patung dalam bentuk relief atau tiga dimensi yang 
merupakan perwujudan  dewa-dewa Hindu atau 
Budha. Bangunan-bangunan candi di Indonesia 
sebenarnya adalah perpaduan antara kebudayaan 
masyarakat Indonesia asli dan kebudayaan 
Hindu-Budha dari India. 

 
SEBAB 

 
Apabila diperhatikan lebih mendalam bentuk-
bentuk candi di Indonesia lebih banyak yang 
berbentuk punden berundak. Bentuk punden 
berundak merupakan ciri bangunan-bangunan 
suci masyarakat Indonesia asli. 

 
33. Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene 

Studie Club diadakan rapat pembentukan 
organisasi baru yang bernama Permufakatan 
Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan 
Indonesia (PPPKI). 
 

SEBAB 
 
Algemeene Studie Club merupakan organisasi yang 
dibentuk oleh Ir. Sukarno pada tahun 1925 di 
Bandung. 

 
34. Setelah pertengahan abad ke-19 aliran liberalisme 

mulai berkembang di seluruh Eropa, termasuk 
Negeri Belanda.  

 
SEBAB 

 
Aliran liberalisme menghendaki agar semua hal 
yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi 
diserahkan kepada usaha swasta dengan 
melibatkan kekuasaan pemerintah kolonial.  
 

35. Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks 
dengan adanya campur tangan pihak-pihak 
tertentu seperti RRC dan Vietnam. 

 
SEBAB 

 
Penyelesaian masalah Kamboja di lakukan di 
Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988 di 
kota Bandung. 
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 36 
sampai nomor 40  
 
36. Partai Komunis Indonesia sebetulnya mendapat 

keuntungan dengan terjadinya peristiwa 
PRRI/Permesta, oleh karena … 

 
(1) PKI dapat mengembangkan sentimen anti 

Amerika 
(2) Dibubarkannya partai Masyumi oleh 

Presiden 
(3) Dibubarkannya Partai Sosialis Indonesia 

oleh Presiden 
(4) PKI dapat mengembangkan sentimen anti 

Malaysia. 
 
37. Kebijakan ekonomi liberal yang berlaku sejak 1870 

memunculkan banyak perkebunan swasta, yang 
berakibat … 

 
(1) munculnya perkebunan swasta diseluruh 

Hindia Belanda 
(2) munculnya kelompok buruh perkebunan 
(3) munculnya kaum pengusaha pribumi 
(4) munculnya alat transportasi kereta api 

 
38. Beberapa alasan pemerintah kolonial Hindia 

Belanda mendirikan sekolah-sekolah barat untuk 
kaum bumiputera adalah … 
 
(1) pemerintah berupaya agar lulusan sekolah 

Belanda menjadi orang yang berkebudayan 
Barat dan tidak anti Belanda  

(2) untuk mencerdaskan rakyat jajahan 
(3) pemerintah kolonial membutuhkan tenaga-

tenaga terampil di bidangnya 
(4) memberikan pendidikan yang murah dan 

merata bagi seluruh warga pribumi 
 

39. Pada awal abad XVI orang-orang Eropa yang 
datang ke Nusantara dengan melayari Samudera 
Hindia untuk mencari jalan pelayaran ke 
kepulauan rempah-rempah antara lain dari … 
 
(1) Portugis 
(2) Inggris 
(3) Belanda 
(4) Spanyol 

 
40. Saat  ini Asean memiliki anggota  10 negara, 

dibawah ini merupakan beberapa negara anggota 
Asean, yaitu … 
 
(1) Indonesia 
(2) Malaysia 
(3) Singapura 
(4) Kamboja 
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GEOGRAFI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor  41 
sampai nomor 48 
 
41. Pernyataan berikut mengenai pola curah hujan di 

P. Sumatera yang paling tepat adalah … 
 

(A) wilayah pantai timur menerima hujan lebih 
banyah dibanding pantai barat 

(B) semakin ke arah pedalaman, curah hujan 
relatif tidak bertambah 

(C) sepanjang pantai barat dari Aceh ke 
Lampung, curah hujan relatif tidak 
berkurang  

(D) wilayah sepanjang patahan Semangko 
memperoleh hujan yang banyak 

(E) Aceh mengalami musim hujan lebih awal 
dibanding Lampung 

 
42. Selat berikut ini yang di dalamnya terdapat batas 

teritorial, batas ZEE dan batas landas kontinen 
adalah … 

 
(A) Selat Karimata dan Selat Flores 
(B) Selat Sunda dan Selat Timor 
(C) Selat Malaka dan Selat Karimata 
(D) Selat Flores dan Selat Sunda 
(E) Selat Malaka dan Selat Timor 

 
43. Keberadaan sabana dan steppa di Pulau Sumba 

dan Sumbawa (NTT) mengindikasikan bahwa 
daerah tersebut beriklim kering, hal ini 
disebabkan karena … 

 
(A) awan yang terbentuk hanya berasal dari 

penguapan air laut di sekitarnya 
(B) angin yang mendatangkan hujan adalah 

angin monsoon Australia 
(C) kelembaban udara cenderung rendah 
(D) musim kemarau berlangsung lebih dari 5 

bulan 
(E) curah hujan relatif kecil tetapi merata 

sepanjang tahun 
 
 
 
 
 
 
 

44. Pada peta tanpa skala, diketahui jarak A-B adalah 
5 cm. Pada peta dengan skala 1 : 100.000, jarak 
yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta A-B 
adalah … 

 
(A) 1 : 150.000 
(B) 1 : 200.000 
(C) 1 : 400.000 
(D) 1 : 600.000 
(E) 1 : 100.000 

 
45. Air tanah yang tersimpan di batuan sedimen 

adalah … 
 

(A) air tanah juvenil 
(B) air tanah turbir 
(C) air tanah conat 
(D) air tanah freatis 
(E) air tanah dalam 

 
46. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah 

ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  gambar piramida penduduk 
stasioner di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
penduduk yang berusia … 

 
(A) belum produktif lebih besar dari yang 

berusia poduktif 
(B) muda seimbang dengan penduduk usia tua 
(C) tidak produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(D) belum produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(E) muda lebih banyak daripada usia tua 

Laki-laki Perempuan 
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47. Air permukaan yang tingkat keasamannya tinggi 
dijumpai di … 

 
(A) muara sungai 
(B) rawa pantai 
(C) rawa pedalaman 
(D) danau 
(E) waduk/bendungan 
 

48. Aspek meteorologis yang perlu diperhatikan 
dalam pengembangan sumberdaya angin sebagai 
pembangkit listrik tenaga angin, adalah … 

 
(A) kecepatan dan arah angin 
(B) kecepatan dan durasi angin bertiup 
(C) kontinuitas dan arah angin 
(D) kecepatan dan kontinuitas angin 
(E) kontinuitas dan durasi angin bertiup 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 49 
sampai nomor 53 
 
49. Material hasil erosi yang terbawa air sungai 

sebagian besar diendapkan di bagian hilir. 
 

SEBAB 
 

Di bagian hilir sungai, aliran airnya lambat. 
 
50. Pelapukan batuan yang sering dijumpai di daerah 

tropis adalah pelapukan mekanik (fisika). 
 

SEBAB 
 

Di daerah tropis sering dilanda hujan dan tingkat 
kelembaban tinggi. 
 

51. Pulau Kalimantan memiliki iklim hutan hujan 
tropis. 

 
SEBAB 

 
Curah hujan di Pulau Kalimantan tergolong besar 
(>3.000 mm/thn), selalu lembab (RH >75%) dan 
suhu udara rata-rata tahunannya >18 ºC. 
 
 
 
 
 
 

52. Sungai-sungai di wilayah Nusa Tenggara (NTB 
dan NTT) sebagian besar merupakan sungai 
perennial. 

 
SEBAB 

 
Sumber air sungai perennial berasal dari air hujan 
dan air tanah. 

 
53. Pola keruangan suhu udara di wilayah perkotaan 

cenderung menurun dari pusat kota kearah 
pinggiran kota. 

 
SEBAB 

 
Kerapatan bangunan dan areal ruang hijau 
cenderung meningkat dari pinggiran kota ke  
arah pusat kota. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 54 
sampai nomor 60 
 
54. Gejala pemanasan global yang berlangsung saat 

ini disebabkan oleh banyak faktor. Untuk kasus di 
Indonesia, terutama disebabkan oleh … 

 
(1) peningkatan pemakaian bahan bakar fosil 
(2) pemanasan udara akibat menipisnya lapisan 

ozon 
(3) penyusutan areal hutan dan pembakaran 

hutan 
(4) peningkatan suhu air laut 

 
55. Berikut ini adalah citra foto udara berdasarkan 

spektrum elektromagnetiknya, kecuali … 
 

(1) citra foto inframerah 
(2) citra foto inframerah campuran 
(3) citra foto ultra violet 
(4) citra foto ortokromatik 

 
56. Laut transgresi yaitu laut yang terjadi karena 

daratan tergenang oleh air laut, contohnya antara 
lain … 

 
(1) Laut Banda 
(2) Laut Arafuru 
(3) Laut Kaspia 
(4) Selat Malaka 
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57. Penurunan suhu air laut akibat upwelling pada 
umumnya terjadi di … 

 
(1) laut pedalaman yang relatif sempit 
(2) perairan laut yang berupa teluk 
(3) perairan laut yang dekat dengan daratan 
(4) laut yang dalam 

 
58. El Nino merupakan gejala cuaca yang muncul 

secara periodik. Bagi Indonesia, El Nino 
menyebabkan terjadinya … 

 
(1) hujan deras dan banjir 
(2) musim paceklik 
(3) musim labuh 
(4) kemarau panjang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala 
pemanasan global adalah … 

 
(1) areal gurun pasir menjadi bertambah luas 
(2) terjadi kenaikan permukaan air laut 
(3) kondisi cuaca/musim menjadi kurang stabil 
(4) terjadi fluktuasi produksi pertanian 

sehingga suplai bahan makanan terganggu 
 
60. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar 

wilayah ditentukan oleh … 
 

(1) jenis kebutuhan 
(2) jumlah penduduk antar tempat 
(3) waktu tempuh antar tempat 
(4) jarak antar tempat 
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IPS TERPADU 
 

SEKTOR PERTANIAN DI SAAT KRISIS 
 
Saat krisis moneter tahun 1997/1998, sektor pertanian menjadi penyelamat. Ekspor komoditas pertanian saat itu 
relatif baik sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kini, saat terjadi krisis finansial global, peluang sektor 
pertanian menjadi penyelamat mengecil, namun menjadi momentum membangun agroindustri untuk menguasai 
pasar domestik. 

 
Ketidakmampuan sektor pertanian menjadi penyelamat pada krisis kali ini adalah karena permintaan pasar 
internasional terhadap komoditas pertanian menurun. Ekspor kopi saat ini terhenti. Harga komoditas pertanian di 
pasar dunia pun menurun. Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hanya 700 dolar AS per ton, sebelumnya 
1.000 dolar AS per ton. Harga karet alam Rp5.500,00 per kg, sebelumnya Rp10.000,00 per kg. 

 
Situasi tersebut di atas berbeda dengan 1997/1998, karena harga komoditas ekspor perkebunan tinggi akibat 
melemahnya nilai tukar rupiah dan permintaan pasar global relatif tinggi. Hal ini memperkaya banyak petani 
komoditas ekspor, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.  

 
Tahun 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pupuk Rp 16 triliun, naik sekitar Rp 2 triliun 
dibandingkan 2008. Dengan demikian, alokasi pupuk urea bersubsidi menjadi 4,5 juta ton dari rencana sebelumnya 
4,4 juta ton, NPK 1,3 juta ton, ZA 900.000 ton, Superphos 1 juta ton, dan pupuk organik 450.000 ton. 
 
Gunakan Petunjuk A  dalam menjawab soal nomor 61 
sampai nomor 62 
 
61. Diketahui garis g melalui titik (2, 120) dengan 

gradien penurunan harga CPO (dalam 
persentase). Garis h melalui (–1, –165) dengan 
gradien penurunan harga karet alam (dalam 
persentase). Garis g dan h akan berpotongan pada 
titik … 

 
(A) (12, 14) (D)     (14, 180) 
(B) (12, 180) (E)      (14, 420) 
(C) (12, 420) 

 
62. Besarnya proporsi anggaran subsidi pupuk urea 

terhadap anggaran subsidi pupuk pada tahun 
2009 jika harga per kilogramnya Rp1.500 adalah 
… 

 
(A) 40% (D)     42,1875% 
(B) 41,25% (E)      42,5% 
(C) 41.875% 

 
Gunakan Petunjuk B  dalam menjawab soal nomor 63  

 
63. Komoditas pertanian yang harganya hanya 700 

dolar seperti pada bacaan usaha perkebunannya 
banyak dijumpai dalam perjalanan dari Medan ke 
Danau Toba. 

SEBAB 
 

Sumatera Utara sangat didominasi oleh tipe iklim 
Koppen Aw. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 64 
sampai nomor 65 
 
64. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor 

pertanian seperti tertera dalam teks. Pada masa 
pemerintah kolonial Belanda, Gubernur Jenderal 
Herman Willem Daendels menggiatkan 
penanaman kopi di wilayah Priangan terutama di 
daerah … 
 
(1)    Cianjur 
(2) Bandung 
(3) Sumedang 
(4) Subang  
 

65. Kenaikan atas hal yang disebutkan pertama dalam 
kalimat kedua pada bacaan di atas dapat 
menyebabkan surplus … 
 
(1) neraca pertanian 
(2) neraca pembayaran 
(3) APBN 
(4) neraca perdagangan 
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HARGA ONDERDIL KENDARAAN BERMOTOR 
 
 
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak kepada harga suku cadang mobil impor. Harga 
hampir semua onderdil impor naik 5 persen hingga 10 persen. 
 
Di pusat perdagangan onderdil mobil Pasar Palmerah, Jakarta Pusat harga onderdil mobil naik lumayan tinggi. 
Seperti decrup (matahari) Toyota Kijang naik menjadi Rp235.000,00, as roda menjadi Rp150.000,00,  decrup Mitsubishi 
Rp250.000,00, decrup Honda Rp260.000,00, busi 1 set Rp160.000,00, kabel kopling Rp400.000,00, dan clutch set 
Rp375.000,00. Sementara harga onderdil mobil produksi dalam negeri, masih relatif stabil. Pemasok belum memberi 
kabar soal perubahan harga. Sekarang ini pasar lagi lesu, kalau harga naik, bisa makin lesu. 
 
Sementara itu, harga onderdil sepeda motor Italia baru saja naik. Sedangkan harga onderdil motor Jepang cenderung 
stabil, karena beberapa bulan lalu sudah naik. kenaikannya lumayan tinggi, kurang lebih 35 persen. Sebagai contoh, 
koil motor Italia yang semula Rp60.000,00 kini dijual Rp75.000,00. Kenaikan harga yang lumayan besar itu membuat 
pemilik motor Italia terkejut. 
 
Gunakan Petunjuk A  dalam menjawab soal nomor 66 
dampai nomor 67 
 
66. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

mengalami puncaknya seiring dengan terjadinya 
peristiwa reformasi tahun 1998. Peristiwa ini 
terjadi karena … 
 
(A) beberapa mahasiswa berdemonstrasi di 

depan kedubes AS 
(B) pemerintah tidak segera mengambil 

langkah-langkah tepat untuk mengatasi 
krisis moneter sehingga berkembang 
menjadi krisis multidimensi 

(C) pemogokan terjadi di sejumlah pertokoan di 
Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. 

(D) adanya penjadwalan ulang hutang-hutang 
luar negeri  

(E) didudukinya gedung MPR oleh para 
mahasiswa dan kelompok massa pro 
reformasi 

 
67. Hal yang dikemukakan oleh kalimat kedua dalam 

bacaan di atas akan menyebabkan …  
 
(A) kurva permintaan onderdil/suku cadang 

mobil bergeser ke kanan 
(B) kurva permintaan onderdil/suku cadang 

mobil bergeser ke kiri 
(C) kurva penawaran onderdil/suku cadang 

mobil bergeser ke kanan 
(D) kurva penawaran mobil bergeser ke kiri 
(E) kurva penawaran dollar bergeser ke kiri 

 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 68 
 
68. Pemerintah Indonesia membentuk Dewan 

Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan 
Presiden No. 132 Tahun 2001. Di samping itu 
mengarahkan pengoptimalisasi budidaya 
perikanan. 
 

SEBAB 
 

Ketahanan pangan merupakan landasan strategis 
untuk peningkatan GNP. 

 
Gunakan Petunujuk C dalam  menjawab soal nomor 69 
sampai ke 70 
 
69. Lapisan tanah di bagian ibukota negara seperti 

pada bacaan tergolong sebagai endapan … 
 
(1) tanah organik  
(2) volkanik 
(3) fluvial 
(4) alluvial 

 
70. Dari data harga onderdil pada alinea kedua, maka 

… 
 

(1) mediannya adalah Rp250.000,00 
(2) rata-ratanya adalah Rp261.429,00 
(3) jangkauannya adalah Rp250.000,00 
(4) simpangan kuartilnya adalah Rp215.000,00 
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HARGA BBM 
 
 
Penurunan harga bahan bakar minyak masih sulit dilakukan tahun ini. Alasannya, selain harga minyak mentah 
dunia masih belum stabil, dana subsidi bahan bakar minyak di APBN 2008 pun telah teralokasikan seluruhnya 
sehingga sulit ditarik kembali. Sementara harga minyak mentah dunia masih turun naik, kemarin 60 dollar AS, 
sekarang naik lagi 70 dollar AS per barel. Namun, tahun 2009 pasti akan diturunkan jika rata-rata harga minyak di 
bawah 80 dollar AS per barel. 
 
Kebijakan menurunkan harga BBM bersubsidi bukan hanya melihat kecukupan APBN untuk subsidi dan harga 
minyak dunia. Akan tetapi, juga untuk menjaga agar harga BBM bersubsidi tidak sama, atau tetap lebih rendah dari 
BBM non subsidi. Saat ini harga BBM nonsubsidi, Pertamax Rp7.950,00 per liter, sedangkan BBM subsidi jenis 
Premium Rp6.000,00 per liter. Harga keekonomian Pertamax diperkirakan akan sama dengan Premium apabila harga 
jual rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) di bawah 70 dollar AS per barel. 29 Oktober 2008, ICP di pasar spot 
masih 71,77 dollar AS per barel.  
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 71  
 
71. Logaritma dengan basis 10 dari perkalian 

bilangan-bilangan yang muncul pada alinea 
pertama adalah … 

 
(A) 1 + log 3,36 
(B) 2 + log 3,36 
(C) 3 + log 3,36 
(D) 4 + log 3,36 
(E) 5 + log 3,36 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 72 
sampai nomor 73 
 
72. Aspal adalah termasuk golongan mineral seperti 

komoditas pada bacaan yang harganya disebut 
belum stabil. 

 
SEBAB 

 
Komoditas yang dibahas dalam bacaan tergolong 
sebagai mineral organik. 

 
73. Bacaan di atas tidak membahas komoditas yang  

termasuk golongan mineral Ores. 
 

SEBAB 
 

Bacaan di atas hanya membahas komoditas yang 
tergolong sebagai bahan galian vital. 
 
