
PAKET 1 
1. Penulisan yang benar terdapat pada... 

A. KPSI beranggotakan 11 orang yang dipimpin oleh Sukawi Suterip. 

B. Semakin banyak pemimpin negara yang menekan dan mengisolasi posisi pemimpin Libya 

Moammar Khadafi agar segera melepaskan jabatannya 

C. Warga penghuni kolong Jembatan Semper di Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, 

beraktivitas pagi, misalnya mencuci dan mencuci di aliran Kali Ciliwung. 

D. Tidak ada master plan tentang pembangnan rumah susun sederhana. 

E. Produktifitas seseorang sangat ditentukan oleh kondisi kesehatannya. 

 

2. 1Petani, nelayan, pekebun yang merupakan produsen kebutuhan pangan rakyat Indonesia 

menjadi kelompok yang paling rentan atas kekurangan pangan. 2Kerentanan semakin bertambah 

akibat perubahan iklim. 3Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia harus lebih 

memrioritaskan upaya adaptasi perubahan iklim dari mitigasi. 4Kerentanan ini terjadi karena 

sistim produksi Indonesia berorientasi pada penambahan jumlah produksi. 5Tidak ada 

perlindungan dan penjaminan yang diberikan pemerintah kepada buruh nelayan. 6Padahal, 

mereka itulah nelayan termiskin dan terentan atas kekurangan pangan. 

Penulisan yang salah terdapat pada.... 

A. kalimat 1 dan 2 

B. kalimat 2 dan3 

C. kalimat 3 dan 4 

D. kalimat 4 dan 5 

E. kalimat 1 dan 5 

 

3. Kata baku terdapat dalam kalimat... 

A. Karena sakit, ia mendapat ijin tidak bekerja selama seminggu. 

B. Obat jenerik dijual di seluruh apotik yang dikelola oleh pihak terkait. 

C. Rendahnya kwalitas sumber daya manusia menjadi beban bagi pemerintah Indonesia. 

D. Seluruh atlit yang diikutkan dalam SEA Games diberi tunjangan yang layak dan memadai. 

E. Standardisasi mutu lulusan perguruan tinggi akan dilakukan oleh BAN-PT. 

 

4. Banyak orang tua panik dan khawatir ketika anak mereka ketahuan memasukkan tanah ke mulut 

saat bermain. Karena itu, tidak jarang orang tua langsung membawa sang anak ke dokter. ..., 

menurut penelitian, sebaiknya orang tua tidak perlu khawatir karena tanah atau lumpur baik 

untuk perut. Peneliti, dari Cornell  University, New York, meneliti 480 orang yang senang 

memakan tanah..., seperti yang terungkap dalam karya ilmiah Quanterly Review of Boilogy, 

tanah dapat melindungi tubuh dari parasit dan racun. ..., tanah kaya akan unsur mineral seperti 

zat besi, zink, dan kalsium. 

Tanda elipsis di atas ddapat diisi dengan kata...sehingga paragraf tersebut menjadi utuh. 

A. padahal, akibatnya, oleh sebab itu 

B. karena itu, padahal, akibatnya 

C. selain itu, padahal, akibatnya 

D. padahal, hasilnya, selain itu 

E. sebaiknya, manfaatnya, karena itu 

 

 

 



5. Wisata bawah laut di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, akan menjadi keunggulan kelautan 

yang terintegrsi. 

Kata keunggulan pada kalimat di atas sama dengan kata yang digarisbawahi berikut.... 

1. Dia berharap ekspor ini akan memberikan keuntungan nyata 

2. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat 

3. Wakatobi diharapkan dapat menjadi kekayaan dunia 

4. Pertemuan itu dihadiri tokoh keuangan finansial 

 

6. Tantangan yang ada saat ini adalah membangun link and match antara perguruan tinggi dan 

industri. 

Kata link and match dalam kalimat di atas bermakna.... 

A. keselarasan 

B. kesesuaian 

C. keterhubungan 

D. keterpaduan 

E. kebermanfaatan 

 

7. Negara Indonesia mempunyai bahasa..., yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan... 

bangsa yang sangat penting kedudukannya. 

Kata bentukan baku yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpng dalam kalimat di atas adalah...  

