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Petunjuk A  digunakan  untuk  menjawab  soal  nomor 21 sampai dengan nomor 40. 
 
21. Penulisan huruf kapital yang mengikuti EYD terdapat dalam kalimat berikut. 

(A) Senin  malam  banjir  lahar  kembali  terjadi  di aliran Kali Putih dan sempat menerobos areal 
dekat pasar Jumoyo. 

(B) Setelah sejak lama diserahkan ke DPR RI pemerintah melalui Mendagri akan memberikan 
penjelasan mengenai rancangan Undang-Undang  Keistimewaan  DIY  di  hadapan Komisi II. 

(C) Enam partai kecil di Salatiga akan menggetarkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 
kota Salatiga yang  digelar pada 8 Mei 2013 mendatang. 

(D) Sebagaimana diungkapkan oleh Jassin surat dari  PSSI yang berisi penegasan  bahwa  Piala AFF  
bukanlah gratifikasi itu telah diterima KPK. 

(E) Dalam usaha menegakkan aturan dan menghilangkan kesan  tidak  adil  Komisi  Penyiaran Indonesia 
Daerah Jateng akan menertibkan Radio Siaran Pemerintah Daerah. 
 

22. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat dalam kalimat. 
(A) Aspek  infrastruktur  pula  yang  membuat  penerapan pembatasan premium tidak bisa serentak  

dilakukan di seluruh Tanah Air. 
(B) Balai  Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi  Kegunungapian Yogyakarta  memperkirakan    

bahwa bahaya  lahar  dingin  dari  material  vulkanik  hasil  erupsi  Gunung  Merapi akan berlangsung 
dalam waktu yang lama. 

(C) Sosialisasi  peningkatan  penggunaan  produk dalam negeri (P3DN) yang dilakukan Menteri 
Perindustrian  
MS  Hidayat  saat  ini  dinilai  hanya  masih  sebatas  inventarisasi  permasalahan dunia usaha. 

(D) Pada  Selasa dilaporkan bahwa terjadinya letusan sekunder  di  Kali  Gendol  yang  menyebabkan   
munculnya asap  dengan  ketinggian sekitar 300 meter. 

(E) Pada bulan Desember juga akan ada hari besar keagamaan  dan Tahun Baru sehingga penggunaan 
premium akan naik. 

 
23. Kalimat berikut adalah kalimat baku. 

(A) Partai  politik  yang  tidak  mentaati  peraturan akan mendapatkan sanksi tegas. 
(B) UGM    memelopori    aktivitas    aktivitas    itu dengan mengadakan KKN pengamat pemilu. 
(C) Dealer   menyediakan   beberapa   kemudahan dalam  pembayaran  sehingga  konsumen dapat menyicil 

angsuran sesuai waktu  yang ditentukan. 
(D) Meski   tidak   diakui,   beberapa   tahun   lalu Golkar pernah  mengintruksikan kantor-kantor  

pemerintah untuk mencat pagar mereka dengan warna kuning. 
(E)  Dengan  adanya  status  otonomi  pemerintah pusat tidak  lagi  sepenuhnya mensubsidi daerah. 

 
 

24. Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada acara syukuran pernikahan anak kami yang akan kami 
selenggarakan pada Rabu, 2 Februari 2011. 
Kalimat  di  atas  tidak  memenuhi  syarat  sebagai struktur kalimat yang baku karena ... 
(A) Penggunaan kata kami yang berlebihan. 
(B) Tidak berobjek. 
(C) Tidak bersubjek. 
(D) Tidak bersubjek dan tidak berobjek. 
(E) Tidak  menggunakan  bentuk  aktif  pada  kata selenggarakan. 

 
 

 Soal UM UGM 
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25. Berikut ini merupakan kalimat majemuk bertingkat. 

(A)  Dari  sudut  pandang  ini, kegiatan  pembelajaran tidak lagi bersifat klasikal, tetapi lebih 
dikembangkan ke arah kerja kelompok dan perseorangan. 

(B)  Anak-anak  perlu  mempersiapkan  diri  untuk memasuki era demokratisasi, suatu era yang 
ditandai  oleh keragaman  perilaku, dengan cara terlibat dan mengalami secara langsung 
proses pendemokrasian. 

(C) Dalam pendaftaran sekolah pun calon siswa akan dirangking dan dikelompokkan 
berdasarkan nilai ujian nasional. 

(D) Sekolah  yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkandan membudayakan 
anak berubah menjadi arena persaingan yang tidak sehat. 

(E) Misi  pencerahan  pendidikan  harus  mencakup  perbaikan  aspe-
aspek  kemiskinan  tersebut  secara  seimbang dan tidak  dapat direduksi 
pada orientasi kemajuan ekonomi semata. 
 

