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UJIAN SARINGAN MASUK STAN TAHUN 2002 
 

Waktu: 180 menit 
 
 

BAGIAN PERTAMA 
TES KEMAMPUAN UMUM 

(Nomor 1 s.d. 120) 
 
Untuk no. 1 s.d. 10 pilihlah pasangan yang 
sesuaidengan kata yang dicetak dengan huruf 
besar. 
 
1. TELLER : BANK = 

A. Kasir : Cek 
B. Peminjaman : Pinjaman 
C. Artis : Museum 
D. Pelayan : Restoran  

 
2. DERAJAT : TEMPERATUR = 

A. Ons : Bobot 
B. Servis : Tenis 
C. Massa : Energi 
D. Cahya : Terang 

 
3. PANGGUNG : AKTOR = 

A. Perpustakaan : Dosen 
B. Keamanan : Polisi 
C. Ring : Petinju 
D. Musik : Konduktor 

 
4. DANA : PENGGELAPAN = 

A. Uang : Brankas 
B. Karya tulis : Penjiplakan 
C. Deposito : Perbankan 
D. Cek : Akuntansi 

 
5. KONSTITUSI : PREAMBUL = 

A. Opera : Intermeso 
B. Legislative : Pendahuluan 
C. Drama : Epilog 
D. Buku : Kata pengantar 

 
6. GEOLOGI : ILMU = 

A. Biologi : Laboratorium 
B. Astronomi : Galaksi 
C. Teori : Praktek 
D. Beringin : Pohon 

 
7. RATA : MULUS = 

A. Perahu : Tenggelam 
B. Jari-jari : Lingkaran 
C. Kapak : Pengasah 
D. Benkok : Liku 

 
8. MOBIL : BENSIN = 

A. Sapi : Susu 

B. Pesawat terbang : Propeler 
C. Manusia : Makanan 
D. Penyakit : Virus 

 
9. KOMPONIS : SIMPONI = 

A. Aktor : Komedi 
B. Konduktor : Orkestra 
C. Sutradara : Film 
D. Penyair : Soneta 

 
10. KARDIOLOGI : JANTUNG = 

A. Phatologi : Peta 
B. Farmakologi : Obat-obatan 
C. Akuntansi : Perusahaan 
D. Biologi : Ilmu 

 
Untuk no 11 s.d. 20, pilihlah jawaban yang 
merupakan sinonim atau bermakna sama dengan 
kata yang dicetak dengan huruf besar. 
 
11. BURKAK 

A. Cadar 
B. Bubur kacang hijau dan ketam hitam 
C. Alat pemanas 
D. Alat untuk memotong kayu 

 
12. EBONIT 

A. Kayu hitam 
B. Gading 
C. Sejenis kawat 
D. Penghantar listrik 

 
13. GONGSENG 

A. Menggoreng dengan minyak tertentu 
B. Sangria 
C. Sejenis sate khas daerah solo (Jawa 

Tengah) 
D. Gontai 

 
14. IRONI 

A. Tidak masuk akal 
B. Tidak mempunyai keinginan 
C. Keadaan emosi seseorang 
D. Bertentangan dengan harapan 

 
15. KAPLING 

A. Tanah yang sudah dipetak- petak 
B. Alat memindahkan gigi kendaraan 
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C. Sepatu bot tinggi 
D. Ransum 

