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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 

L 

N 

M 

O 

P 

Q 

S 

D 



Kode Naskah Soal: 917 

________________________________________________________________________________________________________ 
© Universitas Indonesia                                                                                                                         Halaman 3 dari 13 halaman 

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
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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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


