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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 halaman depan, halaman
petunjuk, Lembar Jawaban Ujian (LJU) dan soal
sebanyak 11 halaman.

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

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

4. Lengkapilah (tulis dan bulatkan) data diri Anda (nama,
nomor peserta, tanggal lahir) pada LJU di tempat yang
disediakan.

5. Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang
menjelaskan cara menjawab soal.

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.

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.

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

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.

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

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. Ungkapan “there is no such thing as free lunch” sejalan
dengan prinsip ... .

(A) insentif

(B) trade off

(C) analisis marginal

(D) market

(E) trade

2. Pernyataan berikut yang salah mengenai kurva
isoquant adalah ... .

(A) Isoquant cembung ke arah titik origin.

(B) Isoquant merupakan kurva yang menunjukkan
penggunaan faktor produksi yang sama.

(C) Isoquant tidak saling berpotongan.

(D) Sumbu vertikal dan horizontal masing-masing
menunjukkan penggunaan faktor produksi.

(E) Pada Isoquant, titik yang berada di kurva sebelah
kanan atas menunjukkan tingkat output yang
lebih tinggi dibandingkan yang di kiri bawah.

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

(A) pajak kendaraan bermotor

(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

4. Nilai tukar yang mula-mula adalah
US$1,00 = Rp10.500,00, kemudian berubah menjadi
US$1,00 = Rp12.200,00 akan mengakibatkan ... .

(A) neraca perdagangan Indonesia surplus

(B) neraca perdagangan Indonesia defisit

(C) ekspor dan impor Indonesia meningkat

(D) impor Amerika Serikat dari Indonesia meningkat

(E) ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menurun

5. Perusahaan ABC memiliki beban selain harga pokok
penjualan sebesar Rp250.000.000,00. Besarnya
penjualan dan laba kotor jika harga pokok penjualan
sebesar Rp100.000.000,00 dan laba bersih sebesar
Rp150.000.000,00 adalah ... .

(A) Penjualan: Rp500.000.000,00,
laba kotor: Rp50.000.000,00

(B) Penjualan: Rp500.000.000,00,
laba kotor: Rp400.000.000,00

(C) Penjualan: Rp400.000.000,00,
laba kotor: Rp500.000.000,00

(D) Penjualan: Rp350.000.000,00,
laba kotor: Rp50.000.000,00

(E) Penjualan: Rp350.000.000,00,
laba kotor: Rp150.000.000,00

6. Sebuah kurva permintaan dikatakan elastis sempurna
apabila ... .

(A) berbentuk vertikal

(B) berbentuk horizontal

(C) downward sloping

(D) upward sloping

(E) memiliki kemiringan sama dengan −1
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7. Apabila biaya rata-rata lebih besar daripada biaya
marginal, itu berarti ... .

(A) biaya marginal selalu naik

(B) biaya marginal selalu turun

(C) biaya marginal bisa naik dan bisa turun

(D) biaya rata-rata selalu naik

(E) biaya tetap rata-rata konstan

8. Kurva indiferensi yang menggambarkan dua air
mineral yang sama harga dan sama kualitasnya,
namun berbeda merek berbentuk ... .

(A) garis lurus dengan kemiringan −1

(B) huruf L

(C) garis lurus vertikal

(D) garis lurus dengan kemiringan −0,5

(E) convex to origin

9. Diketahui persamaan agregat nasional pada suatu
perekonomian tertutup adalah C = 65+0,6Y dan
I = 70+ 0,2Y . Dari fungsi tersebut, nilai output pada
saat keseimbangan adalah ... .

(A) 575

(B) 675

(C) 775

(D) 875

(E) 975

10. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dihitung
berdasarkan data ... .

