Nomor Peserta

:

........................................

Nama

Universitas Indonesia

KEMAMPUAN IPS
• Ekonomi
• Sejarah
• Geografi
• IPS Terpadu

SIMAK UI
SELEKSI MASUK
UNIVERSITAS INDONESIA
2014

ujiantulis.com

:

........................................

PETUNJUK UMUM
1. Sebelum mengerjakan ujian, periksalah terlebih dulu,
jumlah soal dan nomor halaman yang terdapat pada
naskah soal.
Naskah soal ini terdiri dari halaman depan, halaman
petunjuk, Lembar Jawaban Ujian (LJU) dan soal
sebanyak 10 halaman.

8. Tulislah jawaban Anda pada lembar jawaban ujian yang
disediakan dengan cara membulatkan bulatan yang
sesuai A,B,C,D atau E.
9. 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.

2. Naskah dan LJU merupakan satu kesatuan. LJU pada
naskah ini tidak dapat digunakan untuk naskah lain.

10. Selama ujian, Anda tidak diperkenankan bertanya atau
meminta penjelasan mengenai soal-soal yang diujikan
kepada siapapun, termasuk kepada pengawas ujian.

3. Peserta harus melepas LJU dari naskah, seandainya
halaman LJU kiri atas rusak atau sobek, pengolah data
masih dapat memproses LJU tersebut.

11. Setelah ujian selesai, Anda diharapkan tetap duduk di
tempat Anda sampai pengawas ujian datang ke tempat
Anda untuk mengumpulkan lembar jawaban ujian dan
naskah soal dalam keadaan utuh/lengkap.

4. Lengkapilah (tulis dan bulatkan) data diri Anda (nama,
nomor peserta, tanggal lahir) pada LJU di tempat yang
disediakan.
5. Bacalah dengan cermat setiap
menjelaskan cara menjawab soal.

petunjuk

yang

12. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor dan
tidak basah.

6. Pikirkanlah sebaik-baiknya sebelum menjawab tiap soal,
karena setiap jawaban yang salah akan mengakibatkan
pengurangan nilai (penilaian: benar +4, kosong 0, salah
-1).
7. Jawablah lebih dulu soal-soal yang menurut Anda
mudah, kemudian lanjutkan dengan menjawab soal-soal
yang lebih sukar sehingga semua soal terjawab.

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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EKONOMI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 1 sampai
nomor 13.
1. Apabila biaya rata-rata lebih besar daripada biaya
marginal, itu berarti ... .

4. Faktor yang tidak menggeser kurva permintaan telepon
seluler (HP) merek Nokia ke kanan adalah ... .

(A) penurunan harga HP merek Nokia
(B) penurunan harga pulsa HP

(A) biaya marginal selalu naik

(C) kenaikan harga HP merek Samsung

(B) biaya marginal selalu turun

(D) kenaikan pendapatan konsumen

(C) biaya marginal bisa naik dan bisa turun

(E) peningkatan jumlah penduduk

(D) biaya rata-rata selalu naik
(E) biaya tetap rata-rata konstan
2. Situasi di bawah ini yang menggambarkan terjadinya
inflasi adalah ... .

(A) peningkatan harga beras di seluruh wilayah
(B)
(C)
(D)

(E)

Indonesia dalam satu hari
peningkatan harga beras di seluruh wilayah Jawa
Timur selama satu hari
peningkatan harga garam di seluruh wilayah
Indonesia selama satu bulan
peningkatan harga bahan pokok dan produk
industri di seluruh wilayah Indonesia selama satu
hari
peningkatan harga bahan pokok dan produk
industri di Jawa Barat selama satu bulan

3. Elastisitas permintaan bensin di Indonesia adalah
−0, 68, yang berarti ... .

(A) jika terjadi kenaikan harga sebesar Rp1, terjadi
penurunan kuantitas konsumsi sebesar 0,68 liter

(B) jika terjadi kenaikan harga sebesar 1%, terjadi

5. Laporan keuangan interim mengacu pada laporan
keuangan ... .

(A) kurang dari 1 tahun, biasanya dalam periode satu
bulan, kuartal, atau semester

(B) yang disiapkan sebelum penyesuaian dicatat
(C) yang menunjukkan aset di atas kewajiban, dan
kewajiban di atas ekuitas

