BIMBEL ONLINE ROAD TO SBMPTN 2019 – BAHASA INDONESIA
Sabtu, 16 Pebruari 2019; Pkl. 16.00 – 17.30 WIB
online.sonysugemacollege.com
oleh: Gusti Laili

(1) Pemerintah Indonesia mengakui bahwa sektor
kemaritiman sebagai sektor penting bagi
perekonomian nasional. (2) Hal itu ditandai dengan
masuknya sektor tersebut dalam sumbangan
produk domestik bruto (PDB) hingga 20% setiap
tahun. (3) Jumlah tersebut diyakini bisa terus
bertambah karena potensi kemaritiman masih
harus dikembangkan. (4) Selain menyumbang
hingga 20% PDB nasional, sektor kemaritiman,
termasuk kelautan dan perikanan, juga mampu
menyerap tenaga kerja hingga 11,38% angkatan
kerja nasional. (5) Upaya yang sedang dilakukan
oleh Pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi
potensi sektor kemaritiman, adalah melakukan
kerja sama dengan organisasi pangan dunia (Food
and Agriculture Organization/FAO).
1. Apakah inti kalimat (4)?
(A) Sektor kemaritiman menyumbang 20 persen
PDB nasional.
(B) Sektor kemaritiman mampu menyerap tenaga
kerja.
(C) Kelautan dan perikanan, juga mampu menyerap
tenaga kerja.
(D) Kelautan dan perikanan menyerap tenaga
kerja.
(E) Maritim dan sektor kelautan melakukan kerja
sama dengan FAO.
2. Pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan isi
bacaan di atas adalah …
(A) Maritim merupakan sektor yang sangat penting
bagi Indonesia.
(B) Sektor maritim penyumbang produk domestik
bruto (PDB) hingga 20% setiap tahun.
(C) Sektor kemaritiman bisa menyumbang
pendapatan lebih besar lagi.
(D) Pemerintah yakin sumbangan sektor
kemaritiman akan terus meningkat.
(E) Pemerintah sedang mengupayakan eksplorasi
potensi sektor kemaritiman dan bekerja sama
dengan FAO.

3. Apa pesan tersirat di balik teks yang ingin
disampaikan penulis?
(A) Sektor kemaritiman bisa menyumbang
peningkatan ekonomi lebih besar lagi.
(B) Sektor perikanan meningkatkan kesejahtraan
kehidupan masyarakat.
(C) Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat
karena meningkatnya sektor kelautan.
(D) Melalui sektor kelautan diharapkan ada
lapangan kerja baru dengan potensi
pendapatan setiap tahunnya.
(E) Harapan masyarakat di sektor kemaritiman.
4. Menjelang pergantian 2017 ke 2018, Pemerintah
berikan perlindungan kepada para pembudidaya
ikan di seluruh Indonesia melalui asuransi
kesehatan dan jiwa. Perlindungan itu, akan
menjadi harapan baru bagi para pembudidaya
ikan, terutama saat sedang terjadi bencana alam.
Saat kondisi tersebut berlangsung, pembudidaya
hampir pasti mengalami keterpurukan secara
ekonomi. Bencana alam menyebabkan kerugian
yang besar bagi pembudidaya ikan.
Kalimat yang menggunakan kata nonformal
dalam paragraf di atas adalah kalimat ....
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)
(E) (5)
5. Kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri
paragraf di atas?
(A) Kerugiannya disebabkan oleh bencana alam
yang membahayakan.
(B) Kerugian tersebut disebabkan oleh hancurnya
fasilitas budidaya yang mencakup tambak
atau sarana pendukung lainnya.
(C) Pemerintah melindungi pembudidaya ikan
agar mereka tidak merugi.
(D) Kerugian ini sangat dipengaruhi oleh bencana
alam dan suasana alam sekitarnya.
(E) Oleh karena itu, kerugian akibat fasilitas
budidaya yang hancur sangat merugikan.
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6. (a) Kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup baik.
(b) Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha, baik
jasa maupun barang yang berkembang pesat. (c)
Salah satunya adalah usaha minimarket yang
merupakan bisnis pelayanan. (d) Untuk usaha ini
banyak didirikan di daerah yang jauh dari
keramaian kota. (e) Fasilitas ini banyak membantu
masyarakat dalam mencukupi kebutuhan seharihari, seperti sembako dan peralatan rumah tangga
sehingga proses distribusi barang dari produsen ke
konsumen semakin mudah.
Dalam alinea tersebut terdapat kalimat yang
strukturnya salah. Kalimat yang dimaksud adalah ....
(A) kalimat (a)
(B) kalimat (b)
(C) kalimat (c)
(D) kalimat (d)
(E) kalimat (e)

