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TPS – 1  
 
1. Jawab: E 

Sesuai data yang terdapat dalam paragraf 1 bahwa 
Pemerintah memutuskan limbah abu batubara tidak 
termasuk dalam limbah B3 setelah melakukan serangkaian 
pengujian ilmiah oleh para ahli meskipun dalam 
pengelolaan dan pemanfaatannya diawasi secara ketat. 

 
2. Jawab: C 

Berdasarkan paragraph 2 simpulan yang tepat mengenai 
abu terbang (fly ash) dan abu padat (bottom ash) adalah > 
Abu terbang dan abu padat dari kegiatan PLTU setelah 
dilakukan pengujian menunjukkan tidak mudah menyala, 
tidak mudah meledak, dan hasil uji konsentrasi logam 
berat dengan 16 parameter dinyatakan telah memenuhi 
baku mutu. 

 
3. Jawab: B 
 Berdasarkan paragraph 2, jika limbah mudah menyala, 

mudah meledak, reaktif, dan korosif, sesuai ketentuan 
dalam uji karakteriktiknya masuk kategori limbah B3. 

 
4. Jawab: C 

Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraph 3 
adalah FABA yang berasal dari kegiatan industry yang 
menggunakan teknologi tungku pembakaran dikategorikan 
sebagai limbah yang tidak berbahaya > seharusnya dalam 
teks masuk kategori limbah berbahaya. 

 
5. Jawab: A 

Berdasarkan paragraph 5, simpulan yang paling benar 
sesuai pendapat Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian 
ESDM adalah bahwa pemanfaatan FABA dinilai belum 
maksimal karena yang diolah baru 10 persen dari total 
jumlah produksi FABA yang pada tahun 2019 mencapai 97 
ton. 
 

6. Jawab: B 
 Berdasarkan tabel simpulan yang benar mengenai hasil uji 

karakteriktik FABA adalah bahwa fly ash dan botton ash 
telah memenuh baku mutu sesuai Lampiran II Permen LHK 
P 10 Tahun 2020 

 
7. Jawab: D 
 Berdasarkan tabel simpulan yang tidak benar mengenai 

hasil uji karakteristik terhadap fly ash adalah sulfida reaktif 
> seharusnya sesuai data pada tabel masuk kategori sulfida 
tidak reaktif. 

 
8. Jawab: D 
 Berdasarkan paragraph 1, pernyataan yang tidak benar 

adalah bahwa keputusan bekerja di luar negeri setengah 
memaksa mereka meninggalkan keluarga selama 
bertahun-tahun > seharusnya sesuai data adalah memaksa 
bukan setengah memaksa. 

 
 
 
 

9. Jawab: E 
 Sesuai data pada paragraph 2, simpulan yang paling 

mungkin benar sesuai data Badan Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia adalah > Pekerja migran Indonesia tahun 
2020 sebanyak 113.173 orang, setengahnya bekerja di 
sektor informal dan didominasi perempuan, serta 
sebanyak 49.398 orang telah menikah dan 32.136 orang 
bercerai. 

 
10. Jawab: E 
 Berdasarkan paragraf 3 simpulan yang tidak benar 

mengenai kondisi anak buruh migran adalah > 
Perkembangan psikoseksual sejumlah anak pekerja migran 
sedikit terganggu karena lahir dari kehamilan yang tak 
diinginkan atau dilahirkan di luar nikah>data yang benar 
seharusnya  …. Terganggu bukan sedikit terganggu. 

 
11. Jawab: B 
 Berdasarkan paragraf 2, jika anak tidak ditinggalkan orang 

tuanya sebagai buruh migran, simpulannya yang paling 
mungkin benar adalah mereka mendapatkan akses 
terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendapat 
berbagai program pemerintah. 

 
12. Jawab: D 
 Berdasarkan paragraf 4 simpulan yang benar adalah > 

Anak buruh migran yang mengalami perundungan dan 
stigmatisasi cenderung pendiam, menghindari pergaulan, 
dan yang tumbuh tanpa pengasuhan orang tua sering 
mencari perhatian hingga berhadapan dengan hukum> hal 
itu sesuai dengan inti dari keseluruhan isi paragraph 4. 

 
13. Jawab: C 
 Berdasarkan gambar, simpulan yang paling mungkin benar 

adalah bahwa sebagiam besar atau 79 persen anak yang 
ditinggalkan masih berusia kurang dari 10 tahun. 

 
14. Jawab: B 

Sesuai data pada gambar 2 simpulan yang tidak benar 
mengenai anak pekerja migran adalah > Kurang lebih 17 
persen anak pekerja migran tidak memiliki akta kelahiran > 
yang benar sesuai data pada gambar adalah sebanyak 17 
persen bukan kurang lebih 17 % 

 
15. JAWAB: (B) 
 CBOEVOH … mundur 1 huruf menjadi BANDUNG 
 NBMBOH … mundur 1 huruf menjadi MALANG 
 
 
16. JAWAB: (D) 

Pada pernyataan (a) dan (b), kata yang sama adalah dar 
dan pandai, berarti dar = pandai. 
Pada pernyataan (b) dan (c), kata yang sama adalah tok 
dan rajin, berarti tok = rajin. 
Pada pernyataan (a) dan (c), kata yang sama adalah na 
dan terlihat, berarti na = terlihat. 
Selanjutnya diperoleh tim = mereka; jadi mereka 
memang pandai akan mengandung kata tim dan dar. 
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17. JAWAB: (A) 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 
EDITOR = VWRGLI 

 
 18. JAWAB: (C) 

Pola: +2, +3, -4, +2, +3, -4, …. dst. 
x = 6 + 2 = 8 
y = x + 3 = 8 + 3 = 11 
x + y = 19 

  
19. JAWAB: (D) 

 Perhatikan bilangan-bilangan yang berada pada satu 

kolom dari bawah ke atas: 

 44 + 12 = 56  

 48 + 30 = 78 

 14 + X = 65  X = 65 – 14 = 51 

20. JAWAB: (C) 

 Untuk memudahkan, semua bilangan dipangkatkan 

dengan 6, diperoleh: 

      / / /; ;     
6 6 6

1 2 3 1 3 2 1 6 12 2 8 3 3 9 6 6 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPS – 2 
 
21. Jawab: D 

Pola kalimat inti dari kalimat 1 paragraf 1 adalah S-P-O 
Pandemi Covid-19 (s) menyadarkan (p) manusia (o), 
sedangkan pilihan jawaban lainya berpola S-P-Pel 
 

22. Jawab: B 
 Kata penghubung antarkalimat yang sesuai konteksnya 

adalah> bahkan > menyatakan penguatan. 
 
