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UJIAN MASUK BERSAMA (UMB) 
 

Mata Pelajaran : B. Indonesia 
Tanggal   : 06 Juni 2009 
Kode Soal  : 210 

 
 
Bacaan berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 26 samapi nomor 29. 
 

(1) Buah jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, yakni vitamin yang sangat 
dibutuhkan oleh tubuh manusia. (2) Vitamin esensial larut air ini memainkan peranan kunci dalam 
proses pembentukan kalogen yang merupakan komponen dasar pembentukan jaringan penghubung 
dalam tubuh. (3) pembentukan kalogen optimal sangat diperlukan untuk pembentukan ligamen, tendon, 
dentin, kulit, pembuluh darah, dan tulang. (4) Selain itu, juga diperlukan untuk membantu proses 
penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. 

(1) Dalam proses metabolisme, vitamin C juga berperan dalam penyerapan zat besi nonorganik, 
zat besi dari makanan nonhewani, sehingga dapat mencegah anemia dan membantu penyembuhan 
anemia. (2) Sekarang vitamin C juga menarik perhatian banyak ahli karena kemampuannya sebagai 
antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan sel akibat aktivitas molekul radikal bebas. (3) Di 
dalam tubuh, molekul radikal bebas mengoksidasi protein, asam lemak, dan DNA. (4) Kerusakan akibat 
radikal bebas mengimplikasikan pada timbulnya sejumlah penyakit, termasuk kanker dan katarak. 
 
 
26. Kalimat  yang tepat untuk menggambarkan inti bacaan di atas adalah 

A. Tubuh manusia sangat memerlukan vitamin C, khususnya yang bersumber dari buah 
jeruk. 

B. Vitamin C yang terdapat dalam buah jeruk berperan penting dalam pembentukan 
kalogen dan dalam proses penyerapan zat besi nonorganik. 

C. Vitamin C sangat diperlukan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah 
kerusakan sel akibat aktivitas molekul radikal bebas. 

D. Kebutuhan vitamin C yang bersumber dari jeruk merupakan alternatif murah dan 
mudah untuk menjaga kesehatan. 

E. Setiap orang hendaknya membiasakan mengonsumsi jeruk setiap hari sebagai sumber 
vitamin C yang sangat penting untuk kesehatan. 

 
27. Gagasan paragraf pertama bacaan di atas dikembangkan dengan menggunakan pertanyaan 

A. Apakah manfaat buah jeruk yang memiliki kandungan vitamin C bagi tubuh manusia? 
B. Benarkah vitamin C memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia? 
C. Mengapa vitamin C yang terkandung dalam buah jeruk diperlukan oleh tubuh 

manusia? 
D. Apakah yang akan terjadi jika tubuh kekurangan vitamin C yang ada dalam buah jeruk? 
E. Bagaimana kadar kandungan vitamin C yang terdapat dalam buah jeruk? 
 

28. Pernyataan berikut ini isinya sesuai dengan bacaan di atas, KECUALI 
A. Buah jeruk adalah buah mudah dikonsumsi karena dapat larut dalam air. 
B. Pembetukan kalogen optimal dapat membantu penyembuhan luka. 
C. Buah jeruk sangat bermanfaat untuk mencegah timbulnya penyakit. 
D. Dengan mengonsumsi buah jeruk, orang akan terhindar dari kerusakan sel. 
E. Pembentukan kalogen optimal hanya akan terjadi jika orang banyak mengonsumsi 

jeruk. 
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29. Di antara kalimat-kalimat yang membangun paragraf dalam bacaan di atas termasuk 
kalimat tidak baku, yakni 
A. kalimat (2) paragraf I dan kalimat (1) paragraf II. 
B. kalimat (2) parafraf I dan kalimat (2) paragraf II. 
C. kalimat (4) parafraf I dan kalimat (1) paragraf II. 
D. kalimat (4) parafraf I dan kalimat (2) paragraf II. 
E. kalimat (4) parafraf I dan kalimat (4) paragraf II. 

 
 
Bacaan berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 30. 
 