 
 
 

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 74 
sampai nomor 75 
 
74. Berikut ini beberapa negara yang menjadi anggota 

organisasi negara pengekspor minyak atau OPEC 
yang bermarkas di Wina, Austria, kecuali … 

 
(1) Arab Saudi 
(2) Angola 
(3) Irak 
(4) Gabon 

 
75. Bila hal yang dinyatakan kalimat pertama bacaan 

di atas dapat dilakukan (ceteris paribus), maka …   
 

(1) kurva penawaran mobil bergeser ke kiri 
(2) kurva permintaan bensin bergeser ke kanan 
(3) kurva penawaran bensin bergeser ke kiri 
(4) kurva permintaan mobil bergeser ke kanan 
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MATA UJIAN : EKONOMI, SEJARAH, GEOGRAFI DAN IPS TERPADU 
TANGGAL UJIAN : 1 MARET 2009 
WAKTU : 90 MENIT 
JUMLAH SOAL : 75 

______________________________________________________________________________________  
 
  Keterangan  : Mata Ujian EKONOMI  nomor   1 sampai nomor 20 
       Mata Ujian SEJARAH  nomor 21 sampai nomor 40 
       Mata Ujian GEOGRAFI nomor 41 sampai nomor 60 
       Mata Ujian IPS TERPADU nomor 61 sampai nomor 75 
 

EKONOMI
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 
sampai nomor 10 
 
1. Seorang pengusaha bermaksud untuk 

memperluas usahanya dengan cara membuka 
beberapa cabang dan bidang usaha. Motif 
ekonomi yang mendorong pengusaha tersebut 
berupa … 

 
(A) hasrat mendapat keuntungan di setiap 

sektor ekonomi 
(B) keinginan meningkatkan kemakmuran 

masyarakat 
(C) ingin mencapai kepuasan sebagai 

pengusaha 
(D) ingin menciptakan lapangan pekerjaan 
(E) keinginan memperoleh penghargaan 

masyarakat 
 
2. Hukum Gossen II menjelaskan tentang bagaimana 

seorang konsumen … 
 

(A) membagi barang tertentu untuk berbagai 
kebutuhan 

(B) memilih salah satu di antara berbagai 
alternatif penggunaan 

(C) mengalokasikan pendapatannya untuk 
berbagai barang dan yang menghasilkan 
kepuasan maksimum 

(D) memilih kualitas barang-barang yang 
memuaskan 

(E) menentukan nilai barang yang paling  
memuaskan 

 
 
 

 
 

3. Pada tahun 1950, Pemerintah RI  pernah 
melakukan kebijakan yang dikenal dengan 
kebijakan gunting Sjafrudin, yaitu uang yang 
nilainya Rp5,00 ke atas nilainya dipotong 50%. 
Hal ini merupakan kebijakan moneter yang 
dinamakan … 

 
(A) kebijakan kredit selektif 
(B) kebijakan uang ketat 
(C) kebijakan sanering 
(D) kebijakan cadangan kas 
(E) politik diskonto 

 
4. Ketika Bappenas menyiapkan rencana 

pembangunan nasional, yang harus menjadi 
pertimbangan adalah mengupayakan 
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. 
Dalam teori ekonomi untuk bisa mengukur 
pemerataan pembangunan, digunakan sebuah 
kurva yang bernama … 

 
(A) kurva Gini 
(B) kurva Indiferensi 
(C) kurva Phillip 
(D) kurva Isocost 
(E) kurva Lorenz 
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5. Perhatikan tabel berikut! 
 

Tahun GNP 
2004 48.860 
2005 52.173 
2006 55.540 
2007 65.925 
2008 80.785 

 
Dari data pada tabel, laju pertumbuhan ekonomi 
tahun 2008 adalah … 
 
(A) 122,54 % 
(B)   81,60 % 
(C)   60,66 % 
(D)   22,54 % 
(E)   18,39 % 
 

6. Marginal utility didefinisikan sebagai … 
 

(A) manfaat keseluruhan dari hasil penjualan 
(B) tambahan penerimaan dari hasil penjualan 
(C) tambahan biaya akibat tambahan output 
(D) tambahan penerimaan karena tambahan 

output 
(E) manfaat tambahan yang diperoleh dari 

bertambahnya satu unit barang yang 
dikonsumsi 

 
7. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output 

dengan average total cost sebesar Rp15.000,00. Agar 
mampu berproduksi perusahaan harus 
mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000,00. 
Maka, besarnya average variable cost adalah … 

 
(A) Rp  5.000,00 
(B) Rp10.000,00 
(C) Rp15.000,00 
(D) Rp20.000,00 
(E) Rp25.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Jika diketahui bahwa  persamaan matematika 
untuk permintaan suatu barang adalah  

P = 1
3

- Q + 5, maka bentuk kurva yang tepat 

untuk permintaan tersebut adalah … 
 

(A)                                                                
 

 
 
 
 
 
 

(B) 
 

             
 

 
 
 
(C) 

 
 
 
 
 
 
 

(D) 
 
 
 
 
 
 
 

(E) 
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9. Berikut adalah transaksi PT. Sunyi Senyap yang 
terjadi pada tahun 2007. 
31/3 Pembelian persediaan senilai Rp12 juta 

dengan syarat 2/10, n/45. 
9/4 Pembayaran pembelian tanggal 31/3. 
20/4  Penjualan senilai Rp15 juta dengan syarat 

n/30. 
20/5 Menerima pembayaran penjualan bulan 

sebelumnya. 
30/5  Pembelian persediaan secara tunai senilai 

Rp 5 juta. 
5/6  Penjualan Rp 10 juta dengan syarat n/30. 
 
Jika diketahui posisi kas pada tanggal 1 Januari 
2007 adalah sebesar Rp 10 juta, maka hitunglah  
posisi kas pada tanggal 30 Juni 2007 berdasarkan 
transaksi tersebut di atas … 
 
(A) Rp  8.000.000 
(B) Rp  8.240.000 
(C) Rp13.240.000 
(D) Rp18.000.000 
(E) Rp18.240.000 

 
10. Berikut ini adalah data-data keuangan yang 

dimiliki PT. Terang Bulan tahun 2007: 
· Persediaan 1 Januari 2007 Rp12.500.000 
· Pembelian   Rp34.000.000 
· Retur pembelian  Rp  6.000.000 
· Potongan pembelian  Rp  4.500.000 
· Retur penjualan   Rp  3.000.000 
· Potongan penjualan  Rp  1.500.000 
· Persediaan 31 Desember 2007 Rp  9.300.000 
 
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka HPP 
PT. Terang Bulan untuk tahun 2007 adalah … 

 
(A) Rp37.200.000 
(B) Rp26.700.000 
(C) Rp25.200.000 
(D) Rp23.700.000 
(E) Rp22.200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 11 
sampai nomor 15 
 
11. Tingkat investasi akan semakin turun jika suku 

bunga di bank semakin rendah. 
 

SEBAB 
 

Tingkat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan 
oleh tingkat investasi. 

 
12. Apabila tingkat bunga turun maka masyarakat 

akan lebih memilih  investasi dibanding 
menabung di bank. 

 
SEBAB 

 
Apabila  (Marginal Efficiency  Capital) MEC lebih 
tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga 
investasi akan lebih menguntungkan. 
 

13. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan 
permintaan terhadap barang normal. 

 
SEBAB 

 
Kenaikan pendapatan akan menurunkan 
permintaan terhadap barang giffen. 
 

14. Kepuasan konsumsi sebuah barang akan 
mengalami penurunan dan bahkan bisa bernilai 
negatif. 

 
SEBAB 

 
Kepuasan maksimum terjadi pada saat kepuasan 
marginal sama dengan nol. 
 

15. Menaikkan giro wajib minimum adalah upaya 
bank sentral untuk mengurangi jumlah uang 
beredar. 

 
SEBAB 

 
Tugas Bank Sentral Dalam UU No. 23 Tahun 1999 
disebutkan bahwa BI memiliki independensi 
kebijakan moneter. 
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 16 
sampai nomor 20 
 
16. Berikut ini adalah ekonom yang termasuk mazhab 

klasik … 
 

(1) David Ricardo 
(2) Francois Quesney  
(3) Adam Smith 
(4) Alfred Marshall 

 
17. Berikut ini yang merupakan pengaruh positif 

perdagangan luar negeri, yaitu … 
 

(1) perpindahan teknologi 
(2) peningkatan produksi dalam negeri 
(3) peningkatan pendapatan suatu negara 
(4) pengaruh sosial politik yang semakin 

membaik 
 

18. Di bawah ini yang merupakan fungsi uang adalah 
… 

 
(1) alat satuan hitung  
(2) alat pembayaran 
(3) alat tukar 
(4) alat investasi 

 
 
 

19. Tingkat utilitas sebuah es teh manis adalah  
U = 9x2 – x3, maka … 
 
(1) kepuasan maksimum pada saat gelas ke 6 
(2) nilai marginal utiltiy maksimum pada saat 

gelas ketiga  
(3) gelas kesembilan membuat konsumen tidak 

merasakan kepuasan 
(4) total utility pada saat gelas ke 10  bernilai 

negatif 
 
20. Cara-cara yang bisa ditempuh untuk 

meningkatkan ekspor adalah … 
 

(1) menaikkan bea ekspor 
(2) mengadakan devaluasi 
(3) mengetatkan aturan ekspor  
(4) memberikan subsidi kepada eksportir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

http://pak-anang.blogspot.com/?spref=simak2009


Kode Naskah Soal: 937 

________________________________________________________________________________________________________ 
© Universitas Indonesia                                                                                                                        Halaman 5 dari 13 halaman 

SEJARAH 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 21 
sampai nomor 30 
 
21. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian 

telah mengenal aturan pembagian kerja, karena … 
 

(A) mereka telah hidup menetap 
(B) merupakan masyarakat dengan kehidupan 

food producing  
(C) teknologi perundagian memerlukan tenaga 

yang memiliki keahlian khusus  
(D) budaya undagi dapat diproduksi oleh 

masyarakat yang telah maju  
(E) hidup dalam kelompok-kelompok suku 

 
22. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, 

pemerintah pendudukan Jepang membentuk 
suatu organisasi  dengan nama Fujinkai. 
Organisasi tersebut pada dasarnya merupakan … 

 
(A) barisan pemuda pribumi 
(B) barisan pembantu polisi 
(C) barisan perempuan 
(D) barisan pelajar 
(E) barisan pegawai pemerintah 

 
23. Buku yang mengkritik pelaksaan Tanam Paksa 

yang berjudul Regulation of Sugar Contracts in Java 
yang ditulis oleh … 

  
(A) Isaac Fransen van der Putte. 
(B) Dirk van Hogendorp 
(C) Van De Venter 
(D) LPJ Du bus 
(E) Van der Plas 

 
24. Pada masa pendudukan Jepang seluruh pegawai 

Indonesia setiap pagi diharuskan menghormati 
Kaisar Jepang dengan membungkuk badan kearah 
Tokyo, nama kegiatan tersebut … 

 
(A) Seikeirei 
(B) Kimigayo 
(C) Kamikaze 
(D) Hakko I Chiu 
(E) Banzai 

 
 

25. Pada  tanggal 13 Desember 1957, PM. Djuanda 
menyatakan deklarasi yang dikenal “Deklarasi 
Djuanda”, isi pokok deklarasi tersebut adalah … 

 
(A) persatuan partai-partai politik 
(B) deklarasi partai pemenng pemilu 
(C) deklarasi keamanan Indonesia 
(D) deklarasi Berdikari 
(E) pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau 

di seluruh perairan Indonesia merupakan  
wilayah integral RI 

 
26. Latar belakang terbentuknya Gerakan Non Blok 

pada tahun 1961 adalah … 
 

(A) tidak harmonisnya hubungan kerjasama 
negara-negara yang sedang berkembang 
dengan negara maju 

(B) meningkatnya ketegangan antara Blok Barat 
dan Blok Timur 

(C) adanya kemiskinan yang dihadapi negara-
negara selatan 

(D) sebagai konsekuensi dari konstelasi politik 
dunia pasca Perang Dunia I 

(E) adanya ketegangan antara negara-negara 
Asia Afrika 

 
27. Perlawanan rakyat Vietnam Utara terhadap 

penjajahan Perancis  di bawah pimpinan Ho Chi 
Minh  terkenal sangat tangguh.  Benteng terakhir 
pertahanan Perancis di Vietnam Utara yang 
dihancurkan oleh tentara Ho Chi Minh adalah … 

 
(A) Bao Dai  
(B) Dien Bien Phu 
(C) Ngo Dinh Diem 
(D) Saigon 
(E) Hanoi 

 
28. Berikut ini merupakan istilah-istilah yang melekat 

pada pemerintahan orde baru, kecuali … 
 

(A) Keluarga Berencana 
(B) Posyandu 
(C) azas tunggal 
(D) berdikari 
(E) Pelita 
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29. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah 
Indonesia mengeluarkan berbagai macam 
kebijakan seperti di bawah ini, kecuali … 

 
(A) politik  konfrontasi 
(B) Manipol USDEK 
(C) pembentukan DPR GR 
(D) pancakarya 
(E) Nasakom 

 
30. Salah satu  keberhasilan kabinet Ali Sastromidjojo 

dalam menjalankan haluan politik luar negeri 
bebas aktif adalah … 

 
(A) pembukaan hubungan diplomatik dngan 

negara-negara Timur Tengah 
(B) pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI 
(C) penyelenggarakan Konferensi Gerakan Non 

Blok 
(D) penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 
(E) pembentukan kerjasama ekonomi Asia 

lahirnya Asean 
 

Gunakan Petunjuk B dalam  menjawab soal nomor 31 
sampai nomor 35 
 
31. Patung Garuda Wisnu yang terdapat di candi 

Belahan dibuat sebagai perwujudan Raja 
Airlangga. 

 
SEBAB 

 
Pada umumnya patung-patung yang ditemukan 
di Jawa Timur  dibuat sebagai perwujudan raja 
atau ratu. 
 

32. Organisasi Indische Partij yang didirikan pada 
tahun 1912 adalah organisasi yang menggantikan 
Indishe Bond sebagai organisasi kaum Indo dan 
Eropa di Indonesia. 

 
SEBAB 

 
Organisasi Indische Partij dipimpin oleh Douwes 
Dekker, dr. Tjiptomangunkusumo dan Suwardi 
Suryaningrat yang memperjuangkan ”Indie  voor 
de Indies” (Hindia untuk orang Hindia).  
 
 
 
 

33. Pada masa kekuasaan Gubernur Jendral Daendels 
dibangun jalan raya yang menghubungkan 
daerah-daerah Jawa dari Anyer sampai 
Panarukan. 

 
SEBAB 

 
Daendels mendapat tugas untuk 
mempertahankan pulau Jawa dari serangan 
Perancis. 
 

34. Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks 
dengan adanya campur tangan pihak-pihak 
tertentu seperti RRC dan Vietnam. 

 
SEBAB 

 
Penyelesaian masalah Kamboja di lakukan di  
Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988 di 
kota Bandung. 
 

35. Krisis terusan Suez tahun 1956 terjadi akibat 
upaya nasionalisasi terusan tersebut oleh Gamal 
Abdul Nasser, presiden Mesir waktu itu. 

 
SEBAB 

 
Mesir merasa dirugikan oleh pengelolaan terusan 
Suez oleh Inggris. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam  menjawab soal nomor 36 
sampai nomor 40 
 
36. Di bawah ini adalah candi yang dapat pengaruh 

agama Hindu … 
 

(1) Prambanan 
(2) Borobudur 
(3) Candi Sewu 
(4) Mendut 

 
37. Kebijakan ekonomi liberal yang berlaku sejak 1870 

memunculkan banyak perkebunan swasta, yang 
berakibat … 

 
(1) munculnya perkebunan swasta diseluruh 

Hindia Belanda 
(2) munculnya kelompok buruh perkebunan 
(3) munculnya kaum pengusaha pribumi 
(4) munculnya alat transportasi kereta api 
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38. Pada Sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 24 
Januari 1949, Amerika Serikat mengeluarkan 
resolusi yang disetujui oleh anggota PBB. Resolusi 
tersebut berisi … 

 
(1) hentikan permusuhan Indonesia – Belanda 
(2) bebaskan presiden dan wakil presiden RI 

yang ditahan Belanda. 
(3) memerintahkan pada Komisi Tiga Negara 

untuk memberikan laporan lengkap 
mengenai situasi di Indonesia sejak 19 
Desember 1948. 

(4) Belanda keluar dari Indonesia 
 
39. Pada tahun 1886 terjadi perlawanan petani 

kerusuhan di Ciomas, Jawa Barat. Berikut ini 
faktor-faktor penyebab kerusuhan tersebut yaitu 
… 

 
(1) petani diwajibkan mengangkut hasil panen  

milik tuan tanah dari sawah ke gudang-
gudang yang sangat jauh jaraknya.  

(2) petani yang datang terlambat ke tempat 
kerja dikenakan sangsi yang sangat  berat 

(3) petani yang tidak bisa membayar hutang, 
tanah, harta benda miliknya disita oleh tuan 
tanah 

(4) adanya pungutan cukai yang terlampau 
tinggi 

 

40. Dalam Perang Dunia ke II, saling berhadapan 
antara negara-negara yang termasuk blok sentral 
dan  negara-negara yang termasuk blok sekutu. 
Negara yang termasuk blok sentral adalah  ……. 

 
(1) Amerika Serikat 
(2) Jerman 
(3) Inggris 
(4) Jepang 
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GEOGRAFI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 41 
sampai nomor 50 
 
41. Ekosistem pesisir yang bukan alami adalah … 
 

(A) lamun 
(B) tambak 
(C) estuaria 
(D) pantai berpasir 
(E) mangrove 

 
42. Faktor internal yang mendorong persebaran 

hewan adalah … 
 

(A) persediaan makanan kurang 
(B) perilaku manusia 
(C) kecepatan reproduksi 
(D) kerusakan habitat 
(E) persediaan makanan banyak 
 

43. Pada peta tanpa skala, diketahui jarak A-B adalah 
5 cm. Pada peta dengan skala 1 : 100.000, jarak 
yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta A-B 
adalah … 

 
(A) 1 : 150.000 
(B) 1 : 200.000 
(C) 1 : 400.000 
(D) 1 : 600.000 
(E) 1 : 100.000 

 
44. Aneka industri merupakan industri yang sangat 

penting karena … 
 

(A) modalnya besar 
(B) tenaga kerjanya sedikit 
(C) menghasilkan barang kebutuhan orang 

banyak 
(D) merupakan industri patungan 
(E) bersifat padat modal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
45. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah 

ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  gambar piramida penduduk 
stasioner di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
penduduk yang berusia … 

 
(A) belum produktif lebih besar dari yang 

berusia poduktif 
(B) muda seimbang dengan penduduk usia tua 
(C) tidak produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(D) belum produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(E) muda lebih banyak daripada usia tua 
 

46. Di bawah ini adalah tabel pertumbuhan 
penduduk dunia. 

 

Tahun Jumlah penduduk (juta) 
1 

1650 
1830 
1930 
1976 
1990 
2000 

250 
500 

1000 
2000 
4000 
5321 
5982 

 

Jika ditinjau dari jumlah peningkatan yang terjadi 
dapat disimpulkan bahwa … 
 
(A) penduduk dunia akan terus bertambah 
(B) pertambahan penduduk selalu berlipat dua 
(C) waktu yang diperlukan untuk menjadi dua 

kali lipat semakin pendek 
(D) waktu yang diperlukan untuk menjadi dua 

kali lipat semakin lama 
(E) waktu yang diperlukan untuk menjadi dua 

kali lipat tidak menentu 

Laki-laki Perempuan 
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47. Dalam upaya menjaga kelestarian alam, 
pemerintah daerah menetapkan suatu rencana 
tata ruang. Yang dimaksud dengan ruang 
meliputi … 

 
(A) ruang darat, udara, dan laut 
(B) ruang darat, udara, dan air 
(C) ruang darat, udara, sungai, dan laut 
(D) ruang darat, angkasa, dan air 
(E) ruang darat, angkasa, dan laut 

 
48. Ditinjau dari segi kepentingan negara khususnya 

di bidang pertahanan dan keamanan, maka 
beberapa industri tertentu dikelompokkan dalam 
industri strategis. Berikut ini adalah industri yang 
tergolong strategis, kecuali industri … 

 
(A) besi baja (PT. Krakatau Steel) 
(B) perkapalan (PT. PAL) 
(C) pesawat terbang (PT. DI) 
(D) tekstil (PT. Centex) 
(E) pupuk (PT. Petrokimia) 

 
49. Indonesia mempunyai jumlah dan jenis flora dan 

fauna yang lebih banyak dari kawasan lain di 
dunia. Hal ini disebabkan oleh … 

 
(A) iklim 
(B) iklim dan tanah 
(C) topografi 
(D) tanah dan morfologi 
(E) topografi dan morfologi 

  
50. Salah satu yang mempengaruhi masalah 

penempatan suatu industri adalah ketersediaan 
bahan mentah atau bahan baku. Hal-hal yang 
perlu diperhatikan bagi ketersediaan bahan 
mentah/baku adalah seperti di bawah ini, kecuali 
… 

 
(A) kualitas dan kuantitasnya 
(B) harga dan mutunya 
(C) keterjangkauan dan kemudahan aksesnya 
(D) tingkat kesukaran dalam 

mengeksploitasinya 
(E) kepemilikan dan investasinya 

 
 
 
 
 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 51 
sampai nomor 54 
 
51. Reilly menyatakan bahwa jarak antar kota 

menentukan kekuatan interaksinya. 
 