23. Jawab: D 
 Pernyataan yang tidak sesuai adalah > Survei yang 

melibatkan mahasiswa baik negeri maupun swasta itu 
hasilnya bisa dikatakan cukup akurat > pernyataan itu 
tidak sesuai seharusnya cukup representatif 

 
24. Jawab: A 
 Kesalahan pada kalimat 6 > penggunaan tanda baca koma 

seharusnya sebelum kata karena tidak digunakan koma > 
anak kalimat di belakang induk kalimat tidak digunakan 
koma. 

 
25. Jawab: D 
 Kata bentukan yang salah adalah berubahnya (kalimat 7) 

seharusnya digunakan kata perubahan (proses berubah) 
 
26. Jawab: E 

Sesuai konteksnya kalimat tersebut seharusnya diletakkan 
sesudah kalimat 10. 
 

27. Jawab: D 
 Kalimat 6 perlu diperbaiki dengan mengganti kata 

melainkan dengan tetapi 
 Konjungsi korelatif > baik … maupun, tidak … tetapi, bukan 

… melainkan 
 
28. Jawab: C 
 Gagasan utama paragraph = kalimat utama > mencari 

kalimat yang bersifat umum 
 Berulangnya kasus kekerasan terhadap perempuan 

membuktikan ternyata supervise dan edukasi tentang 

perlindungan perempuan belum berjalan (kalimat 1 
paragraf 1) 

 
29. Jawab: C 
 Makna istilah patriaki adalah sistem sosial yang 

menempatkan laki-laki sebagai sosok yang sentral dalam 
organisasi sosial (KBBI). 

 
30. Jawab: D 
 Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraph 2 adalah > 

Kejadian penangkapan wanita atas nama kawin tangkap 
masih sering terjadi di Nusa Tenggara Timur (bersifat 
umum) sesuai konteksnya sesuai mengawali paragraph 2 
karena kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. 

 
31. Jawab: C 
 Sesuai dengan konteks kalimatnya kata penghubung yang 

tepat adalah padahal > menyatakan pertentangan antara 
bagian-bagian yang dirangkaikan. 

 
32. Jawab: B 
 Kesalahan kalumat 2 > kalimat tersebut hanya terdiri satu 

unsur subjek saja 
 Kesalahan kalimat 9 > kalimat tersebut hanya terdiri satu 

unsur subjek saja 
 
33. Jawab: C 
 Gagasan utama paragraph selalu bersifat umum > kalimat 

yang bersifat umum adalah kalimat 6 karena kalimat-
kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. 

 
34. Jawab: A 

Simpulan paragraf haruslah mewakili inti dari suatu 
paragraph > Vaksin merupakan produks sains sehingga 
persetujuan penggunaannya harus mengedepankan sains 
demi keamanan, kemanjuran, dan efektivitasnya.  
 

35. Jawab: B 
 Kesalahan kalimat 3 > penulisan efektifitasnya > 

seharusnya efektivitasnya (KBBI) 
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 Kesalahan kalimat 6 > penulisan diantaranya > seharusnya 
di antaranya  

 
36. Jawab: E 
 Sesuai dengan isinya teks tersebut berusaha menjelaskan 

bahwa BPOM belum mengeluarkan izin uji klinis Vaksin 
Nusantara disebabkan oleh belum terpenuhinya kaidah 
good clinical practice > jenis tulisan eksposisi > 
memaparkan / menjelaskan/menyampaikan informasi 

 
37. Jawab: C 
 Sesuai konteksnya yang benar adalah vaksinasi (proses 

pemberian vaksin) 
 
 
 

38. Jawab: B 
 Sesuai dengan konteks kalimatnya yang benar adalah 

percepatan (laju penambahan kecepatan) 
 
39. Jawab: D 
 Kalimat tersebut tidak efektif perlu diperbaiki > Selain 

keterbatasan vaksin, kesiapan infrastruktur pendukung, 
dan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. > 
kesalahan pada penggunaan kata itu, penulisan 
infrastukture, didepan kata dan seharusnya diberi tanda 
koma (Rincian)  

 
40. Jawab: B 
 Sesuai konteks kalimatnya kata penghubung yang sesuai 

adalah demi (menyatakan tujuan) bukan dengan 
(menyatakan alat/ cara). 

 
TPS – 3 

 
41. Jawab: B 
 Kalimat 1 > kesalahan penulisan kata komoditi > 

seharusnya komoditas (KBBI) 
 Kalimat 3 > sesudah kata peternak seharusnya diberi tanda 

koma (berupa Rincian) 
 
42. Jawab: A 
 Sesuai konteksnya seharusnya digunakan konjungsi untuk 

(menyatakan tujuan) bukan karena (menyatakan sebab). 
 
43. Jawab: C 
 Pola hubungan makna burung : kutilang adalah pola 

hubungan hiponim > sama dengan pola hubungan makna > 
komoditas pangan : telur, daging ayam, jagung, ikan, cabai, 
dan padi. 

 
44. Jawab: E 
 Penggunaan kata bentukan yang tidak sesuai dengan 

konteks kalimatnya adalah penggunaan kata kesediaan 
(kalimat 5) seharusnya digunakan kata persediaan. 

