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PETUNJUK UMUM
1. Sebelum mengerjakan ujian, periksalah terlebih
dulu, jumlah soal dan nomor halaman yang terdapat
pada naskah soal.
Naskah soal ini terdiri dari 10 halaman.
2. Tulislah nomor peserta Anda pada lembar jawaban
di tempat yang disediakan.
3. Tulislah kode naskah soal ini, pada lembar jawaban
di tempat yang disediakan. Kode naskah soal ini:
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4. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang
menjelaskan cara menjawab soal.
5. Pikirkanlah sebaik-baiknya sebelum menjawab tiap
soal, karena setiap jawaban yang salah akan
mengakibatkan pengurangan nilai (penilaian: benar
+4, kosong 0, salah -1).
6. Jawablah lebih dulu soal-soal yang menurut Anda
mudah, kemudian lanjutkan dengan menjawab
soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal
terjawab.

7. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian
yang disediakan.
8. Untuk keperluan coret-mencoret, harap
menggunakan tempat yang kosong pada naskah soal
ini dan jangan pernah menggunakan lembar
jawaban karena akan mengakibatkan jawaban Anda
tidak dapat terbaca.
9. Selama ujian, Anda tidak diperkenankan bertanya
atau meminta penjelasan mengenai soal-soal yang
diujikan kepada siapapun, termasuk kepada
pengawas ujian.
10. Setelah ujian selesai, Anda diharapkan tetap duduk
di tempat Anda sampai pengawas ujian datang ke
tempat Anda untuk mengumpulkan lembar jawaban.
11. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor,
tidak basah, tidak terlipat, dan tidak sobek.

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

PETUNJUK B:
Soal terdiri dari 3 bagian, yaitu PERNYATAAN, kata SEBAB, dan ALASAN yang disusun berurutan.
Pilihlah:
(A) Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat
(B) Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan
akibat
(C) Jika pernyataan benar dan alasan salah
(D) Jika pernyataan salah dan alasan benar
(E) Jika pernyataan dan alasan keduanya salah

PETUNJUK C:
Pilihlah:
(A) Jika (1), (2), dan (3) yang benar
(B) Jika (1) dan (3) yang benar
(C) Jika (2) dan (4) yang benar
(D) Jika hanya (4) yang benar
(E) Jika semuanya benar
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Mata Ujian EKONOMI
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Mata Ujian SEJARAH
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Mata Ujian IPS TERPADU nomor 46 sampai nomor 60

EKONOMI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 sampai
nomor 9.
1. Hasil dari perhitungan nilai Produk Nasional Neto
dikurangi pajak tidak langsung, kemudian
ditambah subsidi merupakan nilai dari ...
(A) Pendapatan Personal.
(B) Pendapatan Nasional.
(C) Pendapatan Personal Disposabel.

3. Seseorang mempunyai penghasilan bersih
Rp67.592.000,00 dan pendapatan tidak kena pajak
Rp2.592.000,00
Tarif pajak terhadap penghasilan:
• sampai dengan Rp25.000.000,00 = 10%;
• di atas Rp25.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00 =
15%;
• di atas Rp50.000.000,00 = 30%.
Dari data tersebut besarnya pajak yang terutang
adalah ...

(D) Produk Domestik Bruto.

(A) Rp10.750.000,00

(E) Produk Nasional Bruto.

(B) Rp11.527.000,00

2. Diketahui fungsi penawaran 5P = 220 − Qd dan
fungsi permintaan 3P = Qs + 20. Dari kedua
fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi
keseimbangan ialah ....
(A) P = 10 dan Q = 170
(B) P = 10 dan Q = 10
(C) P = 15 dan Q = 25

(C) Rp19.500.000,00
(D) Rp20.277.000,00
(E) Rp20.455.200,00
4. Dalam mencari alternatif pengganti suatu barang,
misalnya barang A dengan barang B, hendaknya
keduanya bersifat saling menggantikan (substitusi).
Hal tersebut terjadi jika ...