SEBAB 
 

 Jarak merupakan fungsi tingkat kemudahan. 
 
52. Peningkatan kegiatan industri di kota 

menyebabkan meningkatnya pula angka 
urbanisasi. 

 
SEBAB 

 
 Penduduk desa datang ke kota untuk bekerja di 

sektor industri. 
 
53. Pada sebuah foto udara pankromatik areal hutan 

bakau dapat dikenali dari karakteristik ronanya 
yang gelap. 

 
SEBAB 

 
 Hutan bakau tumbuh di pantai atau tepi sungai 

atau di daerah peralihan air payau. 
 
54. Peta adalah gambaran konvensional secara 

selektif dari permukaan bumi dengan segala 
fenomenanya yang diperkecil dengan sekala 
tertentu dan ditampilkan pada bidang datar. 

 
SEBAB 

 
 Peta hanya menampilkan sebagian objek di 

permukaan bumi yang dipilih sesuai dengan 
tujuan pembuatan peta tersebut. 
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 
sampai nomor 60 
 
55. Rasio ketergantungan (dependency ratio) yaitu 

angka perbandingan yang menunjukkan besar 
beban tanggungan dari kelompok usia produktif 
(15–64). Jika angka ketergantungannya tinggi, 
berarti … 

 
(1) pertumbuhan ekonomi akan meningkat 
(2) pendapatan per kapita akan meningkat 
(3) kemampuan menabung masyarakat 

meningkat 
(4) jumlah pengangguran tinggi 

 
56. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala 

pemanasan global adalah … 
 

(1) areal gurun pasir menjadi bertambah luas 
(2) terjadi kenaikan permukaan air laut 
(3) kondisi cuaca/musim menjadi kurang stabil 
(4) terjadi fluktuasi produksi pertanian 

sehingga suplai bahan makanan terganggu 
 
57. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar 

wilayah ditentukan oleh … 
 

(1) Jenis kebutuhan 
(2) Jumlah penduduk antar tempat 
(3) Waktu tempuh antar tempat 
(4) Jarak antar tempat 

 
 
 
 

58. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa-
kota dalam teori Ulman (1987) adalah … 

 
(1) regional complementarity (wilayah yang 

saling melengkapi) 
(2) interventing opportunity (kesempatan untuk 

berintervensi) 
(3) spatial transfer ability (kemudahan 

pemindahan dalam ruang) 
(4) human interest (kepentingan manusia atau 

seseorang) 
 
59. Sumber daya budaya memiliki kekuatan yang 

dibangun dari komponen … 
 

(1) struktur bangunan modern yang ada di kota 
(2) fisik berupa benda-benda peninggalan 

purbakala 
(3) sistem pemerintah dari wilayah terendah 

sampai tertinggi 
(4) non-fisik berupa tradisi dan adat istiadat 

yang berlaku di masyarakat 
 
60. Teori sektor menyebutkan bahwa … 
 

(1) kegiatan industri dan perdagangan besar, 
tumbuh dan berkembang mengikuti jalur 
jalan, sungai atau rel kereta 

(2) harga tanah yang tinggi berada di bagian 
tepi luar kota 

(3) permukiman kelas bawah berada di sekitar 
kegiatan industri 

(4) zona penglaju berada di bagian terluar 
struktur kota
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IPS TERPADU 
 

KARET 
 

Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang tergabung dalam Internasional Tripartite Rubber Council, sepakat bekerja 
sama menahan penurunan harga karet alam. Tiga negara ini menyuplai 70 persen dari 9,7 juta ton kebutuhan karet 
alam dunia. Kesepakatan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dicapai dalam pertemuan khusus di Bangkok, Thailand.  
Kesepakatan yang dibuat tiga negara penghasil karet alam itu dapat menahan harga karet di atas 2 dollar AS per 
kilogram. Krisis global telah membuat harga karet terus merosot. Pada bulan Juni, harga karet alam 3,25-3,50 dollar 
AS per kilogram, tetapi pada bulan Oktober hanya 1,50 dollar AS per kilogram. 
 
Guna menahan penurunan harga karet, tiga negara mewujudkannya, antara lain, melalui skema manajemen suplai. 
Untuk mengendalikan suplai, disepakati peremajaan kebun karet dipercepat. Saat ini sudah dilakukan peremajaan 
terhadap 1.120.000 hektare kebun karet di tiga negara. Peremajaan akan ditingkatkan menjadi 1.690.000 hektare pada 
tahun 2009. Dengan peremajaan, diperkirakan suplai karet alam di pasar internasional pada tahun 2009 akan 
berkurang 215.000 ton. 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 61 
sampai nomor 63 
 
61. Negara tempat dicapainya kesepakatan seperti 

pada bacaan secara langsung letaknya 
bersebelahan dengan negara-negara … 

 
(A) Laos dan Burma 
(B) Vietnam dan Laos 
(C) Burma dan Vietnam 
(D) Kamboja dan Vietnam 
(E) Vietnam dan Malaysia 

 
62. Jika 30% dari suplai tiga negara tersebut berasal 

dari Indonesia, maka total nilai ekspor Indonesia 
berdasarkan harga pada bulan Oktober adalah … 

 
(A) 1,455 miliar dolar AS 
(B) 2,91 miliar dolar AS  
(C) 3,0555 miliar dolar AS 
(D) 4,365 miliar dolar AS 
(E) 10,185 miliar dolar AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Diketahui luas sebuah persegi dan trapesium 
sama dengan luas kebun karet yang direncanakan 
untuk diremajakan pada tahun 2009. Jika tinggi 
trapesium sama dengan sisi persegi, maka jumlah 
sisi sejajar dari trapesium tersebut adalah … 

 
(A)   130 satuan panjang 
(B)   260 satuan panjang 
(C) 1300 satuan panjang 
(D) 2600 satuan panjang 
(E) 3900 satuan panjang 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 64 
sampai nomor 65 
 
64. Perkebunan karet di Indonesia pertama kali 

diperkenalkan oleh Hofland pada tahun 1864 di 
daerah … 

 
(1) Pamanukan 
(2) Kediri 
(3) Ciasem 
(4) Sumedang   

 
65. Di pasar internasional, komoditas yang menjadi 

pembahasan dalam bacaan di atas berada dalam 
pasar … 

 
(1) monopoli 
(2) monopsoni 
(3) persaingan monopolistik 
(4) oligopoli
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PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL 
 

PT ABC memperoleh persetujuan kredit senilai Rp 5 triliun dari sindikasi dua bank untuk pembangunan jalan tol 
Cikampek–Palimanan. Bank Mandiri dan BCA menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai pengatur bersama 
(joint arranger) dalam proyek ini. Pembangunan jalan tol sepanjang 115 kilometer tersebut membutuhkan dana Rp 6,9 
triliun. Sindikasi dua bank tersebut akan mendanai Rp 5 triliun, sisanya berupa ekuitas perusahaan. Jumlah dana 
masing-masing yang akan diberikan Bank Mandiri dan BCA masih dalam tahap pembicaraan kedua bank tersebut. 
 
Ruas Cikampek-Palimanan merupakan yang terpanjang dari proyek tol lintas Jawa yang disebut Trans-Java, yang 
menghubungkan kota Merak di sebelah barat pulau Jawa dengan Banyuwangi di sebelah timur. PT ABC memiliki 
hak konsesi untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol tersebut untuk masa 35 tahun. 
 
Pembiayaan kepada PT ABC belum sampai pada tahap perjanjian kredit. Nilai kredit yang disiapkan Bank Mandiri 
dan BCA antara Rp 4,5 triliun dan Rp 5 triliun. Selain Cikampek-Palimanan masih ada tiga ruas jalan tol lagi yang 
diincar Bank Mandiri. Total alokasi kredit Bank Mandiri untuk pembiayaan tol pada tahun 2007 mencapai Rp 11 
triliun dan sudah tersalurkan Rp 7 triliun. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam  menjawab soal nomor 66 
sampai nomor 68 
 
66. Dalam bacaan disebutkan bahwa jalan tol lintas 

Jawa akan menghubungkan Merak di Barat dan 
Banyuwangi di sebelah Timur. Pada awal abad 19 
juga telah dibangun jalan oleh penguasa asing, 
yaitu … 

 
(A) Raffles untuk mempertahankan jalur 

perdagangan dari Malaka ke Maluku 
(B) Tjarda van Starkenborg untuk 

meningkatkan transportasi di Jawa 
(C) van den Bosch untuk mempermudah impor 

alat-alat untuk menunjang perluasan 
perkebunan 

(D) van Stein Calenfels untuk sarana ekspor 
(E) Daendels untuk mempertahankan Pulau 

Jawa dari serangan Inggris 
 
67. Kota di sebelah Timur seperti terdapat dalam 

bacaan dikenal sebagai salah satu pusat industri 
… 

 
(A) kertas  
(B) ikan kaleng 
(C) tekstil 
(D) ekstraktif 
(E) minyak goreng 

 
 
 
 
 
 

68. Jika volume kendaraan yang melewati ruas jalan 
tol yang disebut pada bacaan rata-rata 50.000 
kendaraan per bulan dengan biaya Rp6.000,00 per 
kendaraan, maka perbandingan penghasilan PT 
ABC per tahun terhadap biaya yang dikeluarkan 
per km adalah … 

 
(A) 6 
(B) 0,6 
(C) 0,06 
(D) 0,006 
(E) 0,0006 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 69 
sampai nomor 70 
 
69. Dalam bacaan disebut tentang dana-dana yang 

diperlukan untuk memperluas pembangunan 
jalan tol di Pulau Jawa. 

 
SEBAB 

 
Perluasan infrastruktur di Pulau Jawa dibutuhkan 
untuk mempermudah transportasi sarana 
pertahanan ke seluruh wilayah Indonesia. 

 
70. Prasarana yang akan dibangun sebagaimana 

dinyatakan dalam kalimat pertama pada bacaan 
di atas merupakan semi public good. 

 
SEBAB 

 
Jalan tol bersifat non rivalry tapi excludable (tidak 
non exclusive). 
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INDEKS HARGA SAHAM DI AS 
 
Saham–saham AS merosot, menyusul kekhawatiran bahwa rencana penyelamatan 700 miliar dolar AS yang disetujui 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS tidak akan cukup menggairahkan pasar kredit dan mencegah sebuah 
resesi. DPR memutuskan menyetujui paket penyelamatan tersebut dengan suara 263–171 setelah menolak rancangan 
undang-undang (RUU) versi awal dengan suara 228-205. Senat AS telah menyetujui paket yang sama dan telah 
ditandatangani oleh Presiden George W Bush. 
 
Indikator utama saham AS naik lebih dari satu persen sesaat setelah paket tersebut disetujui, namun kemudian 
merosot pada penutupan perdagangan. Indeks Standard & Poor”s 500 jatuh 15,05 poin, atau 1,5 persen menjadi 
1.099,23. Indeks Dow Jones dari saham-saham blue chips turun 157,47 poin, atau 1,50 persen, menjadi 10.325,48. 
Indeks komposit Nasdaq merosot 29,33 poin, atau 1,48 persen menjadi 1.947,39. 
 
Wells Fargo mengajukan penawaran Wachovia dengan sebuah penandatanganan dan persetujuan dewan untuk 
membeli Wachovia sebagai sebuah perusahaan “intact” (utuh) dalam sebuah merger saham-untuk-saham yang dapat 
dilakukan tanpa bantuan. Wachovia merekomendasikkan kepada para pemegang sahamnya untuk menerima 
penawaran dari Wells Fargo, di mana setiap saham biasa Wachovia dapat ditukar menjadi 0,2 saham biasa Wells 
Fargo, mencerminkan nilai 7 dolar AS per saham Wachovia. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam  menjawab soal nomor 71 
sampai ke nomor 73 
 
71. Di negara yang sedang mengalami kemerosotan 

seperti pada bacaan terdapat bentukan morfologi 
hasil pengikisan air yang terkenal di dunia, yaitu 
bentuk … 

 
(A) air terjun Niagara 
(B) ngarai Grand Canyon 
(C) lembah Tennessy 
(D) pantai Waikiki 
(E) terusan Panama 

 
72. Jika seorang investor memiliki 25 lot (1 lot = 500 

lembar) saham Wachovia, maka banyaknya saham 
Wachovia yang dimilikinya sama dengan …  
saham Wells Fargo dengan nilai sebesar … 

 
(A) 2500 lot ; $87.500 
(B) 25 lot ; $87.500 
(C) 25 lot ; $17.500 
(D) 5 lot ; $87.500 
(E) 5 lot ; $17.500 

 
73. Di Indonesia, komoditas yang disebut pertama 

dalam bacaan di atas saat ini diperdagangkan di 
… 

 
(A) Bank Indonesiaa   (D)     Bank Umum 
(B) Bursa Efek Jakarta   (E)      Bapepam 
(C) Bursa Efek Indonesia 

 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 74 
 
74. Dari semua perusahaan yang diuraikan pada 

bacaan hanya Wells Fargo yang dapat dikenali 
sebagai perusahaan yang produk usahanya dapat 
digambarkan dengan simbol area. 

 
        SEBAB 

 
Wells Fargo sebagai badan usaha jika ditampilkan 
pada peta juga akan tergambar dengan simbol 
area. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 75 
 
75. Amerika Serikat yang saham-sahamnya merosot 

seperti tercantum dalam bacaan, pada akhir 
Perang Dunia II ketika Jepang menyerah kalah, 
sudah mengadakan perundingan perdamaian 
dengan kepala-kepala negara … 

 
(1) Inggris    
(2) Perancis   
(3) Uni Soviet 
(4) Spanyol 
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       Mata Ujian SEJARAH  nomor 21 sampai nomor 40 
       Mata Ujian GEOGRAFI nomor 41 sampai nomor 60 
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EKONOMI 
 

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 
sampai nomor 10 
 
1. Penentuan harga jual dan penetapan upah pekerja 

merupakan ruang lingkup dari ilmu ekonomi … 
 

(A) makro 
(B) mikro 
(C) teori 
(D) terapan 
(E) deduktif  

 
2. Pada tahun 1950, Pemerintah RI  pernah 

melakukan kebijakan yang dikenal dengan 
kebijakan gunting Sjafrudin, yaitu uang yang 
nilainya Rp 5,00 ke atas nilainya dipotong 50%. 
Hal ini merupakan kebijakan moneter yang 
dinamakan … 

 
(A) kebijakan kredit selektif 
(B) kebijakan uang ketat 
(C) kebijakan sanering 
(D) kebijakan cadangan kas 
(E) politik diskonto 

 
3. Cost push inflation terjadi karena … 
 

(A) kenaikan UMR  
(B) depresiasi rupiah 
(C) defisit APBN 
(D) turunnya suku bunga 
(E) turunnya tarif pajak 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pernyataan dibawah ini dibuat berdasarkan 3 
bagan kurva Lorenz di atas. Manakah  yang 
termasuk pernyataan yang BENAR? 

 
(A) Keadaan negara A dan B lebih baik dari 

keadaan negara C 
(B) Keadaan negara B dan C lebih baik dari 

keadaan negara A 
(C) Keadaan negara C dan A lebih baik dari 

keadaan negara B 
(D) Diantara ke 3 negara, keadaan negara C 

adalah yang terbaik 
(E) Diantara ke 3 negara, keadaan negara C 

adalah yang terburuk 

 

output nasional 

jumlah keluarga 

Negara: A Negara: B 

 

jumlah keluarga 

output nasional 

Negara: C 

output nasional 

jumlah keluarga 

 

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

http://pak-anang.blogspot.com/?spref=simak2009


Kode Naskah Soal: 947 

________________________________________________________________________________________________________ 
© Universitas Indonesia                                                                                                                         Halaman 2 dari 12 halaman 

5. Pernyataan berikut ini benar, kecuali … 
 

(A) kurva MC akan memotong AVC pada saat 
AVC minimum 

(B) kurva AFC akan semakin kecil dengan 
bertambahnya junlah produksi 

(C) kurva MC akan memotong AC pada saat 
kurva maksimum 

(D) kurva MC tidak memotong kurva AC 
maupun AVC 

(E) kurva VC akan memotong AVC pada saat 
AVC minimum 
 

6. Pada saat harganya Rp400,00 per unit, jumlah 
permintaannya 1.000 unit.  Namun, jika harga 
dinaikkan menjadi Rp600,00 per unit maka jumlah 
permintaannya menjadi 800 unit. Berdasarkan 
keterangan tersebut, maka koefisien elastisitas 
permintaannya dalam nilai absolut adalah … 

 
(A) 0,1     
(B) 0,4   
(C) 0,8 
(D) 2,0 
(E) 2,5 

 
7. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output 

dengan average total cost sebesar Rp15.000,00. Agar 
mampu berproduksi perusahaan harus 
mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000,00. 
Maka, besarnya average variable cost adalah … 

 
(A) Rp  5.000,00 
(B) Rp10.000,00 
(C) Rp15.000,00 
(D) Rp20.000,00 
(E) Rp25.000,00 

 
8. Konsep efisiensi produksi yang ditunjukkan pada 

Kurva Kemungkinan Produksi (Production 
Possibility Curve = PPC) terjadi ketika terdapat … 

 
(A) kombinasi output yang tidak dapat dicapai 

di luar PPC 
(B) pergerakan di sepanjang PPC 
(C) titik-titik di dalam PPC 
(D) pergeseran PPC  
(E) pergeseran PPC ke kiri 
 
 

9. Saat ini, dunia sedang mengalami krisis keuangan 
global. Krisis ini menyebabkan bank sentral 
sebagai otoritas moneter terpaksa menyiapkan 
rencana-rencana untuk menstabilkan mata uang, 
baik dengan cara menaikkan ataupun 
menurunkan nilai tukar (kurs).  
Menguatnya/naiknya nilai tukar akibat kebijakan 
otoritas moneter dinamakan dengan … 

 
(A) regresi  
(B) resesi 
(C) represi 
(D) apresiasi 
(E) revaluasi 
 

10. Berikut ini adalah data-data keuangan yang 
dimiliki PT. Terang Bulan tahun 2007: 
· Persediaan 1 Januari 2007 Rp12.500.000 
· Pembelian   Rp34.000.000 
· Retur pembelian  Rp  6.000.000 
· Potongan pembelian  Rp  4.500.000 
· Retur penjualan   Rp  3.000.000 
· Potongan penjualan  Rp  1.500.000 
· Persediaan 31 Desember 2007 Rp  9.300.000 
 
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka HPP 
PT. Terang Bulan untuk tahun 2007 adalah … 

 
(A) Rp37.200.000 
(B) Rp26.700.000 
(C) Rp25.200.000 
(D) Rp23.700.000 
(E) Rp22.200.000 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 11 
sampai nomor 15 
 
11. Pemecahan masalah ekonomi menurut beberapa 

pakar dapat terselesaikan dengan  bergantung 
kepada sistem ekonomi yang dianut masyarakat 
di sebuah negara. 