A. pemersatu, persatuan 

B. persatuan, pemersatu 

C. persatuan, persatuan 

D. persatuan, mempersatukan 

E. pemersatu, mempersatukan 

 

8. Semua hal yang dilakukannya tidak relevan dengan tujuan awal. 

Kata relevan dalam kalimat tersebut berarti.... 

A. berkaitan 

B. sepadan 

C. berurutan 

D. cocok 

E. bertepatan 

 

9. Selama satu dekade belakangan, bangsa Indonesia mengalami rentetan bencana alam dalam 

intensitas yang luar biasa. Hal itu tentu sangat memprihatinkan. Namun, di sisi lain bencana juga 

menampilkan betapa rakyat memiliki solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Begitu terjadi 

bencana, masyarakat langsung berduyun-duyun memberi bantuan tanpa pamrih. Gerakan tanpa 

pamrih untuk membantu korban bencana menjadi bukti bahwa rasa kesetiakawanan sosial yang 

tinggi. Inilah modal sosial paling bernilai yang bisa didayagunakan sebagai solusi atas berbagai 

persoalan nasional. Modal dasar ini bisa menjadi salah satu acuan dalam menghadapi tantangan 

ke depan, termasuk tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Inti sari bacaan tersebut adalah... 

A. bangsa Indonesia memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dalam menghadapi 

berbagai bencana yang terjadi di negeri ini 

 



B. solidaritas kemanusiaan yang tinggi yang dimiliki oleh rakyat bisa menjadi acuan dalam 

menghadapi berbagai bencana, termasuk menghadapi tantangan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat 

C. bencana yang terus terjadi di negeri ini menumbuhkan rasa solidaritas kemanusiaan yang 

tinggi 

D. modal sosial yang paling bernilai dalam kehidupan adalah rasa solidaritas kemanusiaan yang 

tinggi 

E. kesetiakawanan sosial merupakan solusi untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa 

 

10.  Ketergantungan konsumsi beras orang Indonesia dapat ditekan bila diversifikasi pangan  

dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi. Manfaat akan diperoleh melalui diversifikasi pangan 

bila pemerintah mampu mewujudkan lahirnya beragam produk pangan berbahan baku lokal 

(nonberas) yang bisa diterima pasar (masyarakat). Agar produk pangan  olahan bisa diterima 

pasar (masyarakat), harus ada inovasi yang menghasilkaan beragam produk pangan olahan 

sehingga rasanya diterima secara universal, memiliki kekhasan, praktis, menarik dilihat, dan 

menggoda untuk disantap. Agar diversifikasi bisa berkelanjutan, usaha menghasilkan produk 

pangan olahan harus menguntungkan dari aspek bisnis. Karena itu, industri harus dilibatkan 

sebagai penghela atau penggerak. Bahan baku lokal di Indonesia lebih dari cukup untuk dijadikan 

sebagai produk pangan olahan yang bermutu dan bergizi tinggi. 

Paragraf di atas kurang padu. Agar padu, perbaikannya adalah... 

A. kalimat ketiga dijadikan sebagai kalimat terakhir 

B. kalimat terakhir dijadikan sebagai kalimat ketiga 

C. kalimat kelima dihilangkan 

D. bagian kalimat sehingga rasanya diterima secara universal, memiliki kekhasan, praktis, 

menarik dilihat, dan menggoda untuk disantap  harus dihilangkan 

E. kalimat pertama dijadikan kalimat kedua 

 

11.  Kehadiran kopi luwak di Tanah Air adalah sebuah ironi. Di era Culturr stelsel atau tanam paksa, 

kopi luwak merupakan “obat” pelipur lara bagi para petani yang dijajah oleh Belanda. Namun, 

kopi luwak menjelma menjadi komoditas papan atas yang harga jualnya di pasar internasional 

bisa mencapai Rp 32 juta pr kilogram. Karena itu, kita tidak perlu heran jika presenter ternama 

yang juga pengusaha, Oprah Winfrey, mengulas kenikmatan kopi yang satu ini dalam acaranya 

“Oprah Winfrey Show” yang ditayangkan salah satu stasiun televisi Amerika Serikat. “Cita 

rasanya unik dan lezat,” demikian komentar Oprah Winfrey. Di pasaran, kopi luwak dijajakan 

dengan rasa beragam, bahkan ada yang ditambah arom tanah yang eksotis. Kekhasan kopi luwak, 

antara lain, karena di dalam organ percernaan hewan tersebut, kopi mengalami fermentasi secara 

alamiah oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Enzim tersebut ternyata mengurangi 

kadar keasaman biji-biji kopi. Proses ini juga menurunkan kadar kafein secara tajam pada kopi. 