(D) P = 20 dan Q = 110

(A) elastisitas silang = 0.

(E) P = 30 dan Q = 70

(B) elastisitas silang bersifat positif.
(C) elastisitas silang bersifat negatif.
(D) harga barang A yang naik akan menurunkan
pembelian barang B.
(E) harga barang B yang turun akan menaikkan
pembelian barang A.
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5. Donita mencatat transaksi pembayaran iuran
kebersihan sebesar Rp190.000,00 dengan mendebet
beban listrik dan mengkredit kas Rp150.000,00.
Jurnal koreksi yang harus dibuat adalah ...
(A) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00 dan (cr)
beban listrik Rp190.000,00.
(B) (dr) beban listrik Rp190.000,00 dan (cr) beban
kebersihan Rp190.000,00.
(C) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00, (cr)
kas Rp150.000,00, serta (cr) beban listrik
Rp40.000,00.

Kode Naskah Soal:

9. Pada tanggal 1 Juli 2012, Pak Anas membuka usaha
yang diberi nama Bengkel Summi. Sebagai modal
usaha, Pak Anas menginvestasikan uang
Rp20.000.000,00 untuk menyewa sebuah bangunan.
Selain itu, Pak Anas juga memperoleh pinjaman
berupa kredit usaha dari Bank ABC senilai
Rp30.000.000,00. Oleh Pak Anas, uang pinjaman ini
digunakan untuk membeli peralatan bengkel
senilai Rp25.000.000,00 dan perlengkapan bengkel
senilai Rp2.000.000,00. Dari transaksi tersebut, nilai
harta (aktiva) Bengkel Summi yang BENAR adalah
....

(D) (dr) beban listrik Rp190.000,00, (cr) beban
kebersihan Rp150.000,00, serta (cr) kas
Rp40.000,00.

(A) Rp20.000,00

(D) Rp35.000,00

(B) Rp25.000,00

(E) Rp50.000,00

(E) (dr) beban kebersihan Rp190.000,00, (cr) beban
listrik Rp150.000,00, serta (cr) kas Rp40.000,00.

(C) Rp30.000,00

6. Jika diketahui aset lancar Rp10.500.000,00; aset
tetap Rp22.500.000,00; akumulasi depresiasi
Rp1.500.000,00; modal awal Rp25.000.000,00; prive
Rp2.000.000,00; pendapatan Rp5.000.000,00; beban
Rp2.000.000,00
Kewajiban dalam neraca adalah ....
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 sampai
nomor 12.
10. Marginal propensity to consume (MPC) tidak pernah
bernilai negatif.
SEBAB

(A) Rp1.000.000,00
(B) Rp2.000.000,00

Besarnya MPC menentukan kemiringan kurva
konsumsi.

(C) Rp3.500.000,00
(D) Rp5.500.000,00
(E) Rp7.000.000,00
7. Pada tingkat pendapatan Rp500.000,00 besarnya
konsumsi Rp400.000,00; dan pada tingkat
pendapatan Rp1.000.000,00 besarnya konsumsi
Rp600.000,00. Besarnya kecenderungan masyarakat
untuk menabung (MPS) adalah ....
(A) 0,60

(D) 0,25

(B) 0,50

(E) 0,15

11. Jika seluruh bagian kurva indiferensi A berada di
sebelah kanan atas kurva indiferensi B, tingkat
kepuasan yang digambarkan oleh kurva A lebih
rendah daripada kepuasan yang digambarkan oleh
kurva B.
SEBAB
Kurva indiferensi berbentuk menurun dari kiri atas
ke kanan bawah (downward sloping) dan cembung
terhadap titik origin (convex to origin).
12. Pada pasar persaingan monopolistik dan pasar
monopoli terdapat persaingan harga.

(C) 0,40
8.