 
16. MANDIRI 

A. BRI 
B. Tegang  
C. Berdikari 
D. Bergantung 

 
17. JAJAK 

A. Bekas tapak kaki 
B. Telaah 
C. Anjing hutan yang berbulu kuning 
D. Sejenis tanaman  

 
18. KARAT 

A. Bekas 
B. Perwakilan  
C. Zat oksidasi 
D. Yang dicintai 

 
19. KOLONG 

A. Papan iklan 
B. Rongga di bawah rumah 
C. Asrama polisi (militer) 
D. Sejenis binatang 

 
20. ORAL 

A. Sejenis obat diare 
B. Berkaitan denagan mulut 
C. Berkaitan dengan ruangan 
D. Map besar tempat menyimpan kertas 

 
Soal no. 21 s.d. 25 didasarkan pada bacaan 
berikut ini 
 
Sebuah perusahaan swasta yang tengah 
menawarkan pekerjaan memilih satu dari enam 
kantor konsultant yang masing-masing diwakili 
oleh Anwar, Bachtiar, Carles, Dadang Endang, 
dan Fahrial untuk melakukan presentasi 
mengenai penawaran mereka dihadapan 
pimpinan perusahaan swasta tersebut. Untuk 
menyamakan dengan masalah yang 
ditawarkan, maka masing-masing wakil 
perusahaan yang hanya akan melakukan 
presentasi satu kali dibuat urutan sebagai 
berikut:  
♦ Bahtiar akan presentasi sebelum Carles 
♦ Carles akan presentasi pada urutan 

keempat atau terakhir 
♦ Dadanag akan presentasi setelah Anwar 
♦ Fahrial akan presentasi sebelum Dadang 
 
21.  Dari urutan-urutan berikut ini, manakah yang 

memenuhi persyaratan tersebut? 

A. Anwar, Fahrial, Carles, Dadang, 
Bachtiar Endang 

B. Bachtiar, Anwar, Fahrial, Endang, 
Dadang, Carles 

C. Endang, Fahrial, Anwar, Bachtiar, 
Dadang, Carles 

D. Endang, Fahrial, Anwar, Carles, Bachtiar, 
Dadang 

 
22.  Manakah dari pernyataan berikut ini yang 

benar mengenai konsultan yang dapat 
presentasi segera setelah carles? 
A. Dadang 
B. Endang, Dadang 
C. Dadang, Endang, Anwar 
D. Dadang, Endang, Fahrial 

 
23. Manakah dari pernyataan berikut ini yang 

benar? 
A. Anwar akan presentasi pada urutan 

pertama 
B. Dadang akan presentasi pada urutan 

ketiga 
C. Endang akan presentasi pada urutan 

keenam 
D. Fahrial akan presentasi pada urutan 

keenam 
 
24.  Apabila Endang presentasi pada urutan 

keempat, Manakah dari pernyataan berikut 
ini yang benar mengenai urutan presentasi 
fahrial? 
A. Pertama, ketiga 
B. Kedua, ketiga 
C. Pertama, kedua, ketiga 
D. Pertama, kedua, ketiga, kelima 

 
25.  Apabila Bachtiar presentasi pada urutan 

kelima, Manakah dari pernyataan berikut 
ini yang benar? 
A. Anwar presentasi pada urutan ketiga 
B. Bachtiar presentasi pada urutan 

pertama 
C. Dadang presentasi pada urutan 

keempat 
D. Endang presentasi pada urutan kedua 

 
Soal no. 26 s.d. 30 didasarkan pada bacaan 
berikut ini. 
 
Enam anggota DPRD yang tengah melakukan 
studi banding di suatu kota menginap di suatu 
hotel kecil yang mempunyai enam kamar. Tiga 
buah kamar dengan ukuran sama terletak pada 
lantai 1 dan tiga lainya terletak pada lantai 2 
yang masing-masing terletak persis di atas 
kamar pada lantai 1. Kamar pada lantai 
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1diberi nomor urut 1, 2, dan 3, dan diatas 
ketiganya masing- masing adalah kamar nomor 
4, 5, dan 6. Mengingat fasilitas yang ada pada 
masing-masing kamar dan pembagian 
pekerjaan pada keenam anggota dewan 
tersebut, maka mereka membuat batasan 
berikut:  
♦ A akan menempati kamar 2 
♦ Kamar B tidak boleh berdekatan dengan 

kamar E  
♦ Kamar A tidak boleh berdekatan dengan 

kamar C 
♦ Kamar D tidak boleh di atas atau di bawah 

kamar E 
 
26. Manakah dari pernyataan berikut ini yang 

benar? 
A. Kamar B berada di lantai 2 
B. Kamar C berada di lantai 2 
C. Kamar D berada di lantai 1 
D. Kamar F  berada dibawah kamar T 