(D) dengan pendapatan yang dilaporkan dalam
Laporan Laba Rugi ketika kas diterima serta beban
dilaporkan ketika kas dibayar

(E) dengan proses penyesuaian yang digunakan
untuk pendapatan tetap pada periode yang
mereka dapatkan dan untuk menyamakan beban
dengan pendapatan
6. Sebidang tanah ditawarkan untuk dijual seharga
Rp150.000.000,00.
Tanah tersebut menurut SPT
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) memiliki Nilai Jual
Objek Pajak sebesar Rp95.000.000,00, pembeli menilai
seharga Rp140.000.000,00, dan dibeli dengan harga
Rp137.000.000,00. Tanah tersebut seharusnya dicatat
dalam pembukuan pembeli dengan nilai ... .

penurunan kuantitas konsumsi sebesar 0,68 liter

(C) jika terjadi kenaikan harga sebesar Rp1, terjadi

(A) Rp95.000.000,00

penurunan kuantitas konsumsi sebesar 0,68%

(B) Rp137.000.000,00

(D) permintaan bensin tergolong elastis

(C) Rp138.500.000,00

(E) permintaan bensin tergolong inelastis

(D) Rp140.000.000,00
(E) Rp150.000.000,00
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Halaman 1 dari 10 halaman

7. Dampak dari kebijakan kuota impor adalah ... .

12. Misalkan terdapat dua macam barang saja yaitu buku
dan es krim. Kemiringan kurva anggaran seorang
konsumen dapat diukur dari ... .

(A) peningkatan harga barang impor
(B) peningkatan jumlah barang impor
(C) peningkatan keuntungan konsumen domestik
(D) penurunan penerimaan pemerintah

(A) anggaran si konsumen dibagi harga es krim
(B) rasio utilitas marginal buku terhadap utilitas
marginal dari es krim

(E) penurunan penerimaan produsen domestik

(C) tingkat substitusi marginal dari si konsumen

8. Menurut Harrod-Domar,
faktor utama yang
menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi
suatu negara adalah ... .

(D) jumlah buku yang dibeli dibagi dengan jumlah es
krim yang dibeli

(E) harga relatif dari buku dan es krim
13. Berikut ini yang bukan menjadi
ekonomi setiap negara adalah ... .

(A) jumlah penduduk
(B) kewirausahaan
(C) modal/investasi

permasalahan

(A) Bagaimana memproduksi barang dengan biaya
murah?

(D) produk domestik bruto riil

(B) Untuk siapa barang diproduksi?

(E) marginal propensity to consume

(C) Barang apa yang akan diproduksi?

9. Seorang gubernur yang baru terpilih dapat
meningkatkan sumber penerimaan daerah agar dapat
meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui pos
di bawah ini, KECUALI ... .

(D) Untuk siapa barang tersebut diproduksi?
(E) Bagaimana cara memproduksi barang?

(A) pajak kendaraan bermotor
Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 14 .

(B) bea balik nama kendaraan bermotor
(C) pajak bahan bakar kendaraan bermotor
(D) pajak penerangan jalan
(E) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan
10. Jika diketahui C = 80 + 0, 6Y, besarnya marginal
propensity to save adalah ... .

(D) 0,4

(A) −80
(B) −0, 6
(C) −0, 4

SEBAB
Barang kebutuhan pokok memiliki kurva permintaan
yang inelastis.

(E) 80

11. Keseimbangan produsen tercapai pada kondisi ... .

(A) kurva permintaan berpotongan dengan kurva
penawaran

(B) kurva isocost berpotongan dengan kurva isoquant
(C) kurva isocost

14. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga
tertinggi (ceiling price) terhadap beberapa barang
kebutuhan pokok dinilai efisien dan penting untuk
menjamin ketersediaan barang-barang tersebut.

bersinggungan

dengan

kurva

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 15 .
15. Berikut ini yang merupakan kesamaan karakteristik
pasar persaingan sempurna dan persaingan
monopolistik.