SEBAB
Sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar
persaingan sempurna memiliki biaya produksi
seperti pada tabel di atas.
Jika harga pasar adalah 13, marginal revenue dari
perusahaan tersebut adalah ....
(A) 40

(D) 16

(B) 27

(E) 13

Jenis barang yang diperjualbelikan pada pasar
persaingan monopolistik dan pasar monopoli
memiliki ciri khas yang tidak saling membedakan.

(C) 25
c Universitas Indonesia
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 13 sampai
nomor 15.
13. Kurva penawaran mobil merek Honda akan
bergeser ke kanan bila ...
(1) harga mobil Honda naik.
(2) harga baja turun.
(3) harga mobil Toyota naik.
(4) teknologi produksi meningkat.
14. Alasan PDB riil sebagai ukuran yang lebih baik
dibandingkan PDB nominal adalah ...
(1) PDB riil tidak terpengaruh perubahan harga.
(2) Semakin tinggi harga, semakin tinggi PDB riil.
(3) PDB riil merefleksikan perubahan jumlah
barang dan jasa yang diproduksi.
(4) PDB nominal menggunakan tahun dasar
dalam mengukur jumlah barang dan jasa yang
diproduksi.
15. Pernyataan di bawah ini yang tepat menjelaskan
konsep elastisitas permintaan adalah ...
(1) Bila harga turun 10% dan permintaan naik
menjadi 20%, koefisien elastisitas permintaan
barang tersebut = 1.
(2) Semakin datar kurva, maka semakin elastis
permintaan suatu barang.
(3) Perubahan harga sedikit saja menyebabkan
perubahan jumlah barang tak terhingga,
sehingga nilai elastisitasnya uniter.
(4) Berapa pun kenaikan harga suatu barang dan
orang akan membeli barang tersebut, barang
tersebut bersifat inelastis sempurna.
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SEJARAH
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 25.
16. Perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda di
Indonesia pada abad ke-19 lazim disebut sebagai
gerakan protonasionalisme dengan ciri-ciri sebagai
berikut, KECUALI ...
(A) meluasnya rasa kebangsaan di kalangan pelaku
perlawanan.
(B) merupakan gerakan sosial agraris.
(C) dilandasi paham keagamaan.

20. Salah satu warisan teknologi dari masa PD II yang
berdampak sangat siginifikan pada persenjataan
militer dan komunikasi adalah teknologi ...
(A) nuklir.

(D) radio.

(B) transistor.

(E) penerbangan.

(C) roket.
21. Pada masa pendudukan Jepang dibentuk
organisasi pemuda yang membantu tugas-tugas
kepolisian, seperti penjagaan lalu lintas dan
pengamanan desa. Organisasi tersebut adalah ...

(D) menampilkan tokoh kharismatik.

(A) Peta.

(E) tidak efektif dan mudah dikalahkan lawan.

(B) Keibodan.

17. Sejak Pemilu 2004, MPR RI praktis tidak lagi
mempunyai kekuatan politis untuk menentukan
arah pembangunan negara, karena ...
(A) presiden bukan mandataris MPR.
(B) presiden adalah mandataris MPR.
(C) MPR tidak memilih presiden.
(D) GBHN merupakan Tap MPR.
(E) DPR menentukan GBHN.
18. Berikut ini hasil seni sastra yang mendapatkan
pengaruh Islam sebagai hasil interaksi antara
kebudayan Indonesia dan Islam ketika pengaruh
Islam mulai menyebar di Indonesia, KECUALI ...
(A) Suluk.
(B) Hikayat.
(C) Babad.
(D) Primbon.
(E) Sekaten.
19. Medan perang antara Jerman dan Sekutu
(Australia) dalam Perang Dunia I di wilayah Pasifik
ditunjukkan dengan terjadinya pertempuran di
wilayah ...