26. Kalimat berikut adalah kalimat baku. 
(A) Cukup banyak partai politik yang masih mengkultuskan  Bung  Besar  sebagai  maskot perjuangan 

mereka. 
(B) Selain mengorganisasikan materi, guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai aktor yang baik 

agar kelas menjadi hidup. 
(C) Dibandingkan  dengan  GM,  T  menjual  lebih banyak mobil di luar Amerika Serikat. 
(D) Arisan tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu dikampung, melainkan juga para pemulung, pengasong, 

dan kondektur bus kota. 
(E)  Ada sinyalemen menyatakan peredaran narkoba  cenderung  meningkat seiring  dengan maraknya 

bisnis hiburan malam. 
 

27. Induk  kalimat  yang  berintikan  pronomina  dan nomina terdapat pada 
(A) Sebagai    tanda    kasih    dan    terima    kasih, merekalah yang melayani para ibu. 
(B) Karang yang mengalami pemutihan total umumnya dari spesies seriatopora,  sedangkan yang 

pemutihannya moderat  dari  jenis pocillopora. 
(C) Dari  skenario  itu  bisa  dikembangkan  identifikasi sumber daya yang tersedia. 
(D) Karang yang lambat memulihkan diri dengan mudah digantikan oleh karang  yang pemulihannya lebih 

cepat. 
(E) selalu saja ada pihak-pihak yang mengambil sikap ekstrem. 

 
28. Makna  kolusi  dapat  ditemukan  dalam  kalimat berikut 

(A) Perusahaannya berkembang pesat karena ia pandai menjaga hubungannya dengan banyak rekan 
bisnisnya. 

(B) Budaya “pertemanan” dituding banyak orang telah menyuburkan aktivitas kerja sama tak 
resmi dalam melancarkan urusan di berbagai bidang birokrasi. 

(C)  Banyak asumsi menyatakan bahwa kekayaan yang dipermasalahkan itu didapatnya dengan cara yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan dari banyak pos kegiatan pemerintahan. 

(D) Juru kampanye partai harus pandai berdiplomasi untuk menarik massa sebanyak-banyaknya agar 
dapat memenangkan pemilu. 

(E) Pendapat-pendapat bernada minor bermunculan manakala seorang presiden mengangkat putrinya 
dalam jajaran menteri kabinetnya. 
 

29. Penggunaan kata terukir yang bermakna leksikal terdapat dalam kalimat .... 
(A)  Kenangan  indah  semasa  di  SMA  terukir  dihatinya. 
(B) Masih  terukir  dengan  sangat  jelas  diingatannya peristiwa letusan Gunung Merapi itu. 
(C) Suasana hiruk pikuk di tempat pengungsian terukir dengan baik pada lukisannya. 
(D) Masa   remaja   yang   penuh   cerita   terukir begitu mendalam di hatinya. 
(E) Jejak-jejak ombak serta alur air terlihat terukir di atas karang. 
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30.    Masyarakat   masa   depan   yang   berada   dalam konteks  risk  society  perlu  melakukan  kalkukasi risiko. 
Kalkulasi ini akan membantu untuk mengarahkan masyarakat ke format masyarakat masa depan  yang 
diinginkan melalui  prediksi  yang  disusun dan keputusan yang diambil. 
Makna risk society dalam paragraf di atas adalah  
(A) Masyarakat yang berisiko. 
(B) Risiko bermasyarakat. 
(C) Risiko kemasyarakatan. 
(D) Masyarakat berisiko. 
(E) Risiko yang harus ditanggung masyarakat. 

 
31. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi 

manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak  lahir.  Ini  berarti  bahwa  sebagai  anugerah dari 
Tuhan kepada makhluknya, hak asasi  tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia 
itu  sendiri. Hak asasi tidak dapat  dicabut  oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya,Karena 
jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan  martabat  yang  sebenarnya  menjadi inti nilai 
kemanusiaan. Walau demikian, bukan berarti   bahwa   perwujudan   hak   asasi   manusia dapat 
dilaksanakan secara mutlak karena dapat. Melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak 
sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan  tindakan 
yang   tidak   manusiawi.   Kita   wajib   menyadari bahwa  hak-hak asasi  kita  selalu 
berbatasan  dengan hak-hak asasi orang lain. 
Di   dalam   paragraf   tersebut   terdapat   kalimat yang dapat dihapuskan tanpa mengurangi 
estimasinya,  yaitu kalimat …. 
(A) ke-1 
(B) ke-2 
(C) ke-3 
(D) ke-4 
(E) ke-5 