(D) laba perusahaan maksimum karena berproduksi

(1) Perusahaan memiliki tujuan memaksimumkan
laba
(2) Produsen berperan sebagai price taker

pada saat penerimaan marginal sama dengan
biaya marginal

(3) Dapat menikmati economic profit > 0 dalam
jangka pendek

isoquant

(E) laba perusahaan maksimum karena berproduksi

(4) Dapat menetapkan harga di atas biaya marginal

pada saat penerimaan total maksimum
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Halaman 2 dari 10 halaman

SEJARAH
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 20.
16. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan
perekonomian sangat kacau dan inflasi sangat tinggi.
Salah satu sumber inflasi adalah ... .

19. Peradaban abad XVII yang menunjukkan kemampuan
masyarakat Nusantara dalam pengelolaan air bersih
untuk kebutuhan ibu kota Kerajaan Sriwijaya
tergambarkan dalam sisa reruntuhan kerajaan pada
situs ... .

(A) Kartasura, Surakarta
(A) naiknya nilai dolar
(B) adanya blokade ekonomi Belanda
(C) adanya penyelundupan oleh para panglima
militer di daerah
(D) beredarnya mata uang rupiah saat pendudukan
Jepang yang tidak terkendali

(E) banyaknya produk pertanian yang tidak laku di
pasar internasional
17. Pada akhir tahun 1956, Presiden Soekarno semakin
sering mengemukakan ketidakpuasannya terhadap
sistem politik yang dianut RI dan ingin mengubur
partai-partai. Sebuah konsepsi digagas Soekarno pada
tanggal 21 Februari 1957, yang dikenal dengan nama
Konsepsi Presiden. Salah satu isi pokok konsepsi
tersebut adalah pembentukan Kabinet Gotong Royong.
Yang dimaksud dengan Kabinet Gotong Royong adalah
... .

(B) Surosowan, Banten Lama
(C) Trowulan, Mojokerto
(D) Batu Jaya, Karawang
(E) Muaro Jambi
20. Dalam upayanya membendung kekuatan Portugis dan
untuk menguasai perdagangan kayu cendana di Nusa
Tenggara Timur, sejak tahun 1620-an VOC berupaya
membangun perbentengannya di wilayah ... .

(A) Larantuka, Flores Timur
(B) Ende, Flores Tengah
(C) Adonara
(D) Kupang, Timor
(E) Lohayong, Solor

(A) kabinet yang beranggotakan wakil-wakil golongan
fungsional

(B) kabinet yang didukung semua partai dengan
memasukkan keempat partai pemenang pemilu,
yang dikenal dengan sebutan "kabinet berkaki
empat"

(C) kabinet yang mengedepankan semangat gotong
royong, sebagai ciri khas bangsa Indonesia

(D) kabinet yang merupakan hasil dari pemilihan
umum
(E) kabinet yang menyuarakan seluruh aspirasi
masyarakat
18. Pemikiran
pokok
politik
kolonial
Belanda
nonakulturatif membawa dampak positif bagi bangsa
Indonesia, yaitu ... .

(A) pendidikan berkembang
(B) bahasa Belanda sebagai jembatan menuju dunia
Barat

(C) alih teknologi dari dunia Barat ke bangsa
Indonesia

(D) lembaga tradisional masih lestari
(E) bangsa Indonesia berpikir ala Barat
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Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 21 sampai
nomor 24.
21. Migrasi penduduk dari daratan Asia ke Nusantara pada
500 SM membawa peradaban yang lebih maju dari
peradaban manusia yang datang sebelumnya (1500
SM).
SEBAB
Peradaban
baru
ini
membawa
perkembangan dalam bidang religi.

pengaruh

22. Setelah berakhirnya Perang Dingin, terjadi perubahan
konstelasi politik global dari sistem multipolar ke
sistem bipolar.
SEBAB
Pasca-Perang Dingin, muncul isu-isu baru dalam
agenda internasional,
seperti masalah HAM,
demokrasi, dan good governance yang memperlihatkan
menguatnya gejala saling keterkaitan antarmasalah
global di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, dan
bidang lainnya.

