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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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Kode Naskah Soal:
MATA UJIAN
TANGGAL UJIAN
WAKTU
JUMLAH SOAL
Keterangan

:
:
:
:
:
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EKONOMI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 sampai
nomor 9.
1. 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
(D) P = 20 dan Q = 110
(E) P = 30 dan Q = 70
2. Anda sangat suka jajan bakso super pedas.
Manakah faktor-faktor di bawah ini yang TIDAK
akan menggeser kurva permintaan Anda terhadap
bakso?
(A) Uang saku Anda naik.
(B) Harga semangkuk bakso naik.
(C) Anda menduga harga bakso bulan depan akan
naik 100%.
(D) Harga semangkuk mie ayam turun 50%.
(E) Adanya isu penyakit sapi gila.

4. 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
....
(A) Rp20.000,00
(B) Rp25.000,00
(C) Rp30.000,00

(D) Rp35.000,00
(E) Rp50.000,00

5. Fungsi permintaan ditunjukkan dengan
P = 100 − 2Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan
dengan P = − 60 + 2Q. Jika terhadap barang
tersebut dikenakan pajak sebesar 10 per unit, maka
pajak yang diterima pemerintah adalah ....
(A) 425
(B) 400
(C) 375

(D) 350
(E) 325

3. Suatu negara yang sedang dilanda inflasi ditandai
dengan adanya kenaikan harga barang-barang
secara umum. Pihak yang sangat merasakan
dampak negatif akibat terjadinya inflasi adalah ...
(A) investor.
(B) eksportir.
(C) pialang.
(D) spekulan.
(E) pegawai berpenghasilan tetap.
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Halaman 1 dari 10 halaman

Kode Naskah Soal:
6. Suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji
setiap hari Sabtu untuk enam hari kerja. Jika gaji
terakhir dibayar pada tanggal 28 Desember 2012
dan di perusahaan itu terdapat 15 orang karyawan
yang upah setiap harinya Rp50.000,00 per orang,
pada akhir tahun jurnal penyesuaian yang dibuat
adalah ....

9. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada
perusahaan PT Mawar selama bulan Desember
2012.
(1)

(2)

(A) beban gaji kredit Rp1.500.000,00 utang gaji
debet Rp1.500.000,00.
(B) beban gaji kredit Rp2.250.000,00 utang gaji
debet Rp2.250.000,00.
(C) beban gaji debet Rp1.500.000,00 utang gaji
kredit Rp1.500.000,00.
(D) beban gaji debet Rp2.250.000,00 utang gaji
kredit Rp2.250.000,00.
(E) biaya gaji debet Rp1.500.000,00 gaji dibawa di
muka debet Rp1.500.000,00.
7. Nilai Pendapatan Nasional dapat diperoleh dari
perhitungan ...
(A) Produk Nasional Neto dikurangi penyusutan.
(B) Produk Nasional Bruto dikurangi penyusutan.
(C) Produk Nasional Neto dikurangi pajak tidak
langsung dan ditambah subsidi.
(D) Produk Nasional Neto ditambah pajak tidak
langsung dan dikurangi subsidi.
(E) Produk Nasional Bruto dikurangi pajak tidak
langsung dan ditambah subsidi.
8. Surplus dalam perdagangan internasional akan
tercermin dalam ...
(A) pendapatan nasional.
(B) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
(C) neraca perdagangan.
(D) neraca modal.
(E) neraca berjalan.
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(3)
(4)
(5)
(6)

Menerima uang tunai atas jasa yang
diselesaikan selama bulan Desember senilai
Rp9.000.000,00.
Menerima pembayaran sebagian dari piutang
kepada konsumen (berasal dari jasa pada
bulan Juni) sebesar Rp3.750.000,00.
Menerima investasi dari pemilik senilai
Rp22.000.000,00.
Memberikan jasa kepada konsumen namun
belum dibayar senilai Rp1.750.000,00.
Menerbitkan wesel tagih kepada bank senilai
Rp60.000.000,00.
Menerima uang tunai sebesar Rp12.500.000,00
untuk jasa yang akan diserahkan tahun depan.