(A) jumlah pengeluaran APBN

(B) jumlah penerimaan APBN

(C) produk domestik bruto dengan harga konstan

(D) produk domestik bruto dengan harga berlaku

(E) tingkat inflasi

11. Barang yang masih dalam perjalanan termasuk dalam
persediaan pembeli dalam kondisi ... .

(A) ketika barang sudah keluar dari gudang penjual

(B) ketika pembeli berkewajiban untuk membayar
biaya pengiriman

(C) ketika penjual berkewajiban untuk membayar
biaya pengiriman

(D) ketika barang dikirimkan menggunakan FOB
destination

(E) setelah setengah perjalanan antara gudang
pembeli dan penjual

12. Hukum permintaan dapat dinyatakan dengan kalimat
berikut, yaitu ... .

(A) jika harga meningkat, permintaan turun, ceteris
paribus

(B) jika permintaan turun, harga meningkat, ceteris
paribus

(C) jika harga meningkat, kuantitas permintaan juga
meningkat, ceteris paribus

(D) jika harga meningkat, kuantitas permintaan turun,
ceteris paribus

(E) jika harga meningkat, kuantitas permintaan bisa
meningkat atau bisa turun, tergantung pada faktor
yang lain

13. Situasi di bawah ini yang menggambarkan terjadinya
inflasi adalah ... .

(A) peningkatan harga beras di seluruh wilayah
Indonesia dalam satu hari

(B) peningkatan harga beras di seluruh wilayah Jawa
Timur selama satu hari

(C) peningkatan harga garam di seluruh wilayah
Indonesia selama satu bulan

(D) peningkatan harga bahan pokok dan produk
industri di seluruh wilayah Indonesia selama satu
hari

(E) peningkatan harga bahan pokok dan produk
industri di Jawa Barat selama satu bulan

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 14 .

14. Jika permintaan suatu barang meningkat dan
penawarannya berkurang, jumlah keseimbangan
mengalami kenaikan.

SEBAB

Peningkatan permintaan ditunjukkan oleh kurva
permintaan bergeser ke kanan atas, sedangkan
berkurangnya penawaran ditunjukkan oleh kurva
penawaran bergeser ke kiri atas.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 15 .

15. Berikut ini yang merupakan kesamaan karakteristik
pasar persaingan sempurna dan persaingan
monopolistik.

(1) Perusahaan memiliki tujuan memaksimumkan
laba

(2) Produsen berperan sebagai price taker

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

(4) Dapat menetapkan harga di atas biaya marginal
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SEJARAH

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 16 sampai
nomor 20.

16. 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

(B) Surosowan, Banten Lama

(C) Trowulan, Mojokerto

(D) Batu Jaya, Karawang

(E) Muaro Jambi

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
... .

(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. Ekspansi VOC (Perhimpunan Dagang Hindia Timur)
ke wilayah Nusa Tenggara Timur (Kawasan Laut Sawu)
pada abad XVII–XVIII menghadapi perlawanan yang
cukup keras dari ... .

(A) Kerajaan Islam Adonara

(B) Kerajaan Larantuka (Portugis Hitam)

(C) Kerajaan Amanuban di Timor

(D) Kerajaan Sikka, Maumere

(E) Kerajaan Kupang

19. Jalur kereta api yang dibangun untuk mengatasi
masalah transportasi komoditas perkebunan yang
menghubungkan Keresidenan Kedu, Banyumas,
dengan Pelabuhan Cilacap adalah ... .

(A) Cilacap Spoorweg Maatschappij

(B) Banyumas Spoorweg Maatschappij

(C) Serajoedal Spoor Maatschappij

(D) Nederlandsch Indische Spoor Maatschappij

(E) Staat Spoorweg

20. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan
perekonomian sangat kacau dan inflasi sangat tinggi.
Salah satu sumber inflasi adalah ... .

(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

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 21 sampai
nomor 24.

21. Pada malam tanggal 16, sepulang dari Rengasdengklok,
rencananya akan diadakan rapat PPKI, tetapi tidak
diperoleh izin dari pemerintah pendudukan Jepang di
Jawa.

SEBAB

Pascakekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Asia
Timur Raya, Jepang telah menjadi alat Sekutu.

22. 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 pengaruh
perkembangan dalam bidang religi.
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23. Pada masa pendudukan Jepang, penggunaan bahasa
Belanda dihapuskan dari dunia pendidikan dan
pergaulan sehari-hari.

SEBAB

Semua nama toko, rumah makan, perusahaan, dan
papan nama iklan yang berbahasa Belanda diganti
dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang.

24. Selama tahun 1848 telah terjadi banyak peristiwa
revolusi di Eropa. Kejadian revolusi ini lebih
didorong karena beberapa faktor, antara lain hasil
panen yang buruk, kelaparan, serta tingginya tingkat
pengangguran.