30. Pola pikir suatu bangsa pada umumnya terbentuk dari berbagai unsur yang saling memengaruhi. 

Salah satunya adalah latar belakang sejarah. Faktor sejarah mempunyai dampak khusus bagi suatu 
bangsa sebab di dalam sejarah terjadi berbagai proses pergulatan yang dapat berdampak positif, tetapi 
juga negatif bagi bangsa tersebut. Selain itu, proses sejarah juga dapat membentuk kerangka ideologi, 
pola kelakuan, nilai budaya, mitos, dan budaya politik suatu bangsa. 
 
Pernyataan berikut yang merupakan inti paragraf di atas adalah 
A. Sejarah memengaruhi sikap, cara berpikir, dan kebudayaan suatu bangsa. 
B. Sejarah merupakan saksi pergulatan politik suatu bangsa. 
C. Proses dalam sejarah berdampak positif dan negatif. 
D. Berbagai unsur yang saling memengaruhi membentuk pola pikir suatu bangsa. 
E. Kerangka ideologi, pola kelakuan, nilai budaya, mitos, dan budaya politik suatu bangsa 

merupakan bagian dari proses sejarah. 
 
 
Bacaan berikut digunakan untuk mengerjakan soal 31 sampai nomor 34. 
 

(1) Adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mencatat sekitar 11,4 juta 
hektare hutan lindung yang ada saat ini terancam beralih fungsi. (2) Data Greenomics Indonesia tahun 
2006 sampai 2008 menunjukkan bahwa di Daerah Sumatra Utara memiliki sekitar 40 kasus perambahan 
kawasan hutan untuk perkebunan dan budi daya pertanian yang mencapai 195.000 hektare. (3) Seluas 
143.000 hektare kawasan hutan konservasi di Kawasan Riau secara ilegal telah berubah menjadi areal 
perkebunan dan budi daya pertanian lahan kering. (4) Di Aceh, 160.000 ha hutan lindung berubah 
menjadi areal perkebunan, lahan pertanian, dan tanah terbuka. (5) Di Wilayah Kalimantan Barat, 
sedikitnnya 286.000 hektare hutan lindung telah berubah fungsi menjadi areal pertanian. (6) Sementara 
itu, di Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah dialihfungsikan 
secara ilegal menjadi areal perkebunan seluas 225.000 hektare. 
 
31. Ide pokok dalam bacaan di atas adalah 

A. ancaman alih fungsi hutan 
B. luas hutan lindung yang teramcam beralih fungsi. 
C. kasus perambahan kawasan hutan. 
D. hutan lindung dan hutan konservasi. 
E. macam-macam alih fungsi hutan. 
 

32. Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada penulisan 
A. WALHI (kalimat (1)). 
B. Daerah Sumatra Utara (kalimat (2)). 
C. Kawasan Riau (kalimat (3)). 
D. Wilayah Kalimantan Barat (kalimat (5)). 
E. Provinsi Kalimantan Tengah (kalimat (6)). 
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33. Kalimat (2) dalam bacaan di atas tidak baku sehingga perlu diperbaiki dengan cara 
A. menambahkan kata dari pada awal kalimat. 
B. menambahkan tanda koma (,) sesudah kata menunjukkan. 
C. menghilangkan kata di. 
D. menghilangkan kata yang. 
E. mengubah tulisan hektare menjadi hektar. 
 

34. Padan kata yang tepat untuk kata konservasi dalam konteks bacaan di atas adalah  
A. lindung. 
B. lindungan. 
C. perlindungan 
D. pelindung. 
E. terlindung. 

 
 
Bacaan berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 35. 
 