 
SEBAB 

 
Sistem ekonomi yang berlaku di Eropa Barat 
adalah Sistem Ekonomi Etatisme. 
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12. Persamaan GNP = P1Q1 + P2Q2 + …….. + PnQn 
adalah metode pendapatan nasional dengan 
pendekatan produksi. 

 
SEBAB 

 
Dalam pendekatan pengeluaran GNP dihitung 
dengan menjumlahkan konsumsi, investasi 
pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. 

 
13. Harga yang terbentuk di pasar monopoli 

merupakan harga yang dinginkan oleh produsen. 
 

SEBAB 
 

Dalam pasar monopoli, produsen dapat 
memengaruhi harga pasar price setter. 

 
14. Jika nilai kurs valuta dibiarkan secara bebas 

ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan 
pemerintah maka disebut dengan sistem kurs 
bebas. 

 
SEBAB 

 
Jika suatu negara menganut sistem kurs bebas 
maka nilai mata uang dalam negerinya cenderung 
tidak pernah stabil karena berjalan sesuai dengan 
mekanisme pasar. 

 
15. Jika persediaan barang dagangan awal dihitung 

terlalu besar, maka laba akan terlalu besar. 
 

SEBAB 
 

Persediaan barang dagangan awal akan 
mengurangi harga pokok penjualan. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 16 
sampai nomor 20 

 
16. Masalah inti ekonomi adalah  kelangkaan. 

Kelangkaan ini mencakup masalah … 
 

(1) jumlah  
(2) mutu  
(3) tempat 
(4) waktu 

 

17. Upaya berikut ini yang bertujuan untuk 
meningkatkan hasil produksi secara ekstensifikasi 
adalah … 

 
(1) Dalam rangka memenuhi importir luar 

negeri yang meningkat, PT Sewu membuka 
pabrik baru untuk meningkatkan 
produksinya. 

(2) PT Sabar setiap tahun melakukan training 
bagi karyawannya, agar dapat 
meningkatkan produktifitas kerja. 

(3) Pemda Kalimantan Barat dalam upaya 
meningkatkan hasil beras di daerahnya 
telah membuka lahan pertanian baru. 

(4) Pak Probo dalam usaha meningkatkan hasil 
pertaniannya, melakukan sistem tumpang 
sari. 

 
18. Di bawah ini yang merupakan fungsi uang adalah 

… 
 

(1) alat satuan hitung       
(2) alat pembayaran  
(3) alat tukar 
(4) alat investasi 

 
19. Sumber penerimaan pemerintah pusat dari sektor 

pajak adalah berupa … 
 

(1) Pajak Penghasilan (PPh) 
(2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
(3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
(4) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

 
20. Berikut ini yang berhubungan dengan kurva 

indiferensi (indifference curve) adalah … 
 
(1) semakin jauh kurva indiferensi dari titik 

asal maka tingkat kepuasannya semakin 
tinggi 

(2) semakin langka suatu barang maka akan 
semakin mahal 

(3) kurva indiferensi tidak saling berpotongan 
(4) semakin langka suatu barang maka 

permintaan barang semakin tinggi 
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SEJARAH 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 21 
sampai nomor 30 

 
21. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian 

telah mengenal aturan pembagian kerja, karena … 
 

(A)  mereka telah hidup menetap 
(B)  merupakan masyarakat dengan kehidupan 

food producing  
(C)  teknologi perundagian memerlukan tenaga 

yang memiliki keahlian khusus  
(D)  budaya undagi dapat diproduksi oleh 

masyarakat yang telah maju  
(E)  hidup dalam kelompok-kelompok suku  

 
22. Kamadhatu merupakan bagian Candi Borobudur 

yang paling bawah. Bagian tersebut 
menggambarkan … 

 
(A)  hubungan manusia dengan manusia   
(B)  keterikatan manusia oleh karma atau nafsu  
(C)  cerita-cerita tentang Jatakamala  
(D)  keterikatan manusia oleh rupa danbentuk  
(E)  keinginan manusia untuk masuk Nirwana 

 
23. Penyebaran agama Islam berkembang pesat sejak 

sekitar abad ke-13 M. Hal tersebut disebabkan 
oleh beberapa faktor, kecuali … 

 
(A)  Islam bersifat terbuka dan penyebarannya 

dapat dilakukan oleh setiap orang muslim   
(B)  penyebaran Islam dilakukan secara damai  
(C)  Islam tidak membedakan kedudukan 

seseorang dalam masyarakat  
(D)  para ulama merupakan perantara umat 

manusia dengan Tuhan yang dipujanya  
(E)  ajaran Islam berupaya untuk menciptakan 

kesejahteraan kehidupan masyarakat 
melalui kewajiban zakat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Kebijakan sistem culture stelsel  merupakan 
gagasan dari Johanes van den Bosch dan secara 
umum diterapkan di Pulau Jawa. Pelaksanaan 
sistem tanam paksa dilatarbelakangi oleh hal-hal 
berikut, kecuali … 

 
(A)  beban hutang yang ditinggalkan VOC 
(B)  pemisahan diri dari Belgia tahun 1830 
(C)  sistem perdagangan yang tidak berjalan 

sepenuhnya 
(D)  peperangan melawan Diponegoro 
(E)  tersendatnya pelaksanaan system pajak 

tanah 
 

25. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi 
munculnya kebangkitan Nasional di Indonesia, 
salah satunya adalah … 

 
(A)  akibat pelaksanaan politik Gubernur 

Jenderal de Jong 
(B)  pengaruh terbitnya buku Max Havelar 
(C)  kemenangan Jepang atas Cina  tahun 1905 
(D)  penderitaan bangsa Indonesia 
(E)  tampilnya golongan terpelajar 

 
26. Serangan tentara Jepang pada 1 Maret 1942 atas 

Pulau Jawa tidak dapat dibendung oleh pasukan 
Belanda, sehingga pada 8 maret 1942, Jenderal Ter 
Poorten, Panglima tentara Sekutu di Hindia 
Belanda memutuskan untuk menyerah tanpa 
syarat di kota … 

 
(A)  Bandung 
(B)  Cianjur 
(C)  Subang 
(D)  Tasikmalaya 
(E)  Kuningan 
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27. Pada  tanggal 13 Desember 1957, PM. Djuanda 
menyatakan deklarasi yang dikenal “Deklarasi 
Djuanda”, isi pokok deklarasi tersebut adalah … 

 
(A) persatuan partai-partai politik 
(B) deklarasi partai pemenng pemilu 
(C) deklarasi keamanan Indonesia 
(D) deklarasi Berdikari 
(E) pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau 

di seluruh perairan Indonesia merupakan  
wilayah integral RI 

 
28. Asean adalah organisasi kerjasama regional 

negara-negara Asia Tenggara yang berdiri pada 
tanggal 8 Agustus 1967 , di bawah ini adalah 
negara-negara pendiri Asean, kecuali … 

 
(A)  Singapura 
(B)  Indonesia 
(C)  Malaysia 
(D)  Thailand 
(E)  Kamboja 
 

29. Pemisahan Timor-Timor dari Indonesia menjadi 
negara merdeka, terjadi pada masa pemerintahan 
presiden … 

 
(A)  Habibie 
(B)  Soekarno 
(C)  Abdurahman Wahid 
(D)  Megawati Soekarnoputri 
(E)  Soeharto 

 
30. Kebudayaan Romawi dan Kebudayaan 

Yunani memberikan sumbangan besar pada 
pembentukan kebudayaan Eropa modern. 
Salah satu negara polis terkenal di Yunani 
adalah Athena.  Di Athena ilmu pengetahuan 
dapat berkembang dengan  pesat karena … 

 
(A)  orang Athena banyak berlayar, maka 

banyak pengalaman dan pengetahuan 
(B)  negara polis Athena bersifat 

demokratis, banyak memberikan 
kebebasan kepada rakyatnya. 

(C)  di Athena banyak hidup ahli 
pengetahuan 

(D)  orang Athena banyak bergaul dengan 
bangsa lain, karena itu pengetahuannya 
berkembang 

(E)  orang Athena lebih bergairah dalam 
menuntut pengetahuan 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 31 
sampai nomor 35 
 
31. Pada awal masa kepresidenannya, Soeharto 

banyak dibantu oleh para ahli ekonomi dari 
Universitas Indonesia. 
 

SEBAB 
 

Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh 
Soeharto dimulai dari memperkuat pembangunan 
pertanian. 

 
32. Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker dan 

Cokroaminoto sebagai tokoh-tokoh utama Indische 
Partij dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke 
Belanda pada tahun 1919. 
 

SEBAB 
 

Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto 
Mangunkusumo adalah tokoh-tokoh Indische 
Partij yang menolak dilakukannya perayaan 
peringatan seratus tahun kemerdekaan Belanda 
dari penjajahan Perancis. 

 
33. Perang Aceh meletus akibat serangan pasukan 

Belanda terhadap ibukota kesultanan Aceh, 
Kutaraja, pada tahun 1873. 
 

SEBAB 
 

Menurut Traktat London 1824, Belanda 
diperbolehkan melakukan campur tangan di 
Aceh. 

 
34. Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks 

dengan adanya campur tangan pihak-pihak 
tertentu seperti RRC dan Vietnam. 

 
SEBAB 

 
Penyelesaian masalah Kamboja dilakukan di 
Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988 di 
kota Bandung.  
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35. Disamping membawa dampak yang positif bagi 
peningkatan hasil pertanian, ternyata revolusi 
hijau telah dianggap juga sebagai ancaman 
tersembunyi bagi kelangsungan pertanian di masa 
mendatang. 
 

SEBAB 
 

Suatu wilayah pertanian yang luas apabila 
ditanami varietas yang terbatas, maka ada 
kemungkinan daerah tersebut menjadi rawan 
terhadap ancaman hama penyakit. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 36 
sampai nomor 40 
 
36. Kebangkitan pergerakan nasional wilayah-

wilayah jajahan pada umunya dilatarbelakangi 
oleh … 
 

(1) faktor kejayaan pada masa lampau 
(2) faktor senasib dan sepenanggungan 
(3) lahirnya golongan cerdik pandai 
(4) keberhasilan Jepang dalam kolonialisasi 

Asia Timur Raya 
 
37. Seperti umat beragama lainnya, umat Budha juga 

mengenal apa yang dinamakan tempat suci. 
Beberapa tempat suci umat Budha yang 
berhubungan dengan Sidarta Gautama adalah … 
 
(1) Taman Lumbini 
(2) Benares 
(3) Bodgaya 
(4) Sungai Gangga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Kebijakan ekonomi liberal yang berlaku sejak 1870 
memunculkan banyak perkebunan swasta, yang 
berakibat … 

 
(1) munculnya perkebunan swasta diseluruh 

Hindia Belanda 
(2) munculnya kelompok buruh perkebunan 
(3) munculnya kaum pengusaha pribumi 
(4) munculnya alat transportasi kereta api 

 
39. Pulau Bangka lokasi film Laskar Pelangi, dalam 

sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia dikenal 
juga sebagai tempat diasingkannya tahanan-
tahanan politik pejuang kemerdekaan. Di bawah 
ini ada beberapa tokoh pejuang kemerdekaan 
yang pernah diasingkan ke Pulau Bangka, kecuali 
… 
 
(1) Sjahrir 
(2) Syafrudin Prawiranegara 
(3) Moh Hatta 
(4) Tan Malaka 

 
40. Politik etis yang dirancang Van Deventer pada 

akhir abad 19 untuk memajukan pribumi,  antara 
lain dengan … 
 
(1) pendidikan 
(2) irigasi  
(3) transmigrasi 
(4) reformasi 
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GEOGRAFI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 41 
sampai nomor 51 
 
41. Penyebab terjadinya interaksi antar wilayah 

adalah karena … 
 

(A) potensi antar wilayah seimbang 
(B) ada wilayah yang mengalami kesulitan 

menjual hasil produksinya 
(C) tidak ada wilayah yang dapat memenuhi 

seluruh kebutuhannya sendiri 
(D) kebutuhan penduduk untuk bertemu dan 

melakukan interaksi dengan penduduk dari 
tempat lain 

(E) untuk memanfaatkan sarana dan prasarana 
transportasi 

 
42. Teori konsentris Burgess menetapkan bahwa zona 

peralihan biasanya dihuni oleh mereka yang 
secara ekonomi memiliki kemampuan … 

 
(A) tinggi, karena bekerja sebagai pemilik 

kegiatan industri 
(B) sedang, karena bekerja sebagai manajer 
(C) kurang mampu, karena bekerja sebagai 

buruh industri 
(D) sangat kurang, karena tidak mempunyai 

pekerjaan tetap 
(E) tidak berhubungan dengan kemampuan 

ekonomi penduduk 
 
43. Pada peta tanpa skala, diketahui jarak A-B adalah 

5 cm. Pada peta dengan skala 1 : 100.000, jarak 
yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta A-B 
adalah … 

 
(A) 1 : 150.000 
(B) 1 : 200.000 
(C) 1 : 400.000 
(D) 1 : 600.000 
(E) 1 : 100.000 

 
 
 
 
 
 

44. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah 
ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  gambar piramida penduduk 
stasioner di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
penduduk yang berusia … 

 
(A) belum produktif lebih besar dari yang 

berusia poduktif 
(B) muda seimbang dengan penduduk usia tua 
(C) tidak produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(D) belum produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(E) muda lebih banyak daripada usia tua 
 

45. Letak Indonesia di sekitar khatulistiwa 
menyebabkannya memiliki beberapa ciri iklim 
sebagai berikut, kecuali … 

 
(A) memiliki dua musim, penghujan dan 

kemarau 
(B) dipengaruhi oleh angin musim 
(C) suhu udara antara siang dan malam hari 

tidak banyak berbeda 
(D) curah hujan merata sepanjang tahun 
(E) matahari bersinar sepanjang tahun 

 
 
 
 
 
 

Laki-laki Perempuan 
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46. Zona neritik sangat kaya akan flora dan fauna, 
karena … 

 
(A) terletak di dasar laut 
(B) merupakan zona pembatas dasar laut dan 

permukaan laut 
(C) terletak di bagian atas zona air laut 
(D) tidak terjangkau oleh sinar matahari 
(E) suhu airnya lebih rendah dari zona lainnya 
 

47. Pada umumnya danau berisi air tawar, namun 
ada juga yang berisi air asin (mirip dengan air 
laut) seperti pada danau Laut Mati. Terjadinya 
danau air asin karena dipengaruhi oleh faktor … 

 
(A) adanya perembesan air laut dari dalam 

tanah 
(B) tanah di sekitar danau memiliki kadar 

garam yang tinggi 
(C) ada persambungan dengan jalur air laut 
(D) tingginya tingkat penguapan dan sedikit 

pelepasan air 
(E) banyaknya sungai yang memasok air ke 

danau 
 

48. Di lapisan Troposfer terjadi penurunan suhu jika 
semakin naik ketinggiannya. Hal ini disebabkan 
lapisan … 

 
(A) Troposfer kurang menyerap radiasi 

gelombang pendek dari cahaya matahari 
(B) Troposfer banyak menyerap radiasi 

gelombang pendek dari cahaya matahari 
(C) bagian bawah Troposfer lebih banyak 

menerima panas dari cahaya matahari 
(D) bagian atas Troposfer tidak mampu 

menyerap panas matahari 
(E) bagian atas Troposfer mengalami tekanan 

dari lapisan di atasnya 
 
49. Gejala deurbanisasi terjadi karena … 
 

(A) kehidupan perekonomian di pedesaan tidak 
sebaik di perkotaan 

(B) lingkungan permukiman di perkotaan lebih 
menarik daripada di pedesaan 

(C) tanah lebih mudah didapatkan di daerah 
pedesaan 

(D) harga tanah di kota lebih tinggi daripada di 
wilayah pinggirannya 

(E) kehidupan yang lebih baik dirasakan bisa 
didapat di perkotaan 

50. Pemanfaatan dataran endapan di sekitar muara 
Sungai Barito dan Sungai Mahakam untuk 
persawahan pasang surut mengandalkan sumber 
air yang berasal dari … 

 
(A) laut 
(B) hujan 
(C) tanah 
(D) sungai 
(E) sungai dan air laut 

 
51. Dua manfaat yang paling utama sungai-sungai di 

Pulau Kalimantan adalah sebagai … 
 

(A) sumber air minum dan sumber air irigasi 
(B) sumber air irigasi dan sarana transportasi 

air 
(C) sumber air irigasi dan tempat penambangan 

emas 
(D) sarana transportasi dan sumber air minum 
(E) sarana transportasi dan tempat 

penambangan emas 
 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 52 
sampai nomor 54 
 
52. Perilaku remaja di desa yang mengikuti pola 

perilaku remaja di kota adalah salah satu bentuk 
interaksi dari kota-desa. 

 
SEBAB 

 
Salah satu fungsi desa adalah sebagai hinterland 
dari kota. 

 
53. Semakin jauh letak pasar dari tempat produksi, 

semakin sedikit jumlah barang yang terjual. 
 

SEBAB 
 

Biaya transportasi dan harga satuan produksi 
semakin tinggi. 

  
54. Jenis usaha tani hortikultura dapat berkembang di 

wilayah perkotaan. 
 

SEBAB 
 

Jenis usaha tani hortikultura memerlukan tanah 
yang luas. 

 
 

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

http://pak-anang.blogspot.com/?spref=simak2009


Kode Naskah Soal: 947 

________________________________________________________________________________________________________ 
© Universitas Indonesia                                                                                                                         Halaman 9 dari 12 halaman 

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 
sampai nomor 60 
 
55. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala 

pemanasan global adalah … 
 

(1) areal gurun pasir menjadi bertambah luas 
(2) terjadi kenaikan permukaan air laut 
(3) kondisi cuaca/musim menjadi kurang stabil 
(4) terjadi fluktuasi produksi pertanian 

sehingga suplai bahan makanan terganggu 
 
56. Jika terjadi pergeseran lempeng benua sehingga 

lokasi Ujung Kulon Banten bergeser ke posisi 30º 
lintang selatan, maka kondisi iklim yang mungkin 
dijumpai di Ujung Kulon adalah … 

 
(1) curah hujannya relatif besar 
(2) akan sering mengalami gangguan badai 

siklon tropis  
(3) suhu udara senantiasa tinggi 
(4) akan mengalami empat musim 
 

57. Pola persebaran permukiman di wilayah 
pedesaan dipengaruhi oleh … 

 
(1) morfologi wilayahnya 
(2) kerapatan jaringan jalannya 
(3) tingkat kesuburan tanahnya yang tidak 

merata 
(4) kepadatan penduduknya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar 
wilayah ditentukan oleh … 

 
(1) jenis kebutuhan 
(2) jumlah penduduk antar tempat 
(3) waktu tempuh antar tempat 
(4) jarak antar tempat 

 
59. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kanada yang 

relatif rendah berkaitan dengan hal-hal berikut … 
 

(1) arus migrasi keluar kecil                
(2) arus migrasi masuk kecil 
(3) tingkat kematian rendah                   
(4) tingkat kelahiran rendah 
 

60. Fauna Asiatis memiliki ciri sebagai berikut … 
 

(1) binatang menyusuinya besar-besar 
(2) jenis ikan air tawar banyak 
(3) jenis burung berwarna-warna sedikit 
(4) terdapat banyak burung berwarna 
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IPS TERPADU 
 
 

BUDIDAYA PERIKANAN 
 
Pemerintah berjanji akan mengoptimalkan budidaya perikanan. Produk budidaya perikanan merupakan alternatif 
bagi pencapaian ketahanan pangan nasional. 
 