Halaman 3 dari 10 halaman

23. Bukti adanya pengaruh kebudayaan Dongson di
Indonesia adalah ditemukannya berbagai hasil
kebudayaan batu halus (neolitikum),
seperti
manik-manik dan perhiasan kubur yang ditemukan di
kepulauan Selayar Sulawesi dan Bali.
SEBAB
Ciri khas alat kebudayaan Dongson adalah
penyerpihan pada satu sisi atau dua sisi permukaan
batu kali yang berukuran kecil dan biasanya berbentuk
segitiga atau segi empat.
24. Rendahnya status perwira PETA, pemerasan ekonomi,
dan pengerahan tenaga kerja secara paksa merupakan
benih-benih timbulnya perlawanan bersenjata
terhadap Jepang.
SEBAB
Pemerintah Jepang melalui kumiai-kumiai yang
dikelola oleh penguasa pribumi melakukan pembelian
hasil pertanian rakyat dengan paksa.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 25 sampai
nomor 30.
25. Pada 19 Desember 1948, Belanda secara sepihak
melakukan pembatalan persetujuan Renville dengan
melakukan tindakan yang merugikan pemerintah
Indonesia, yaitu ... .
(1) melakukan Agresi Militer II
(2) melakukan sensor pers yang keras
(3) tentara Belanda menawan presiden dan wakil
presiden serta sejumlah menteri
(4) menyiarkan berita ke seluruh dunia bahwa
perlawanan RI sama sekali tidak berarti dan rakyat
menyambut kedatangan tentara Belanda sebagai
pembebas
26. Akibat tekanan dari berbagai elemen bangsa pada masa
reformasi, akhirnya Sidang MPR, 10–13 November 1998
menghasilkan beberapa ketetapan, di antaranya ... .
(1) diperkenankannya melakukan amandemen UUD
1945
(2) membatasi masa jabatan presiden dan wakil
presiden
(3) pencabutan P4 sebagai mata pelajaran wajib dan
kebebasan menyatakan pendapat
(4) memajukan pendidikan dan meningkatkan
kesejahteraan dan kesehatan masyarakat
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27. Tindak lanjut pertemuan antara perwakilan Republik
Indonesia Serikat dan perwakilan Negara Indonesia
Timur, dan antara perwakilan Negara Sumatra Timur
dan perwakilan Republik Indonesia pada 19 Mei 1950
terkait dengan pembentukan NKRI adalah ... .
(1) dibentuknya panitia rekonsiliasi negara-negara
bagian
(2) dibentuknya panitia persiapan
negara-negara bagian dengan RI

penyatuan

(3) dibentuknya panitia persiapan deklarasi NKRI
(4) dibentuknya panitia persiapan UUD Negara
Kesatuan
28. Pada tahun 1925, Indische Vereeniging mengubah
nama organisasinya menjadi Perhimpunan Indonesia
(PI). Organisasi ini kemudian menjadi pelopor lahirnya
paham nasionalisme Indonesia.
Beberapa pokok
pemikiran PI yang kemudian menjadi dasar utama
gerakan kebangsaan di Indonesia adalah ... .
(1) menempatkan kemerdekaan
politik yang utama

sebagai

tujuan

(2) membentuk front kesatuan untuk melawan
Belanda dan mempertajam konflik antarras kulit
sawo matang dengan kulit putih
(3) swadaya
menolong
diri
sendiri
dengan
mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri
(4) berhaluan
politik
kooperasi
berdasarkan
kesadaran bahwa kemerdekaan tidak dapat
diberikan secara cuma-cuma oleh Belanda, tetapi
harus direbut oleh bangsa Indonesia sendiri
29. Beberapa kearifan lokal (local genius) yang dimiliki
penduduk kepulauan Nusantara jauh sebelum
kedatangan Bangsa India merupakan hasil adaptasi
dengan lingkungan maritim, antara lain ... .
(1) mampu bercocok tanam
(2) mampu membuat perahu bercadik
(3) mampu membuat peralatan logam
(4) memahami astronomi
30. Perkembangan sistem kepercayaan masa prasejarah
mulai muncul sejak berakhirnya zaman batu muda.
Hal itu ditandai ketika manusia sudah mulai membuat
bangunan megalitik, seperti ... .
(1) menhir
(2) dolmen
(3) punden berundak
(4) sarkofagus

Halaman 4 dari 10 halaman

GEOGRAFI
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 37.
31. Dampak yang sering mengiringi terbentuknya awan
cumulonimbus adalah kerusakan benda elektronik
akibat terjadinya ... .