 
32. Harga karet alam   di pasar   dunia   tahun  2013 Tetap bagus. Seiring meningkatnya produksi 

kendaraan, permintaan terhadap  karet  meningkat.  Menurut  Chairman  Gabungan  Perusahaan Karet 
Indonesia Asril Sutan Amir,  tingginya permintaan mendorong peningkatan laju ekspor karet.  Ekspor 
karet  tahun  2013 diperkirakan meningkat  6  –  8 persen dari  total  ekspor  tahun 2012, atau 
mencapai  2,4  juta ton.  Ekspor karet tahun 2012 hingga  Oktober  adalah  sebanyak  2, 01 juta ton. 
Hingga akhir 2012 ekspor karet bertambah 400.000 ton. 
Pernyataan  berikut  ini  sesuai  dengan  isi  yang terkandung dalam paragraf di atas. 
(A)  Pada tahun 2013 diperkirakan harga karet alam akan naik. 
(B) Pada  tahun  2013  terjadi  peningkatan  permintaan terhadap karet. 
(C)  Ekspor  karet  pada  tahun  2013  meningkat di atas 8 persen. 
(D)  Permintaan   ekspor   karet   terutama   dipengaruhi  oleh  meningkatnya  produksi  kendaraan. 
(E) Ekspor karet sampai akhir tahun 2010 mencapai 2,5 juta ton. 

 
 

33. Daging termasuk jenis makanan yang punya segi negatif dan  positif.  Daging  mengandung  protein dan zat 
besi yang penting untuk tubuh, tetapi lemaknya yang menjadikan daging sebagai musuh nomor satu bagi 
kesehatan. Karena itu, asupan daging dalam menu harian perlu dibatasi,maksimal sekali seminggu. 
Isi paragraf di atas adalah …. 
(A)  Segi positif dan negatif daging. 
(B) Kandungan  protein  dan  zat  besi  pada  daging. 
(C)  Kandungan lemak dalam daging cukup tinggi. 
(D) Asupan daging cukup dikonsumsi seminggu sekali. 
(E)  Pembatasan menu harian daging. 
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34. Jalanan  rusak,  berlubang  di  sana-sini, dan tambahan aspal  yang membuat lalu  lintas tak nyaman sudah 
menjadi pemandangan biasa di  negeri ini. Kondisi ini jelas tak menguntungkan bagi masyarakat dan dunia 
usaha. Harga barang menjadi  tambah  mahal  karena  arus  lalu  lintas komoditas yang seret.  Tak  Cuma 
jalan,  kualitas infrastruktur lain juga sama saja  seperti  listrik masih byar-pet. 
Inti paragraf itu adalah …. 
(A) sarana tidak memadai 
(B) harga barang mahal 
(C) arus lalu lintas seret 
(D) listrik byar-pet 
(E) jalanan rusak 

 
35. Akibat  erupsi  Merapi,  seluruh  anggota  keluarganya tidur berhari-hari di pegunungan. Bentuk ulang yang 

bermakna sama dengan bentuk  ulang  yang  terdapat  pada  kalimat  di  atas adalah …. 
(A) Meskipun telah dibacanya berhalaman-halaman, dia belum menemukan juga apa yang dicarinya. 
(B) Kakek terkekeh-kekeh mendengar ceritaku. 
(C) Ketika kami beristirahat di lembah itu terdengar suara burung bersahut-sahutan. 
(D) Setelah bersalam-salaman kami makan bersama sambil melanjutkan obrolan. 
(E) Sebelum mengajar, mereka terlebih dahulu mengikuti   diklat   selama   dua   bulan   berturut-turut. 

 
36. Belakangan  ini  mafia  hukum  dan  mafia  pajak sering dibahas, juga disorot mafia pengadilan, 

pertambangan, dan narkotika. Keadaannya terasa absurd karena perbincangan tentang bahaya mafia 
hanya menimbulkan kegaduhan dan kehebohan ketimbang menggalang upaya keras untuk 
mengatasinya. Semua seperti tampak tidak berdaya. Tidak hanya masyarakat  yang mengeluh, tetapi 
juga pejabat pemerintah. Apakah negara kalah menghadapi mafia? 
Terdapat  kesalahan  pada  kalimat-kalimat  pembentuk paragraf di atas, yaitu pada .... 
(A) tiadanya tanda koma (,) setelah kata ‘pertambangan’ pada kalimat kedua 
(B) mestinya tidak ada partikel ‘-nya’ pada kata ‘keadaannya’ pada kalimat kedua 
(C) kata ‘tampak’ pada kalimat keempat mestinya diganti dengan kata ‘nampak’ 
(D) kata penghubung ‘tetapi’ pada kalimat kelima mestinya diganti dengan ‘melainkan’ 
(E) kata ‘Apakah’ pada kalimat keenam mestinya diganti dengan ‘Mengapa’ 