7. Perkembangan ... pendidikan secara nasional di era
reformasi yang sering disebut-sebut oleh para
pakar pendidikan sebagai sebuah harapan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai
strategi inovasi sampai saat ini masih belum
menjadi harapan.
Di antara kata perkembangan dan pendidikan
pada kalimat di atas ....
(A) perlu ditambah depan pada
(B) perlu ditambah depan dari
(C) tidak perlu ditambah kata apa pun
(D) perlu ditambah depan daripada
(E) perlu ditambah depan akan

8. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa
perencanaan anggaran seharusnya difokuskan
kepada program kerja masing-masing daerah
bukan dibagi secara merata.
Pernyataan yang benar berkaitan dengan kalimat
di atas adalah ….
(A) Kalimat di atas dapat diubah menjadi menurut
Presiden Joko Widodo, perencanaan anggaran
hanya difokuskan kepada program kerja
daerah yang dibagi secara merata.
(B) Yang menduduki fungsi anak kalimat pengganti
keterangan objek dalam kalimat di atas adalah
perencanaan anggaran seharusnya difokuskan
kepada program kerja masing-masing daerah
bukan dibagi secara merata.
(C) Kalimat di atas sama idenya sama dengan
Presiden Joko Widodo merencanakan anggaran
difokuskan kepada program kerja masingmasing daerah bukan dibagi secara merata.
(D) Kalimat di atas tidak dapat diubah menjadi
kalimat pasif.
(E) Dengan arti atau maksud yang sama, kalimat
di atas dapat diubah menjadi Presiden Joko
Widodo menjelaskan bahwa merencanakan
anggaran difokuskan kepada program kerja
masing-masing daerah bukan dibagi secara
merata.

9. .... . Sedikitnya 1.304 rumah di kecamatan di
Lamongan, yakni Babat, Laren, Maduran, dan Karang
Binangun, terendam. Ketinggian air 5-50 sentimeter.
Kecamatan Laren menjadi yang terparah terserang
banjir. Sedikitnya sembilan desa di daerah itu
terendam.
Manakah kalimat yang tepat untuk mengisi titiktitik pada teks di atas?
(A) Lamongan terendam banjir.
(B) Banjir terjadi di Solo.
(C) Kecamatan Laren terserang banjir.
(D) Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo
meluas.
(E) Banjir di Solo meluas sampai ke laut.
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10. Rasa sakit pada lambung dan usus halus dapat
dicetuskan oleh faktor psikologis seperti perasaan
tegang atau stres. Pada beberapa penderita,
keluhannya hanya terasa di sekitar lambung dan
usus halus. Namun, dalam banyak kasus,
gangguannya dapat terasa pada seluruh proses
pencernaan. Dalam banyak hal, pola makanan
serasi dapat diterapkan untuk memperbaiki proses
pencernaan penderita, tetapi tidak untuk gangguan
psikologisnya. Jalan keluar yang memungkinkan
adalah mengombinasikan makanan serasi dengan
terapi relaksasi secara tepat. Misalnya, pijat refleksi
untuk mengendurkan ketegangan pada lambung
dan usus halus yang secara tidak langsung juga
membantu memperbaiki sistem syaraf.
Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf itu
adalah ...
(A) Rasa sakit pada lambung disebabkan oleh
perasaan tegang atau stres.
(B) Rasa sakit pada lambung dapat diatasi dengan
terapi makanan sehat dan pijat refleksi.
(C) Rasa sakit pada lambung disebabkan oleh
borok lambung atau ketegangan.
(D) Kita harus mengubah pola makan dengan
pola makanan serasi.
(E) Hindarilah perasaan tegang atau stres.
11. Rencana anggaran merupakan hal yang sangat
penting di dalam suatu perusahaan sehingga
setiap usahawan harus memahami cara mencari
sumber dana, ia juga harus mampu membuat
rencana biaya operasional secara baik sehingga
pada suatu saat nanti dapat dipertanggungjawabkan sebagai laporan atau bahan untuk
peminjaman modal di bank.
Isi kalimat berikut sesuai dengan maksud kalimat
di atas, KECUALI …
(A) Setiap usahawan harus mampu membuat
rencana biaya operasional secara baik.
(B) Perusahaan dapat memanfaatkan rencana
biaya operasional untuk peminjaman modal
di bank.
(C) Dalam rencana anggaran perusahaan,
terdapat uraian tentang sumber dana
rencana biaya operasional.
(D) Rencana anggaran satu perusahaan dapat
dimanfaatkan sebagai laporan pertanggungjawaban.
(E) Di dalam membuat rencana anggaran
perusahaan, diperlukan pemahaman tentang
cara mencari sumber dana.