Jumlah pendapatan yang dapat diakui pada bulan
Desember 2012 adalah ....
(A) Rp9.000.000,00
(B) Rp12.750.000,00
(C) Rp25.250.000,00
(D) Rp32.750.000,00
(E) Rp111.100.000,00

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 10 sampai
nomor 12.
10. Alokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah
merupakan contoh dari masalah pemilihan (problem
of choice) yang turut dipelajari dalam ilmu ekonomi.
SEBAB
Ilmu ekonomi juga mempertimbangkan opportunity
cost, yaitu biaya berupa kesempatan yang hilang
karena telah memilih suatu alternatif.
11. Tingkat bunga yang tinggi akan menambah tingkat
konsumsi.
SEBAB
Opportunity cost dari kegiatan konsumsi akan
semakin mahal pada tingkat bunga yang tinggi.
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Halaman 2 dari 10 halaman

Kode Naskah Soal:
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12. Joko sangat kehausan. Ia membeli es teh manis.
Setelah minum gelas ketiga, rasa haus mulai
berkurang, dan es teh manis yang diminumnya
tidak lagi memberikan kepuasan sebanyak gelas
pertama dan kedua. Dapat dikatakan, Joko
mengalami diminishing technical rate of substitution.
SEBAB
Menurut Hukum Gossen I, jika kebutuhan
dipenuhi terus menerus, tambahan kenikmatannya
makin lama makin berkurang sehingga akhirnya
tidak dicapai rasa kepuasan.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 13 sampai
nomor 15.
13. Pada saat kurva AC minimum, ...
(1) kurva MC menaik.
(2) kurva MC memotong kurva AC.
(3) kurva AFC menurun.
(4) kurva AVC juga minimum.
14. Berikut ini adalah jenis hambatan dalam
perdagangan.
(1) Tarif.
(2) Penerapan standar tinggi untuk sebuah produk
impor.
(3) Kuota.
(4) Subsidi.
15. 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.
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Halaman 3 dari 10 halaman

Kode Naskah Soal:
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SEJARAH
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 25.
16. Presiden Amerika Serikat yang menekan Inggris
untuk melakukan pembukaan permukiman Yahudi
di tanah Palestina adalah ...
(A) Theodore Roosevelt.
(B) Harry S. Truman.
(C) Franklin Delano Roosevelt.
(D) Jimmy Carter.
(E) Henry Ford.
17. Sejak Pemilu 2004, MPR RI praktis tidak lagi
mempunyai kekuatan politis untuk menentukan
arah pembangunan negara, karena ...
(A) presiden bukan mandataris MPR.

19. 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.
20. Pemikiran pokok dari politik kolonial Belanda
adalah nonakulturatif. Beberapa dampak dari
pemikiran pokok tersebut adalah, KECUALI ...

(B) presiden adalah mandataris MPR.

(A) proses westernisasi berjalan sangat lambat.

(C) MPR tidak memilih presiden.

(B) pendidikan sangat terbatas.

(D) GBHN merupakan Tap MPR.

(C) keterampilan teknik tidak berkembang pesat.

(E) DPR menentukan GBHN.

(D) perkembangan ke arah kemerdekaan berjalan
sangat lambat.

18. Peristiwa yang mempunyai pengaruh cukup besar
pada perkembangan sejarah Indonesia adalah
dikeluarkannya Tap MPRS XXXIII tahun 1967, yang
berarti ...
(A) pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya,
berlaku untuk seluruh wilayah negara
Indonesia.
(B) pembentukan kabinet yang baru, yaitu Kabinet
Ampera,
untuk melaksanakan berbagai
program menuju ke Orde Baru.
(C) dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa
yang dikenal dengan Orde Baru yang dipimpin
oleh Jend. Soeharto.
(D) diterimanya
pidato
Soekarno
untuk
mempertanggungjawabkan peristiwa yang
berhubungan dengan PKI.
(E) pembersihan
kabinet
yang
disinyalir
terpengaruh PKI serta penetapan anggota
baru sebagai penggantinya.
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(E) peningkatan kesejahteraan penduduk.
21. Bukti bahwa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meluas
sampai Malaka pada abad ke-8 Masehi terdapat
dalam prasasti ...
(A) Ligor.
(B) Kedukan Bukit.
(C) Talang Tuwo.
(D) Kota Kapur.
(E) Telaga Batu.
22. Salah satu warisan teknologi dari masa PD II yang
berdampak sangat siginifikan pada persenjataan
militer dan komunikasi adalah teknologi ...
(A) nuklir.
(B) transistor.
(C) roket.