 
27. Apabila T berada di kamr 5, Manakah dari 

pernyataan berikut ini yang benar? 
A. Kamar B berada di sebelah kamar A 
B. Kamar C berada di sebelah kamar B 
C. Kamar D berada di sebelah kamar E 
D. Kamar F berada di sebelah kamar E 

 
28.  Apabila kamar C tepat di atas kamar F, 

maka Manakah dari pernyataan berikut ini 
yang benar? 
A. Kamar B berada disebelah kamar C 
B. Kamar B berada di lantai 1 
C. Kamar D berada di lantai 2 
D. Kamar E berada di lantai 2 

 
29. Apabila D dan F keduanya berada di lantai 

1, maka pernyataan berikut ini manakah 
yang benar? 
A. B tinggal di kamar 1 
B. B tinggal di atas kamar D 
C. B tinggal di atas kamar F 
D. F tinggal di kamar 1 

 
30. Apabila kamar B berada disebelah kamar 

F, maka pernyataan berikut ini manakah 
yang benar? 
A. Kamar B tepat berada di atas kamar A 
B. Kamar C tepat berada di sebelah 

kamar B 
C. Kamar D tepat berada di bawah 

kamar C 
D. Kamar E tepat berada di atas kamar A 

 
31. Indah lebih tinggi dari Ade, dan Sulastri 

lebih pendek dari indah. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari pernyataan diatas 
adalah: 
A. Sulastri lebih tinggi dari Ade 
B. Sulastri lebih pendek dari Ade 
C. Sulastri sama tingginya dengan ade 
D. Sulastri dan Ade lebih pendek dari 

Indah 
 
32.  Semua X merupakan Y, dan semua Y 

merupakan Z. kesimpulan yang dapat 
diambil dari pernyataan diatas adalah: 
A. Tidak mungkin ada Y yang tidak 

merupakan Z 
B. Tidak mungkin ada Z yang merupakan 

X 
C. Semua Z merupakan X 
D. Semua Z merupakn Y 

 
33.  Gerakan menuju pemilikan perusahaan oleh 

serikat pekerja merupakan tahap terakhir 
dalam perkembangan dari pemilikan oleh 
manajemen ke pemilikan oleh karyawan. 
Pemilikan karyawan dapat menyelamatkan 
perusahaan yang mengalami kesulitan dan 
kerugian. 

 
      Jika pernyataan di atas benar, maka 

pernyataan berikut ini sejalan atau 
mendukung, kecuali: 
A. Perusahaan yang dimiliki oleh 

karyawan umumnya memiliki 
produktivitas lebih tinggi 

B. Pemilikan oleh karyawan 
meningkatkangaji dan upah 

C. Pemilikan oleh karyawan memungkinkan 
para karyawan memperoleh bagian 
dari laba perusahaan 

D. Pemilikan oleh karyawan memudahkan 
pemberhentian karyawan yang 
berlebihan 

 
34.  Selama tahun 1995, belanja iklan untuk 

produk makanan kalengan meningkat 
dengan 20%, sementara konsumsi makanan 
kalengan meningkat dengan 25%. 

 
      Berikut ini, jika benar, dapat menjelaskan 

kenaikan konsumsi makanan, kecuali: 
A. Harga-harga makanan kalengan 

menurun dibandingkan dengan produk 
sejenisnya 

B. Produk makanan kalengan tersedia di 
banyak toko 

C. Produksi alat pembuka kaleng 
meningkat dua kali lipat 

D. Evektivitas iklan meningkat 
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35. Monopoli ditandai oleh tiadanya atau 

menurunya persaingan (kompetisi). 
Perusahaan X menyadari bahwa 
kegiatanya berada dalam industri yang 
kompetitif. 