(C) Fujinkai.
(D) Seinendan.
(E) Heiho.
22. Gorbachev dalam memimpin Sovyet melaksanakan
perubahan besar yang dicanangkan lewat gagasan
Perestroika dan Glasnost. Perestroika dalam bidang
politik diwujudkan dalam ...
(A) dilakukannya restrukturisasi.
(B) pelaksanaan kebijakan ekonomi bebas dan
pasar bebas.
(C) pengurangan
terpusat.

kekuasaan

ekonomi

(D) pembukaan kesempatan yang besar kepada
sektor swasta.
(E) dibentuknya undang-undang dasar baru yang
salah satu isinya melakukan pemilihan umum
secara terbuka.
23. Tujuan utama nasionalisasi De Javasche Bank
menjadi Bank Pemerintah Republik Indonesia (15
Desember 1951) adalah ...
(A) agar bisa mencetak dan mengedarkan mata
uang sendiri.

(A) Tasmania.

(B) mampu menetapkan dan
undang-undang perbankan.

(B) Bougenville.

(C) menjadi bank sentral.

(C) Papua Nugini bagian Utara.

(D) mampu mengawasi peredaran
tengah-tengah masyarakat.

(D) Hawaii.
(E) Kepulauan Kaledonia Baru.

c Universitas Indonesia
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24. Yang dimaksud dengan "elite baru" pada masa
awal Pergerakan Nasional Indonesia adalah ...
(A) pegawai pamong praja.
(B) kelompok pengusaha muslim.
(C) rohaniwan.
(D) kelompok profesional.
(E) priyayi.
25. Pada awal kekuasaannya, Presiden Soeharto telah
mengambil beberapa kebijakan ekonomi yang
sedikit banyak berlawanan dengan kebijakan
Presiden Soekarno, antara lain ...
(A) melarang sistem ekonomi sosialis.
(B) membuka
kembali
hubungan
dengan
lembaga-lembaga keuangan internasional.
(C) membekukan bank-bank RRC yang beroperasi
di Indonesia.
(D) memutuskan hubungan perdagangan dengan
RRC.
(E) menutup semua kantor dagang negara-negara
blok sosialis.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 26 sampai
nomor 27.
26. Selepas Pemilu 1955 banyak terjadi pergolakan di
beberapa daerah yang dipelopori oleh para perwira
TNI Angkatan Darat.
SEBAB
Mereka kecewa terhadap kebijakan Presiden
Soekarno yang dinilai tidak memerhatikan
pembangunan luar Jawa dan cenderung lebih
menguntungkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
27. Kedatangan orang-orang Eropa yang pertama di
kawasan Asia Tenggara pada abad XVI dipandang
sebagai titik penting perkembangan sejarah
kawasan ini.

Kode Naskah Soal:
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 28 sampai
nomor 30.
28. Pernyataan di bawah ini merupakan bentuk
kehidupan sosial-ekonomi dan budaya kerajaan
Tarumanegara:
(1) pondasi ekonominya berasal dari pertanian dan
perdagangan.
(2) memiliki susunan masyarakat yang sudah
teratur.
(3) dikenalnya huruf Pallawa dan bahasa
Sanksekerta.
(4) bahasa pergaulannya adalah bahasa Nanyang
yang berasal dari Cina.
29. Pada 1947 Menteri PP dan K, Mr. Suwandi,
melakukan upaya-upaya pengembangan bahasa
Indonesia dengan membentuk Komisi Bahasa.
Tugas dari Komisi Bahasa tersebut adalah ...
(1) menetapkan ejaan bahasa Indonesia.
(2) menetapkan istilah-istilah dalam bahasa
Indonesia.
(3) menyusun kamus baru atau menyempurnakan
kamus yang telah ada dalam bahasa Indonesia
untuk keperluan pelajaran bahasa Indonesia di
sekolah.
(4) menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa
resmi pemerintahan.
30. Untuk masalah Irian Barat, Belanda tidak beritikad
baik untuk menyelesaikannya secara baik-baik
dengan pihak Indonesia. Hal itu terbukti dari
tindakan Belanda sebagai berikut:
(1) membentuk New Guinea Raad.
(2) mengadakan Act of free choice.
(3) memasukan Irian Barat kedalam South Pasific
Commission.
(4) membentuk United Nations Temporary Executive
Authority United.