(D) radio.
(E) penerbangan.

Halaman 4 dari 10 halaman

Kode Naskah Soal:
23. Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Bizantium, ke
tangan Kesultanan Turki Usmani 1453 M
mengakibatkan berpindahnya pusat
pengembangan agama Kristen Ortodoks ke kota ...
(D) Warsawa.

(A) Ankara.
(B) Serajevo.
(C) Moskow.

(E) Kiev.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 27 sampai
nomor 30.
27. Presiden Soekarno adalah orator ulung yang sering
mengeluarkan beberapa istilah yang mengendap
dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Beberapa
istilah yang dikeluarkan Soekarno adalah ...
(1) berdikari.

24. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada awal
abad XX mengalami perubahan yang mendasar.
Perubahan kebijakan ini ditandai dengan
ditetapkannya politik ...

(2) jas merah.
(3) nekolim.
(4) koti.
28. Kehidupan politik Kerajaan Demak dapat
dikatakan kacau dan rumit pascawafatnya Pati
Unus pada tahun 1521. Hal itu terjadi karena ...

(A) pax neerlandika.
(B) balas budi.
(C) asosiasi.

(1) Pati Unus tidak memiliki putra.

(D) akulturasi.

(2) Pati Unus bekerja sama dengan Belanda.

(E) transformasi.
25. Pengaruh Kebudayaan Hellenisme (Yunani) yang
cukup kuat tersebar hingga ke kawasan sekitar
Yunani, seperti keberadaan peninggalan perkotaan
kuno di Wilayah Smyrna. Daerah tersebut berada
di negara ...
(A) Suriah.
(B) Lebanon.
(C) Albania.

(D) Mesir.
(E) Turki.

(3) perang saudara antara Pangeran Sekar Seda
Lepen dan Pangeran Trenggono.
(4) para adipati di pesisir utara Pulau Jawa
melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Islam
Demak.
29. Pulau Onrust yang terletak di Teluk Jakarta pada
abad ke-17 merupakan pulau yang mempunyai
kedudukan penting bagi pelayaran di Pulau Jawa.
Fungsi dari Pulau Onrust adalah ...
(1) tempat untuk mengisi air bersih untuk
kapal-kapal.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 26 .

(2) kawasan perdagangan Nusantara.
(3) tempat karantina haji.

26. Deklarasi Djuanda (1957) menetapkan batas
perairan nasional Indonesia dengan menggunakan
prinsip archipelagic state atau Wawasan Nusantara.
SEBAB
Indonesia merupakan negara yang orientasi
politiknya cenderung memandang ke darat.

(4) tempat untuk memperbaiki kapal-kapal VOC
yang mengalami kerusakan.
30. Pada abad ke-15, Malaka dikenal sebagai pintu
gerbang Nusantara. Adanya julukan tersebut
disebabkan oleh ...
(1) peranan Malaka sebagai jalan lalu lintas bagi
pedagang-pedagang asing yang hendak masuk
dan keluar pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
(2) Malaka dikunjungi oleh para saudagar yang
datang dari Arab, India, Asia Tenggara, dan
Indonesia.
(3) Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia.
(4) sistem
angin
yang
memungkinkan
pedagang-pedagang bertemu pada waktu
yang sama di Malaka.
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Halaman 5 dari 10 halaman

Kode Naskah Soal:
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GEOGRAFI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 36.
31. Hutan mempunyai fungsi langsung dan tidak
langsung. Fungsi tidak langsung hutan antara lain
fungsi orologis, yaitu ...

35. Kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seperti
Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan bahkan
Karawang dan Serang, saling tergantung dan saling
memengaruhi. Bentuk interaksi antarkota tersebut
merupakan salah satu karakteristik dari terjadinya
...

(A) menjaga keseimbangan ekosistem.

(A) sistem perkotaan.

(B) membentuk humus tanah.

(B) metropolitan.

(C) mencegah tanah longsor.

(C) megapolitan.

(D) mengatur air tanah.

(D) urbanisasi.

(E) mencegah erosi.

(E) aglomerasi kota.

32. Kawasan Asia Tenggara disebut sebagai kawasan
yang sangat strategis karena ...
(A) memiliki Singapura yang merupakan negara
yang berfungsi sebagai bandar internasional.
(B) hampir semua negara memiliki pelabuhan
dengan standar internasional.
(C) berada di kawasan antara dua benua dan dua
samudera.
(D) banyak kegiatan perdagangan yang harus
melalui kawasan Asia Tenggara.

36. Penentuan batas areal bahaya kebocoran pipa gas
dalam sistem informasi geografis yang paling tepat
dilakukan dengan metode ...
(A) tracking.
(B) scoring.
(C) overlaying.
(D) super-impose.
(E) buffering.

(E) di kawasan Asia Tenggara banyak didirikan
industri strategis.
33. Kendala utama dalam pengembangan agroindustri
di Indonesia adalah ...
(A) ketersediaan bahan baku dan sumber daya
manusia kurang.
(B) kemampuan teknologi dan kualitas sumber
daya manusia kurang.
(C) kurangnya indutri jasa dan teknologi.
(D) iklim yang kurang kondusif dan penanganan
yang kurang.
(E) kurangnya campur tangan pemerintah dan
ekonomi tidak stabil.
34. Sebuah sungai pada peta topografi digambarkan
dengan simbol berupa garis putus-putus. Hal ini
menandakan bahwa daerah tersebut merupakan
daerah ...
(A) batuan kapur.
(B) batuan induk.
(C) batuan vulkanis.
(D) batuan metamorf.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 37 sampai
nomor 41.
37. Di wilayah zona selatan Jawa Barat sering terjadi
longsor.
SEBAB
Zona selatan Jawa Barat merupakan wilayah
vulkanis dengan bentuk morfologi yang
berbukit-bukit sehingga memiliki banyak lereng
terjal.
38. Dari jenis sumbernya, industri dapat dibagi atas
dua kelompok, yakni industri yang berbahan baku
dan industri yang berbahan mentah. Jumlah
industri berbahan mentah di Indonesia masih
terbilang tinggi jika dibandingkan dengan di
negara maju.
SEBAB
Indonesia lebih subur jika dibandingkan dengan
negara maju yang sebagian besar berada di negara
Eropa dan Amerika Utara.

(E) batuan beku.
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Halaman 6 dari 10 halaman