 
45. Jawab: B 
 Pola pembentukan kata keterputusan > putus.terputus.ke-

an+terputus, sedangkan pola pembentukan kekeluargaan 
> ke-an+keluarga 

 
46. Jawab: C 
 Kata yang sesuai mengisi bagian yang rumpang sesuai 

dengan konteksnya adalah kata seiring.  
 
47. Jawab: E 
 Kalimat yang tidak koheren (tidak mendukung gagasan 

pokoknya) adalah kalimat 7  
 
48. Jawab: C 
 Konjungsi korelatif > baik…maupun, tidak …tetapi, bukan 

…melainkan > hal tersebut terdapat pada kalimat 4 ……. 
baik …..maupun 
 
 
 

49. Jawab: C 
 Pola kalimatnya adalag > Vaksinasi (s) merupakan(p) usaha 

menghentikan penyebaran virus Covid-19 (pelengkap) 
 
50. Jawab: E 
 Afiksasi atau proses imbuhan yang salah ditemukanb pada 

kata mempengaruhi > seharusnya memengaruhi > me-
i+pengaruh > awalagh me/pe+ (k,t,s,p) akan luluh. 

 
51. Jawab: C 
 Sesuai dengan konteks kalimatnya kata penghubung yang 

tepat digunakan adalah padahal (menyatakan 
pertentangan) 

 
52. Jawab: E 
 Kata kebal tidak bersinonim dengan tidak mudah disuap 

(KBBI)  
 
53. Jawab: D 

Sudah sangat jelas opsi D merupakan pernyataan salah 
yang tidak sesuai ide penulis yaitu 22 persen remaja putri 
di Indonesia yang terdeteksi gizi buruk tidak akan 
mengalami anemia, sebaliknya mereka akan mengalami 
anemia. 22 percent of adolescent girls in Indonesia who 
detected malnutrition will not get anemic. (D). 
 

54. Jawab: A 
Topik dari wacana soal adalah memutus siklus malnutrisi 
dimulai saat remaja = Breaking the cycle of malnutrition 
starts with adolescents, yang kita simpulkan dari awal 
hingga akhir paragraf. (A). 

 
55. Jawab: D 

Meski sekolah tutup karena COVID – 19, banyak remaja 
yang masih terus memotivasi dan mendukung teman 
sebayanya untuk berolahraga dan makan sehat, baik 
secara langsung maupun melalui pergaulan atau 
bersosialisasi. Penulis berasumsi bahwa media sosial dapat 
digunakan untuk menjaga kesehatan dari remaja hingga 
teman sebayanya meskipun tidak berangkat ke sekolah. 
(D). 
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56. Jawab: B 
Berdasarkan wacana soal, bahwa perilaku diet sehat dan 
aktifitas fisik (=healthy dietary behaviour and physical 
activity) merupakan kebiasaan baik yang dikembangkan 
selama masa remaja yang dapat bertahan seumur hidup 
dan memutus siklus malnutrisi antar generasi. (B). 

 
57. Jawab: E 

Makna kata concerted sama dengan kata collaborative 
yaitu bersama atau berkolaborasi, sementara makna kata 
innovative=inovatif, accelerative=akseleratif, 
educative=mendidik, augmentative=tambahan. (E). 

 
58. Jawab: D 

Berdasarkan wacana soal, opsi D yang bermakna tunjukkan 
gaya hidup mewah kita (show our luxurious lifestyle), 
bukan menjadi alasan yang baik untuk menjadi seorang 
vegetarian. (D). 

 

59. Jawab: A 
Vegetarian tidak sepenuhnya membatasi kita untuk 
mengonsumsi produk hewani. Penulis tampaknya setuju 
bahwa kita masih bisa mengonsumsi telur, madu dan 
produk susu. (can still consume eggs, honey, dairy 
products). (A). 

 
60. Jawab: C 

Masalah ginjal (=kidney trouble) yang tidak diturunkan 
oleh vegetarian seperti dikutip oleh Pacific College of 
Oriental Medicine. Sementra risiko obesitas, penyakit 
jantung koroner, risiko hipertensi, dan gangguan batu 
empedu dapat kita temukan dalam isi wacana. (C). 

 

 

 

TPS – 4 
 
61. JAWAB: (C) 

       
n

n      
10 2 2

10 2 2 2 6 4 24 64 16 4 2 2 2 2  

n n    20 12 8 2 32 8 22 2 2 2 2 2  

n n n     32 8 2 24 2 12  

 
62. JAWAB: (D) 

x x x x x x
x


        

9 8
15 15 15 1080

8 9 8 9 72
 

x
 
1080

108
10 10

 

 
63. JAWAB: (B) 

      29 2 9 2 2 3 8 5  

              
2

625 9 2 625 5 625 2 5 25 50 25   

 
64. JAWAB: (C) 

Mencari FPB dari 111 dan 141: 
111 = 3 x 37 dan 141 = 3 x 47, maka FPB dari 111 dan 141 adalah 3 = a. 
Mencari KPK dari 8 dan 10: 
8 = 23 dan 10 = 2 x 5, maka KPK dari 8 dan 10 = 23 x 5 = 40 = b 
Jadi a x b = 3 x 40 = 120 
  

65. JAWAB: (E) 
 Jari-jari lingkaran CM = ½ x 12 = 6 

 Luas lingkaran keseluruhan = r 2 36  

 Luas lingkaran yang diarsir = 

o

o
  

300
36 30

360
 

 
66. JAWAB: (A) 

- Angka yang dapat menempati digit pertama: 2, 3, 5 atau 7 (ada 4 kemungkinan); 
- Angka yang dapat menempati digit keempat: 2 atau 5 (ada 2 kemungkinan); 
- Angka yang dapat menempati digit kedua: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 (10 kemungkinan); 
- Angka yang dapat menempati digit ketiga: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 (10 kemungkinan) 
Jumlah kemungkinan keseluruhan = 4 x 10 x 10 x 2 = 800  
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67. JAWAB: (D) 
Misalkan besarnya iuran masing-masing siswa apabila seluruh siswa berpartisipasi adalah p, maka total iuran yang 
terkumpul adalah 20p. Bila 4 siswa tidak berkontribusi, dan masing-masing siswa harus menambah kontribusi sebesar lima 
belas ribu rupiah, total iuran yang terkumpul adalah 16 (p + 15.000). Karena total iuran adalah sama (tetap), maka: 
20p = 16 (p + 15.000) 
5p = 4 (p + 15.000) 
5p = 4p + 60.000 
p = 60.000 
Total iuran = 20p = 1.200.000  