SEBAB
Kedatangan orang-orang Belanda yang pertama
memiliki dampak yang besar terhadap bangsa
Indonesia.

c Universitas Indonesia
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GEOGRAFI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 35.
31. Sebuah sungai pada peta topografi digambarkan
dengan simbol berupa garis putus-putus. Hal ini
menandakan bahwa daerah tersebut merupakan
daerah ...
(A) batuan kapur.

35. Penduduk wilayah pesisir memiliki cara hidup
yang berbeda dengan penduduk di pegunungan.
Mata pencaharian mereka berbeda, demikian juga
cara mereka berpakaian. Sumber daya yang
menjadi pendukung kehidupan mereka pun
berbeda. Bentuk analisis yang dilakukan untuk
mengkaji perbedaan suatu tempat dalam ilmu
geografi dikenal sebagai ...

(B) batuan induk.

(A) analisis keruangan.

(C) batuan vulkanis.

(B) analisis kewilayahan.

(D) batuan metamorf.

(C) analisis kelingkungan.

(E) batuan beku.

(D) analisis tematik.

32. Potensi air tanah tawar dan bersih di daerah pesisir
dapat dijumpai di wilayah yang karakteristik fisik
wilayahnya berupa ...
(A) dataran endapan marine yang ditumbuhi
mangrove.
(B) dataran endapan fluvial di sekitar muara sungai
yang berlumpur.
(C) dataran endapan alluvial yang luas dan
terpengaruh pasang surut.
(D) dataran endapan pantai yang berhumus tebal.
(E) dataran endapan vulkanik di sekitar pantai
yang landai.
33. Tanaman sayur-sayuran dan tumbuhan berdaun
jarum paling cocok ditanam di wilayah ketinggian
...
(A) kurang 700 m dpl.
(B) 700 – 1500 m dpl.
(C) 1500 – 2500 m dpl.
(D) 2500 – 4000 m dpl.
(E) lebih dari 4000 m dpl.
34. Penentuan batas areal bahaya kebocoran pipa gas
dalam sistem informasi geografis yang paling tepat
dilakukan dengan metode ...
(A) tracking.
(B) scoring.
(C) overlaying.

(E) analisis ekosistem.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 36 sampai
nomor 41.
36. Garis tepi peta harus dibuat agar memudahkan
pengukuran skala peta.
SEBAB
Garis tepi digunakan untuk membatasi skala peta.
37. Lumut hanya dapat tumbuh dan berkembang pada
suhu yang tinggi.
SEBAB
Wilayah ketinggian di atas 2500 m tidak ditemukan
tumbuhan budi daya.
38. Pengambilan keputusan perencanaan
pembangunan di wilayah perkotaan lebih rumit
daripada di perdesaan.
SEBAB
Penduduk kota memiliki karakteristik yang
heterogen.
39. Kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai daerah
tropis yang beriklim panas, curah hujan relatif
tinggi, dan dilalui angin muson.
SEBAB

(D) super-impose.
(E) buffering.

c Universitas Indonesia

Angin muson bertiup dari barat laut Asia Tenggara
ke timur laut pada bulan April−Oktober, kemudian
pada bulan Oktober−April berbalik arah.
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40. Jakarta adalah daerah tujuan wisata karena
memiliki berbagai hotel, ruang terbuka, dan
gedung pertemuan yang dapat menjadi lokasi
perhelatan akbar.
SEBAB
Usaha penyewaan hotel, ruang terbuka, dan
gedung pertemuan merupakan bagian dari industri
pariwisata yang memberikan nilai tambah pada
potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah.
41. Derajat keasaman (pH) air tanah dangkal di
dataran rendah pantai timur Sumatra yang berupa
rawa-rawa kurang dari 7.
SEBAB
Wilayah pantai timur Sumatra memperoleh curah
hujan yang cukup besar dan terdistribusi sepanjang
tahun.