(A) angin puting beliung

(A) pelepasan energi gempa menjalar cepat
(B) kerapatan bangunan semakin tinggi
(C) struktur bangunan semakin rapuh
(D) karakteristik bangunan dominan bersifat tidak
permanen

(B) kilat dan guntur

(E) memiliki tingkat aliran energi akibat gempa paling

(C) hujan sangat lebat

tinggi

(D) angin kencang

37. Batu pualam terbentuk dari batuan kapur yang ... .

(E) suhu sangat dingin
32. Munculnya Gunung Krakatau di perairan Selat Sunda
mengakibatkan laut di sekitar gunung tersebut
mengalami fenomena yang disebut ... .

(A) transgresi
(B) ingresi
(C) ekspresi

36. Kerusakan bangunan akibat gempa tektonik jika makin
dekat dengan jalur sesar akan makin besar karena ... .

(A) mengkristal
(B) mengeras
(C) melapuk

(D) depresi

(D) terendam dalam laut

(E) regresi

(E) mengalami metamorfosis

33. Daerah pusat usaha (CBD) di Indonesia selalu ditandai
dengan keberadaan ... .

(A) bangunan perkantoran
(B) bangunan rumah sakit
(C) bangunan industri

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 38 sampai
nomor 40.
38. Perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di wilayah
Sumatra bagian timur dan Kalimantan bagian barat.

(D) bangunan pertokoan dan pasar
(E) bangunan sekolah
34. Pergerakan arus Laut Kuroshio ke arah utara dari
Kepulauan Filipina disebabkan oleh ... .

(A) pengaruh angin pasat

SEBAB
Singapura adalah pusat utama pengolahan crude palm
oil (CPO) di Asia Tenggara.
39. Dalam konteks biodiversitas, jumlah populasi dan jenis
vegetasi di Pulau Sumatra lebih tinggi daripada di Pulau
Sumbawa.

(B) dorongan angin barat
SEBAB

(C) pertemuan arus panas dan arus dingin
(D) penyimpangan arus dingin
(E) pengaruh daratan
35. Distribusi penduduk di kawasan Tiongkok dan
Asia Tenggara bervariasi antara wilayah yang satu
dengan yang lainnya. Daerah-daerah yang kepadatan
penduduknya relatif tinggi di Tiongkok dan Asia
Tenggara berada di ... .

(A) dataran tinggi pedalaman
(B) dataran rendah pedalaman

Pantauan citra satelit di Pulau Sumatra menunjukkan
tingkat kehijauan vegetasi yang lebih tinggi daripada di
Pulau Sumbawa.
40. Wilayah ketinggian, wilayah kemiskinan, dan wilayah
rawan kebakaran merupakan hasil analisis berdasarkan
unsur yang sama dalam konsep geografi.
SEBAB
Dalam
konsep
pengwilayahan.

geografi

dikenal

pendekatan

(C) dataran fluvial dan delta
(D) dataran rendah pantai
(E) dataran rendah aluvial
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Halaman 5 dari 10 halaman

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 41 sampai
nomor 45.
41. Di Indonesia, jenis tanaman yang diusahakan oleh
perkebunan besar dan perkebunan rakyat adalah ... .
(1) kopi dan kelapa
(2) cokelat dan kelapa
(3) kopi dan teh
(4) cokelat dan teh
42. Suatu industri cenderung memilih lokasi pabrik yang
mendekati bahan baku jika ... .
(1) bahan baku yang dibutuhkan mudah rusak
(2) biaya angkut barang menjadi lebih murah
daripada biaya angkut bahan baku
(3) bahan baku lebih berat daripada bahan jadi yang
dihasilkan
(4) pengolahan tidak akan mengakibatkan hilangnya
sebagian bobot
43. Faktor penarik penduduk desa pindah ke Kota Jakarta,
Surabaya, dan Bandung adalah ... .
(1) fasilitas hidup lebih lengkap
(2) kesempatan kerja lebih banyak pilihan
(3) melanjutkan sekolah yang lebih tinggi
(4) kesempatan usaha lebih terbuka
44. Kecenderungan eksploitasi sumber daya alam yang
tidak terkendali harus dicegah agar sumber daya alam
tetap lestari, yaitu dengan cara ... .
(1) menggunakan sumber daya secara efektif dan
efisien
(2) memotong mata rantai supply and demand
(3) menggali dan menyiapkan sumber daya alternatif
(4) menginventarisasi sumber daya yang ada dengan
SIG dan PJ
45. Penurunan gejala moonson Asia yang dibarengi
peningkatan suhu air laut di Samudra Pasifik dan
Hindia berdampak pada transportasi di Indonesia,
yaitu ... .
(1) kecelakaan perahu dan
cenderung meningkat