 
68. JAWAB: (E) 

Luas awal poster, L p   

Luas akhir poster, ' ' ' , , ,L p p L    1 3 1 4 1 82  

Penambahan luas poster, 
,

' , % %
L

L L L L
L

      
0 82

0 82 100 82  

 
69. JAWAB: (D) 

 
 
70. JAWAB: (E) 

 Misalkan panjang sisi kubus = s, maka volume kubus, V s s s    3 364 4  

 MC MB BC    2 2 2 22 4 20  

 MN MC CN     2 2 220 2 24 2 6  

 
71. JAWAB: (D) 
 Kandungan asam alam larutan A = 8% x 120 mL = 9,6 mL; 
 Misalkan volume larutan B adalah V mL, maka kandungan asam dalam larutan B = 15% x V mL = 0,15V mL. 
 Kandungan asam dalam campuran larutan A dan B sama dengan 12%, berarti: 

  
, ,

% % , , ,
V

V V
V


      



9 6 0 15
12 100 0 12 120 9 6 0 15

120
 

 14,4 + 0,12V = 9,6 + 0,15V 
 4,8 = 0,03V  V = 4,8/(0,03) = 160 mL 
72. JAWAB: (E) 

(A) kekurangan seng 
(B) kelebihan besi, kekurangan seng 
(C) kelebihan kalsium, kekurangan seng 
(D) kelebihan besi, kelebihan kalsium, kekurangan seng 
(E) sesuai kebutuhan 
 

 
73. JAWAB: (B) 

     det( )A x x x x         25 3 2 5 6  

Matriks singular,  
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det (A) = 0 

x x  2 5 6 0  

b
x x

a
   

1 2
5  

 
74. JAWAB: (B) 

   f x x f        2 23 5 2 3 2 5 6 5 1  

      ( )g f g f g    2 2 1 1 5 6  

 
75. JAWAB: (E) 

 ;o oA B   25 90  

 
o o oA B C B C       180 25 180  

 
oC B  155  

 Karena 
oB 90 , maka 

o o oC C    155 90 65  

 

76. JAWAB: (D) 
Cukup jelas 

 
77. JAWAB: (A) 

Bila x = 90o, maka AB = 5 2 , sehingga keliling segitiga AOB = AO + OB + BA = 5 + 5 + 5 2
= 17,071. Karena x > 90o, maka keliling segitiga AOB > 17,071 

 

78. JAWAB: (B) 

 P = a b  dan Q = a b  

 P a b 2
 dan Q a ab b  2 2  

 Karena a dan b positif dan Q2 > P2, maka Q > P 

  

79. JAWAB: (D) 

Diketahui barisan geometri dengan rasio, r = 2. 

(1) ; ;x u y u z u         
1 2 3
6 6 2 12 12 2 24  

 x y z     6 12 24 42  

(2) ; ;z u y u x u       
3 2 1

24 12
24 12 6

2 2
 2   

c
y

b
 

 x y z     6 12 24 42  

 

80. JAWAB: (C) 
2 2 2 2 6log log log 6 log 6 2 64       a b c abc abc  

(1) Diketahui a = 2, maka: bc bc  2 64 32  

(a + b + c) tidak dapat dihitung. 

(2) Diketahui a + c = 10, maka: ( )abc ab a   64 10 64  

(a + b + c) tidak dapat dihitung. 
 

Jika (1) dan (2) digabung: 

a = 2 

a + c = 10  c = 10 – a = 10 – 2 = 8 

abc b b      64 2 8 64 4  

(a + b + c) = 2 + 4 + 8 = 14 
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SEJARAH 
 
81. Jawab : D 

Arca Garuda Wisnu yang terdapat di candi Belahan dibuat 
sebagai perwujudan dari raja Airlangga, raja terbesar dari 
Kerajaan Medang Kamulan.  

 
82. Jawab : D 

Islam berkembang pesat di Nusantara pada abad ke-13. 
Berikut ini yang merupakan faktor penyebab penyebaran 
agama Islam berkembang pesat adalah syarat masuk Islam 
sangat mudah, penyebaran Islam dilakukan secara damai, 
Islam tidak membedakan kedudukan seseorang dalam 
masyarakat, dan Islam bersifat terbuka dan penyebarannya 
dapat dilakukan oleh setiap orang muslim. 

 
83. Jawab : E 

Pada tahun 1811 Lord Minto memimpin pasukan Inggris 
untuk menyerang Batavia. Alasan Inggris menyerang Pulau 
Jawa adalah Hindia Belanda waktu itu menjadi bagian dari 
kekuasaan Perancis. 

 
84. Jawab : A 

Buku yang mengkritik pelaksaan Tanam Paksa yang 
berjudul Regulation of Sugar Contracts in Java yang ditulis 
oleh Isaac Fransen van der Putte. 

 
85. Jawab : B 

Gerakan Wahabiah pada awal abad ke-19 ingin 
membersihkan kehidupan agama Islam dari pengaruh 
kebudayaan setempat yang dianggap menyalahi ajaran-
ajaran agama Islam. Hal ini mengakibatkan terjadinya 
perang Paderi di Sumatera Barat dibawah pimpinan 
Tuanku ImamBonjol. 

 
86. Jawab : C 

Perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa sangat 
dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani yaitu polis Athena, 
hal ini dikarenakan polis Athena bersifat demokratis, 
banyak memberikan kebebasan kepada rakyatnya. 