Kode Naskah Soal:
39. Penduduk yang berdomisili di daerah bertopografi
karst memanfaatkan air hujan sebagai sumber air
bersih.
SEBAB
Teknologi memanen air hujan merupakan bentuk
kearifan lokal yang sejak dahulu diterapkan
sebagian penduduk Indonesia.
40. Wilayah ketinggian antara 700 m sampai 1500 m
merupakan wilayah beriklim sedang. Wilayah ini
cocok untuk tanaman karet, kopi, teh dan kina.
SEBAB
Dataran tinggi mempunyai suhu tinggi yang cocok
untuk tanaman karet, kopi, teh, dan kina.
41. Rata-rata nilai kelembaban udara relatif di
Indonesia kurang dari 60%.
SEBAB
Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan dan
dikelilingi oleh perairan laut yang luas sehingga
memicu penguapan.
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44. Sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis
basah, ketersediaan sumber daya air di Indonesia
cukup melimpah dan terjamin dengan baik.
Namun, ada beberapa daerah yang sering
mengalami kekurangan air bersih, yaitu ...
(1) daerah yang berawa-rawa dan dataran endapan
marine.
(2) daerah dataran tinggi dan pegunungan
vulkanik.
(3) daerah dataran alluvial dan endapan vulkanik.
(4) daerah yang berbatuan tersier dan pegunungan
karts.
45. Kerentanan wilayah terhadap banjir terutama
dijumpai di wilayah yang karakteristik fisiknya
sebagai berikut:
(1) cekungan dataran tinggi tempat pertemuan
sungai-sungai.
(2) endapan alluvial yang permukaan tanahnya
landai.
(3) dataran endapan sungai yang kemiringan
tanahnya kurang dari 2 persen.
(4) endapan vulkanik yang curah hujannya tinggi.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 42 sampai
nomor 45.
42. Sejarah telah menunjukkan bahwa ada wilayah
permukiman yang sangat cepat berkembang
menjadi kota, tetapi ada pula wilayah yang tidak
pernah menjadi besar. Berdasarkan lokasinya,
beberapa kota berkembang karena potensinya
sebagai kota perdagangan. Hal ini dapat
dibuktikan pada Kota ...
(1) Cirebon.
(2) Bandung.
(3) Palembang.
(4) Palangkaraya.
43. 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.
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Kode Naskah Soal:
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IPS TERPADU
Tahun 2013, ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Jabar diprediksi akan tetap tumbuh. Krisis keuangan di Eropa
dan Amerika Serikat, yang merupakan pasar tradisional untuk ekspor TPT, dinilai tidak akan memberi tekanan
signifikan terhadap angka ekspor. Informasi yang didapat menunjukkan bahwa pesanan-pesanan ekspor ke Eropa
maupun Amerika Serikat sejauh ini tidak terganggu karena negara-negara tujuan ekspor ke Eropa kebetulan bukan
negara yang sedang terkena krisis. Umumnya, produk TPT Jabar masuk Eropa lewat Belgia dan Jerman.
Masih kuatnya kinerja ekspor TPT Jabar juga ditunjukkan oleh angka ekspor 2011 yang mencapai 6,1 juta dolar AS
(26,42% dari total ekspor nonmigas Jabar), dengan volume sebesar 966.462 ton (15,74%) dari total volume ekspor Jabar.
Secara keseluruhan, kinerja Industri TPT Jabar masih kuat, apalagi mengingat sebanyak 57% industri TPT nasional
terdapat di Jabar. Saat ini ada 1.003 unit perusahaan TPT yang beroperasi di Jabar. Angka tersebut diyakini akan terus
bertambah karena setiap tahun selalu ada investasi baru industri TPT. Pada tahun 2010 terdapat 713 unit usaha baru
TPT yang buka, dengan nilai investasi sebesar Rp56,10 triliun dan tenaga kerja yang diserap 127.780 orang.
Jabar memiliki daya tarik investasi yang masih tinggi untuk TPT. Terbukti setiap tahun selalu ada investor
internasional yang menanamkan modalnya di Jabar dalam industri TPT. Pengusaha dari negara China dalam jumlah
yang cukup banyak siap merelokasikan pabriknya ke Jabar. Beberapa pengusaha dari Korea Selatan dan Filipina juga
kabarnya akan melakukan hal yang sama. Alasan utama mereka memindahkan pabriknya ke Jabar adalah upah pekerja
di negara-negara mereka saat ini dinilai sudah terlalu tinggi. Selain itu, keterbatasan energi di negara asalnya juga
menjadi alasan relokasi pabrik ke Jabar.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 .
46. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan industri TPT
bersifat linier, diperkirakan pada tahun 2016 akan
terdapat industri TPT di Jabar sebanyak ...
(A) 713 unit TPT.

48. Konsep aglomerasi yang disampaikan dalam
bacaan di atas dibuktikan dengan berkumpulnya
57% industri tekstil di Jawa Barat.
SEBAB
Terjadi hubungan saling tergantung dan saling
membutuhkan di antara industri tekstil mendorong
terbentuknya aglomerasi.