tongkang

di

laut

(2) pengangkutan barang melalui sungai di
Kalimantan makin lancar
(3) aksesibilitas angkutan udara di Sumatra dan
Kalimantan makin lancar
(4) pengangkutan barang melalui jalan raya
cenderung makin cepat
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Halaman 6 dari 10 halaman

IPS TERPADU
Untuk pertama kali sejak menjadi raksasa ekonomi dunia dalam 15 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya
tumbuh 7,8 %. Biasanya, ekonomi Negeri Tirai Bambu ini tumbuh di atas 13 %. Praktis, selama lebih dari satu dasawarsa,
Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dengan pertumbuhan di bawah 8 % pun, Tiongkok
masih yang tertinggi, disusul Indonesia sebesar 6,7 %.
Bagi Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sangat menakjubkan. Bukan
apa-apa, besaran ekonomi Tiongkok sudah amat besar dan terkuat kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Negara seperti
Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Rusia, dan Kanada sudah lama ditinggal di belakang. Selain itu, dengan cadangan devisa
3,255 triliun dolar AS, praktis Tiongkok juga menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia.
Menjadi raksasa ekonomi dunia rupanya tidak membuat para pemimpin Tiongkok puas. Kini, Tiongkok mencanangkan
pertumbuhan ekonomi di atas 8 %. Bagaimana caranya? Pertama, pemerintah memberi perhatian pada upaya menggalakkan
ekonomi domestik. Pemerintah Tiongkok rajin mengajak rakyatnya berbelanja di dalam negeri. Kedua, pemerintah Tiongkok
memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan cara membangun infrastruktur besar-besaran. Hingga tahun 2011, negeri
komunis ini membangun infrastruktur dalam skala luar biasa. Jalan raya desa yang dibangun dan diperbaiki mencapai 190 ribu
km. Dibangun pula jalan raya tambahan sepanjang 71.400 km dan jalan tol sepanjang 11.000 km. Di Tiongkok, semua serba
raksasa. Jika jalan raya di kota besar, seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou, mencapai 8–11 jalur, hal itu dianggap lumrah.
Maklum, penduduk tiap kota berjumlah di atas 10 juta jiwa.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 sampai
nomor 48.
46. Piramida penduduk negara dengan pertumbuhan
ekonomi tertinggi di dunia yang berbentuk stasioner
(batu nisan) memiliki ciri ... .

(A) angka kematian bayi meningkat

48. Jika diasumsikan biaya untuk perbaikan dan
penambahan jalan desa sebesar 200 ribu yuan
per km, biaya pembangunan jalan raya tambahan
sebesar 500 ribu yuan per km, serta biaya pembuatan
jalan tol sebesar 1 juta yuan per km, investasi
yang telah dikeluarkan pemerintah Tiongkok untuk
pembangunan jalan raya hingga tahun 2011 adalah
sebesar ... .

(B) angka kelahiran bayi meningkat
(C) penduduk usia mudanya sangat besar
(D) penduduk usia tuanya sangat besar
(E) penduduk usia muda dan penduduk usia
produktifnya hampir sama
47. Asumsikan bahwa jalan yang dibangun dan diperbaiki
diukur berdasarkan volume pembangunan jalan raya
tersebut.
Diasumsikan juga bahwa jalan raya di
pedesaan terdiri dari 2 jalur dan jalan di kota termasuk
jalan tol terdiri dari 8 jalur. Panjang jalan yang telah
dibangun pemerintah Tiongkok hingga tahun 2011
sesungguhnya adalah ... .