35. Petani dipusingkan dengan hama tikus yang menyerang tanaman padi dan jagung di lahan mereka. 

Di awal musim tanam ini setidaknya tercatat sekitar 14 hektar tanaman jagung dan padi yang rusak 
akibat serangan hama tersebut. Berdasarkan data pengamat Organisme Pengganggu Tanaman 
(OPT) Dinas Pertanian, penyerangan hama tikus disebabkan oleh adanya ketidakserempakan antara 
musim panen dan musim tanam. Untuk menghindari hama tikus, menjaga ekosistem keberadaan 
burung hantu dan ular perlu dilakukan 
 
Pernyataan yang sesuai dengan kutipan di atas adalah 
A. Hama tikus selalu menyerang pada musim tanam sehingga petani sudah siap untuk 

mengantisipasi. 
B. Berdasarkan pengamatan OPT hama tikus hanya menyerang tanaman padi dan 

jangung. 
C. Menjaga ekosistem di lahan tanaman dapat mengurangi gangguan hama tikus. 
D. Hama tikus merajalela sejak diburunya ular dan burung hantu. 
E. OPT telah berkali-kali menghimbau petani untuk menjaga keserempakan musin tanam 

dan musim panen. 
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Bacaan berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 36 sampai nomor 39. 
 

(1) Akhir-akhir ini jumlah investor Indonesia cenderung semakin meningkat. (2) Sampai saat ini, 
jumlah investor Indonesia diprediksi mencapai 200 – 400 ribu orang. (3) Kondisi ini akan terus 
bertambah sejalan dengan tingginya keuntungan serta kemudahan akses perdagangan saham di 
Indonesia. (4) Namun, terdapat kecenderungan bahwa pemahaman calon investor terhadap analisis 
saham dalam pasar valuta asing sangat minim. (5) Pada umumnya, calon investor masih 
menggantungkan keputusan jual dan beli kepada para broker perusahaan sekuritas tempat para investor 
tersebut melakukan transaksi perdagangan saham. (6) Padahal, ketergantungan tersebut memiliki risiko 
yang sangat besar karena ada kemungkinan para broker tersebut mengambil keuntungan pribadi dengan 
cara tidak memberikan informasi yang sakih kepada para investor. 
 
36. Pernyataan berikut ini sesuai dengan isi bacaan di atas, KECUALI 

A. Banyaknya jumlah investor Indonesia sejalan dengan tingginya keuntungan 
perdagangan saham. 

B. Investor Indonesia kebanyakan melakukan transaksi perdagangan saham dalam bentuk 
rupiah. 

C. Kebanyakan investor Indonesia tidak mengambil putusan sendiri dalam transaksi 
perdagangan saham. 

D. Tidak banyak investor Indonesia yang melakukan sendiri secara langsung dalam 
transaksi perdagangan saham. 

E. Jika perdagangan saham semakin sulit dan tidak menguntungkan, jumlah investor  
Indonesia akan menurun. 

 
37. Istilah broker pada bacaan di atas memiliki arti 

A. perantara perdagangan 
B. pialang saham. 
C. pelaku bursa saham. 
D. pemutus hubungan.  
E. calo perusahaan 
 

38. Dalam bacaan di atas terdapat kata yang penulisnya tidak sesuai dengan aturan EYD, yakni 
A. sakih. 
B. risiko. 
C. analisis. 
D. valuta. 
E. minim 
 

39. Kalimat inti dari kalimat (6) bacaan di atas adalah 
A. Ketergantungan memiliki resiko. 
B. Ketergantungan menguntungkan broker. 
C. Broker kemungkinan mengambil keuntungan pribadi. 
D. Informasi dari broker tidak selalu valid. 
E. Informasi broker beresiko bagi investor. 
 

40. Sebanyak 25 kantor cabang perbankan telah melakukan restrukturisasi terhadap 14.864 debitur 
dengan kredit 383 miliar. 
A. pembangunan kembali. 
B. penataan kembali. 
C. pengaturan kembali. 
D. penyusunan kembali. 
E. perbaikan kembali. 
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Bacaan berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 41 sampai nomor 44. 
 