 
       Diantara yang berikut ini, manakah 

yang merupakan kesimpulan dari 
pernyataan diatas? 
A. Pasar perusahaan X tidak monopolistik 
B. Monopoli diartikan sebagai seorang 

penjual dalam suatu pasar  
C. Perusahaan X tidak mempunyai pesaing 

lokal 
D. Perusahaan X adalah perusahaan jasa  

 
36.  Rudi adalah seorang pengemudi mobil yang 

membahayakan. Tahun lalu ia sedikitnya 
melakukan lima pelanggaran lalu lintas. 

 
       Pernyataan berikut ini sejalan / sesuai 

denagan pernyataan di atas, kecuali: 
A. Meski tidak satupun pelanggaran lalu 

lintas yang dialamin oleh Budi, namun 
sulit untuk mengatakan bahwa Budi 
adalah pengendara yang aman. 

B. Jika Andri baru mengalami 
pelanggaran lalu lintas sebanyak 3 
kali, maka berkendara dengan andri 
lebih aman dibandingkan berkendara 
dengan Budi. 

C. Amin bukan pengemudi yang 
berbahaya karena tahun lalu baru 
mengalami 4 kali pelanggaran lalu 
lintas. 

D. Jika anda sudah tujuh kali mengalami 
pelanggaran lalu lintas, anda tergolong 
sebagai pengemudi yang berbahaya. 

  
37.  Santi bangun kesiangan. Karena itu, Ia tidak 

makan pagi. Ia menyadari bahwa Ia 
terlambat masuk sekolah., sehingga Ia lari 
sekencang mungkin dan tidak melihat ada 
lubang di tenagah jalan yang Ia lewati. Ia 
terperososk ke dalam lubang dan kakinya 
patah. Ia dibawa ke rumah sakit dan 
selama dirawat di rumah sakit, Ia dijenguk 
teman-temanya yang ingin tahu mengapa 
Santi bangun sedemikian terlambat. 

 
       Kesimpulan apakah yang dapat diambil 

dari cerita di atas? 
A. Karena Santi tidak makan pagi, maka 

Ia mengalami patah kaki 
B. Teman-teman Santi menjenguknya di 

rumah sakit karena ingin tahu mengapa 
Santi terlambat ke sekolah 

C. Santi tidak melihat lubang karena Ia 
bangun kesiangan  

D. Santi mengalami patah kaki karena Ia 
terlambat tidur pada malam 
sebelumnya 

38. Lazimnya, wirausaha dipandang sebagai 
seorang individu yang memilik dan 
menjalankan usaha kecil. Tetapi, sekedar 
memiliki dan menjalankan usaha kecil atau 
usaha besar sekalipun tidak menjadikan 
sesorang sebagai wirausaha. Jika seseorang 
adalah wirausaha sejati, maka ada produk-
produk baru yang mereka ciptakan untuk 
menjalankan usahanya. 

  
       Dari berikut ini, manakah kesimpulan 

terbaik dari paragraph di atas? 
A. Seorang pemilik perusahaan besar bisa 

merupakan seorang pengusaha 
B. Seseorang yang membangun sebuah 

perusahaan dapat dianggap sebagai 
seoarang wirausaha 

C. Wirausaha tidak memilki dan 
menjalankan usaha kecil 

D. Wirausaha adalah investor 
 
39. Ira lebih tinggi daripada Samsyul. Ali lebih 

tinggi daripada Heri. Heri lebih pendek 
daripada Gani. Samsyul dan Gani sama 
tingginya. 

 
       Jika data di atas benar, maka manakah 

dari pernyataan berikut ini yang benar? 
A. Ali lebih tinggi daripada Gani 
B. Ali lebih tinggi daripada Ira 
C. Samsyul lebih pendek daripada Ali 
D. Ira lebih tinggi daripada Heri 

 
40. Setip kota yang memilik pusat hiburan 

mempunyai ciri rawan kejahatan. Ini karena 
pusat hiburan menyebabkan adanya 
keramaian yang menarik para penjahat, 
sementara semua penjahat adalah pelaku 
kriminal. 