SEBAB

Terjadi pula konflik yang disebabkan oleh
meningkatnya intensitas pergerakan nasionalis yang
didorong oleh para penulis, sastrawan, dan filsuf.
Negara yang mengalami hal tersebut di antaranya
adalah Prancis, Jerman, Italia, dan Austria.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 25 sampai
nomor 30.

25. Berdasarkan sumber-sumber artefak, munculnya
peradaban kuno yang besar di dunia terletak di aliran
dan lembah-lembah sungai besar. Peradaban kuno
yang sama juga muncul di Indonesia, yaitu di ... .

(1) aliran dan lembah Sungai Brantas di Jawa Timur

(2) aliran dan lembah Sungai Batanghari di Jambi

(3) aliran dan lembah Sungai Musi di Sumatra Selatan

(4) aliran dan lembah Sungai Cisadane di Jawa Barat

26. Volksraad yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial
Belanda pada 18 Mei 1918, menurut sebagian kalangan
nasionalis, bukan merupakan Dewan Perwakilan
Rakyat sesungguhnya. Hal tersebut disebabkan oleh
... .

(1) sebagian besar anggota Volksraad belum mampu
menyalurkan kehendak seluruh rakyat Indonesia

(2) Volksraad telah menjadi radikal dengan
dibentuknya Radicale Concentratie

(3) Volksraad hanya berfungsi sebagai badan
penasihat dan sekadar diikutsertakan dalam
pembuatan undang-undang dan ordonantie

(4) Volksraad pada hakikatnya adalah lembaga negara
yang digunakan sebagai alat kaum penjajah

27. Pelabuhan Barus di pantai Barat Sumatra Utara, yang
terkenal sebagai penghasil kapur barus pada sekitar
tahun 1000 M, merupakan pelabuhan internasional
yang banyak dikunjungi para pedagang dari Asia Barat,
Asia Selatan, dan Cina. Hal ini dibuktikan dengan ... .

(1) ditemukannya prasasti orang Tamil di Barus,

(2) ditemukannya sisa-sisa wadah kaca dan kristal,

(3) ditemukannya pecahan keramik,

(4) ditemukannya benda-benda logam.

28. Latar belakang masalah pembentukan kabinet sering
menjadi faktor penyebab jatuhnya pemerintahan.
Faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet Natsir
adalah ... .

(1) peristiwa Tanjung Morawa,

(2) mosi Hadikusumo,

(3) razia Agustus,

(4) tuntutan pencabutan tata cara pemilihan anggota
lembaga perwakilan daerah.

29. Beberapa kebijakan Presiden Abdurahman Wahid
sewaktu menggantikan Presiden Habibie adalah ... .

(1) menunjukkan kepedulian dan keterpihakannya
kepada kaum Tionghoa

(2) membuka hubungan diplomatik dengan Israel

(3) melikuidasi Departemen Sosial

(4) mencabut Tap MPRS No. XXXV tahun 1966
tentang larangan terhadap Partai Komunis
Indonesia

30. 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
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GEOGRAFI

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 31 sampai
nomor 37.

31. Bentuk medan yang memengaruhi pola pertanian di
Indonesia adalah ... .

(A) adanya variasi tenaga endogen dan eksogen

(B) bentuk aliran sungai yang tidak beraturan

(C) variasi jenis batuan dasar

(D) variasi lereng dan ketinggian tempat

(E) sebaran gunung api

32. Di antara negara ASEAN berikut yang tidak berada
dalam satu rumpun Melayu adalah ... .

(A) Indonesia

(B) Malaysia

(C) Filipina

(D) Vietnam

(E) Brunei Darussalam

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

(A) bangunan perkantoran

(B) bangunan rumah sakit

(C) bangunan industri

(D) bangunan pertokoan dan pasar

(E) bangunan sekolah

34. Penyimpangan cuaca ekstrem yang melanda Eropa dan
Amerika Utara dan berdampak besar terhadap kegiatan
pariwisata di Indonesia khususnya Bali, terjadi pada
unsur cuaca ... .