(B) 856 unit TPT.
(C) 1003 unit TPT.

49. Menurut bacaan di atas, investasi tekstil dilakukan
oleh para pengusaha dari China, Korea Selatan,
dan Filipina ke Jawa Barat.

(D) 1148 unit TPT.
(E) 1293 unit TPT.

SEBAB
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 47 sampai
nomor 50.
47. Perubahan kurs/nilai tukar rupiah terhadap US$
dari Rp9.500,00 menjadi Rp10.000,00 dapat
meningkatkan ekspor TPT Jawa Barat.
SEBAB
Terjadinya depresiasi kurs rupiah terhadap US$
berarti harga produk Indonesia menjadi lebih
murah bagi masyarakat negara-negara lain.
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Jawa Barat merupakan provinsi dengan banyak
tenaga kerja yang terserap di industri tekstil.
50. Salah satu negara di Eropa yang disebut pada
alinea satu, pada masa Perang Dunia I berhasil
menciptakan kapal perang yang mampu
menembakkan torpedo yang ditujukan ke kapal
dagang Inggris.
SEBAB
Kapal laut Inggris Lusitania ditenggelamkan oleh
kapal perang negara tersebut, U-boat, pada tahun
1915.
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Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada April 2012 mencapai 626.100 wisman atau
naik 2,96% dibandingkan April 2011 sebesar 608.093 wisman. Sementara secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman
periode Januari−April 2012 sebanyak 2.529.896 wisman atau tumbuh 8,9% dibandingkan periode yang sama pada 2011
sebesar 2.323.039 wisman. Di tengah-tengah ketidakpastian perekonomian dunia, perkembangan wisman yang datang
ke Indonesia hingga April 2012 yang tumbuh 8,9% dibanding tahun lalu masih menggembirakan. Apalagi kenaikan ini
masih di atas pertumbuhan turis dunia yang berkisar di angka 5.
Hasil pertemuan Tourism Ministers of G20 Countries (T20) maupun pertemuan World Economic Forum East Asia
(WEFEA) di Bangkok baru-baru ini, pariwisata dianggap penting sebagai jawaban yang dapat menyumbang
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Amerika Serikat saja baru-baru ini mengumumkan Strategi
Nasional Pariwisata AS dengan perhitungan bahwa untuk setiap 1 wisman yang datang, ada 35 lapangan pekerjaan
yang diciptakan.
Tentunya yang menjadi tujuan utama bukan saja jumlah wisman melainkan juga peningkatan kualitas, yaitu yang
durasi tinggalnya lebih lama, pengeluarannya lebih tinggi, dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Pusat Data
dan Informasi (Pusdatin) Kemenparekraf dalam laporannya menyebutkan bahwa kunjungan wisman pada April 2012
(berdasarkan kebangsaan) yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah Bahrain sebesar 164,29%, Mesir (68,32%), China
(28,92%), Thailand (14,60%), dan Uni Emirat Arab (13,38%). Sementara itu, pertumbuhan tinggi secara kumulatif pada
Januari−April 2012 terjadi pada wisman dari China sebesar 42,57%, Bahrain (39,29%), Mesir (35,20%), Arab Saudi
(21,49%), serta Thailand dan Hong Kong masing-masing sebesar 12,17%.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 52.
51. Misalkan jumlah wisatawan mancanegara
(wisman) ke Indonesia mengikuti suatu fungsi
linier. Berdasarkan fungsi tersebut, prediksi jumlah
wisman pada bulan Oktober 2013 adalah ...
(A) 623.117 wisman.
(B) 630.150 wisman.
(C) 644.107 wisman.
(D) 653.111 wisman.
(E) 660.125 wisman.
52. Misalkan pertumbuhan wisatawan mancanegara
(wisman) ke Indonesia per bulan selama periode
Januari−April 2011 selalu meningkat. Jika median
dari data tersebut adalah 577.000, jumlah wisman
pada bulan Januari 2011 adalah ...
(A) 523.100 wisman.
(B) 530.150 wisman.
(C) 542.939 wisman.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 53 sampai
nomor 55.
53. Peningkatan jumlah kunjungan wisman ke
Indonesia akan meningkatkan perolehan devisa
sehingga akan memperbaiki kondisi neraca
perdagangan Indonesia.
SEBAB
Apabila neraca perdagangan surplus, neraca
pembayarannya juga akan menjadi surplus.
54. Tujuan pengembangan kegiatan pariwisata selain
untuk menambah jumlah wisatawan, juga
memperpanjang masa tinggal.
SEBAB
Lamanya masa tinggal wisatawan akan menambah
penciptaan lapangan pekerjaan.
55. Negara yang menjadi anggota ASEAN yang
terdapat pada alinea ketiga pada bacaan di atas
merupakan tempat dilaksanakannya deklarasi
pendirian ASEAN.