 
37. Dalam masyarakat Jawa, wayang merupakan seni  pertunjukan  yang  mempunyai  peran  sebagai 

sarana edukatif dan refleksi filosofis. Wayang yang melakonkan cerita berasal dari India, yaitu dari epos 
Ramayana dan Mahabarata, itu menjadi  seni lokal  yang mencerminkan budaya  asli karena 
perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap cerita sumbernya. Hazeau,   seorang pakar budaya 
Jawa, mengatakan bahwa “The Javanese theatre and the Javanese plays are technically  original 
Javanese, not  revealing any Indian influence”. 
Paragraf itu dapat diringkas sebagai berikut 
(A) wayang adalah kesenian asli Jawa 
(B) wayang menjadi seni lokal 
(C) wayang berasal dari India 
(D) wayang bercerita tentang epos Ramayana 
(E) wayang selalu berubah 

 
 

38. Dalam kondisi kerentanan sektor perikanan, porsi pembangunan perikanan   selayaknya didekatkan   
pada realitas keseharian  nelayan.  Keseriusan  pemerintah  memperkuat  nelayan  harus bisa 
dibuktikan dengan konsistensi penguatan nelayan, pengawasan dan pemulihan   kualitas lingkungan, 
serta ekosistem pesisir.  Peran penyuluh perikanan selayaknya dihidupkan lagi sebagai garda terdepan 
arus informasi kepada nelayan   dan   pembudidaya   ikan.   Penyuluh   juga memiliki  peran strategis untuk 
melaporkan perkembangan  lapangan  sehingga  kebijakan  yang 
diambil pemerintah bisa menyentuh sasaran. 
Pokok persoalan yang dibahas dalam paragraf diatas adalah …. 
(A) masalah kerentanan sektor perikanan. 
(B) masalah keseriusan pemerintah dalam pembangunan perikanan. 
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(C) masalah pembangunan perikanan yang kurang mengacu pada kenyataan yang terjadi di lapangan. 
(D) masalah peran penyuluh perikanan. 
(E) Masalah keseriusan pemerintah dalam mengatasi problem yang dihadapi  nelayan  dan pembudidayaan 

ikan. 
 

39. Sudah cukup lama upaya pemberantasan mafia hukum diwacanakan oleh para penegak hukum. Ironisnya,  
meskipun  wacana tersebut bergaung  cukup kuat, pihak aparat jarang bisa menangkap mafiosonya. 
Hal itu karena sosok mafiosonya tidak pernah  jelas. Dalam pengalaman banyak negara,  karena mafia 
memang merupakan organisasi kejahatan  yang  tertata  rapi,  mafiosonya sulit dilacak.  Mafioso  justru  
sering tampil atau menampilkan 
diri sebagai orang terhormat. Bahkan, kata mafioso sendiri sering diartikan sebagai “manusia terhormat”. 
Kalimat yang paling mencerminkan isi paragraf diatas adalah …. 
(A) Meskipun upaya pemberantasan mafia hukum   telah   diwacanakan,   karena   mafiosonya   tidak   pern

ah   jelas,   justru   sering tampil sebagai orang terhormat, upaya itu gagal dilakukan. 
(B) Karena sosok  mafiosonya tidak  pernah jelas, upaya pemberantasan mafia hukum sering bersifat ironis 

sajam apalagi mafioso sering   menampilkan   diri   sebagai   orang terhormat. 
(C) Sebagai organisasi yang tertata rapi, mafia hukum tidak pernah bisa diberantas. 
(D) Pihak  aparat  jarang  bisa  menangkap  mafioso karena sosoknya tidak jelas. 
(E) Mafioso  sering  menampilkan  diri  sebagai orang terhormat. 

 
40. Di  era  globalisasi  yang  penuh  persaingan  ini  setiap  orang  dituntut  untuk  hidup  lebih  dinamis,lebih  ak

tif,  dengan  mobilitas  yang  tinggi.  Pola hidup  masyarakat  yang  sibuk  ini  pun  semakin berisiko 
mendatangkan stres dan kelelahan fisik maupun psikis yang menyebabkan gampang terserang penyakit. 
Di sisi lain, kondisi lingkungan semakin buruk dengan meningkatnya pencemaran air dan udara 
 Ide pokok paragraf itu adalah …. 
(A) globalisasi 
(B) pola hidup 
(C) persaingan 
(D) kelelahan 
(E) pencemaran 

 