(A) kekeringan akibat curah hujan turun

(B) angin tornado dan hurricane

(C) suhu rendah akibat gelombang dingin

(D) badai siklon tropis

(E) suhu tinggi akibat gelombang panas

35. Meluasnya permukaan air Laut Jawa ke daratan terjadi
karena ... .

(A) aktifnya penumpukan magma di puncak gunung
berapi

(B) intensifnya sedimentasi di pesisir utara Jawa

(C) permukaan daratan cenderung mengalami
penurunan

(D) pembangunan gedung tinggi yang semakin
intensif

(E) perubahan permukaan tanah yang tidak
terkendali

36. Pada pagi hari, kelembaban udara di daerah
pegunungan mencapai kelembaban maksimum
sehingga mengakibatkan terbentuknya ... .

(A) angin kencang

(B) udara kering

(C) kabut

(D) hujan gerimis

(E) udara lembab

37. Dalam analisis sebaran wilayah melalui teknologi
penginderaan jauh, objek padang rumput dan sawah
dapat dikenali melalui ciri ... .

(A) pola wilayahnya yang memencar

(B) bentuknya beraturan

(C) letaknya dekat sungai

(D) warnanya gelap

(E) teksturnya halus

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 38 sampai
nomor 42.

38. Adanya penyebutan "pusat kota" dan "daerah
pinggiran" timbul karena pendekatan fungsional.

SEBAB

Dalam pendekatan wilayah fungsional, titik gravitasi
menjadi pusat pengaruh terhadap wilayah sekitarnya.
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39. Relokasi industri dari Jepang dan Korea sudah
terdistribusi merata ke seluruh kota besar di Kawasan
Indonesia Barat.

SEBAB

Semua ibu kota provinsi di Indonesia Barat memiliki
infrastruktur yang sangat menunjang tumbuh dan
kembangnya kegiatan industri.

40. Penggunaan tanah tegalan di daerah pegunungan yang
berlereng berpotensi menambah luas lahan kritis.

SEBAB

Lahan kritis biasanya ditumbuhi alang-alang, mudah
longsor, dan laju erosinya tinggi.

41. Pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami bonus
demografi cenderung lebih lambat dibanding daerah
yang belum mendapat bonus demografi.

SEBAB

Bonus demografi dialami oleh daerah yang telah
berhasil melaksanakan pembangunan sumber daya
manusia dan program keluarga berencana.

42. Kegiatan ekonomi di Kalimantan terutama
berkembang di daerah pesisir atau muara sungai.

SEBAB

Sistem transportasi di Kalimantan pada periode
2001–2013 didominasi angkutan laut dan sungai.

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 43 sampai
nomor 45.

43. 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 tongkang di laut
cenderung meningkat

(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

44. 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

45. 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
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IPS TERPADU

Ironis, saat produksi singkong dalam negeri melimpah dan petani kesulitan menjual komoditas tersebut, justru dalam 10
bulan terakhir, kita kebanjiran singkong impor. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor singkong sepanjang 10 bulan
terakhir, yang berasal dari tiga negara: Tiongkok, Thailand, dan Vietnam, mencapai Rp32 miliar. Impor ubi kayu ini juga terus
berlangsung. Pada periode 2000−2012, rata-rata impor singkong sebesar 146.055 ton per tahun.

Padahal, Kementerian Pertanian mencatat rata-rata produksi singkong pada periode itu sebesar 19,92 juta ton setahun.
Sementara itu, kebutuhan dalam negeri cuma 12,14 juta ton setahun. Bahkan, Kementerian Pertanian optimis bahwa tahun
2013 produksi singkong sebanyak 25 juta ton dan naik menjadi 27,6 juta ton di tahun 2014 dengan area luas tanam 1,5 juta
hektare.

Impor singkong terjadi akibat tata niaga buruk. Pemerintah harus segera membenahinya agar petani tidak terus dirugikan.
Kesenjangan informasi dan komunikasi antara petani dan konsumen industri berujung pada penumpukan produksi singkong.
Akan tetapi, daerah lain justru kekurangan pasokan.

Selain itu, jarak antara pabrik dan sentra produksi serta infrastruktur buruk juga berdampak pada harga singkong lokal yang
tak kompetitif. Akhirnya, industri memilih singkong impor karena produksinya efisien dan berharga lebih murah. Umumnya
singkong impor ini untuk memenuhi kebutuhan industri seperti bioetanol. Terkait kualitas, petani domestik sebetulnya bisa
memenuhi kriteria yang dibutuhkan industri. Perbedaan kualitas bukan masalah. Petani bisa memenuhinya, asalkan diberi
arahan produk seperti yang diinginkan industri.