 
      Mana dari yang berikut ini, jika benar, tidak 

dapat disimpulkan dari pernyataan di atas? 
A. Semua penjahat adalah kriminal 
B. Semua pusat hiburan menarik penjahat 
C. Setiap kota mempunyai ciri rawan 

kejahatan 
D. Penjahat tertarik oleh adanya 

keramaian 
 
41. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, 

seoarang atlet dapat sukses sebagai atlet 
professional. 
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       Berikut ini adalah kesimpulan yang 

secara logis dapat ditarik dari pernyataan 
di atas: 
A. Jika seorang atlet berbakat dan 

bekerja keras, maka Ia akan sukses 
sebagai atlet profesional 

B. Jika seorang atlet tidak berbakat atau 
tidak bekerja keras, maka Ia tidak 
akan sukses sebagai atlet professional 

C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai 
atlet professional, maka Ia tidak 
berbakat 

D. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai 
atlet professional, maka Ia bukan 
pekerja keras 

 
42. Rahman berbadan tegap. Semua prajurit 

berbadan tegap. 
 
       Berikut ini adalah kesimpulan yang 

secara logis dapat ditarik dari pernyataan 
di atas: 
A. Rahman adlah seorang prajurit 
B. Seserang yang berbadan tegap 

pastilah prajurit 
C. Rahman berbadan tegap karena Ia 

seorang prajurit 
D. Rahman belum tentu seorang prajurit 

 
43. Jika Anda mengatur kembali huruf-huruf 

dalam NANTIGEAR, maka Anda akan 
memperoleh nama sebuah: 
A. Benua 
B. Lautan 
C. Negara  
D. Kota 

 
44. Jika Anda mengatur kembali huruf-huruf 

dalam KAFIAR, maka Anda akan 
memperoleh nama sebuah: 
A. Benua 
B. Lautan 
C. Negara  
D. Kota 

45. Jika Anda mengatur kembali huruf-huruf 
dalam TALEEBS, maka Anda akan 
memperoleh nama sebuah: 
A. Grup musik 
B. Suku 
C. Daerah 
D. Buku 

 
46. 5 [36] 7 
      8 [30] 2 
      7 [A] 4 
      Bearpakah A? 

A. 28 
B. 30 
C. 33 
D. 38 

 
47. 4*5[36] 
      8*2[80] 
      3*B[27] 
      Berapakah B? 

A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7 

 
48. Berapakah dari deretan bilangan 25 15 95 

85 71 X? 
A. 51 
B. 55 
C. 61 
D. 65 

 
49. 0,5 km + 5 hm + 0,5 dam + 100 cm = 

…dm 
A. 10.551 
B. 10.060 
C. 5.560 
D. 5.551 

 
50. Hasil panen singkong Pak Sofwan 7,5 ton. 

Sebanyak 350 kg dijual ke pasar dan 
sebanyak 2,5 kwintal dibuat tape. Berapa 
kg-kah sisa singkong Pak Sofwan? 
A. 4.690 
B. 4.650 
C. 4.950 
D. 4.920 

 
51. Apabila suatu pekerjaan diselesaikan oleh 

64 orang dalam waktu ½ hari, berapakah 
orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan tersebut dalam waktu 4 hari? 
A. 8 
B. 16 
C. 32 
D. 48 

 
52. Nilai mata kuliah Tono pada semester I yang 

lalu adalah Agama = 80; Pengantar 
Akuntansi = 85; Bahasa Indonesia = 70; 
Matematika Ekonomi = 90; Bahasa Inggris 
= 70; Pancasila = 80; Pengantar 
Perpajakan = 70. dari data tersebut, 
berapakah median dari nilai yang 
diperoleh Tono pada semester I yang lalu? 
A. 70 
B. 78 
C. 80 
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D. 90 
 