(1) Gaya, cara, dan pandangan hidup masyarakat Dayak Tradisional yang serba sederhana, 
bermukim di rumah-rumah panjang (lamin), dan berbau magis sering membawa suatu konotasi yang 
tragis bagi masyarakat tersebut. (2) Dahulu, oleh oknum Pemerintah Republik Indonesia, mereka 
dipandang sebagai masyarakat primitif dan tidak berbudaya. (3) Mereka dinilai sebagai penghambat 
lajunya roda pembangunan nasional yang memiliki citra sebagai negara modern dan progresif. (4) 
Karena itu, sejak awal-awal tahun kemerdekaannya, pemerintah dengan sangat giat melancarkan aksi 
yang berupa program pembudayaan khusus bagi masyarakat Dayak. (5) Rumah-rumah panjang harus 
dilenyapkan, baik dengan cara halus maupun kasar. (6) Rakyat juga diperintahkan membangun rumah 
baru yang terpisah-pisah. (7) Sistem pertanian tradisional (berladang) harus diganti cara baru 
(bersawah). (8) Pemerintah juga mendatangkan ribuan transmigran dari Pulau Jawa ke daerah tersebut, 
dengan maksud mendukung rencana itu. (9) Adat harus diseleksi selaras dengan selera pemerintah yang 
berkiprah pada masyarakat modern. 
 
41. Jika dikaji dari segi pelestarian budaya, tindakan yang dilakukan pemerintah dalam bacaan 

di atas termasuk tindakan 
A. mengembangkan budaya Dayak yang lebih maju. 
B. mengubah budaya Dayak agar setara dengan budaya modern. 
C. mengurangi keprimitifan masyarakat Dayak. 
D. membudayakan citra modern bagi masyarakat Dayak. 
E. memusnakan kekayaan budaya masyarakat Dayak. 
 

42. Pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan dalam bacaan di atas adalah 
A. Mengapa gaya hidup masyarakat Dayak yang sederhana itu sering membawa suatu 

konotasi yang tragis masyarakat tersebut? 
B. Mengapa oknum pemerintah Republik Indonesia memandang masyarakat Dayak 

sebagai masyarakat primitif dan tidak berbudaya? 
C. Bagaimanakah proses pelaksanaan program pembudayaan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap masyarakat Dayak? 
D. Bagaimanakah kondisi dan reaksi masyarakat Dayak dalam menghadapi program 

pembudayaan yang dilakukan oleh pemerintah? 
E. Benarkah program pembudayaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mampu 

menjadi masyarakat Dayak berbudaya modern? 
 

43. Kata primitif dalam bacaan di atas memiliki beberapa konotasi makna berikut ini, KECUALI 
A. jauh dari pusat informasi. 
B. sangat bersahaja. 
C. budaya daerah tertinggal. 
D. tidak berkebudayaan. 
E. berpendidikan rendah. 
 

44. Kalimat inti dari kalimat keempat bacaan di atas adalah 
A. Pemerintah melancarkan program pembudayaan. 
B. Pemerintah sangat giat. 
C. Pemerintah membudayakana masyarakat Dayak. 
D. Pemerintah melancarkan aksi. 
E. Pemerintah giat melancarkan aksi. 
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45. Penerapan EYD berikut ini salah, KECUALI 
A. Polisi menyita sejumlah uang palsu pecahan Rp. 100.000, Rp. 10.000, dan Rp. 1.000. 
B. Berdasarkan asumsi harga minyak rata-rata sebesar 100 dolar AS per barel, inflasi 

meningkat dari 5.3 persen menjadi 7.6 persen. 
C. Harga rata-rata minyak 71.5 dolar AS per barel, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

harga rata-rata tahun sebelumnya sebesar 67 dolar AS per barel. 
D. Kami memperkirakan ekonomi akan tumbuh 6.4 persen pada 2008 dan 6.5 persen pada 

2009. 
E. Diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah menjadi Rp10.000,00 per dolar 

pada akhir tahun 2008. 
 
 
Bacaan berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 46 sampai nomor 49. 
 

(1) Kemajuan teknologi dalam dasawarsa terakhir ini berkembang amat pesat. (2) Akan tetapi, 
untuk memenuhi kebutuhan energi, teknologi masih menggantungkan pada sumber energi fosil. (3) 
Karena energi fosil yang terkandung dalam perut bumi jumlahnya terbatas dan kemungkinan habis, 
sudah saatnya masyarakat teknologi segera mengalihkan perhatiannya pada sumber energi yang lebih 
permanen. 