Kode Naskah Soal:
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44. Perbedaan flora dan fauna Indonesia yang dibatasi
oleh garis Wallace dan Weber terjadi terutama
akibat pengaruh faktor berikut:
(1) genetika.
(2) iklim.
(3) migrasi.
(4) geologi.
45. Pola curah hujan di beberapa wilayah Indonesia
menunjukkan tipe equatorial. Karakteristik tipe
hujan ini antara lain ...
(1) hampir sepanjang tahun jumlah curah hujan
merata.
(2) curah hujan tinggi pada bulan September
sampai dengan Maret.
(3) umumnya hujan dengan intensitas tinggi dalam
waktu singkat.
(4) pada musim pancaroba, curah hujan masih
relatif tinggi.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 42 sampai
nomor 45.
42. Adaptasi yang dilakukan penduduk dengan
mendirikan permukiman di atas dataran tanggul
pantai pada prinsipnya dilakukan untuk ...
(1) menghindari bahaya banjir.
(2) menghindari hantaman air pasang.
(3) memperoleh sumber air tawar.
(4) mendapatkan tanah yang subur.
43. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki hasil
pertanian yang berkualitas dan melimpah. Namun,
kota-kota di sekitarnya tidak mampu untuk
mengolah hasil pertanian tersebut agar memiliki
nilai tambah dan nilai jual yang tinggi karena ...
(1) kontinuitas ketersediaan bahan baku lebih
utama daripada kualitas.
(2) lokasi industri pertanian harus dekat dengan
pasar.
(3) hasil pertanian masih memiliki volume besar,
berat, dan mudah rusak.
(4) industri pengolahan harus dekat dengan lahan
pertaniannya.

c Universitas Indonesia
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IPS TERPADU
Dengan tingginya permintaan di pasar domestik, Gabungan Elektronik (Gabel) menargetkan penjualan elektronik
hingga akhir tahun 2013 bisa meningkat 20% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp25
triliun. Sampai dengan akhir tahun, penjualan elektronik nasional bisa mencapai Rp30 triliun atau naik 20% dari
realisasi tahun lalu yang mencapai Rp25 triliun. Bertambahnya permintaan elektronik di dalam negeri menjadi salah
satu penyebab pertumbuhan penjualan elektronik.
Menurut Gabel, pencapaian target penjualan tahun ini masih didukung oleh penjualan produk pendingin ruangan
(air conditioner/AC). Target penjualan akan didukung oleh upaya sejumlah produsen elektronik yang akan
memperbesar kapasitas produksi mesin cuci dan lemari es. Penjualan televisi liquid crystal display (LCD) dan
light-emitting diode (LED) juga diprediksi akan mengalami peningkatan, sebagai dampak peralihan penjualan dari
televisi tabung oleh prinsipal elektronik.
Namun demikian, penjualan elektronik pada tahun ini sangat bergantung pada kondisi bisnis di kuartal I-2013.
Pada periode tiga bulan pertama tahun 2013 akan terlihat dampak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi di Eropa dan
Amerika Serikat.
Secara umum, pertumbuhan penjualan elektronik sangat baik dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata
pertumbuhan 20% setiap tahun. Hingga awal Juni 2012, investasi di sektor elektronik di dalam negeri mencapai Rp1,1
triliun dan menyerap tenaga kerja 3.773 orang. Dengan penambahan pabrik baru oleh beberapa produsen elektronik,
ada penambahan investasi sebesar Rp1,2 triliun. Hingga 2015, diperkirakan ada penambahan 1.500 tenaga kerja karena
beberapa investor akan menanamkan modalnya di sektor elektronik.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 sampai
nomor 47.

