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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 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. 
Peemrintah 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 
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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 perlabuuhan 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 minimum 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 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 terbesar 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 
batuan untuk setiap KUD adalah ... 
(A) 4 juta 
(B) 40 juta 
(C) 400 juta 
(D) 4 miliar 
(E) 40 miliar 
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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 
(2) Malang  
(3) Sukabumi 
(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 
kesediannya 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 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 seeprti 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  
(B) Majapahit 
(C) Blambangan  
(D) Singasari 
(E) Kediri 
 

72. Proyek yang disebutkan dalam teks untuk pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah 
Orde Baru yang meresmikan proyek jalan tol Jagorawi pada tahun ... 
(A) 1974 
(B) 1975 
(C) 1976 
(D) 1977 
(E) 1978 
 

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