 
87. Jawab : B 

Berkembangnya kebangkitan nasional di Indonesia 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini faktor yang 
melatarbelakangi berkembangnya kebangkitan nasional di 
Indonesia adalah lahirnya golongan cendekiawan, 
kekalahan Rusia atas Jepang, masuknya paham-paham 
baru, dan penderitaan rakyat Indonesia. 

 
88. Jawab : D 

Pemerintah kolonial Belanda dibawah pimpinan Jenderal 
Ter Poorten pada tanggal 8 Maret 1942 menyerah kepada 
pemerintah Pendudukan Jepang yang diwakili oleh 
Jenderal Immamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut 
terjadi di kota Subang. Penyerahan tanpa syarat dilakukan 
melalui Perjanjian Kalijati. 

 
89. Jawab : B 

Lembaga berikut ini yang bertugas untuk mempersiapkan 
pembentukan negara yang demokrasi adalah PPKI (Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Docuritsu Junbi 
Inkai. Lembaga ini dipimpin oleh Sokarno dan sebagai 
wakilnya adalah Moh.Hatta. 

 
90. Jawab : D 

Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin mengakibatkan 
terjadinya pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 
September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso 
yang mendapat dukungan dari Amir Syarifuddin akibat 
dijatuhkan sebagai perdana menteri. Tujuan 
pemberontakan adalah untuk membentuk negara Soviet 
Baru. 

 
91. Jawab : C 

Negara Boneka adalah sebuah negara yang kedaulatannya 
diakui secara de-facto namun berada di bawah negara lain. 
Berikut ini adalah yang enam negara boneka yang dibentuk 
oleh Belanda di Indonesia pada tahu 1946 adalah Negara 
Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Jawa Timur, Pasundan, 
Madura, dan Negara Indonesia Timur. 

 
92. Jawab : E 

Tokoh dalam gambar adalah Djuanda, terpampang dalam 
uang kertas Rp. 50.000,-. Salah satu jasa tokoh tersebut 
dalam menyatukan Nusantara adalah dengan 
mengeluarkan pernyataan laut antara pulau-pulau di 
seluruh perairan Indonesia merupakan wilayah integral RI. 
Pernyataannya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda yang 
dinyatakan pada tanggal 13 Desember 1957. 

 
93. Jawab : E 

Gerakan Non Blok (GNB) merupakan Organisasi yang tidak 
memihak Blok Barat dan Blok Timur. Berikut ini tokoh yang 
merupakan penggagas dari Gerakan Non Blok adalah 
sebagai berikut. 
o Kwame Nkrumah dari Ghana 
o Presiden Soekarno dari Indonesia 
o Presiden Josef Bros Tito dari Yugoslavia 
o Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir 
o Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India 

 
94. Jawab : D 

Pada pertengahan abad ke-19, sebelum Kaisar Mutsuhito 
berkuasa secara penuh di Jepang maka yang memegang 
kekuasaan adalah shogun (panglima perang). Kekuasaan 
yang dijalankan oleh shogun ini dikenal sebagai 
pemerintahan bakufu. 

 
95. Jawab : A 

Salah ciri yang sangat menonjol pada masa pergerakan 
nasional adalah perjuangan menggunakan organisasi-
organisasi modern. Berikut ini yang merupakan organisasi 
politik pertama adalah Indische Partij didirikan oleh tiga 
serangkai pada tahun 1912. Dengan semboyan ”Indie voor 
de Indies” (Hindia untuk orang Hindia). Organisasi ini 
bertujuan untuk menuntut persamaan ketatanegaraan 
antara Indonesia dengan Belanda.  
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96. Jawab : E 
Dalam Perang Dunia ke II, saling berhadapan antara 
negara-negara yang termasuk blok sentral dan negara-
negara yang termasuk blok sekutu. Negara yang termasuk 
blok sentral adalah Jerman, Itali, dan Jepang. Sedangkan, 
blok Sekutu adalah Uni Soviet Sosialis Republik, Amerika 
Serikat, Perancis, dan Inggris. 

 
97. Jawab : C 

Politik pintu terbuka menandai dilaksanakannya ekonomi 
liberal di Indonesia, hal ini membawa akibat sebagai 
berikut munculnya kelompok buruh perkebunan dan 
munculnya alat transportasi kereta api. 

 
98. Jawab : C 

Politik balas budi atau politik etis mengakibatkan 
pemerintah Kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah 
di Indonesia. Beberapa alasan pemerintah kolonial Hindia 
Belanda mendirikan sekolah-sekolah barat untuk kaum 
bumiputera adalah pemerintah kolonial membutuhkan 
tenagatenaga terampil di bidangnya dan pemerintah 
berupaya agar lulusan sekolah Belanda menjadi orang yang 
berkebudayan Barat dan tidak anti Belanda. 

99. Jawab : C 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai pelaksanaan 
demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin, 
pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam 
kebijakan seperti di bawah ini yaitu politik konfrontasi, 
Manipol USDEK, NASAKOM, DEKON, pembentukan DPR 
GR, politik mercusuar, dan lain-lain. 

 
100. Jawab : B 

Kebijakan sistem cultuur stelsel merupakan gagasan dari 
Johanes van den Bosch dan secara umum diterapkan di 
Pulau Jawa. Pelaksanaan sistem tanam paksa 
dilatarbelakangi oleh pemisahan diri dari Belgia tahun 
1830 dan peperangan melawan Diponegoro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEOGRAFI 

 
101. Jawab : A 

- wilayah formal, ciri: uniform region, konsep 
homogeny, pendelineasian dengan metode nilai 
bobot indeks, contoh pasundan, pantura 

- wilayah fungsional, ciri: dinamis, aktif, nodal region, 
metode analis, aliran barang dan teori grafik. 

 

102. Jawab : C  
Hukum migrasi dan jarak, bahwa seseorang akan 
bermigrasi ke jarak yang lebih dekat dengan asumsi kota 
memiliki kekuatan daya tarik yang sama. 