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

46. Misalkan pertumbuhan penjualan elektronik
nasional per tahun adalah konstan. Jangkauan
antarkuartil dari data nilai penjualan elektronik
nasional dari tahun 2011 sampai tahun 2015 adalah
...

48. Nama benua yang disebut pada alinea ketiga
bacaan di atas pada waktu Perang Dunia II terbagi
dalam dua kekuatan.

(A) Rp15,0 triliun.
(B) Rp15,5 triliun.
(C) Rp16,7 triliun.
(D) Rp17,2 triliun.
(E) Rp17,8 triliun.
47. Berdasarkan orientasi industrinya, industri
elektronik terbanyak terdapat di ...
(A) sekitar Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi.
(B) Pulau Batam.
(C) sekitar Makasar.
(D) sekitar Bandar Lampung.
(E) semua benar.

SEBAB
Negara-negara utara benua tersebut berbeda
ideologi dengan negara-negara bagian selatan yang
demokratis.
49. Penurunan harga elektronik akan meningkatkan
jumlah elektronik yang ingin dibeli konsumen,
yang ditunjukkan oleh kurva permintaannya
bergeser ke kanan.
SEBAB
Penurunan harga elektronik akan menyebabkan
terjadinya excess demand.
50. Industri elektronik sebagaimana disebutkan dalam
bacaan di atas termasuk ke dalam jenis industri
yang berorientasi pada pasar.
SEBAB
Industri elektronik memiliki ciri: modal sangat
besar, teknologi canggih dan modern, organisasi
teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan
terampil, pemasarannya berskala nasional atau
internasional.
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Para petani kelapa sawit di Bengkulu mulai mengeluhkan harga jual buah sawit yang kembali turun pekan ini,
setelah sempat beranjak naik. Pedagang pengumpul pekan ini membeli Rp800,00 per kg, sedangkan sebelumnya
sempat naik Rp830,00 per kg setelah lama terpuruk dengan harga di bawah Rp600,00 per kg.
Kembali turunnya harga buah sawit itu membuat petani kesulitan memenuhi biaya pemeliharaan, seperti membeli
pupuk yang sudah lima bulan tidak dilakukan. Untuk kebun dengan luas dua hektare, bila pemeliharaan dan
pemupukan normal, petani bisa menghasilkan lima ton per bulan, tetapi setelah tidak terawat turun drastis.
Pemeliharaan, panen, dan pemupukan memerlukan biaya di atas Rp5 juta, sedangkan setiap panen saat ini
produksinya kurang dan harga rendah. Hasil jual buah sawit itu tidak mencukupi kebutuhan kebun tersebut, lebih baik
dibelikan bahan pokok untuk kebutuhan hidup keluarga petani.
Saat ini, salah satu perusahaan yang membeli sawit dari petani membeli buah sawit yang berumur di atas lima
tahun seharga Rp1.035,00 per kg. Akan tetapi, harga itu akan turun lagi beberapa hari berikutnya mengingat pengaruh
harga minyak mentah sawit nasional. Harga minyak mentah kelapa sawit lokal saat ini berkisar Rp5.000,00−Rp5.350,00
per kg, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp6.500,00 per kg.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 52.
51. Misalkan produksi kebun sawit turun 40% karena
tidak ada perawatan. Jika jarak tanam sawit adalah
8 m × 10 m, rata-rata produksi per pohon sawit per
bulan adalah ...
(A) 12 kg.

(D) 17 kg.

(B) 14 kg.

(E) 18 kg.

(C) 15 kg.
52. Kenaikan harga jual komoditas yang dikemukakan
dalam bacaan di atas akan menyebabkan ...
(A) kurva permintaannya bergeser ke kiri.
(B) kurva permintaannya bergeser ke kanan.
(C) kurva penawarannya bergeser ke kiri.

54. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu lokasi
yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit.
SEBAB
Kelapa sawit merupakan tanaman yang tumbuh
secara baik pada suhu 24−28 ◦ C, intensitas curah
hujan 0− 1.000 mm per tahun dan lama penyinaran
matahari yang pendek.
55. Penurunan harga komoditas yang dikemukakan
pada alinea pertama bacaan di atas dapat
menyebabkan harga minyak goreng turun.
SEBAB
Kenaikan harga bahan baku akan menyebabkan
kurva penawaran suatu barang bergeser ke kiri
atas.

(D) kurva penawarannya bergeser ke kanan.
(E) terjadinya pergerakan di sepanjang kurva
permintaan dan/atau kurva penawaran.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 53 sampai
nomor 55.
53. Kota yang disebutkan dalam bacaan di atas pernah
menjadi tempat pengasingan Presiden Republik
Indonesia yang pertama pada tahun 1938.
SEBAB
Sebelum diasingkan ke kota tersebut, presiden
pertama RI diasingkan ke Flores pada tahun 1933.
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Dibandingkan negara-negara Afrika dan Amerika Latin, laju pengurangan penduduk miskin di Indonesia lebih
tinggi. Namun, kesenjangannya juga masih tinggi. Angka kemiskinan Indonesia pada 2004 mencapai 17,9 persen, lalu
turun menjadi 11,9 persen pada Maret 2012 atau setara 29 juta orang. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada
tahun 2014 tinggal 8 persen. Untuk itu, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, seperti pada semester
I-2012 sebesar 6,3 persen. Sebanyak 1 juta lapangan kerja ditargetkan tersedia tiap tahunnya hingga bisa mengurangi
angka kemiskinan dengan signifikan.
Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah terbagi dalam empat kluster, yang meliputi
pemberian aneka bantuan tunai, pemberdayaan masyarakat, kredit usaha rakyat, dan penyediaan fasilitas murah.
Selain itu, mobilisasi lembaga-lembaga nonpemerintah dalam penanggulangan kemiskinan perlu lebih digarap. Peran
swasta dalam pengentasan kemiskinan sangat besar. Dana yang disalurkan melalui program tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) bisa mencapai 2−3 kali lebih besar dibandingkan dana penanggulangan kemiskinan dari pemerintah.
Semangat rakyat ini perlu terus dibangkitkan sehingga pengurangan penduduk miskin bisa lebih cepat dilakukan.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 56 sampai
nomor 57.

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

56. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk
Indonesia sebesar satu persen per tahun, prediksi
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014
sebanyak ....

59. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia sudah
menurun, kesenjangan antara kelompok miskin
dan tidak miskin semakin besar. Kesenjangan
kemiskinan tersebut terjadi karena ...

(A) 243.697.479

(D) 251.081.757

(1) tidak meratanya kualitas sumberdaya manusia.

(B) 246.134.459

(E) 253.592.575

(2) tidak meratanya lapangan pekerjaan.

(C) 248.595.799

(3) tidak meratanya kepadatan penduduk.

57. Kesenjangan antara penduduk miskin dan
penduduk kaya sebagaimana dikemukakan dalam
bacaan di atas dapat diukur dengan menggunakan
...
(A) Kurva Phillips.

(4) tidak meratanya persebaran penduduk.
60. Maroko merupakan wilayah dari benua yang
disebut pada alinea pertama yang terletak di pesisir
Mediterania dan merupakan wilayah koloni yang
menjadi rebutan dua negara kolonialis, yaitu ....

(B) Kurva Lorenz.

(1) Spanyol

(C) Kurva Engel.

(2) Portugis

(D) Kurva Keynes.

(3) Prancis

(E) Kurva Solow.

(4) Inggris

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 58 .
58. Daya tarik benua yang disebut pada alinea pertama
bacaan di atas bagi bangsa Eropa yang datang ke
wilayah tersebut adalah sumber daya tambang.
SEBAB
Negara-negara di benua tersebut menjadi makmur
oleh kekayaan sumber daya tambang yang dimiliki.
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