(A) 95.000 km
(B) 105.300 km
(C) 186.300 km
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(D) 272.000 km
(E) 544.800 km

(A) 35,7 miliar yuan
(B) 38,0 miliar yuan
(C) 74,8 miliar yuan
(D) 84,7 miliar yuan
(E) 120,2 miliar yuan

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 49 .
49. Jika kurs (nilai tukar uang) rupiah terhadap yuan
mengalami depresiasi, hal ini akan menurunkan ekspor
Tiongkok ke Indonesia.
SEBAB
Jika nilai rupiah terdepresiasi terhadap yuan, produk
Tiongkok menjadi lebih mahal dalam rupiah.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 50 .
50. Beberapa negara yang disebut pada alinea kedua
terlibat langsung dalam penyelesaian konflik
Indonesia-Belanda melalui Committee of Good Offices,
yaitu ... .
(1) Inggris
(2) Kanada
(3) Prancis
(4) Amerika Serikat
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Pemerintah seharusnya memberikan dukungan terhadap upaya penyelidikan atas impor terigu yang menyebabkan
industri dalam negeri sekarat. Dukungan yang diharapkan berupa penerapan bea masuk tambahan sementara selama masa
penyelidikan dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius bagi perkembangan industri terigu
lokal.
Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) meminta dukungan masyarakat atas petisi permohonan penyelidikan
lonjakan impor terigu yang berakibat adanya injury industri terigu dalam negeri. Selain itu, Aptindo juga memohon penerapan
bea masuk tambahan sebagai tindakan pengamanan perdagangan (BMTP) dan juga selama masa penyelidikan kiranya dapat
diterapkan BMTPS (BMTP Sementara). Lonjakan impor terigu selama beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan empat
perusahaan kolaps dan membutuhkan intervensi pemerintah.
Lonjakan impor terigu dari Amerika Serikat, Australia, dan Eropa selama beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan
empat perusahaan kolaps. Berdasarkan data Aptindo, impor terigu tahun 2008 tercatat 530.914 ton. Tahun 2009 angkanya naik
menjadi 645.010 ton dan pada 2010 menjadi 775.534 ton. Tahun 2011, angkanya sedikit menurun menjadi 680.125 ton. Namun,
itu lebih disebabkan oleh beberapa importir mulai beroperasi sebagai produsen dan juga karena faktor kenaikan nilai tukar
rupiah.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 54.
51. Bahan baku komoditas yang disebut dalam bacaan,
optimal tumbuh pada iklim subtropis dengan
kisaran suhu 10–25◦ C dan bercurah hujan 350−1.250
mm/tahun.
Berdasarkan kriteria tersebut,
negara berikut
merupakan negara eksportir bahan baku komoditas
tersebut di dunia, KECUALI ... .

(A) Filipina
(B) Turki
(C) Australia

54. Pelaut yang berasal dari benua yang disebut dalam
alinea ketiga bacaan di atas, pada akhir abad ke
XV, sudah melakukan penjelajahan samudra menuju
benua timur yang menghasilkan rempah-rempah.
Tokoh yang kapalnya terdampar di sebuah tanjung di
ujung selatan Afrika adalah ... .

(A) Bartholomeus Diaz
(B) Vasco da Gama
(C) Alfonso d’albuquerque

(D) Amerika

(D) Magelhaens

(E) Rusia

(E) Ferdinand Cortez

52. Jika impor komoditas yang disebut dalam bacaan di
atas meningkat, akibatnya adalah ... .

(A) harga komoditas tersebut di dalam negeri
mengalami kenaikan

(B) kurva penawaran komoditas tersebut di dalam
negeri bergeser ke kanan

(C) kurva penawaran komoditas tersebut di dalam

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 55 .
55. Salah satu negara yang berasal dari benua yang disebut
dalam alinea ketiga, pada abad ke-17, membentuk
sebuah perusahaan berdasarkan Royal Charter yang
dikeluarkan oleh Ratu Elizabeth I. Tujuan pendirian
perusahaan ini adalah membantu ... .

negeri bergeser ke kiri

(D) kurva permintaan komoditas tersebut di dalam
negeri bergeser ke kanan

(E) kurva permintaan komoditas tersebut di dalam
negeri bergeser ke kiri

(1) kepentingan Inggris di India
(2) pengembangan kebudayaan Inggris di India
(3) perdagangan Inggris di India
(4) pengambilalihan kekuasaan di India

53. Berdasarkan data Aptindo, median dari nilai impor
komoditas pada bacaan di atas dari tahun 2008 sampai
tahun 2011 adalah ... .