(4) Salah satu sumber energi yang agak permanen adalah energi geometral, yakni energi panas 
yang dihasilkan oleh perut bumi. (5) Jauh di bawah permukaan bumi terdapat suatu sumber panas yang 
sangat tinggi sehingga semua batuan maupun benda-benda lainnya, berubah menjadi cair. (6) Batuan 
cair yang bersuhu tinggi tersebut dinamakan magma. (7) Magma selalu memanasi kerak bumi sehingga 
temperatur lapisan kulit keras baja (25 sampai 50 km) sekitar 200 – 1000 derajat celcius. (8) Sementara 
itu, pada pusat bumi (6.378 km) temperatur berkisar antara 3.500 – 4.500 derajat celcius. 

 
46. Masalah yang diungkapkan dalam paragraf pertama meliputi (1) teknologi bergantung 

pada energi fosil, (2) teknologi perlu mencari energi lain, (3) energi fosil terbatas, (4) 
teknologi telah berkembang pesat. Rangkaian masalah tersebut akan menjadi  runtut sesuai 
isi paragraf pertama jika diorganisasikan dalam urutan 
A. 1, 2, 3, 4 
B. 4, 3, 2, 1 
C. 4,1, 3, 2 
D. 4, 3, 1, 2 
E. 4, 2, 1, 3 
 

47. Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf pertama bacaan di atas adalah 
A. Dengan demikian, kelangkaan dan kesulitan akan sumber energi yang diperlukan 

masyarakat dapat diatasi. 
B. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya menggantungkan pada energi fosil 

yang terbatas itu. 
C. Untuk itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh masyarakat dalam 

menemukan sumber energi. 
D. Dengan sumber energi yang permanen, kebutuhan masyarakat akan energi yang 

permanen dapat dicukupi. 
E. Para teknologi perlu menggali kekayaan alam lainnya yang memiliki potensi besar 

sebagai sumber energi. 
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48. Dalam bacaan di atas, terdapat penggunaan kata penghubung yang tidak tepat, yakni 
A. akan tetapi 
B. karena 
C. yaitu 
D. maupun 
E. sementara itu 
 

49. Pernyataan yang tepat sebagai ikhtisar bacaan di atas adalah 
A. Teknologi perlu beralih dari energi yang bersumber dari fosil ke sumber energi 

permanen yang berasal dari perut bumi. 
B. Pesatnya perkembangan teknologi mengalihkan sumber energi dari fosil ke sumber 

energi permanen yang berasal dari perut bumi. 
C. Sumber energi dari perut bumi sangat diperlukan oleh teknologi karena sumber energi 

yang berasal dari fosil sangat terbatas. 
D. Keterbatasan sumber energi yang berasal dari fosil menuntut teknologi beralih ke 

sumber energi permanen yang berasal dari perut bumi. 
E. Sumber energi dari perut bumi dapat menjadi sumber energi permanen yang dapat 

mengatasi keterbatasan energi yang bersumber dari fosil. 
 

50. Kalimat-kalimat berikut tidak baku, KECUALI 
A. Dengan naiknya angka penggangguran ini bisa saja membuka kemungkinan untuk 

menambah jumlah penduduk miskin. 
B. Dalam bidang perbankan, khususnya saat ini sudah memberikan banyak kemudahan 

kepada setiap nasabahnya. 
C. Dampak positif dari teknologi perbankan lebih dapat dirasakan oleh para pengusaha di 

mana mereka dapat bertransaksi keuangan dalam jumlah besar hanya melalui internet 
atau handphone. 

D. Dengan perekonomian yang baik, maka akan dapat menyejahterakan seluruh lapisan 
masyarakat. 

E. Dengan berwirausaha, para lulusan perguruan tinggi tidak hanya menjadi pribadi yang 
lebih mandiri, tetapi juga akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah 
pengangguran pada usia produktif. 
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