(D) 550.000 wisman.
(E) 560.946 wisman.

SEBAB
Negara tersebut menjadi anggota satu-satunya
negara ASEAN yang tidak mengalami kolonialisme
Barat.

ujiantulis.com

c Universitas Indonesia

Halaman 9 dari 10 halaman

Kode Naskah Soal:

532

Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) terus memperluas perjanjian perdagangan dengan
negara-negara di berbagai kawasan. Setelah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan China, ASEAN segera
menerapkan perjanjian serupa dengan India.
Para pemimpin negara-negara ASEAN dan India segera melakukan penandatanganan perjanjian itu dalam waktu
dekat. Perjanjian perdagangan bebas ini penting untuk meningkatkan nilai perdagangan ASEAN dengan India.
Perjanjian ini disepakati karena nilai perdagangan dua kawasan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai
perdagangan tahun 2012 saja sudah melampaui target. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dan India ini
hanya meliputi jasa dan investasi. Sementara itu, untuk sektor lain di perdagangan masih diperlukan pembahasan
dalam beberapa komoditas. Meski begitu, menteri-menteri perdagangan ASEAN sudah menyepakati soal pembebasan
tarif dalam sektor jasa dan investasi.
Presiden Indonesia mengatakan, kemitraan strategis harus jadi benchmark dalam kerja sama ASEAN−India dalam
20 tahun ke depan. India merupakan salah satu mitra dagang penting ASEAN. Presiden yakin target nilai perdagangan
ASEAN−India mencapai 100 miliar dolar AS pada tahun 2015.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 56 .
56. Misalkan probabilitas perdagangan yang dilakukan
antara India dan ASEAN pada tahun 2012 yang
meliputi industri jasa adalah p, sedangkan
probabilitas bahwa perdagangan bebas yang
dilakukan antara India dan ASEAN pada tahun
2012 meliputi investasi adalah 3p2 − 1. Nilai p = ....
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
5
1
4
1
3
1
2
2
3

58. Bila nilai rupiah terapresiasi terhadap rupee,
ekspor Indonesia ke India meningkat.
SEBAB
Kenaikan ekspor Indonesia ke India dapat
mendorong neraca perdagangan Indonesia menjadi
surplus. Bila neraca perdagangan surplus, neraca
pembayarannya juga surplus.
59. Adanya perjanjian perdagangan bebas
sebagaimana dikemukakan dalam bacaan di atas
berarti ekspor ke India oleh negara-negara ASEAN
dan sebaliknya tidak dikenai tarif impor.
SEBAB
Tarif impor merupakan hambatan dalam
perdagangan internasional.
60. Perhimpunan negara-negara yang disebut dalam
bacaan di atas menjalin kerja sama di semua
bidang.

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 57 sampai
nomor 60.
57. India yang memiliki perjanjian perdagangan bebas
dengan ASEAN dipengaruhi oleh iklim tropis dan
sub tropis.

SEBAB
Perhimpunan tersebut berwenang campur tangan
menyelesaikan permasalahan negara-negara
anggotanya.

SEBAB
India berada pada daerah koordinat 8◦ LU−37◦ LU.
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