Hal lain yang menjadi persoalan kenapa impor singkong masih terjadi adalah tidak ada pemetaan antara sentra produksi dan
letak industri yang membutuhkan produk pangan itu. Tugas ini yang harus dibereskan Kementerian Pertanian dan Kementerian
Perdagangan.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 46 sampai
nomor 48.

46. Jika harga komoditas yang dibahas dalam bacaan di
atas mengalami kenaikan, ... .

(A) kurva permintaan bioetanol bergeser ke kanan,
kurva penawarannya tetap

(B) kurva permintaan bioetanol bergeser ke kiri, kurva
penawarannya tetap

(C) kurva penawaran bioetanol bergeser ke kanan,
kurva permintaannya tetap

(D) kurva penawaran bioetanol bergeser ke kiri, kurva
permintaannya tetap

(E) kurva permintaan dan kurva penawaran bioetanol
bergeser ke kiri

47. Jika hanya untuk pemenuhan kebutuhan singkong
dalam negeri, luas area tanam yang dibutuhkan adalah
... .

(A) 0,50 juta hektare

(B) 0,66 juta hektare

(C) 0,75 juta hektare

(D) 0,83 juta hektare

(E) 0,85 juta hektare

48. Rata-rata produksi singkong per tahun pada periode
2000–2014 adalah ... .

(A) 20,77 juta ton

(B) 20,83 juta ton

(C) 22,00 juta ton

(D) 23,55 juta ton

(E) 25,00 juta ton

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 49 .

49. Harga singkong lokal sangat kompetitif dibandingkan
singkong impor.

SEBAB

Jarak antara pabrik dan sentra produksi singkong di
Indonesia sangat berjauhan.
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Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 50 .

50. Pasca-Perang Dunia II, negara Indocina yang disebut
dalam alinea pertama bacaan di atas menjadi ajang
perebutan kekuasaan negara-negara kolonialis di
dunia. Negara yang hengkang dari wilayah ini adalah
... .

(1) Italia

(2) Prancis

(3) Inggris

(4) Amerika Serikat
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Indonesia menduduki peringkat 70 dalam daya saing pariwisata global menurut World Economic Forum (WEF) pada 2013
atau naik empat peringkat dibandingkan 2011. Meskipun terdongkrak naik empat peringkat, peringkat Indonesia masih berada
di bawah negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 10), Malaysia (34), dan Thailand (43) yang unggul dalam hal infrastruktur.
Daya saing Indonesia unggul dalam sumber daya alam yang berada pada peringkat 6 dan daya saing harga atau price for value
pada peringkat 9.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kinerja pariwisata Indonesia 2013 cukup memuaskan, yaitu dengan
meraih 8,8 juta wisatawan mancanegara (wisman) atau tumbuh 9,42 % dengan perolehan devisa US$10,05 miliar atau meningkat
10,23 % dibanding 2012. Sementara itu, dari wisatawan Nusantara (wisnus) 2013 terjadi pergerakan 248 juta wisnus dengan uang
yang dibelanjakan mencapai Rp154,7 triliun atau dua kali lipat dari wisman. Tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDB (Produk Domestik Bruto) berjumlah sebesar Rp347,35 triliun atau sekitar 3,8 % dari total PDB nasional. Dampak terbesar
sektor kepariwisataan 2013 terjadi pada penyerapan tenaga kerja yang mencapai 10,18 juta orang atau 8,89 % dari total tenaga
kerja nasional.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 51 sampai
nomor 52.

51. Rata-rata uang yang dibelanjakan oleh setiap wisman
yang berkunjung ke Indonesia tahun 2013 adalah
sebesar ... .

(A) Rp623.800,00

(B) Rp1.248.000,00

(C) Rp7.580.000,00

(D) Rp8.790.000,00

(E) Rp15.560.000,00

52. Perolehan devisa negara yang bersumber dari
kunjungan wisman pada tahun 2012 adalah sebanyak
... .

(A) 9,022 miliar rupiah

(B) 9,117 miliar rupiah

(C) 9,426 miliar rupiah

(D) 10,05 miliar rupiah

(E) 10,264 miliar rupiah

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 53 sampai
nomor 55.

53. Daya saing Indonesia unggul dan berada pada
peringkat 6 dari segi atraksi alam sebagai unsur
primer pariwisata.

SEBAB

Negara-negara tetangga mengungguli Indonesia dari
unsur sekunder dan kondisionalnya.