 

103. Jawab : E 
Pengelolaan SDA dikatakan berhasil dengan indicator 
kemakmuran yaitu ratio antara sumber daya yang 
tersedia dengan banyaknya penduduk yang 
memanfaatkannya. 

 

104. Jawab: B 
“Showroom” mobil umumnya dikota besar, karena dikota 
daya beli masyarakat tinggi sehingga diharapkan jumlah 
minimal penduduk untuk kelancaran dan 
berkesinambungan suplay barang (mobil) tercapai inilah 
yang disebut threshold, mobil dan barang mewah 
bertrshold tinggi. 
 

105. Jawab : C 
Crop rotation (rotasi, penggiliran tanaman) untuk 
menjaga kesuburan tanah. 
 

106. Jawab : B 
Setelah terjadi banjir yang diakibatkan meluap air sungai 
maka terbentuk endapan material tanah aluvial. 
 

107. Jawab : D 
Suhu di B 
- bervolume besar 
- awan rendah (500 – 1500 m) 
- hujan dengan kilat dan Guntur 
- bergumpal sebagian 
- telah merupakan hujan 
- angin ribut 
- berpuncak tinggi dan melebar. 
 

108. Jawab : D 
Awan Cumulonimbus 
- bervolume besar 
- awan rendah (500 – 1500m) 
- hujan dengan kilat dan Guntur 
- angin ribut 
- berpundak tinggi dan melebar. 
- Seperti bola-bola gelombang lautan awan: strato 

camutus 

 

109. Jawab : D  
Simbol berdasarkan sifatnya  
- Simbol kualitatif, bersifat membedakan objek misalnya 

jenis tambang, persebaran fauna. 
- Simbol kuantitatif, bersifat membedakan jumlah suatu 

fenomena geosfer, contoh: Kepadatan penduduk, 
kerapatan hutan, produktifitas lahan, kadar 
pencemaran. 

 

110. Jawab : C 

  C1 = 
1

x PS
2000

  

 25 = 
PS

2000
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PS = 25 x 2000 
= 50.000 (1 : 50000) 
 
1 : 50000 = 20 cm :  x 
             x  = 50.000 x 20 
 = 1000.000 cm 

  = 10 km 

 

111. Jawab : E 
 
Peta X    Peta Y 
1 : 500.000    1 : 100.000 
 
 
 
                               di perbesar 5x 
 
A – B = 5       A – B  = 5 x 5 

      = 25 

 

112. Jawab : A 
Tahap analisis SIG berupa over lay berupa peta tematik 
sehingga mengasilkan peta komposit (peta terintegrasi 
yang menghasilkan informasi baru, misalnya peta jenis 
tanah (aluvial), peta morfologi (datar) peta iklim (curah 
hujan tinggi) menghasilkan peta kesesuaian lahan (sesuai 
untuk lahan pesawahan) 

 

113. Jawab : A  
Dampak rusaknya lapisan ozon terhadap permukaan bumi 

 

114.Jawab : A  
Perbedaan penggunaan lahan di Barat Pesawahan di 
Timur Steppa, karena faktor klimatik, seperti terutama 
curah hujan.   
 

115.Jawab : D 
Pembuatan teras sering untuk sebagian tanah tertahan 
teras 
 

116.Jawab: E  
Terumbu karang terdapat dilaut dangkal karena sinar 
matahari dapat menembus samapai dasar laut. 

 

117.Jawab : D  
Puting beliung biasanya terjadi di daerah perbatasan 
wilayah yang masih homogen seperti pesawahan dengan 
daerah yang padat. 

 
118. Jawab : C  

Kawasan industri suatu pemusatan kegiatan industry, 
terkait konsep aglomerasi. 
 

119.Jawab : D  
Kekuatan interaksi di pengaruhi jarak dan jumlah 
penduduk 
 

120.Jawab : C  
Batuan beku dalam (banyak) lambat membeku sehingga 
berkristal sempurna. 

SOSIOLOGI 
 
121. Jawab : D 

Pemerintah berencana melaksanakan sosialisasi tentang 
bahaya Covid-19 di Desa Angin Sejuk. Sebelum 
melaksanakan sosialisasi, pemerintah meminta bantuan 
para sosiolog untuk menyediakan data-data tentang 
karakteristik masyarakat, permasalahan dan kebutuhan 
masyarakat di lokalisasi tersebut. Berdasarkan pernyataan 
tersebut, ilmu sosiologi berfungsi sebagai sarana 
penelitian untuk pemerintah. 

 
122. Jawab : B 

Hukum restitutif merupakan kaidah hukum yang dengan 
tujuan utamanya yaitu tidak mendatangkan penderitaan 
bagi mereka yang telah melanggar kaidah- kaidah hukum, 
tetapi untuk mengembalikan kondisi ke situasi semula 
(pemulihan keadaan), sebelum terdapat goncangan 
sebagai akibat dari dilanggarnya suatu kaidah hukum atau 
yang memiliki sifat keperdataan yang setelah dihilangkan 
unsur- unsur pidananya. Hukum restitutif masiah 
dominan untuk pelanggaran-pelanggaran kecil. Jadi, 
menurut Emille Durkheim, pada masyarakat yang 
didasarkan pada solidaritas mekanis terdapat kaidah-
kaidah hukum dengan sanksi   restitutif.  

 
123. Jawab : A 

Koalisi adalah bentuk kerjasama antara dua organisasi 
atau lebih yang mempunyai kesamaan tujuan. Contohnya 

adalah beberapa lembaga nonpemerintah bergabung 
untuk memperkuat gerakan sosial mereka di masyarakat. 