(A) 600.500 ton
(B) 710.272 ton
(C) 657.895,75 ton
(D) 662.567,5 ton
(E) 700.500 ton
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Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa di DI Yogyakarta (DIY) pada tahun 2013 menurun dibandingkan
tahun 2012. Penurunan dana BOS tahun 2013 cukup signifikan, yaitu mencapai 3,1 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya.
Penurunan dana BOS untuk DIY itu terjadi karena adanya kesalahan rekapitulasi data jumlah siswa pada tahun 2012 lalu.
Rekapitulasi data pada BOS tahun 2012 lalu mengalami kesalahan karena ada sekolah swasta yang ditulis dua kali, sehingga
selisihnya cukup banyak.
Pada tahun 2012 lalu, DIY memperolah dana BOS sebanyak 263,725 miliar rupiah. Dana itu turun di tahun 2013 menjadi
260,601 miliar rupiah. Meski dana BOS menurun, hal itu tak memengaruhi pencairan dana bagi para siswa.
Dana BOS triwulan pertama (Januari−Maret) telah cair pada tanggal 2 Januari 2013. Namun, dana yang telah cair di tingkat
sekolah dan disalurkan melalui rekening sekolah tersebut merupakan dana talangan APBD DIY. Besaran dana BOS yang cair
pada triwulan pertama tersebut adalah 64,992 miliar rupiah. Dana ini diperuntukkan bagi total 293.653 siswa SD di DIY dengan
alokasi dana total 42,579 miliar rupiah, serta untuk 126.267 siswa SMP dengan alokasi 22,412 miliar rupiah. Dengan dana ini,
setiap siswa di tingkat SD akan mendapatkan dana sebesar Rp580.000,00/siswa/tahun dan Rp710.000,00/siswa/tahun untuk
SMP.
Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 56 sampai
nomor 58.
56. Jika diketahui fungsi konsumsi adalah C = 500 + 0, 8Y,
penurunan dana BOS sebanyak 3,1 miliar rupiah pada
tahun 2013, sebagaimana dikemukakan dalam alinea
pertama bacaan di atas, ... .

(A) menyebabkan pendapatan nasional berkurang
3,1 miliar rupiah

(B) menyebabkan pendapatan nasional berkurang

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 59 .
59. Dana BOS dialokasikan melalui APBN. Dengan
demikian,
penurunan dana BOS mengurangi
pengeluaran dalam APBN yang merupakan kebijakan
fiskal bersifat kontraktif.
SEBAB
Kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan pemerintah
untuk mengendalikan atau menurunkan inflasi.

12,4 miliar rupiah

(C) menyebabkan pendapatan nasional berkurang
15,5 miliar rupiah

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 60 .

(D) menyebabkan pendapatan nasional bertambah
3,1 miliar rupiah

(E) tidak berpengaruh terhadap pendapatan nasional
57. Karena kesalahan penulisan jumlah data siswa pada
tahun 2012, dana BOS provinsi DIY mengalami
penurunan. Berdasarkan informasi tersebut, jumlah
siswa SMP akibat kesalahan pencatatan tahun 2012
tersebut maksimum berjumlah kurang lebih ... .

(A) 4.366
(B) 4.400
(C) 4.570

(D) 5.345

60. Kota yang disebut dalam bacaan bersama dengan Kota
Solo menjadi tempat berdirinya 2 organisasi besar
Islam, SI dan Muhammadiyah.
Islam masuk ke
Indonesia melalui beberapa saluran, di antaranya ... .
(1) perdagangan
(2) pendidikan
(3) kesenian
(4) tasawuf

(E) 5.387

58. Gunung Merapi yang terdapat pada kota yang disebut
dalam bacaan di atas memiliki tipe letusan ... .

(A) lava cair yang mengalir keluar
(B) letusan tiangan, gas yang sangat tinggi, dan dihiasi
oleh awan menyerupai bunga kol

(C) lava kental, tekanan gas sedang, dan dapur magma
yang dangkal

(D) lava kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma
yang dalam

(E) lava kental yang mengalir perlahan-lahan dan
membentuk sumbat kawah
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