Beberapa produk budidaya perikanan unggulan adalah udang, rumput laut, kerapu, bandeng, kerang, patin, lele, 
gurami, mas, kakap, dan kepiting. Produksi budidaya perikanan menunjukkan kecenderungan meningkat dalam 
beberapa tahun terakhir. Total produksinya tahun 2005 sebesar 2,18 juta ton, tahun 2006 adalah 2,68 juta ton, dan 
tahun 2007 adalah 3,18 juta ton. 
 
Program revitalisasi perikanan yang dicanangkan  pemerintah sejak tahun 2005  antara lain meliputi revitalisasi 
tambak udang dan pengolahan rumput laut. Namun, program itu hingga kini belum mencapai target. Target 
produksi udang tahun 2007 410.000 ton, terealisasi baru 352.000 ton. Realisasi produksi rumput laut 1,62 juta ton dari 
target 1,7 juta ton. 
 
Rumput laut potensial dikembangkan sebagai sumber pangan, dan juga sumber energi untuk biofuel. Luas areal 
potensial untuk budidaya rumput laut 1.110.900 hektar (ha), tetapi  budidaya rumput laut baru 222.180 ha atau 20 
persen. Sementara itu, industri pengolahan belum berkembang, baru 15 persen dari total produksi rumput laut 
diolah di dalam negeri, selebihnya diekspor sehingga tidak menguntungkan. 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 61 
sampai nomor 63 
 
61. Sulawesi Selatan kini terkenal sebagai wilayah 

yang mempunyai produk unggulan, yaitu rumput 
laut. Di wilayah ini, yaitu di Kota Makassar, 
terdapat sebuah benteng peninggalan kolonial 
Belanda yang terkenal dengan nama … 

 
(A) Victoria  (D)     De Kock 
(B) New Amsterdam (E)      Duurstede 
(C) Rotterdam 

 
62. Jika pada tahun 2007 semua areal potensial untuk 

kegiatan budidaya rumput laut dapat 
dimanfaatkan, maka produksi rumput laut yang 
dapat diekspor adalah … 

 
(A) 1,215 juta ton  
(B) 1,62 juta ton  
(C) 6,48 juta ton 
(D) 6,885 juta ton 
(E) 8,1 juta ton 

 
63. Kurva penawaran komoditas tersebut dalam 

alinea pertama pada bacaan di atas bersifat … 
 

(A) elastis sempurna 
(B) sangat elastis  
(C) elastis uniter 
(D) inelastis 
(E) mempunyai elastisitas yang tak terhingga 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 64 
sampai nomor 65 
 
64. Rumput seperti pada bacaan sangat sesuai 

dibudidayakan di muara sungai Ci Liwung. 
 

SEBAB 
 

Di muara Ci Tarum dengan potensi endapan 
aluvialnya juga dibudidayakan rumput seperti 
pada bacaan. 
 

65. Hal yang dikemukakan dalam kalimat terakhir 
alinea kedua bacaan di atas akan menyebabkan 
kurva penawaran suatu barang bergeser ke kanan. 

 
SEBAB 

 
Kurva penawaran barang berbentuk naik dari kiri 
bawah ke kanan atas. 
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PERMINTAAN MINYAK AS 
 
Permintaan minyak AS selama Agustus 2008 turun 975 ribu barel per hari dibandingkan perkiraan sebelumnya dan 
turun 1,758 juta barel per hari dibandingkan awal tahun. Menurut Lembaga Informasi Energi (EIA) konsumsi minyak 
terendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya sejak Desember 2001. Permintaan minyak di AS turun sampai 4,8 
persen dari perkiraan awal EIA sebesar 20,242 juta barel per hari menjadi permintaan akhir sebesar 19,267 juta barel 
per hari dan 8,4 persen lebih kecil dari permintaan sebesar 21,034 juta barel per hari pada awal tahun. 
 
Permintaan bensin untuk Agustus turun sampai 303 ribu barel per hari, atau 3,2 persen menjadi 9,090 juta barel per 
hari, tingkat bulanan terendah sejak 2001 dan turun 492 ribu barel per hari sejak awal tahun. Pemakaian jalan tol di 
AS selama Agustus turun 15 juta mil atau 5,6 persen, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya karena 
tingginya harga bensin dan melemahnya perekonomian. 
 
Permintaan minyak olahan lebih rendah 565 ribu barel per hari atau turun 13,4 persen menjadi 3,657 juta barel per 
hari, angka terlemah sejak 1999. Konsumsi bahan bakar jet naik 3,3 persen atau 51 ribu barel per hari menjadi 1,611 
juta barel per hari, namun permintaan itu paling rendah sejak 1998. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 66 
sampai nomor 68 
 
66. Kepala negara yang mengalami penurunan 

permintaan minyak pada bacaan berhasil 
mendamaikan konflik antara Mesir dan Israel 
melalui suatu perjanjian, yaitu … 

 
(A) Jimmy Carter dengan perjanjian Camp 

David 
(B) Ronald Reagan dengan perjanjian Cape 

Canaveral 
(C) Richard Nixon dengan perjanjian Camp 

David 
(D) George Bush dengan perjanjian Camp 

Canaveral 
(E) Bill Clinton dengan perjanjian Camp David 

 
67. Diketahui suatu himpunan terdiri atas digit-digit 

pembentuk bilangan terbesar (dalam juta) pada 
alinea pertama. Banyaknya himpunan bagian 
yang dapat dibuat dari himpunan tersebut ialah 
… 

 
(A) 2.048  
(B) 512  
(C) 128 
(D) 32 
(E) 8 

 
68. Dunia, khususnya negara-negara Eropa Barat dan 

Amerika Serikat, pernah mengalami krisis minyak 
seiring dengan diberlakukannya embargo minyak 
negara-negara Arab pada tahun 1974. Embargo ini 
terjadi karena … 

 

(A) cadangan minyak di negara-negara Arab 
menipis 

(B) Israel menolak berdamai dengan negara-
negara Arab terkait dengan kasus Palestina 

(C) Eropa Barat dan Amerika Serikat menolak 
kenaikan harga minyak yang ditawarkan 
negara-negara Arab. 

(D) negara-negara Arab menghendaki 
diberlakukannya gencatan senjata terkait 
dengan Perang Yom Kippur 

(E) negara-negara Eropa Barat dan Amerika 
Serikat dinilai mendukung Israel dalam 
konfrontasinya dengan negara-negara Arab. 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 69 
 
69. Hal yang dikemukakan alinea pertama pada 

bacaan di atas, ceteris paribus, akan menyebabkan 
harga keseimbangan turun dan jumlah 
keseimbangan berkurang. 

 
SEBAB 

 
Kalau harga suatu barang turun, maka jumlah 
barang yang diminta bertambah. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 70 
 
70. Pada alinea dua dalam bacaan terdapat uraian 

yang mengandung makna tentang … 
 

(1) jarak 
(2) aksesibilitas 
(3) amenitas/fasilitas 
(4) hubungan antara dua titik di permukaan 

bumi 
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KRISIS EKONOMI GLOBAL 
 
 
Dampak krisis sektor keuangan global yang mulai menyebar dari Amerika Serikat kini telah melintas ke sektor riil 
negara itu tepatnya ke industri otomotif. Pada penutupan perdagangan saham di Wall Street, harga saham General 
Motors Corp (GM) turun ke tingkat terendah dalam kurun 58 tahun terakhir. Mundurnya industri otomotif yang 
mulai dirasakan AS meluas ke seluruh dunia dan diprediksi menghancurkan permintaan pada produk itu di 
sepanjang 2009. 
 
Saham GM sempat terperosok 33 persen di tingkat 4,65 dolar AS, sehingga kapitalisasi pasarnya menyentuh tingkat 
terendah sejak 1929. Saham GM akhirnya ditutup anjlok 32 persen pada 4,76 dolar AS per saham di Bursa Saham 
New York (NYSE). Saham raksasa otomotif lainnya, Ford Motor Co, juga turun hingga 24 persen ke tingkat terendah 
dalam kurun 26 tahun terakhir. Saham Ford ditutup di tingkat 2,18 dolar AS atau turun 20 persen dari harga semula. 
 
Suatu lembaga pemberi referensi bisnis yang dipakai banyak industri dunia untuk menyiapkan langkah bisnisnya 
mengingatkan bahwa tidak satu pun kawasan di dunia kebal terhadap dampak krisis ekonomi global yang telah 
menimpa negara-negara maju lebih keras dari pada yang dirasakan negara-negara berkembang. 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 71 
sampai nomor 73 
 
71. Perusahaan otomotif Amerika Serikat, Ford Motor 

Co, 58 tahun terakhir mengalami penurunan 
saham terendah. Pusat industri mobil ini ada di … 

 
(A) Los Angeles 
(B) New York 
(C) Detroit 
(D) Boston 
(E) Miami 

 
72. Diketahui suatu himpunan terdiri atas digit-digit 

pembentuk harga penutupan saham GM dan 
saham Ford. Jika dari angka-angka tersebut 
dibentuk suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka 
(angka boleh sama), maka banyaknya bilangan 
yang dapat dibuat yang lebih besar dari 600 
adalah … 

 
(A) 60   
(B) 72   
(C) 96 
(D) 108 
(E) 120 

 
 
 
 
 
 
 

73. Di Indonesia, komoditas  yang diperdagangkan 
sebagaimana dikemukakan dalam kalimat kedua 
bacaan di atas dapat dibeli di … 

 
(A) Bursa Efek Jakarta 
(B) Bursa Efek Indonesia 
(C) Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 
(D) Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Makassar 
(E) Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, 

dan Bursa Efek Makassar 
 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 74 
sampai nomor 75 
 
74. Tempat perdagangan saham seperti pada bacaan 

lokasinya adalah di wilayah Amerika Bagian 
Timur. 

 
SEBAB 

 
Tempat perdagangan saham yang disebut dalam 
bacaan dalam tampilan peta diberi  simbol area. 

 
75. Di  negara yang disebut pada bacaan hanya 

terbagi dalam dua wilayah waktu saja. 
 

SEBAB 
 

Panjang jarak San Francisco – New York jauh lebih 
pendek dibanding panjang jarak Sabang – 
Merauke. 
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MATA UJIAN : EKONOMI, SEJARAH, GEOGRAFI DAN IPS TERPADU 
TANGGAL UJIAN : 1 MARET 2009 
WAKTU : 90 MENIT 
JUMLAH SOAL : 75 

______________________________________________________________________________________  
 
  Keterangan  : Mata Ujian EKONOMI  nomor   1 sampai nomor 20 
       Mata Ujian SEJARAH  nomor 21 sampai nomor 40 
       Mata Ujian GEOGRAFI nomor 41 sampai nomor 60 
       Mata Ujian IPS TERPADU nomor 61 sampai nomor 75 
 

EKONOMI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 
sampai nomor 11 
 
1. Apa saja barang dan jasa yang diproduksi sangat 

dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Dalam Sistem 
Ekonomi Pasar Bebas, barang dan jasa yang akan 
diproduksi ditentukan oleh … 

 
(A) BUMN 
(B) Badan Perencanaan Pemerintah 
(C) mekanisme pasar 
(D) pemilik modal 
(E) penawaran  

 
2. Berikut ini merupakan falsafah ajaran dari  

ekonomi Klasik, kecuali … 
 

(A) menggunakan pendekatan marginal 
(B) perekonomian dalam keadaan full 

employment 
(C) fleksibilitas harga yang diserahkan kepada 

mekanisme pasar 
(D) uang hanya sebagai alat mempermudah 

transaksi 
(E) laissez faire, laissez passer 

 
3. Kebijakan perdagangan internasional pemerintah 

Jepang yang dikenal dengan politik dumping 
adalah … 

 
(A) menjual barang yang sama di dalam negeri 

lebih murah jika dibandingkan dijual di 
negara lain 

(B) menukarkan barang produk Jepang dengan 
barang produk negara lain yang lebih 
murah 

(C) membeli barang dari negara lain yang lebih 
murah dibandingkan barang produksi 
sendiri 

(D) menjual barang yang sama di dalam negeri 
lebih mahal jika dibandingkan dijual di 
negara lain  

(E) Jepang hanya mau membeli barang produk 
negara lain jika negara tersebut juga 
membeli barang produk Jepang 

  
4. Pada tahun 1950, Pemerintah RI  pernah 

melakukan kebijakan yang dikenal dengan 
kebijakan gunting Sjafrudin, yaitu uang yang 
nilainya Rp 5,00 ke atas nilainya dipotong 50%. 
Hal ini merupakan kebijakan moneter yang 
dinamakan … 

 
(A) kebijakan kredit selektif 
(B) kebijakan uang ketat 
(C) kebijakan sanering 
(D) kebijakan cadangan kas 
(E) politik diskonto 

 
5. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output 

dengan average total cost sebesar Rp15.000,00. Agar 
mampu berproduksi perusahaan harus 
mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000,00. 
Maka, besarnya average variable cost adalah … 

 
(A) Rp  5.000,00 
(B) Rp10.000,00 
(C) Rp15.000,00 
(D) Rp20.000,00 
(E) Rp25.000,00 
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6. Perhatikanlah fenomena berikut ini: 
Ketika harga naik dari Rp 100,00 per satuan 
menjadi Rp 110,00 per satuan , permintaan atas 
barang tersebut turun dari 500 unit menjadi 450 
unit. Koefisien elastisitas permintaan atas barang 
tersebut dalam nilai absolut adalah … 
 
(A) 1,0 
(B) 0,5 
(C) 0,2 
(D) 0,1 
(E) 0,02 

 
7.   Diketahui permintaan suatu barang adalah  

P = –(1/3)Q + 5, maka kurva permintaannya 
tersebut adalah … 

 
(A)    

 
 
 
 
 
 

(B)  
 
 
 
 
 
 

(C)  
 
 
 
 
 
 

(D)  
 
 
 
 
 
 

(E)  
 
 
 
 

8. Kenaikan harga barang X yang mengakibatkan 
turunnya pembelian barang Y. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y 
merupakan … 

 
(A) barang Giffen  
(B) barang inferior 
(C) barang substitusi  
(D) barang komplementer 
(E) barang normal 

 
9.  Perhatikanlah kurva titik impas berikut ini:  
 
 
                               A        B          C 
 
 
 
 
                                                           
               D 
 
 

 
Berdasarkan kurva tersebut di atas, maka jika 
perusahaan menaikkan harga penjualan maka … 

 
(A) kurva B akan bergeser ke atas 
(B) kurva A akan bergeser ke atas 
(C) kurva D akan naik 
(D) kurva D akan turun 
(E) kurva A semakin curam 
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10. Dalam neraca sisa PD Agung terdapat akun 
persediaan barang dagangan sebesar 
Rp.6.000.000,00. Data penyesuaian pada akhir 
periode menyatakan bahwa persediaan barang 
adalah sebesar Rp.7.000.000,00. Jika PD Agung 
menggunakan pendekatan HPP maka jurnal 
penyesuaian yang benar untuk transaksi tersebut  
adalah … 

 
(A) Persediaan 

barang 
dagangan 

Rp6.000.000,00 - 

 HPP - Rp6.000.000,00 
 HPP Rp7.000.000,00 - 
 Persediaan 

barang 
dagangan 

- Rp7.000.000,00 

    
(B) Persediaan 

barang 
dagangan 

Rp7.000.000,00 - 

 HPP - Rp7.000.000,00 
 HPP Rp6.000.000,00 - 
 Persediaan 

barang 
dagangan 

- Rp6.000.000,00 

    
(C) Persediaan 

barang 
dagangan 

Rp13.000.000,00 - 

 HPP - Rp13.000.000,00 
    
(D) HPP Rp13.000.000,00 - 
 Persediaan 

barang 
dagangan 

- Rp13.000.000,00 

    
(E) Persediaan 

barang 
dagangan 

Rp1.000.000,00 - 

 HPP - Rp1.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Berikut ini adalah data-data keuangan yang 
dimiliki PT. Terang Bulan tahun 2007: 
· Persediaan 1 Januari 2007 Rp12.500.000 
· Pembelian   Rp34.000.000 
· Retur pembelian  Rp  6.000.000 
· Potongan pembelian  Rp  4.500.000 
· Retur penjualan   Rp  3.000.000 
· Potongan penjualan  Rp  1.500.000 
· Persediaan 31 Desember 2007 Rp  9.300.000 
 
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka HPP 
PT. Terang Bulan untuk tahun 2007 adalah … 

 
(A) Rp37.200.000 
(B) Rp26.700.000 
(C) Rp25.200.000 
(D) Rp23.700.000 
(E) Rp22.200.000 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 12 
sampai nomor 16 
 
12. Ownership utility adalah kegunaan sebuah barang 

apabila dimiliki secara tepat oleh orang yang bisa 
memakainya, atau dengan kata lain, jika dimiliki 
oleh pihak lain akan berbahaya. 

 
SEBAB 

 
Payung yang dipakai pada saat hujan adalah salah 
satu contoh time utility. 

 
13. Pemberantasan pungutan liar yang dilakukan 

oleh berbagai instansi pemerintah adalah salah 
satu bentuk dari ekstensifikasi. 

 
SEBAB 

 
Perluasan produksi secara ekstensifikasi adalah 
dengan cara menambah jumlah (kuantitas) dan 
meningkatkan kualitas dari faktor produksi. 

 
14. Pergerakan sepanjang kurva permintaan 

menggambarkan perubahan jumlah barang yang 
diminta karena perubahan harga barang itu 
sendiri. 

SEBAB 
 

Permintaan suatu barang mempunyai hubungan 
searah dengan harga barang tersebut. 
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15.  Dalam pasar persaingan sempurna harga 
ditentukan oleh permintaan dan penawaran. 

 
SEBAB 

 
Dalam jangka pendek keuntungan maksimum 
dalam pasar persaingan sempurna akan diperoleh 
pada saat Marginal Revenue sama dengan 
Marginal Cost (MR=MC). 

 
16. Banyaknya jumlah uang beredar dalam 

perekonomian dapat menyebabkan inflasi. 
 

SEBAB 
 

Tugas BI sebagai Bank Sentral adalah 
mengendalikan tingkat  inflasi dengan mengatur 
jumlah uang beredar. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 17 
sampai nomor 20 
 
17. Investasi dibedakan atas investasi otonom 

(automous investment) dan investasi terimbas 
(induced investment). Berikut ini yang termasuk 
investasi otonom adalah … 

 
(1) pengembangan saluran irigasi 
(2) INPRES Desa Tertinggal 
(3) Pembangunan bendungan 
(4) Pembangunan hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Jika BI meningkatkan rasio cadangan wajib 
minimum, maka … 

 
(1) jumlah cadangan devisa berkurang 
(2) kemampuan bank menciptakan kredit 

berkurang 
(3) dana menganggur bertambah 
(4) uang beredar berkurang 

 
19. Manakah dari kasus-kasus berikut yang 

merupakan motif seseorang untuk memiliki uang 
tunai menurut JM Keynes? 

 
(1) Pak Rudi selalu menyimpan uang tunai 

yang cukup di rumahnya untuk berjaga– 
jaga kalau ada keluarga yang jatuh sakit. 