 
124. Jawab : D 

Proses sosialisasi menurut Cooley, dimana konsep diri 
seseorang berkembang melalui interaksinya dengan 
orang lain disebut looking glass self. Looking glass self 
adalah teori yang menerangkan bahwa masyarakat 
memiliki apa yang disebut dengan “cermin” yang 
merefleksikan siap diri kita ini. Kita ini ternyata 
membentuk image diri (self image) dari bagaimana kita 
memikirkan cara pandang orang lain terhadap kita.  

 
125. Jawab : D 

Artis-artis ternama sering menggunakan barang-barang 
merk ternama untuk menunjang penampilannya. Barang-
barang tersebut seperti pakaian, sepatu, tas, dan 
sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya pembedaan 
status yang didasarkan pada gaya hidup (life style). 

 
126. Jawab : A 

Non-konformitas (perilaku menyimpang) merupakan 
suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma 
yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya siswa 
membolos atau meninggalkan pelajaran pada jam-jam 
sekolah dan masuk sekolah tidak tepat waktu. 
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127. Jawab : E 
Sekolah merupakan salah satu contoh lembaga sosial. 
Fungsi nyata (manifest) sekolah adalah untuk 
mentransmisikan pengetahuan, mendorong tumbuhnya 
inovasi, mengajarkan peran-peran sosial, dan 
mengajarkan keterampilan sosial. 

 
128. Jawab : E 

Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok 
masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. 
Pernyataan yang menunjukkan ukuran startifikasi sosial 
adalah sebagai berikut. 
o pengusaha, manajer, dan karyawan dibedakan 

berdasarkan keahlian 
o kepemilikan rumah, jenis pakaian yang dipakai, 

kepemilikan sarana komunikasi, dan kebiasaan 
mengonsumsi barang mewah merupakan ukuran 
kekayaan  

o Ki Bagus (bangsawan Banten), Raden (bangsawan 
Jawa), dan Andi (bangsawan Makassar) dibedakan 
berdasarkan ukuran kehormatan 

o kedudukan seseorang dibedakan berdasarkan rakyat 
kebanyakan dan pejabat berdasarkan ukuran 
kekuasaan  

 
129. Jawab : D 

Gambar menunjukkan struktur sosial dalam bentuk 
konsolidasi. Konsolidasi ialah serangkaian bentuk 
penguatan keanggotan masyarakat dalam 
kelompok sosial yang terdiri atas bermacam-macam 
elemen yaitu agama, suku, gender, status sosial, serta 
lainnya 

 
130. Jawab : A 

Bentuk penyelesaian konflik yang ditandai adanya pihak-
pihak yang bertentangan mempunyai kekuatan seimbang 
sehingga konflik berhenti dengan sendirinya, contohnya 
pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet 
mengenai nuklir dinamakan stalemate. 

 
131. Jawab : C 

Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara 
etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan 
yang sama. 
 

132. Jawab : C 
Stratifikasi tertutup adalah stratifikasi dimana tiap 
anggota masyarakat tersebut tidak dapat dipindahkan ke 
tingkatan sosial lain pada tingkatan yang lebih tinggi atau 
pada tingkatan yang lebih rendah. Contohnya, pelapisan 
sosial pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. 

 
133. Jawab : A 

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan 
nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak 
sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu 
kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu 
aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. 
Menurut Edwin M. Lemert penyimpangan bersumber 
pada pemberian label/ cap pada golongan tertentu. 
Menurut teori ini, seseorang memiliki perilaku 

menyimpang karena pemberian julukan atau cap yang 
negatif kepada seseorang. 

 
134. Jawab : A 

Konflik vertikal antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan 
Aceh Merdeka merupakan konflik yang sangat panjang 
pernah terjadi di Indonesia. Konflik tersebut 
dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. 

 
135. Jawab : D 

Perkembangan modernisasi mendorong terjadinya 
globalisasi. Ciri-ciri globalisasi adalah meningkatnya 
ketergantungan antarbangsa, memudarnya batas-batas 
negara, merebaknya budaya popular, dan liberalisasi 
ekonomi. 

 
136. Jawab : E 

Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan keinginan 
pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai 
kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara 
kekeluargaan. Contohnya, konflik yang terjadi dalam 
tubuh Partai Hitam Kelam berlangsung berlarut-larut.  Hal 
ini membuat beberapa tokoh turun tangan untuk 
mendamaikan kedua kubu yang terlibat konflik. 

 
137. Jawab : A 

Perubahan menurut waktunya dapat dibedakan menjadi 
perubahan evolusioner dan revolusioner. Ciri perubahan 
evolusioner adalah perubahan diawali dari bentuk yang 
sederhana, perubahan berjalan sesuai dengan tahapan-
tahapan tertentu, perubahan direncanakan sebelumnya, 
perubahan yang berjalan secara lambat. 

 
138. Jawab : A 

Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan suatu 
individu atau kelompok yang saling berbuat untuk 
mencapai keuntungan. Persaingan dalam batas-batas 
tertentu memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah 
sebagai berikut alat untuk mengadakan seleksi, sebagai 
filter untuk melakukan pembagian kerja, dan saluran 
untuk memenuhi keinginan masyarakat. 

 
139. Jawab : D 

Setiap kebudayaan asli senantiasa akan berinteraksi 
dengan kebudayaan baru. Interaksi tersebut terwujud 
dalam bentuk berikut ini. 
o Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang 

menghasilkan kebudayaan baru, namun masih adanya 
unsur-unsur kebudayaan asli. Contoh bangunan Masjid 
Kudus yang merupakan perpaduan kebudayaan Islam 
dan kebudayaan Hindu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

o Asimilasi merupakan perpaduan dua budaya yang 
menghasilkan kebudayaan kebudayaan baru tetapi 
unsur kebudayaan lama akan terkikis sedikit demi 
sedikit. Contoh perkawinan campuran atau 
amalgamasi. 
 

140. Jawab : A 
Fungsi lembaga ekonomi adalah sebagai berikut 
membantu masyarakat memperoleh barang dan jasa, 
mempermudah masyarakat untuk memproduksi barang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penyimpangan_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma_(sosiologi)
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dan jasa, dan mengatur pola konsumsi barang dan jasa 
yang dibutuhkan. 