12. Untuk memberikan pelayanan bagi para wisatawan
yang umumnya adalah keluarga, penduduk
setempat membangun dan menyewakan puluhan
penginapan sederhana yang terbuat dari kayu
beratap rumbia.
Inti kalimat di atas adalah ....
(A) untuk memberikan pelayanan bagi para
wisatawan yang umumnya adalah keluarga
(B) untuk memberikan pelayanan bagi para
wisatawan yang umumnya keluarga,
penduduk setempat membangun dan
menyewakan puluhan penginapan sederhana
(C) penduduk setempat membangun dan
menyewakan puluhan penginapan sederhana
(D) penduduk membangun dan menyewakan
penginapan sederhana
(E) para wisatawan menyewa penginapan
sederhana
13. Buku ini membahas berbagai creativity manusia
sejak zaman kuno, sampai diketemukannya
semua bidang ilmu, sejak dari sejarah lahirnya
ilmu pengetahuan sampai penciptaannya. Buku
ini akan menambah segudang pemahaman atas
lahirnya secara jelas dan detail. Kapan dan
dimana ilmu pengetahuan berasal?
Kalimat di atas akan menjadi kalimat baku jika
diperbaiki dengan cara berikut, KECUALI ….
(A) mengganti kata sejak dari menjadi mulai dari
(B) mengganti kata creativity dengan kreativitas
(C) mengganti kata diketemukannya menjadi
ditemukannya
(D) mengganti kata detail menjadi mendetail
(E) mengganti kata dimana menjadi di mana
14. Jika bekerja di stasiun televisi, Anda bertugas
sebagai presenter.
Kalimat di atas salah nalar dan dapat diperbaiki
menjadi …
(A) Anda bekerja di stasiun televisi sehingga
menjadi presenter.
(B) Bekerjalah di stasiun televisi supaya Anda
menjadi presenter.
(C) Anda bekerja di stasiun televisi maka Anda
presenter.
(D) Karena bekerja di stasiun televisi, Anda
presenter.
(E) Jika Anda presenter, Anda bekerja di stasiun
televisi.
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15. Menurut penelitian lembaga bahasa di dunia,
bahasa-bahasa yang dianggap sangat sulit di dunia
adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin,
bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Kesulitan ini
dilihat dari segi grammar dan kompleksitivitasnya.
Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa
resmi kedua di Vietnam. Sementara itu, bahasa
Indonesia menempati bahasa tersulit ke-15 di
dunia. Hal ini diakibatkan banyaknya partikel dan
aturan tata bahasa, sedangkan bahasa Mandarin
menempati urutan 50-an ke atas. (sumber
www.kaskus.co.id).
Pernyataan yang tidak relevan dengan teks di
atas adalah ...
(A) Kesulitan ini dilihat dari segi grammar dan
kompleksitivitasnya.
(B) Vietnam telah menetapkan bahasa Indonesia
sebagai bahasa resmi kedua.
(C) Bahasa Indonesia menempati bahasa tersulit
ke-15 di dunia.
(D) Partikel dan aturan tata bahasalah yang
mengakibatkan bahasa Indonesia menjadi
sangat sulit.
(E) Bahasa Mandarin menempati urutan 50-an
ke atas.
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