(2) Tante Sony setiap pergi selalu membawa 
uang tunai yang cukup banyak agar orang 
lain menganggap dirinya orang yang kaya. 

(3) Ibu Rusna menyimpan uang tunai yang 
cukup untuk tujuan membeli barang 
kebutuhan selama sebulan. 

(4) Ani menyimpan uang logam dari jaman 
Presiden Sukarno untuk koleksi. 

 
20. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah 

melalui Bank Sentral dalam hal mengatur … 
 

(1) tingkat bunga bank 
(2) jual beli surat-surat berharga 
(3) jumlah uang yang beredar 
(4) batas cadangan minimal perbankan 
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SEJARAH 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 21 
sampai nomor 30 
 
21. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian 

telah mengenal aturan pembagian kerja, karena … 
 

(A)  mereka telah hidup menetap 
(B)  merupakan masyarakat dengan kehidupan 

food producing  
(C)  teknologi perundagian memerlukan tenaga 

yang memiliki keahlian khusus  
(D)  budaya undagi dapat diproduksi oleh 

masyarakat yang telah maju  
(E)  hidup dalam kelompok-kelompok suku  

 
22. Sultan Hasanuddin adalah salah satu Raja Gowa 

yang terkenal. Ia juga mendapat julukan ”Ayam 
Jantan dari Timur” karena … 

  
(A) keberaniannya menentang pasukan VOC 
(B) mengacaukan pelayaran perdagangan 

Belanda  
(C) membantu perjuangan rakyat Maluku 

menentang Belanda 
(D) membebaskan rakyat dari penindasan 

Belanda 
(E) berjuang untuk menegakkan keadilan dan 

kesejahteraan  
 
23. Pada tahun 1808, Herman Wilhelm Daendels 

dikirim menjadi Gubernur Jenderal Hindia 
Belanda yang baru, Daendels merupakan 
Gubernur Jenderal yang dikirim oleh kekuatan 
politik atau negara yang telah menguasai Belanda, 
yaitu … 

 
(A)  Inggris 
(B)  Jerman 
(C)  Austria 
(D)  Spanyol 
(E)  Perancis 

 
 
 
 
 

24. Cokroaminoto sebagai salah seorang pemimpin 
Sarekat Islam  menyatakan bahwa tujuan Sarekat 
Islam pada awal berdirinya adalah … 

 
(A)  mendirikan negara Islam 
(B)  mengusir penjajah Belanda 
(C)  merdeka di bawah naungan Uni Belanda 
(D)  menghidupkan jiwa dagang bangsa 

Indonesia 
(E)  semuanya betul 

 
25. Pada masa pendudukan Jepang dibentuk lembaga 

propaganda yang dipimpin oleh empat serangkai 
Soekarno, Hatta, Mas Mansur dan Ki Hajar 
Dewantara. Nama organisasi tersebut adalah … 

 
(A) Gerakan 3A 
(B) PUTERA 
(C) Tonarigumi 
(D) Chuo Sangi In 
(E) Hakko I Chiu 

 
26. Pada tanggal 9 Agustus 1945 tiga tokoh 

pergerakan nasional yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh 
Hatta, dan dr. Radjiman Wediodiningrat 
dipanggil Marsekal Terauchi untuk 
membicarakan hal-hal mengenai kemerdekaan 
Indonesia. Tempat pertemuan ketiga tokoh 
pergerakan nasional dengan Marsekal Terauchi 
berlangsung di … 

 
(A) Kediaman Maeda di Jakarta 
(B) Dalat (Vietnam) 
(C) Pulau Penang (Malaysia) 
(D) Singapura 
(E) Pulau Banda 

 
27. Pada  tanggal 13 Desember 1957, PM. Djuanda 

menyatakan deklarasi yang dikenal “Deklarasi 
Djuanda”, isi pokok deklarasi tersebut adalah … 

 
(A) persatuan partai-partai politik 
(B) deklarasi partai pemenng pemilu 
(C) deklarasi keamanan Indonesia 
(D) deklarasi Berdikari 
(E) pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau 

di seluruh perairan Indonesia merupakan  
wilayah integral RI 
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28. Pada tanggal 15 Januari 1962  terjadi pertempuran 
di laut Arafuru antara Tentara Nasional Indonesia 
dengan Tentara Belanda.  Dalam peristiwa itu 
gugur seorang perwira tinggi TNI … 

 
(A) Yos Sudarso 
(B) Ahmad Yani 
(C) AH.Nasution 
(D) Soepomo 
(E) Sudirman 

 
29. Realisasi pada integrasi ekonomi Eropa melalui 

pasar tunggal Eropa secara resmi mulai 
diterapkan tanggal 1 Januari 1993.  Pada tahun  
2001 Mata Uang Bersama Eropa (EURO) mulai 
dipergunakan. Salah satu negara anggota 
Masyarakat Ekonomi Eropa yang tetap 
menggunakan mata uangnya sendiri yaitu … 

 
(A) Jerman 
(B) Inggris 
(C) Perancis 
(D) Belanda 
(E) Spanyol 

 
30. Sebelum Kaisar Matsuhito berkuasa secara penuh 

pada pertengahan abad ke-19, Jepang dikuasai 
oleh … 

 
(A) Daimyo 
(B) Warlords 
(C) Samurai 
(D) Bakufu 
(E) Shogun 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 31 
sampai nomor 36 
 
31. Pada awal abad  ke-19 gerakan kaum Wahabiah 

dengan puritanismenya melanda Sumatera Barat.  
 

SEBAB 
  
Gerakan Wahabiah pada awal abad ke-19 ingin 
membersihkan kehidupan agama Islam dari 
pengaruh kebudayaan setempat yang dianggap 
menyalahi ajaran-ajaran agama Islam. 

 
 
 
 

32. Pengangkatan Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah 
sebagai gubernur pertama Irian Barat pada tahun 
1956 adalah tindakan politis. 

 
SEBAB 

 
Sejak abad ke-19 Irian Barat berada dalam 
kekuasaan kerajaan Tidore. 
 

33. Dalam pengadilan kolonial di Bandung, Sukarno 
membacakan pledoinya yang berjudul Indonesia 
Jaya pada tahun 1930. 

 
SEBAB 

 
Soekarno ditangkap bersama-sama teman-
temannya tahun 1929 karena dianggap menghasut 
penduduk memberontak kepada Belanda. 

 
34. Pada 1932 pemerintah Hindia Belanda 

memberlakukan wilde schoolen ordonantie. Suatu 
peraturan mengenai diwajibkannya bangsa 
Indonesia bersekolah sesuai dengan kebijakan 
politik etis. 

 
SEBAB 

 
Pada awal abad 20, Pemerintah Hindia Belanda 
memandang bahwa sekolah yang dikelola oleh 
pribumi  telah menanamkan nasionalisme yang 
dapat membahayakan kedudukan Belanda di 
Indonesia. 

 
35. Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks 

dengan adanya campur tangan pihak-pihak 
tertentu seperti RRC dan Vietnam. 

 
SEBAB 

 
Penyelesaian masalah Kamboja dilakukan di 
Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988 di 
kota Bandung. 
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36. Peristiwa Madiun yang meletus pada September 
1948, dilakukan oleh kelompok Front Demokrasi 
Rakyat pimpinan Amir Syarifuddin dan Musso. 

 
SEBAB 

 
Kelompok kiri menolak kebijakan Hatta yang 
melakukan rasionalisasi dan reorganisasi 
kelasykaran bersenjata yang merugikan kelompok 
kiri. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 37 
sampai nomor 40 
 
37. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya  

“Perang Bubat” tahun 1357 antara Majapahit 
melawan Pajajaran, antara lain … 

 
(1) Gajah Mada tidak menghendaki 

perkawinan Hayam Wuruk dengan putri 
Sunda Diah Pitaloka 

(2) Gajah Mada ingin menaklukan  kerajaan 
Sunda. 

(3) Putri Sunda Diah Pitaloka dianggap sebagai 
persembahan takluknya kerajaan Sunda 

(4) Gajah Mada ingin menaklukan kerajaan 
Sunda tanpa kekerasan, maka digunakan 
siasat perkawinan 

 
 
 
 

38. Tokoh-tokoh di bawah ini adalah tokoh-tokoh 
nasionalistis yang aktif dalam organisasi politik 
Islam  … 

 
(1) Abdul Muis 
(2) Cokroaminoto 
(3) Agus Salim 
(4) Ahmad Dahlan 
 

39. Kebijakan ekonomi liberal yang berlaku sejak 1870 
memunculkan banyak perkebunan swasta, yang 
berakibat … 

 
(1) munculnya perkebunan swasta diseluruh 

Hindia Belanda 
(2) munculnya kelompok buruh perkebunan 
(3) munculnya kaum pengusaha pribumi 
(4) munculnya alat transportasi kereta api 

 
40. Harga minyak dunia banyak ditentukan oleh 

OPEC (organisasi negara-negara pengeksport 
minyak). Akan tetapi, tidak semua negara Asia 
penghasil minyak bergabung dalam OPEC. Di 
antara negara Asia yang bergabung dengan OPEC 
adalah … 

 
(1) Malaysia 
(2) Indonesia  
(3) Bahrain 
(4) Irak 
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GEOGRAFI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 41 
sampai nomor 50 
 
41. Peranan cuaca dan iklim di bidang pertanian 

sangat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan 
… 
 
(A) kualitas dan nilai jual tanaman 
(B) kualitas dan kuantitas tanaman 
(C) jenis tanaman dan kualitas tanaman 
(D) musim tanam dan ukuran tanaman 
(E) musim tanam dan jenis tanaman 

 
42. Pada peta tanpa skala, diketahui jarak A-B adalah 

5 cm. Pada peta dengan skala 1 : 100.000, jarak 
yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta A-B 
adalah … 

 
(A) 1 : 150.000 
(B) 1 : 200.000 
(C) 1 : 400.000 
(D) 1 : 600.000 
(E) 1 : 100.000 

 
43. Teori gravitasi dari Reilly merupakan teori yang 

menggambarkan … 
 

(A) pengukuran jarak antar kota 
(B) penghitungan biaya transportasi antar kota 
(C) perbandingan jumlah penduduk antar kota 
(D) penghitungan lama perjalanan antar kota 
(E) kekuatan interaksi antar kota 

 
44. Perhatikan model proyeksi berikut ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam hal akurasi penggambaran bumi, setiap 
model proyeksi memiliki karakter khusus yaitu 
… 
 

(A) model A cocok untuk menggambarkan 
wilayah kutub  dan sekitarnya 

(B) model B cocok untuk menggambarkan 
wilayah  kutub  dan sekitarnya 

(C) model C  cocok untuk menggambarkan 
wilayah  kutub  dan sekitarnya 

(D) model A cocok untuk menggambarkan 
wilayah kutub  dan khatulistiwa 

(E) model C cocok untuk menggambarkan 
wilayah kutub  dan khatulistiwa 

 
45. Para petani dianjurkan melakukan rotasi tanaman 

di tanah pertanian, dengan tujuan … 
 

(A) mempertahankan kesuburan tanah 
(B) meningkatkan mutu produksi 
(C) efisiensi penggunaan tanah 
(D) meningkatkan produktivitas tanah 
(E) mempertahankan intensifikasi tanah 

 
46. Pemusatan penduduk di kawasan Asia Tenggara 

terdapat di wilayah … 
 

(A) dataran tinggi pedalaman 
(B) dataran rendah pantai 
(C) lembah sungai  
(D) pantai-pantai dataran tinggi 
(E) dataran rendah pedalaman 
 

47. Variasi relief dasar laut tidak sebesar relief di 
darat karena … 

 
(A) pengaruh adanya arus bawah laut yang 

cukup kuat. 
(B) seringnya terjadi gempa di laut. 
(C) ketebalan kerak bumi di laut lebih tipis 

dibanding di darat. 
(D) erosi dan sedimentasi lebih kuat dibanding 

di darat. 
(E) erosi dan sedimentasi lebih lemah 

dibanding di darat. 
 
 

 

A 

B C 
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48. Negara-negara yang tergolong maju dalam 
penerapan teknologi pertanian di kawasan Asia 
Tenggara dan Asia Timur adalah … 

 
(A) Korea Selatan, Thailand, dan Jepang 
(B) Indonesia, Korea Selatan dan Cina    
(C) Korea Utara, Malaysia, Indonesia 
(D) Cina, Indonesia dan Vietnam 
(E) Thailand, Jepang, dan Vietnam 
 

49. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah 
ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  gambar piramida penduduk 
stasioner di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
penduduk yang berusia … 

 
(A) belum produktif lebih besar dari yang 

berusia poduktif 
(B) muda seimbang dengan penduduk usia tua 
(C) tidak produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(D) belum produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(E) muda lebih banyak daripada usia tua 

 
50. Semua pernyataan di bawah ini BENAR, kecuali … 
 

(A) cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu 
daerah yang selalu berubah-ubah 

(B) cuaca, iklim dan musim sama-sama 
menyatakan kondisi atmosfer 

(C) musim adalah kondisi atmosfer di suatu 
selama periode tertentu 

(D) iklim adalah kondisi atmosfer di suatu 
daerah yang sempit dan cenderung berubah 

(E) iklim adalah kondisi atmosfer di suatu 
daerah yang relatif tetap 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 51 
sampai nomor 54 
 
51. Relokasi industri ke negara berkembang, 

bertujuan untuk menghemat biaya produksi dan 
biaya angkut. 

 
SEBAB 

 
Bahan bakunya berasal dari negara berkembang. 

 
52. Eratosthenes menyatakan bahwa geografi adalah 

ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang 
keadaan bumi. 

 
SEBAB 

 
Pada awal perkembangannya geografi hanya 
menceritakan kisah perjalanan para penjelajah 
dari berbagai penjuru dunia. 

 
53. Tanah yang ideal untuk pertanian adalah tanah 

geluh (tanah yang lekat) dengan komposisi 
testurnya: 20% lempung, 30-50% lanau, dan 30-
50% pasir. 

 
SEBAB 

 
Tanah geluh dapat menampung air dengan 
baik/mudah, tetapi daya serap terhadap air kecil. 

 
54. Geografi absolut adalah kajian ilmu geografi yang 

menggunakan matematika guna menjelaskan 
bentuk, dimensi, ukuran dan berbagai fakta lain. 

 
SEBAB 

 
Ilmu geografi mempelajari bentuk, ukuran dan 
dimensi dari permukaan bumi. 
 

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 
sampai nomor 60 
 
55. Konversi lahan pertanian menjadi wilayah 

bermukim dapat mengakibatkan … 
 

(1) peningkatan suhu udara 
(2) penurunan ketersediaan air tanah 
(3) bermigrasinya beberapa spesies hewan 
(4) banjir 

 

Laki-laki Perempuan 
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56. Sungai Siak dari dahulu hingga sekarang menjadi 
urat nadi perhubungan air di Propinsi Riau, 
karena … 

 
(1) arus airnya tenang 
(2) melintasi kota Pekanbaru 
(3) memiliki dasar sungai yang dalam 
(4) volume airnya stabil sepanjang tahun 

 
57. Secara umum flora di Indonesia memiliki 

karakteristik … 
 

(1) jumlah spesies tumbuhannya banyak 
(2) mempunyai daun yang umumnya selalu 

hijau 
(3) hanya sedikit yang memperlihatkan adanya 

pengaruh musim gugur 
(4) banyak dijumpai tumbuhan endemik 

 
58. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala 

pemanasan global adalah … 
 

(1) areal gurun pasir menjadi bertambah luas 
(2) terjadi kenaikan permukaan air laut 
(3) kondisi cuaca/musim menjadi kurang stabil 
(4) terjadi fluktuasi produksi pertanian 

sehingga suplai bahan makanan terganggu 
 
 
 
 
 

59. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar 
wilayah ditentukan oleh … 

 
(1) jenis kebutuhan 
(2) jumlah penduduk antar tempat 
(3) waktu tempuh antar tempat 
(4) jarak antar tempat 

 
60. Pemrosesan data spasial (keruangan) dalam 

sistem informasi geografis yaitu … 
 

(1) pengubahan skala 
(2) pengubahan sistem proyeksi 
(3) penambahan atribut data 
(4) klasifikasi 
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IPS TERPADU 
 

PUPUK 
 
Kekurangan pupuk terjadi di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dinas Pertanian dan Kehewanan Kalteng 
memperkirakan kekurangan pupuk bersubsidi di daerah itu mencapai 37,5 ribu ton. Dari kuota pupuk yang 
diberikan pemerintah pada 2008 ini, sekitar 12,5 ribu ton untuk jenis urea sangatlah tidak cukup apabila 
dibandingkan dengan kebutuhan daerah yang mencapai 50 ribu ton. 
 
Sementara itu, cadangan pupuk jenis urea di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami kekurangan hingga 
1.057,8 ton. Secara keseluruhan kebutuhan pupuk hingga Desember 2008 sebanyak 6.861,2 ton. Namun yang tersedia 
adalah sisa dari kebutuhan musim tanam lalu, yaitu hanya 5.803,4 ton. 
 
Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sejak pekan terakhir. Kondisi terparah terjadi 
di Kecamatan Modung, di mana selain pupuk sulit didapat, harganya juga naik dari Rp1.200,00 per kilogram menjadi 
Rp1.600,00 sampai Rp1.800,00. Sejumlah petani di Modung terpaksa mencari pupuk urea ke kecamatan lain yang 
masih memiliki persediaan, namun pupuknya juga terbatas karena para distributor terpaksa membatasi penjualan 
karena minimnya persediaan. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 61 
sampai nomor 64 

61. Bahasa Dayak yang kini masih paling banyak 
digunakan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah 
adalah bahasa … 

 
(A) Dayak Katingan 
(B) Dayak Malayik 
(C) Dayak Ngaju 
(D) Dayak Otdanum 
(E) Dayak Rungan  

 
62. Kehidupan  di daerah pesisir yang kebutuhan 

pupuknya mencapai 50.000 ton seperti pada 
bacaan sangat dipengaruhi oleh … 

 
(A) lapisan endapan volkanik  
(B) lapisan tanah gambut  
(C) batu gamping 
(D) lapisan endapan non organik 
(E) lapisan alluvial 

 
63. Jika angka dalam ribu ton dari kekurangan pupuk 

dan subsidi pupuk di Kalimantan Tengah 
merupakan dua suku pertama dari deret geometri 
tak hingga, maka jumlah deret tersebut adalah … 

 
(A)   8,33 (D)     37,5  
(B) 18,75 (E)      56,25 
(C) 25   

64. Bila komoditas yang dibahas dalam bacaan di atas 
diserahkan pada mekanisme pasar (ceteris paribus), 
maka keadaan yang digambarkan bacaan tersebut 
menyebabkan … 

 
(A) harga keseimbangan naik, kuantitas 

keseimbangan meningkat 
(B) harga keseimbangan naik, kuantitas 

keseimbangan menurun 
(C) harga  keseimbangan turun, kuantitas 

keseimbangan meningkat 
(D) harga keseimbangan turun, kuantitas 

keseimbangan menurun 
(E) tidak ada pengaruh terhadap harga dan 

kuantitas keseimbangan 
 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 65 

65. Pulau di mana terletak kabupaten Bangkalan 
pernah melahirkan seorang pahlawan nasional 
Untung Suropati yang memerangi VOC dan 
Amangkurat II. 

 
SEBAB 

 
Amangkurat II Raja Mataram memiliki hubungan 
yang baik dengan VOC.  
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IKAN HIAS 
 

Indonesia memiliki tidak kurang dari 3.500 spesies ikan hias air tawar yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. 
Pasar ikan hias juga tidak pernah jenuh. Selain keanekaragaman spesies, ikan hias memiliki keunggulan komparatif 
jika dijalankan sebagai kegiatan usaha yang digarap secara serius. 
 