 

 
 

EKONOMI 
 
141. Jawab C 

Kebutuhan dasar manusia sandang, pangan, papan, 
Kesehatan dan pendidikan 

 
142. Jawab C 

Hubungan antara produksi total, produksi rata-rata dan 
produksi marginal dapat digambarkan sebagai berikut ; 

 
TP maksimum terjadi saat MP = nol 
AP maksimum saat MP=AP 

 
143. Jawab E 

Berdasarkan teori ordinal utility kepuasan konsumen 
diperoleh saat ada keseimbangan konsumen yaitu saat 
budget line (garis anggaran) bersinggungan dengan kurva 
indiferens 

 
144. Jawab C 

Hukum permintaan bila harga naik maka jumlah barang 
yang diminta turun sebaliknya bila harga turun jumlah 
barang yang diminta naik 

 
145. Jawab E 

Subsidi akan mempengaruhi fungsi penawaran, sehingga 
akan mempengaruhi penawaran dan kurva penawaran. 
Adanya subsidi akan menyebabkan biaya produksi 
menurun sehingga kurva penawaran akan bergeser ke 
kanan, sementara kurva permintaan tetap.  

 
Berdasarkan kurva dapat dilihat bahwa adanya 
pergeseran kurva penawaran ke kanan, dalam 
keseimbangan yang baru akan menyebabkan harga 
menurun dan kuantitas barang naik.  

 
146. Jawab B 

Dik : Q = 150 +3P, P1 = 100 dan P2 = 120 
Dit : elastisitas…? 
Jawab :  

𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑄′𝑥
𝑃

𝑄
 

P1 = 100 → Q = 150 + 3 (100) = 150 + 300 = 450 
P2 = 120 → Q = 150 + 3 (120) = 150 + 360 = 510 
Q’ = 3 

𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 = 3 𝑥
100

450
=

2

3
 

Karena E<1 maka elastistas inelastis 
 

147. Jawab A 
Barang mewah mempunyai elastisitas yang elastis dengan 
bentuk kurvanya cenderung landai 

  
148. Jawab E 

Kurva permintaan yang dihadapi sebuah perusahaan di 
pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal 
berimpit dengan penerimaan rata-rata, penerimaan 
marjinal dan harga 

 
 

149. Jawab E 
Ciri pasar oligopoli : 

 Jumlah penjual beberapa (2-10) 

 Barang yang dijual homogeny/diferensiasi 

 Produsen bisa price maker/price taker tergantung 
posisi di pasar 

 Daalm jangka pendek bisa laba, BEP, rugi atau tutup 

 Dalam jangka panjang memperoleh laba supernormal 

 Hambatan masuk pasar cukup besar 

 Ada aksi reaksi antar produsen sehingga menimbulkan 
kekakuan harga 

 Kurva permintaan perusahan di pasar berbentuk patah 
 

150. Jawab E 
Deterjent, pewangi dan pelicin merupakan perlengkapan, 
pemakaian bahan-bahan tersebut akan mengakibatkan 
perlengkapan berkurang dan beban perlengkapan 
bertambah. 

 
151. Jawab E 

Jurnal khusus : 

 Jk pembelian  : mencatat pembelian secara kredit 

 JK penjualan : mencatat penjualan secara kredit 

 JK penerimaan kas : mencatat penerimaan 
piutang/pendapatan 

 JK pengeluaran kas : mencatat pembayaran 
utang/beban 

 

 

AP 

TP 

MP 
Tenaga kerja 

output 
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152. Jawab A 
PDB Riil merupakan penghitungan PDB dengan 
menggunakan harga tahun dasar/konstan, sehingga PDB 
riil tidak terpengaruh perubahan harga. Berdasarkan hal 
tersebut PDB riil merefleksikan perubahan jumlah barang 
yang diproduksi.  

 
153. Jawab E 

Tugas bank Indonesia : 

 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

 Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran 

 Mengatur dan mengawasi perbankan 
Mengatur lembaga jasa keuangan tugas OJK 

 
154. Jawab E 

Tugas top manajement 

 Menentukan sasaran-sasaran kebijakan 

 Memberikan bimbingan dan pengarahan 

 Menentukan standar kinerja pada perusahaan 

 Memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat, 
rekan dan perusahaan lain 

 
155. Jawab B 

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-
harga secara umum dan terus-menerus (continue) 
berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh 
berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang 
meningkat dan ketidaklancaran distribusi barang. 
Bila nilai inflasi tahun 2018 lebih tinggi dari inflasi tahun 
2019 menunjukkan tingkat inflasi yang menurun, 
walaupun tingkat inflasi menurun tetapi tingkat harga 
tetap naik (karena ada inflasi). 

 
156. Jawab A 

Rupiah = valas x kurs beli = 200 x 16.000= 3.200.000 
 
 
 
 
 

157. Jawab D 
Pemilik saham PT hanya bertanggung jawab sebesar 
modal yang disetor tanpa jaminan harta kekayaan pribadi. 
Sementara pemodal pada badan usaha yang lain 
bertanggung jawab dengan harta pribadinya (tanggung 
jawab tidak terbatas) 
 

158. Jawab: D 
Syarat pemungutan pajak : 

 Keadilan 

 Yuridis (berdasarkan UU) 

 Ekonomis (biaya tidak melebihi hasil yang didapat) 

 Finansial (pemungutan pajak harus efisien) 

 Sederhana  
 

159. Jawab E 
Pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand 
dipengaruhi oleh teknik pertukaran yaitu barter, uang, 
kredit 

 
160. Jawab D 

 Membuka lapangan kerja 

 Meningkatkan peredaran modal usaha 

 Menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat 

 Melatih para pencari kerja untuk membuat usaha 
sendiri 

 Memberikan penyuluhan ke masyarakat 

 Memberikan pelatihan sertifikasi  

 Membuka program padat karya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