Pernyataan berikut yang relevan dengan isi bacaan di atas adalah... 

A. karena harga kopi luwak sangat mahal, petani di Indonesia menjadi menanam kopi 

B. Oprah Winfrey mengulas kenikmatan kopi luwak di salah satu stasiun televisi Amerika 

Serikat sehingga kopi melambung tinggi 

C. karena cita rasa yang unik dan lezat, petani akhirnya menanami lahannya dengan tanaman 

kopi luwak 

D. asal kopi luwak adalah Amerika Serikat 

E. pada awalnya, masyarakat Tanah Air menanam kopi adalah sebuah keterpaksaan karena 

sistem yang dibuat oleh Belanda ketika menjajah Indonesia. 



12.  Beberapa tahun terakhir, animo mahasiswa asing menuntut ilmu di kampus-kampus Indonesia 

merambat naik. Mereka tersebari di berbagai universitas, baik negeri maupun swasta di seluruh 

Indonesia. Ilmu yang dipelajari pun beragam, mulai dari ilmu sosial hingga eksakta. Ada yang 

mengambil kelas internasional dengan pengantar bahasa Inggris, ada pula kelas reguler dengan 

pengantar bahasa Indonesia. 

Paragraf di atas membicarakan... 

A. Maraknya kegiatan mahasiswa asing di Indonesia. 
B. Perkembangan minat mahasiswa asing untuk belajar di Indonesia. 
C. Persebaran mahasiswa asing yang belajar di universitas-universitas di Indonesia. 
D. Aneka bidang studi yang dapat dipelajari mahasiswa asing di Indonesia.  

E. Kelas internasional dan reguler yang diikuti mahasiswa asing di Indonesia. 
 

13.  Pelaku penembakan itu, kata Henry, sudah pasti merupakan bagian dari jaringan narkoba. Waktu 

itu, sekitar 5 bulan lalu, mereka berkejar-kejaran di jalan. Dua mobil lawan menggencetnya di 

jalan tol. 

Kata dan tanda baca dalam kalimat tersebut tidak baku. 
Beberapa cara berikut ini dapat digunakan untuk merevisinya, kecuali.... 
A. menghilangkan tanda koma, sesudah kata penembakan itu 
B. mengganti kata berkejar-kejaran dengan saling mengejar 

C. menambahkan tanda koma (,) sesudah kata Henry 
D. mengganti kata jaringan dengan kata sindikat 
E. menuliskan angka 5 dengan kata lima 

 

Bacaan untuk pertanyaan nomor 14 sampai dengan 15! 
1Pada awalnya, objek wisata pemandian Cokro Tulung hanyalah berupa kolam yang bersumber 

dari sebuah mata air yang mengalir. 2Mata air ini konon tidak pernah berhenti mengeluarkan airnya 

sepanjang musim. 3Kini, pemerintah daerah Klaten telah membangunnya menjadi sebuah komplek 

pariwisata modern menyerupai waterboom yang terdapat di kota-kota besar. 4Obyek wisata ini telah 

dilengkapi dengan kolam renang dan papan seluncur air dan tong yang secara otomatis menumpahkan 

airnya jika telah terisi penuh.  

14.  Gagasan utama paragraf di atas adalah…. 

A. Objek wisata Cokro Tulung awalnya berupa kolam yang bersumber dari mata air yang 

mengalir. 

B. Pemerintah daerah Klaten telah membangun objek wisata semacam waterboom. 

C. Objek wisata Cokro Tulung dilengkapi kolam renang dan papan seluncur air dan tong yang 

otomatis akan tumpah jika airnya penuh 

D. Sumber mata air di Cokro Tulung tidak pernah berhenti mengeluarkan airnya sepanjang 

musim 

E. Cokro Tulung adalah objek wisata andalan Kabupaten Klaten. 

 

15.  Kalimat yang tidak memenuhi syarat EYD baik penulisan kata dan pemakaian huruf adalah…. 

A. 3 dan 4 

B. 3 dan 2 

C. 1 dan 2 

D. 1 dan 4 

E. 2 dan 4 

 