53. Ibu memiliki 3 gross sendok makan dan 2 

kodi taplak meja. Berapakah jumlah seluruh 
barang tersebut? 
A. 5 
B. 60 
C. 472 
D. 720 

 
54. Ukuran sebuah kota pada suatu peta 

adalah panjang 12 cm dan lebar 9 cm. 
Apabila peta tersebut mempunya skala 1 : 
200, luas sebenarnya dari kota tersebut 
adalah … m² 
A. 108 
B. 216 
C. 420 
D. 432 

 
55. Luas bangun persegi panjang adalah 384 

cm² dengan panjang 24 cm. Berapakah 
keliling persegi panjang tersebut? 
A. 80 
B. 40 
C. 32 
D. 16 

 
56. Perbandingan mahasiswa dan mahasiswi 

tingkat I adalah 5 : 4. Apabila jumlah 
mahasiswi adalah 120 orang, maka jumlah 
seluruh mahasiswa tingkat I adalah … orang 
A. 120 
B. 150 
C. 210 
D. 270 

 
57. Berat badan Ika adalah 37 kg. Setelah 4 

bulan, berat badanya menjadi 39,082 kg. 
Berapa persenkah kenaikan berat badan 
Ika? 
A. 5,783 
B. 5,703 
C. 5,310 
D. 4,30 

 
58. Sebuah drum penampungan air berdiameter 

112 cm dengan tinggi 125 cm. Apbila diisi 
sampai penuh, maka volume air pada drum 
tersebut adalah … liter. 
A. 1.232 
B. 123,2 
C. 12,21 
D. 1,232 

 
59. Seorang pemilik rumah ingin mengganti 

lantai kamar tidurnya yang berukuran 6 X 5 

m. Apabila Ia hendak menggantinya 
dengan ubinyang berukuran 20 cm X 20 cm. 
Berapa ubinkah yang diperlukanya? 
A. 570 
B. 750 
C. 1.200 
D. 1.220 

 
60. Seorang pedagang dalam seminggu 

membeli 0,25 ton beras dan 4,8 kuintal gula 
serta 61 kg minyak goreng. Secara 
keseluruhan berat barang yang dibeli 
pedagang tersebut selama seminggu dalah 
… kg. 
A. 791 
B. 566 
C. 359 
D. 134 

 
61. Rekor seorang tukangbatu yang memasang 

tegel untuk sebuah rumah adalah 9 jam 54-
menit dan 120 detik. Berapa menitkah 
sebenarnya waktu yang diperlukan oleh 
tukang batu tersebut untuk menyelesaikan 
pekerjaanya?  
A. 966 
B. 956 
C. 696 
D. 596 

 
62. Seorang pengrajin merencanakan untuk 

membuat beberapa tas dan keranjang dan 
bahan bambu. Jumlah kedua macam 
tersebut adalah 48 buah. Jumlah keranjang 
direncanakan tiga kali jumlah tas. 
Berapakah jumlah keranjang yang akan 
dibuat? 
A. 24 
B. 36 
C. 42 
D. 63 

 
63. Seorang pengendara sepeda motor 

menempuh 423 km dalam 5 hari. Pada hari 
pertama ditempuhnya 105 km, hari kedua 
85 km, hari ketiga 112 km dan hari 
keempat 43 km. Berapakah jarak yang 
ditempuh pada hari kelima? 
A. 58 
B. 78 
C. 85 
D. 87 

 
64. Bilangan berikut ini seluruhnya habis dibagi 

3, kecuali: 
A. 177 
B. 156 
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C. 147 
D. 128 

 
65. Bilangan kelipatan 4 yang bukan kelipatan 

6 antara 40 dengan 70 adalah: 
A. 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 
B. 44, 52, 56, 64, 68 
C. 48, 56, 60, 68 
D. 48, 56, 64, 68 