Tahun 2006, Indonesia menempati peringkat ketiga eksportir ikan hias dunia dengan pangsa pasar 7,5 persen. Posisi 
Indonesia masih berada di bawah Singapura dengan pangsa pasar 22.5 persen dan Malaysia dengan pangsa pasar 10 
persen. Total nilai ekspor ikan hias Indonesia tahun lalu sebesar 8,17 juta dollar AS atau turun dibandingkan dengan 
tahun 2006 yang sebesar 13,8 juta dollar AS. 
 
Beberapa spesies ikan hias air tawar asli Indonesia sebenarnya memiliki tempat khusus di pasar internasional, seperti 
arwana (Schleropages formosus) jenis super red, ikan cupang (Beta splendens), dan botia (Botia macracantha). 
 
Potensi perairan laut untuk usaha budidaya mencapai 8,7 juta hektar dengan produksi 47 juta ton per tahun. Akan 
tetapi, potensi budidaya perairan laut yang tergarap baru sekitar 10 persen. 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 66 
sampai nomor 68 
 
66. Diketahui segitiga ABC dengan titik A (% ekspor 

Indonesia, 0), titik B (0, % ekspor Singapura) dan 
titik C (% ekspor Malaysia, % ekspor Indonesia). 
Persamaan garis yang melalui titik B dan C adalah 
… 

 
(A)    3 2 45y x- =  
(B) 3 2 45y x+ =  
(C) 2 3 45y x- =  
(D) 2 3 45y x+ =  
(E)  2 45y x- =  

 
67. Dengan mengacu pada alinea kedua bacaan di 

atas, dengan asumsi nilai ekspor sebanding 
dengan pangsa pasar maka total nilai ekspor 
negara Singapura pada tahun 2006 adalah … 

 
(A) 24,51 juta dolar AS 
(B) 28,5 juta dolar AS 
(C) 32,76 juta dolar AS 
(D) 39,6 juta dolar AS 
(E) 41,4 juta dolar AS 

 
 
 
 
 

68. Dari bacaan di atas dapat diketahui bahwa pasar 
komoditas internasional yang menjadi topik 
pembahasan merupakan … 
 
(A)    pasar persaingan sempurna 
(B) pasar persaingan murni 
(C) pasar persaingan monopolistic 
(D) pasar monopoli 
(E) pasar oligopoli 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 69 
 
69.   Ikan jenis super red seperti pada bacaan tidak 

dijumpai di perairan air tawar Sulawesi. 
 

SEBAB 
 

Antara Kalimantan dan Sulawesi terdapat garis 
Wallace. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam  menjawab soal nomor 70 

70.  Negara yang memiliki pangsa pasar ikan hias 
tertinggi seperti tertera dalam bacaan pada tahun 
1963 diserahkan oleh Inggris kepada Persekutuan 
Tanah Melayu untuk membentuk sebuah Federasi 
Malaysia. Wilayah lain yang diserahkan oleh 
Inggris terkait kesepakatan tersebut adalah … 

 
(1) Kelantan 
(2) Sabah 
(3) Johor 
(4) Sarawak 
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TARIF ANGKUT KAPAL LAUT 
 
Tarif angkut atau freight  kapal laut kategori besar, seperti Panamax (maskapai angkutan Belanda) berbobot 60.000 
dead weight ton-70.000 DWT, turun hingga 80 persen. Penurunan tarif ini dipicu anjloknya volume dan harga 
komoditas yang  diangkut sebagai imbas dari krisis global. 
 
Pada tahun 2006 harga sewa kapal Panamax sekitar 15.000 dollar AS per hari, pertengahan tahun 2007 sekitar 40.000 
dolar AS per hari, sebelum menjadi 60.000 dolar AS per hari pada awal 2008. Tetapi, kini harga sewa kapal turun 
drastis hingga kisaran 12.000-15.000 dolar AS per hari. 
 
Penurunan tarif angkut itu dialami perusahaan pelayaran nasional. Selain volume muatan turun, kebanyakan kapal 
juga pulang dalam keadaan kosong. Saat ini, berembus optimisme di kalangan pengusaha pelayaran atas informasi 
adanya stimulus ekonomi dari negara-negara di Eropa dan Amerika. Ketika stimulus berhasil merangsang ekonomi, 
tarif angkut diharapkan naik. 
 
Saat ini, kapal berbendera Indonesia berjumlah 7.500 unit. Pada tahun 2010, diharapkan ada tambahan kapal baru 
sebanyak 1.470 unit. Pada tahun 2008, volume komoditas yang diangkut mencapai 700 juta ton dengan pertumbuhan 
10 persen per tahun. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam  menjawab soal nomor 71 
sampai nomor  72 

71. Alur pelayaran untuk menuju ke negara-negara di 
bagian selatan dari benua yang disebut pertama 
pada bacaan adalah selat … 

 
(A) Bosporus 
(B) Tores 
(C) Dover 
(D) Gibraltar 
(E) Lawrence 

 
72. Misalkan semua angka dalam dollar AS pada 

alinea kedua merupakan data dengan rata-rata x  
dan jangkauan j. Untuk mempermudah 
perhitungan setiap nilai dikurangi 10.000 
kemudian dibagi 1000, maka rata-rata dan 
jangkauan data yang baru adalah … 

 
(A) 18,4 dan 48   
(B) 18,4 dan 38   
(C) 18,4 dan 28,4 
(D) 28,4 dan 48 
(E) 28,4 dan 38 

 
 
 
 
 
 
 

Gunakan Petunjuk B dalam  menjawab soal nomor 73 
sampai nomor 75 
 
73. Pendirian perusahaan Pelayaran Nasional 

Indonesia (PT. PELNI) bermula dengan 
dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 
antara Menteri Perhubungan dan Menteri 
Pekerjaan Umum Tahun 1950. 
 

SEBAB 
 

Pemerintah Belanda menolak untuk mengubah 
status maskapai pelayaran Belanda yang 
beroperasi di Indonesia. 

 
74. Keadaan yang dikemukakan dalam bacaan di atas 

menyebabkan  kurva permintaan angkut (freight) 
kapal laut ketegori besar bergeser ke kanan. 

  
SEBAB 

 
Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke 
kanan bawah. 

 
75. Keadaan yang dikemukakan dalam bacaan di atas 

menyebabkan penurunan biaya angkut komoditas 
seperti mobil, sehingga dalam industri mobil 
biaya marginalnya menurun. 

SEBAB 
 

Bila biaya rata-rata menurun, biaya marginalnya 
juga menurun. 
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MATA UJIAN : EKONOMI, SEJARAH, GEOGRAFI DAN IPS TERPADU 
TANGGAL UJIAN : 1 MARET 2009 
WAKTU : 90 MENIT 
JUMLAH SOAL : 75 

______________________________________________________________________________________  
 
  Keterangan  : Mata Ujian EKONOMI  nomor   1 sampai nomor 20 
       Mata Ujian SEJARAH  nomor 21 sampai nomor 40 
       Mata Ujian GEOGRAFI nomor 41 sampai nomor 60 
       Mata Ujian IPS TERPADU nomor 61 sampai nomor 75 
 

EKONOMI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 
sampai nomor 11 
 
1. Ketika kita mencoba untuk menganalisis 

permintaan terhadap jasa Kereta Api pada saat 
harga tiketnya naik, maka diasumsikan bahwa 
harga tiket pesawat tidak berubah. Asumsi ini 
dalam istilah ekonomi disebut sebagai … 

 
(A) Ceteris paribus 
(B) Substitution Effect 
(C) Scarcity 
(D) Price stability 
(E) Opportunity Cost 
 

2. John Maynard Keynes berpendapat bahwa salah 
satu cara memperbaiki keadaan ekonomi pada 
saat depresi adalah dengan … 

 
(A) mengurangi peranan pemerintah, dengan 

menstimulir penawaran 
(B) mengurangi peranan pemerintah, dengan 

menstimulir permintaan 
(C) memasukkan peranan pemerintah, dengan 

menstimulir penawaran 
(D) memasukkan peranan pemerintah, dengan 

menstimulir permintaan 
(E) hanya mengandalkan metode deduktif, 

tanpa menggunakan metode induktif 
 
 
 
 
 
 
 

3. Perhatikan tabel berikut ini: 
 

I II III IV V 
IFC ASEM ILO AFTA NAFTA 

WTO APEC WHO MEE NATO 
 
Dari tabel di atas yang termasuk kerja sama 
regional adalah nomor … 
 
(A) I (D)     IV 
(B) II (E)      V 
(C) III 

 
4. Makin buruk distribusi pendapatan di sebuah 

negara, maka nilai koefisien Gini … 
 

(A) lebih besar dari satu 
(B) makin mendekati satu  
(C) makin kecil 
(D) makin mendekati nol 
(E) tidak terpengaruh 
 

5. Pada tahun 1950, Pemerintah RI  pernah 
melakukan kebijakan yang dikenal dengan 
kebijakan gunting Sjafrudin, yaitu uang yang 
nilainya Rp 5,00 ke atas nilainya dipotong 50%. 
Hal ini merupakan kebijakan moneter yang 
dinamakan … 

 
(A) kebijakan kredit selektif 
(B) kebijakan uang ketat 
(C) kebijakan sanering 
(D) kebijakan cadangan kas 
(E) politik diskonto 
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6. Perhatikanlah  kurva penawaran berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fungsi penawaran dari kurva tersebut adalah … 
 
(A) P = –2Q + 20 
(B) P = 2Q + 20 
(C) P = 3Q + 6 
(D) –P = 3Q – 6 
(E) P = 3Q – 6 

 
7. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor 

produksi yang satu demi menambah penggunaan 
faktor produksi yang lain dalam rangka 
menambah penggunaan faktor produksi pada 
isokuan yang sama disebut sebagai … 

 
(A) Marginal Rate of Technical Substitution 
(B) Law of Diminishing Return 
(C) Opportunit Cost 
(D) Constant Return to Scale 
(E) Isoclin 
 

8. Manakah yang termasuk dalam  pendapatan asli 
daerah? 

 
(A) Dana Perimbangan. 
(B) Dana Alokasi Umum 
(C) Pinjaman daerah 
(D) Dana Darurat 
(E) Penjualan aset tetap Daerah 
 

9. Suatu perusahaan memproduksi 7 unit output 
dengan average total cost sebesar Rp15.000,00. Agar 
mampu berproduksi perusahaan harus 
mengeluarkan fixed cost sebesar Rp35.000,00. 
Maka, besarnya average variable cost adalah … 

 
(A) Rp  5.000,00 
(B) Rp10.000,00 
(C) Rp15.000,00 
(D) Rp20.000,00 
(E) Rp25.000,00 

 
 

10. Berikut ini adalah  data keuangan pada  tahun 
2007 dari PT  Jaya Selalu: 
· Penjualan bersih Rp43.500.000 
· Beban administrasi Rp  7.200.000 

dan penjualan 
· Laba sebelum pajak Rp  9.600.000 
· Persediaan awal Rp11.500.000 
· Persediaan akhir Rp14.250.000 
 
Hitung pembelian bersih PT. Jaya Selalu pada 
tahun tersebut! 
 
(A) Rp39.050.000 
(B) Rp36.650.000 
(C) Rp29.450.000 
(D) Rp26.700.000 
(E) Rp23.950.000 

 
11. Berikut ini adalah data-data keuangan yang 

dimiliki PT. Terang Bulan tahun 2007: 
· Persediaan 1 Januari 2007 Rp12.500.000 
· Pembelian   Rp34.000.000 
· Retur pembelian  Rp  6.000.000 
· Potongan pembelian  Rp  4.500.000 
· Retur penjualan   Rp  3.000.000 
· Potongan penjualan  Rp  1.500.000 
· Persediaan 31 Desember 2007 Rp  9.300.000 
 
Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka HPP 
PT. Terang Bulan untuk tahun 2007 adalah … 

 
(A) Rp37.200.000 
(B) Rp26.700.000 
(C) Rp25.200.000 
(D) Rp23.700.000 
(E) Rp22.200.000 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 12 
sampai nomor 16 

 
12. Kegiatan perikanan laut merupakan kegiatan 

produksi di bidang agraris. 
 

SEBAB 
 

Aktivitas ekstraktif adalah aktivitas yang 
dilakukan dalam mengambil sumber daya alam 
langsung dari alam tanpa adanya proses 
budidaya. 

 

Q 

P 

6 

-2 
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13. Apabila koefisien Gini dari suatu kurva Lorenz di 
suatu negara adalah 0,05,  maka dapat kita 
katakan bahwa di negara tersebut tidak terjadi 
ketimpangan distribusi pendapatan. 

 
SEBAB 

 
Koefisien Gini mendekati nol berarti pendapatan 
makin merata. 

 
14. Konsumsi dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga 

deposito. 
 

SEBAB 
 

Jika tingkat bunga deposito naik, maka deposito 
masyarakat akan cenderung naik dan konsumsi 
turun. 

 
15. Secara matematis hasil perhitungan koefisien 

elastisitas permintaan adalah negatif. 
 

SEBAB 
 
Perubahan variabel harga berbanding terbalik 
dengan perubahan variabel jumlah barang yang 
diminta. 
 

16. Hukum diminshing return adalah hukum yang 
menyatakan bahwa jika faktor produksi variabel 
ditambah terus-menerus, sedangkan faktor 
produksi tetapnya tidak bertambah, maka jumlah 
produksi akan semakin meningkat. 

 
SEBAB 

 
Pada hukum diminishing return, faktor produksi 
tanah tergolong sebagai faktor tetap. 
 

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 17 
sampai nomor 20 

 
17. Seseorang menjadikan bangunan gedung 

miliknya sebagai kantor untuk perusahaannya. 
Tentunya, pemilik gedung memiliki opportunity 
cost berupa … 

 
(1) kesempatan untuk disewakan 
(2) harga jual gedung 
(3) kesempatan untuk dibangun 

rumah/apartemen 
(4) biaya pemeliharaan gedung 

18. Cara untuk meningkatkan pemerataan distribusi 
pendapatan adalah dengan … 

 
(1) kebijakan Raskin (Beras untuk orang 

Miskin) 
(2) memberlakukan pajak penghasilan yang 

progresif 
(3) subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) 
(4) penjaminan Pemerintah atas KUR (Kredit 

Usaha Rakyat) 
 
19. Perhatikan kurva berikut:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika kurva kesimbangan pasar suatu komoditas 
digambarkan oleh grafik di atas dimana P adalah  
jumlah harga dan Q adalah kuantitas barang, 
maka pernyataan berikut ini yang BENAR adalah 
… 
 
(1) Fungsi penawaran digambarkan oleh garis 

dua 
(2) Jika pemerintah mengenakan cukai 

terhadap komiditas tersebut maka kuantitas 
barang keseimbangan setelah dikenakan 
cukai lebih kecil dari Qe 

(3) Garis ke dua (II) akan bergeser ke atas, jika 
dikenakan pajak per unit 

(4) Harga keseimbangan setelah dikenakan 
cukai akan naik 

 
20. Dari persamaana-persamaan berikut ini yang 

merupakan fungsi penawaran adalah … 
 

(1) P = –120Q + 20 
(2) 30P – 90Q – 70 = 0 
(3) 2P + 20Q = 20 
(4) –3P + 12Q = 30 
 
 
 
 
 

Qe 

I II 

Q 

P 

Pe 
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SEJARAH 
 

 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 21 
sampai nomor 30 
 
21. Perang Dunia I yang terjadi dari tahun 1914 – 1918 

dipicu oleh peristiwa yang terjadi di wilayah 
Balkan, yaitu … 

 
(A) penyerbuan Serbia atas Serajevo 
(B) pembunuhan putra mahkota Austria di 

Serajevo 
(C) serangan Jerman terhadap wilayah Balkan 
(D) serangan Yunani atas Balkan 
(E) serangan Turki atas Balkan 

 
22. Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda secara de 

jure mengakui kemerdekaan Negara Indonesia  
dalam bentuk … 

 
(A) Pemerintahan Federal 
(B) Pemerintahan PDRI 
(C) Negara kesatuan Republik Indonesia 
(D) pemerintahan BFO 
(E) Negara RIS (Republik Indonesia Serikat) 
 

23. Sekolah-sekolah masa kolonial berikut yang dapat 
dinikmati oleh rakyat biasa adalah … 

 
(A) Volkschool 
(B) MULO 
(C) AMS 
(D) HBS 
(E) Kweekschool  

 
24. Beberapa inti cerita mengenai terjadinya suatu 

tempat, atau cerita-cerita rakyat di  Indonesia ada 
yang memiliki bentuk yang hampir serupa satu 
dengan lainnya. Inti cerita dari terbentuknya 
Gunung Tangkuban Perahu sejajar atau hampir 
serupa dengan cerita terbentuknya … 
 
(A) Gunung Gede 
(B) Candi Dieng 
(C) Gunung Merapi 
(D) Candi Prambanan 
(E) semuanya benar 

 
 

25. Masyarakat Indonesia pada masa perundagian 
telah mengenal aturan pembagian kerja, karena … 

 
(A)  mereka telah hidup menetap 
(B)  merupakan masyarakat dengan kehidupan 

food producing  
(C)  teknologi perundagian memerlukan tenaga 

yang memiliki keahlian khusus  
(D)  budaya undagi dapat diproduksi oleh 

masyarakat yang telah maju  
(E)  hidup dalam kelompok-kelompok suku  

 
26. Kerajaan di Indonesia yang bercorak Budha dan 

menjadi pusat penyebaran agama Budha bagi 
kawasan Asia Tenggara adalah … 

 
(A) Majapahit 
(B) Melayu 
(C) Kutai 
(D) Sriwijaya 
(E) Tarumanegara 

 
27. Dalam Perang perebutan tahta (suksesi) Mataram 

pada  awal abad ke-18 (1705), Pangeran Puger 
berhasil mendirikan dinasti baru yang menggeser 
kekuasaan Amangkurat II, yaitu … 

 
(A) Amangkurat III 
(B) Hamengkubuwono 
(C) Paku Buwono 
(D) Paku Alam 
(E) Mangkubumi 

 
28. Pada  tanggal 13 Desember 1957, PM. Djuanda 

menyatakan deklarasi yang dikenal “Deklarasi 
Djuanda”, isi pokok deklarasi tersebut adalah … 

 
(A) persatuan partai-partai politik 
(B) deklarasi partai pemenng pemilu 
(C) deklarasi keamanan Indonesia 
(D) deklarasi Berdikari 
(E) pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau 

di seluruh perairan Indonesia merupakan  
wilayah integral RI 
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29. Demokrasi Terpimpin  di Indonesia  yang 
dicetuskan dalam dekade 1950-an merupakan 
pengejawantahan dari … 

 
(A) penyelenggaraan Pemilu Pertama pada 

tahun 1955 
(B) ditumpasnya pemberontakan DI/TII 
(C) dicanangkannya Dwikora  oleh presiden 

soekarno 
(D) dikeluarkannya Dekrit Presiden RI 5 Juli 

1959 
(E) pengangkatan soekarno sebagai presiden 

seumur hidup  
 
30. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya 

pemeliharaan lingkungan hidup untuk 
Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu 
pemerintah menuangkannya dalam bentuk 
perundang-undangan. Undang-undang mengenai 
Pembangunan Berkelanjutan tertuang dalam … 

 
(A) Undang-undang No 23 Tahun 2000 
(B) Undang-undang No 32 Tahun 2000 
(C) Undang-undang No 23 Tahun 1997 
(D) Undang-undang No 13 Tahun 1997 
(E) Undang-undang No 32 Tahun 1997 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 31 
sampai nomor 35 
 
31. Konsep Nasakom pada masa Demokrasi 

Terpimpin merupakan suatu penyimpangan 
ideologi negara RI. 

