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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 
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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. 
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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. 


