Bocoran Soal UTBK SBMPTN 2021 (Geografi)
Berdasarkan kisi-kisi materi yang akan diujikan pada UTBK SBMPTN 2021 nanti, gunakan
referensi soal berikut sebagai latihan. Tentunya soal ini tidak akan keluar sama persis saat ujian
nanti. Ketika mengerjakan, siapkan buku catatan untuk mencatat jenis konsep pada soal dan
cara menyelesaikannya.

1. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang yang
ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang.
Hal ini dapat digambarkan oleh…
a.
b.
c.
d.
e.

peningkatan permintaan dan penawaran
peningkatan permintaaan dan penawaran dalam proporsi yang sama
penurunan permintaan dan penawaran
penurunan permintaan dan peningkatan penawaran dalam proporsi yang sama
peningkatan permintaan dan penurunan penawaran dalam proporsi yang sama

Jawaban: B
Pembahasan:
Keseimbangan pasar yang baru ditandai dengan meningkatnya jumlah barang yang
ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang karena adanya peningkatan
permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama.

Jadi, keseimbangan pasar tersebut digambarkan oleh peningkatan permintaan dan
penawaran dalam proporsi yang sama.

2. Pada saat pendapatan Rp2,4 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli sebanyak 20
unit per bulan. Kemudian, pada saat pendapatan meningkat menjadi Rp2,8 juta per
bulan, jumlah barang yang dibeli berkurang menjadi 19 unit per bulan. Informasi
tersebut menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis barang…
a.
b.
c.
d.
e.

cepat rusak
normal
mewah
inferior
tahan lama

Jawaban: D
Pembahasan:
Diketahui:

Ditanya: Jenis barang berdasarkan elastisitas pendapatan =…?
Penyelesaian:

Jadi, informasi tersebut menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis
barang inferior.
3. Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari suatu lembaga jasa keuangan,
konsumen dan masyarakat wajib memerhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali…
a. Membaca dengan saksama setiap informasi dalam kontrak yang berkaitan dengan
produk yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.
b. Memilih berdasarkan pertimbangan keuntungan maksimal yang ditawarkan oleh
lembaga jasa keuangan.
c. Memberikan salinan kontrak kepada konsumen wajib dilakukan perusahaan lembaga
jasa keuangan.
d. Meneliti profit lembaga jasa keuangan apakah sudah terdaftar di OJK.
e. Meneliti apakah produk yang ditawarkan sudah mendapat izin.

Jawaban: C
Pembahasan:
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa
dari lembaga keuangan antara lain sebagai berikut.





Memilih berdasarkan pertimbangan keuntungan maksimal yang ditawarkan
oleh lembaga jasa keuangan.
Meneliti profil lembaga keuangan apakah sudah terdaftar di OJK.
Meneliti apakah produk yang ditawarkan sudah mendapatkan izin.
Membaca dengan saksama informasi dalam kontrak yang berkaitan dengan
produk yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.

Jadi, hal yang tidak ada dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari
lembaga keuangan adalah memberikan salinan kontrak kepada konsumen wajib
dilakukan perusahaan lembaga jasa keuangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disetujui oleh DPR dapat menjadi
pedoman bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan fungsi APBN untuk…
a.
b.
c.
d.
e.

pendistribusian
perencanaan
otorisasi
stabilisasi
pengalokasian

Jawaban: B
Pembahasan:
Salah satu fungsi APBN mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi
pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Misal, untuk
membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai
dengan fungsi perencanaan.
Jadi, fungsi APBN yang dijabarkan tersebut adalah fungsi perencanaan.
5. Kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar
persaingan monopolistik adalah…
1.
2.
3.
4.

harga lebih tinggi dari biaya marginal
harga sama dengan penerimaan marginal
perusahaan memperoleh laba normal
perusahaan menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna
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) saja yang benar

e. jika semua jawaban benar
Jawaban: B
Pembahasan:
Keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik
ditandai dengan harga lebih besar dari pada biaya marginal, dan pada jangka
panjang perusahaan mengalami laba normal.
Jadi, jawaban yang benar hanya nomor 1 dan 3 saja.