54. Negara dalam bacaan di atas yang menempati
peringkat 10 dalam daya saing wisata sebelum 1816
merupakan wilayah koloni Belanda.

SEBAB

Inggris menguasai wilayah tersebut melalui jalur
diplomasi.

55. Pada negara-negara sedang berkembang seperti
Indonesia, nilai PDB umumnya lebih besar dari nilai
PNB (Produk Nasional Bruto).

SEBAB

Lebih banyak perusahaan asing yang beroperasi di
Indonesia dibanding dengan perusahaan Indonesia
yang membuka usaha di luar negeri.
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Pada 2013, usulan 65 daerah otonom baru disetujui pembahasannya dalam Sidang Paripurna DPR. Di Papua, jumlah
pemekaran mencapai 30 kabupaten/kota dan 3 provinsi. Momen ini bisa jadi pengulangan dimulainya deforestasi benteng
terakhir hutan-hutan tropis di Indonesia dengan dalih kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman sejak keran pembentukan daerah otonom baru dimulai tahun 1999, target kesejahteraan masyarakat tak pernah
tercapai. Indeks kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi ukuran dasar keberhasilan pembangunan belum
beranjak jauh. Bahkan, pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) masih jauh dari target.

Sejak 2010, 70–80 % daerah pemekaran dinilai gagal. Dalam pemekaran daerah, pada kenyataannya, masyarakat di
pedalaman cenderung menginginkan pendekatan layanan dasar yang nyata, seperti menempatkan sekolah dan guru serta
puskesmas dan dokter atau bidan di kampung-kampung.

Pembukaan hutan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan, tambang, dan pembangunan infrastruktur berperan dalam
menyumbang pelepasan dan pengurangan tangkapan emisi. Artinya, emisi karbon makin tinggi dan menyumbang peningkatan
suhu bumi alias membentuk efek gas rumah kaca.

Di Indonesia, deforestasi menyumbang lebih dari 60 % pelepasan emisi ke atmosfer. Sumber lain emisi berasal dari
transportasi, industri, dan sampah atau limbah. Indonesia bersama negara-negara lain menyatakan komitmennya untuk
menurunkan emisi dan menjanjikan pengurangan sebesar 26–40 % pada tahun 2020.

Gunakan Petunjuk A dalam menjawab soal nomor 56 sampai
nomor 57.

56. Kegiatan yang dikemukakan dalam kalimat pertama
alinea terakhir bacaan di atas merupakan kegiatan
yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk seperti
kertas. Jika pemerintah berhasil mencegah terjadinya
kegiatan tersebut, itu berarti ... .

(A) kurva permintaan kertas bergeser ke kanan atas

(B) kurva permintaan kertas bergeser ke kiri bawah

(C) kurva penawaran kertas bergeser ke kanan bawah

(D) kurva penawaran kertas bergeser ke kiri atas

(E) kurva penawaran kayu bergeser ke kanan bawah

57. Misalkan persentase pengurangan emisi yang
dijanjikan oleh Indonesia bersama negara-negara
lain adalah bilangan-bilangan bulat. Median dari
persentase pengurangan emisi tersebut adalah ... .

(A) 31

(B) 32

(C) 33

(D) 34

(E) 35

Gunakan Petunjuk B dalam menjawab soal nomor 58 sampai
nomor 59.

58. Alih fungsi dan pembukaan hutan seperti yang disebut
pada bacaan di atas sudah terjadi sejak zaman Hindia
Belanda.

SEBAB

Pemerintah Hindia Belanda telah membuka hutan
untuk lahan perkebunan tembakau di Deli Serdang
sejak abad ke-19.

59. Layanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman,
sebagaimana dikemukakan dalam bacaan di atas,
termasuk ke dalam golongan barang semi publik (semi
public good).

SEBAB

Barang publik adalah barang atau jasa yang banyak
diberikan kepada dan digunakan oleh masyarakat
umum (publik).

Gunakan Petunjuk C dalam menjawab soal nomor 60 .

60. Menurut bacaan di atas, faktor kegagalan sejak 2010
adalah ... .

(1) alih fungsi hutan

(2) sumber daya manusia

(3) pelepasan emisi

(4) pembangunan sarana dasar
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