 
                               SEBAB 
  

Nasakom bertentangan dengan dasar Negara RI 
Pancasila. 

 
32. Konflik pusat dan daerah terjadi pada masa tahun 

1950-an berimbas pada konflik bersenjata. 
 

SEBAB 
 
Upaya rekonsilisasi pernah dilakukan oleh PM. 
Djuanda untuk mengatasi konflik politik diantara 
elit partai dan militer dalam forum musyawarah 
nasional 1957. 

 
 

33. Pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Van 
den Bosch, pemungutan pajak dilakukan dalam 
bentuk uang.   
                                    

 SEBAB 
  

Penggunaan ekonomi uang di pedalaman Jawa 
pada masa Sistem Tanam Paksa sudah cukup 
pesat. 

 
34. Bangkitnya semangat nasionalisme dan anti 

monarki merupakan inti dari gerakan revolusi 
Perancis. 

SEBAB 
 

Banyak negara tetangga Perancis yang takut 
terhadap Revolusi Perancis akan meruntuhkan 
sistem monarkinya, sehingga negara-negara 
tersebut seperti Prusia, Austria, Rusia, dan 
Sardinia menyatakan perang kepada Perancis. 

 
35. Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks 

dengan adanya campur tangan pihak-pihak 
tertentu seperti RRC dan Vietnam. 

 
SEBAB 

 
Penyelesaian masalah Kamboja di lakukan di 
Jakarta Informal Meeting (JIM) pada tahun 1988 di 
kota Bandung.  

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 36 
sampai nomor  40 
 
36. Setelah PD II berakhir, muncul dua kekuatan 

besar dunia yang saling bersaing dan 
bertentangan. Dua kekuatan itu adalah … 

 
(1) Amerika Serikat   
(2) Perancis 
(3) Uni Soviet 
(4) Inggris 
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37. Pada bulan Februari tahun 1957 Presiden 
Soekarno memanggil pejabat sipil dan militer 
beserta pimpinan parpol ke Istana Merdeka. 
Dalam pertemuan itu untuk pertama kalinya 
Soekarno mengajukan konsepsi yang berisi … 

 
(1) dibentuk Kabinet Gotong Royong terdiri 

dari  wakil semua partai ditambah golongan  
fungsional 

(2) pembentukan Kabinet Juanda  
(3) dibentuk Dewan Nasional  
(4) pembentukan Trikora 

 
38. Kebijakan ekonomi liberal yang berlaku sejak 1870 

memunculkan banyak perkebunan swasta, yang 
berakibat … 

 
(1) munculnya perkebunan swasta diseluruh 

Hindia Belanda 
(2) munculnya kelompok buruh perkebunan 
(3) munculnya kaum pengusaha pribumi 
(4) munculnya alat transportasi kereta api 

 
 
 

39. Pemerintahan letnan Gubernur Thomas Stamford 
Rafles ( 1811 - 1816 ) meninggalkan warisan yang 
berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu … 

 
(1) Pelabuhan Ujung Kulon, Merak dan 

Surabaya 
(2) Kebun Raya Bogor 
(3) jalan raya Anyer-Panarukan 
(4) buku the History of Java 

 
40. Kebudayaan Megalitikum di wilayah nusantara  

terungkap dengan ditemukannya berbagai  
peninggalan, antara lain … 

 
(1) menhir   
(2) dolmen  
(3) sarkofagus  
(4) arca 
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GEOGRAFI 
 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 41 
sampai nomor 50 
 
41. Secara ekonomi, hal yang membedakan antara 

desa dan kota adalah sebagai berikut, kecuali … 
 

(A) Kegiatan ekonomi di perkotaan berubah 
lebih cepat. 

(B) Nilai tanah di perkotaan sangat tinggi. 
(C) Penduduk perkotaan tidak cepat berganti 

pekerjaan. 
(D) Jenis mata pencaharian di perkotaan lebih 

beragam. 
(E) Luas kepemilikan tanah di perkotaan relatif 

lebih sempit. 
 
42. Pada peta tanpa skala, diketahui jarak A-B adalah 

5 cm. Pada peta dengan skala 1 : 100.000, jarak 
yang sama adalah 20 cm. Maka skala peta A-B 
adalah … 

 
(A) 1 : 150.000 
(B) 1 : 200.000 
(C) 1 : 400.000 
(D) 1 : 600.000 
(E) 1 : 100.000 

 
43. Tiga perairan besar yang mengelilingi benua 

Amerika adalah … 
 

(A) Samudera Pasifik, samudera Atlantik, dan 
laut Es Utara 

(B) Samudera Pasifik, samudera Hindia dan 
Laut Cina Selatan 

(C) Samudera Atlantik, laut Mediterania, dan 
laut Artik 

(D) Laut Es Utara, laut Artik dan laut 
Mediterania 

(E) Laut Artik, samudera Atlantik dan 
samudera Pasifik  

 
 
 
 
 
 
 

44. Untuk mengetahui penyebab terjadinya longsor 
dan kecenderungan perluasannya, maka prinsip 
yang paling tepat untuk digunakan adalah prinsip 
… 

 
(A) pemahaman 
(B) persebaran 
(C) timbal balik 
(D) korologi 
(E) kuantitatif 

 
45. Tumbuhan endemik di kawasan rawa di wilayah 

Paparan Sahul adalah … 
 

(A) kopi 
(B) sagu 
(C) cengkeh 
(D) kayu 
(E) tembakau 

 
46. Faktor pembatas persebaran flora di pegunungan 

tinggi adalah … 
 

(A) sinar matahari 
(B) suhu udara 
(C) curah hujan 
(D) cuaca 
(E) elevasi 
 

47. Pola sektoral yang digambarkan oleh Teori 
Sektoral terjadi karena pengaruh … 

 
(A) jenis kegiatan industri yang ada 
(B) kelas kegiatan industri 
(C) kelas permukiman 
(D) harga sewa tanah dan pola jaringan yang 

ada 
(E) kepadatan penduduk 

 
48. Dampak negatif yang ditimbulkan karena hutan 

lindung dijadikan areal permukiman, kecuali … 
 

(A) sumber mata air hilang 
(B) rantai makanan terganggu 
(C) plasma nutfah hilang 
(D) berubahnya iklim mikro di daerah hutan 

lindung 
(E) turunnya limpasan air permukaan 
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49.  
 
 
 
 
 
Dari peristiwa yang terdapat pada gambar di atas, 
akan dihasilkan … 

 
(A) Slenk dan Horst 
(B) Sinklinal dan Antiklinal 
(C) Bukit dan Lembah 
(D) Gunung dan Pegunungan 
(E) Penebalan dan Penipisan lapisan bumi 
 

50. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah 
ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan  gambar piramida penduduk 
stasioner di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah 
penduduk yang berusia … 

 
(A) belum produktif lebih besar dari yang 

berusia poduktif 
(B) muda seimbang dengan penduduk usia tua 
(C) tidak produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(D) belum produktif sama dengan yang berusia 

produktif 
(E) muda lebih banyak daripada usia tua 

 
 
 
 
 
 
 

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 51 
sampai nomor 54 
 
51. Negara yang kepadatan penduduknya tinggi 

adalah negara-negara yang berpenduduk 
terbanyak di dunia. 

 
SEBAB 

 
Kepadatan penduduk dihitung dari luas wilayah 
yang ditempati dibagi dengan jumlah 
penduduknya. 

 
52. Struktur tanah berpengaruh terhadap sirkulasi 

udara di dalam tanah, yang sangat  diperlukan 
untuk pernapasan akar tumbuh-tumbuhan. 

 
SEBAB 

 
 Struktur tanah sangat berpengaruh terhadap daya 

serap air. 
 
53. Tambak ikan pada citra satelit komposit warna 

sebenarnya (true colour composite) memiliki ciri-
ciri: berwarna biru, terlihat petek-petak dengan 
ukuran besar dan berlokasi dekat dengan pantai. 

 
SEBAB 

 
 Warna biru, petak ukuran besar dan lokasi dekat 

pantai merupakan unsur-unsur interpretasi dalam 
pengenalan objek tambak ikan dan sawah pasang 
surut. 

 
54. Industri yang dikembangkan di negara-negara 

berkembang adalah industri padat karya. 
 

SEBAB 
 

Industri padat karya adalah industri yang 
ekstensif tenaga kerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki-laki Perempuan 
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 
sampai nomor 60 
 
55. Objek Formal Geografi adalah suatu metode atau 

pendekatan yang digunakan dalam mengkaji 
suatu masalah atau fenomena yang mencakup 
aspek … 

 
(1) keruangan 
(2) lingkungan 
(3) wilayah 
(4) waktu 

 
56. Teori gravitasi yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan interaksi antar wilayah dikembangkan 
oleh … 

 
(1) Sir Isaac Newton 
(2) Albert Losch 
(3) Toschi 
(4) Reilly 

 
57. Menurut teori gravitasi, kekuatan interaksi antar 

wilayah ditentukan oleh … 
 

(1) jenis kebutuhan 
(2) jumlah penduduk antar tempat 
(3) waktu tempuh antar tempat 
(4) jarak antar tempat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala 
pemanasan global adalah … 

 
(1) areal gurun pasir menjadi bertambah luas 
(2) terjadi kenaikan permukaan air laut 
(3) kondisi cuaca/musim menjadi kurang stabil 
(4) terjadi fluktuasi produksi pertanian 

sehingga suplai bahan makanan terganggu 
 

59. Pada foto udara bentuk penggunaan tanah sawah 
dapat dikenali dari … 

 
(1) petakan hampir seragam dibatasi oleh 

pematang 
(2) ronanya tergantung umur padi 
(3) tekstur seragam 
(4) pola petak-petak 

 
60. Rona merupakan salah satu kunci interpretasi  

pada foto udara atau citra satelit yang 
menunjukkan tingkat kegelapan dan tingkat 
kecerahan objek yang dipengaruhi oleh … 

 
(1) karakteristik objek 
(2) pemrosesan emulsi 
(3) cuaca 
(4) besar kecilnya pori-pori tanah 
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IPS TERPADU 
 

PENURUNAN JUMLAH PENUMPANG 
 
Seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam 
negeri (domestik) bulan September 2008 juga mengalami penurunan. Pada bulan September 2008 jumlah penumpang 
hanya 2,08 juta orang atau turun 25,52 persen dibanding bulan Agustus. 
 
Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) juga mengalami penurunan sebesar 7,56 persen menjadi 621,7 
ribu orang. Selama bulan Januari–September 2008 jumlah penumpang domestik mencapai 23,69 juta orang atau naik 
6,51 persen, sebaliknya jumlah penumpang internasional mencapai 4,66 juta orang atau turun 1,82 persen dibanding 
periode yang sama tahun 2007. 
 
Penurunan jumlah penumpang juga terjadi pada angkutan kereta api dan angkutan laut meski dengan jumlah 
persentase yang lebih rendah. Jumlah penumpang kereta api bulan September 2008 mencapai 15,88 juta orang, yang 
berarti turun 7,18 persen dibanding bulan Agustus 2008. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam  menjawab soal nomor 61 
sampai nomor 63 
 
61. Naik turunnya jumlah penumpang domestik dan 

internasional sebagaimana diuraikan pada bacaan, 
secara geografis  menjelaskan adanya gambaran 
tentang … 

 
(A) transportasi sebagai indikator 

pembangunan 
(B) transportasi sebagai indikator proses 

pembangunan 
(C) jarak sebagai kemudahan mencapai tujuan 
(D) jarak sebagai fungsi ekonomi   
(E) jarak sebagai fungsi sosial 

 
62. Asumsikan bahwa semua angka dalam persentase 

pada bacaan di atas merupakan data dari suatu 
percobaan. Untuk mempermudah perhitungan, 
setiap nilai dari pengamatan dikali dengan 100 
dan dikurangi 50, akibatnya … 

 
(A) simpangan kuartil menjadi 618,75   
(B) rata-rata nilai menjadi 931 
(C) median menjadi 678 
(D) jangkauan menjadi 2270 
(E) rata-rata nilai menjadi 920 
 

 
 
 
 
 
 

 
63. Industri yang menjadi pokok pembahasan dalam 

bacaan di atas merupakan pasar … 
  

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

 
Gunakan Petunjuk B untuk  menjawab soal nomor 64 
 
64. Pesawat DC-9 milik maskapai penerbangan 

nasional Garuda Airlines pernah mengalami 
pembajakan pada tahun 1981 di Bangkok, 
Thailand. 

SEBAB 
 

Pemerintah Malaysia tidak mengizinkan pesawat 
tersebut mendarat di Penang. 

 
Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 65 
 
65. Kondisi mata uang Rupiah sebagaimana 

dikemukakan kalimat pertama dalam bacaan di 
atas dapat menyebabkan … 

 
(1) terjadinya defisit dalam neraca 

perdagangan 
(2) impor Indonesia menurun 
(3) jumlah uang beredar bertambah 
(4) ekspor Indonesia meningkat 
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PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN 
 

Lesunya pasar pertanian dunia sebagai dampak krisis keuangan global akan memperlambat laju pertumbuhan sektor 
pertanian nasional. Berkaca pada realitas tersebut, Departemen Pertanian mengoreksi target pertumbuhan sektor 
pertanian 2009 dari 4,8 persen menjadi 4,2 persen. 
 
Situasi saat ini tidak kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan pertanian sesuai target. Hal itu mengingat ekspor 
sejumlah komoditas pertanian, seperti minyak sawit, mentah (CPO), getah karet, kopi, kakao, dan teh turun. Meski 
turun, tidak akan terlalu banyak karena komoditas pertanian selalu dibutuhkan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri 
Pertanian seusai menandatangani kerjasama dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Timor Leste. 
 
Departemen Pertanian semula menargetkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian 2009 sebesar 4,8 persen. Dengan 
pertumbuhan sebesar itu, diharapkan sektor pertanian bisa menyerap tambahan tenaga kerja 800.000 orang atau naik 
menjadi 44,2 juta orang. 
 
Begitu pula jumlah penduduk rawan pangan dapat ditekan 1 persen per tahun dan nilai tukar petani dapat 
ditingkatkan dari 110-115 pada tahun 2008 menjadi 115-120. Neraca perdagangan sektor pertanian diharapkan 
meningkat dari 12,41 miliar dolar AS menjadi 16,22 miliar dolar AS. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 66 
sampai ke nomor 70 
 
66. Negara yang disebut kata terakhir dalam alinea 

kedua bacaan di atas adalah provinsi Timor Timur 
ketika masih bergabung dengan RI. Wilayah ini 
bergabung dengan RI setelah ditandatanganinya 
Deklarasi Balibo pada tahun … 

 
(A) 1973   (D)     1976 
(B) 1974   (E)     1977 
(C) 1975 

 
67. Pernyataan dari kalimat pertama pada bacaan, 

dalam pengetahuan Geografi merupakan konsep 
… 

 
(A) keterjangkauan  
(B) keterkaitan keruangan 
(C) interaksi dan interdependensi 
(D) diferensiasi area 
(E) lokasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Setelah pertumbuhan sektor  perekonomian 
dikoreksi, maka dibandingkan dengan 
sebelumnya penyerapan tenaga kerja tambahan 
sektor pertanian diperkirakan akan … 

 
(A) berkurang 14,29%  
(B) bertambah 14,29%  
(C) bertambah 12,5%  
(D) berkurang 12,5%  
(E) berkurang 10%  
 

69. Diketahui sebuah bilangan berada pada interval 
nilai tukar petani pada tahun 2008. Bilangan 
tersebut habis dibagi 2 dan 7, maka bilangan yang 
dimaksud adalah … 

 
(A) 112 
(B) 114 
(C) 116 
(D) 118 
(E) 110 

 
70. Komoditas yang dihasilkan oleh sektor yang 

dibahas dalam bacaan di atas … 
 

(A) memiliki permintaan yang inelastis 
(B) memiliki permintaan yang inelastis 

sempurna 
(C) memiliki permintaan yang elastis 
(D) merupakan barang inferior 
(E) merupakan barang bebas 
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KARET 
 

Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council, sepakat bekerja sama 
menahan penurunan harga karet alam. Tiga negara ini memasok 70 persen dari 9,7 juta ton kebutuhan karet alam 
dunia. Kesepakatan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dicapai dalam pertemuan khusus di Bangkok, Thailand.  
 
Kesepakatan yang dibuat tiga negara penghasil karet alam itu dapat menahan harga karet di atas 2 dolar AS per 
kilogram. Krisis keuangan global telah membuat harga karet terus merosot. Pada bulan Juni, harga karet alam       
3,25 - 3,50 dolar AS per kilogram, tetapi pada bulan Oktober hanya 1,50 dolar AS per kilogram. 
 
Guna menahan penurunan harga karet, tiga negara mewujudkannya, antara lain, melalui skema manajemen suplai. 
Untuk mengendalikan suplai, disepakati peremajaan kebun karet dipercepat. Saat ini sudah dilakukan peremajaan 
terhadap 1.120.000 hektare kebun karet di tiga negara. Peremajaan akan ditingkatkan menjadi 1.690.000 hektare pada 
tahun 2009. Dengan peremajaan, diperkirakan suplai karet alam di pasar internasional pada tahun 2009 akan 
berkurang 215.000 ton. 
 
Gunakan Petunjuk A dalam  menjawab soal nomor 71 
sampai nomor 74 
 
71. Negara pertama  yang disebut dalam bacaan di 

atas pada tahun 1954 menjadi anggota South 
Easth Asia Treaty Organization. Organisasi ini 
dibentuk dalam era … 

 
(A) perang dingin untuk membendung 

komunisme 
(B) perjuangan dalam bentuk revolusi agar 

tidak meluas 
(C) antikolonialisme 
(D) neoimperialisme agar memperoleh 

perlindungan dari negara-negara kapitalis  
(E) persaingan perdagangan antara negara-

negara merdeka dan negara-negara kapitalis 
 
72. Andaikata luas kebun peremajaan yang akan 

ditingkatkan pada tahun 2009 seperti terdapat 
dalam bacaan luasnya terbagi sama rata, maka 
skala peta yang sesuai untuk pengelolaannya 
adalah  … 

 
(A) 1 : 50.000 
(B) 1 : 25.000 
(C) 1 : 5.000 
(D) 1 :10.000 
(E) 1 : 40.000 

 
 
 
 

 

73. Jika 30% dari suplai tiga negara tersebut di atas 
disuplai dari Indonesia, maka total nilai ekspor 
Indonesia berdasarkan harga pada bulan Oktober 
adalah … 

 
(A) 10,185 miliar dolar AS 
(B)   4,365 miliar dolar AS  
(C)   3,0555 miliar dolar AS 
(D)   2,91 miliar dolar AS 
(E)   1,455 miliar dolar AS 

 
74. Diketahui luas sebuah persegi dan trapesium 

masing-masing sama dengan luas kebun karet 
yang direncanakan untuk diremajakan pada 
tahun 2009. Jika tinggi trapesium sama dengan sisi 
persegi, maka jumlah sisi sejajar  trapesium 
tersebut adalah … 

 
(A)    130 satuan panjang 
(B)    260 satuan panjang 
(C) 1.300 satuan panjang 
(D) 2.600 satuan panjang 
(E) 3.900 satuan panjang 

 
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 75 
 
75. Terjadinya keadaan sebagaimana dikemukakan 

dalam kalimat pertama alinea ketiga pada bacaan 
di atas menyebabkan ekspor Indonesia atas 
komoditas tersebut menurun. 

 
SEBAB 

 
Bila penawaran suatu barang  meningkat maka 
harga barang itu akan turun. 
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