 
66. Anwar menjual 4 ekor ayam @ Rp. 25.000, 

hasil penjualanya dibagi rata dengan 4 
orang saudaranya. Berapa rupiah yang 
diterima Anwar dan saudara-saudaranya? 
Kalimat matematika dari soal tersebut 
adalah: 
A. 20.000 
B. 25.000 
C. 4 X 25.000 : 4 = n 
D. 4 X 25.000 : 5 = n 

67. Bilangan 2002 kalau ditulis dengan 
lambang bilangan romawi adalah: 
A. MCMII 
B. MCMOII 
C. MMII 
D. MMOII 

 
68. Sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin 

untuk menempuh jarak 225 km. Maka untuk 
menempuh jarak 180 km diperlukan bensin 
sebanyak … lliter. 
A. 12 
B. 27 
C. 120 
D. 270 

 
69. Untuk memeriksa sebuah mobil Erik 

memerlukan waktu 20 menit, sementara Joni 
hanya memerlukan 18 menit. Jika keduanya 
mulai memeriksa mobil pada pukul 08.00, 
kapankah pertama kali mereka akan selesai 
memeriksa mobil pada saat yang sama? 
A. Pukul 09.30 
B. Pukul 09.42 
C. Pukul 10.00 
D. Pukul 11.00 

 
70. Sebuah mobil menempuh 75% perjalanan 

dari kota A ke kota B dengan kecepatan 
rata-rata 50 km per jam. Mobil tersebut 
menempuh perjalanan sisanya dengan 
kecepatan X km per jam. Kecepatan rata-
rata untuk seluruh perjalanan adalah 40 km 
per jam . berapakah X? 
A. 10 
B. 20 
C. 25 

D. 30 
 
71. Sejenis produk dijual dengan 2 kali 

potongan (diskon) berturut-turut, yaitu 20% 
dan setelah itu 15%. Berapakah jumlah 
seluruh diskon? 
A. 30% 
B. 32% 
C. 34% 
D. 35% 

 
72. Jika sisi bujur sangkar ditambah dengan 

20%, maka luas bujur sangkar tersebut 
meningkat dengan: 
A. 44% 
B. 80% 
C. 96% 
D. 160% 

 
73. Dari 100 orang, 40 orang lulus dari SMU X, 

65 orang lulus Universitas Y dan 30 orang 
tinggal di kota Z. berapakah jumlah 
maksimum dari kelompok ini yang bukan 
lulusan dari SMU X, bukan lulusan dari 
Universitas Y,dan tidak bertempat tinggal di 
kota Z? 
A. 15 
B. 35 
C. 65 
D. 85 

 
74. Pada permulaan pekerjaan tertentu, counter 

pada sebuah mesin fotokopi menunjukkan 
angka 1254. pada akhir pekerjaan 
tersebut, counter menunjukkan angka 2334. 
Jika waktu untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut adalah 30 menit, berapakah 
kecepatan rata-rata per detik mesin 
fotokopi itu beroperasi? 
A. 0,6 
B. 1,1 
C. 6 
D. 36 

 
75. Sebuah sekolah dasar pada hari pertama 

tahun ajaran mempunyai 612 murid. Selama 
tahun ajaran, 31 murid pindah ke sekolah 
lain. Jika pada akhir tahun ajaran sekolah 
tersebut mempunyai 654 murid, berapakah 
murid baru yang masuk selama tahun 
ajaran? 
A. 11 
B. 42 
C. 73 
D. 84 
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76. Jika X adalah bilangan genap, manakah di 

bawah ini yang harus merupakan bilangan 
ganjil? 
I. 3x + 1 
II. 5x² + 2 
III. (x + 1)² 

       A.   Hanya I 
       B.   Hanya III 

C. Hanya I dan II 
D. Hanya I dan III 

 
77. Seorang petugas penjualan memperoleh 

gaji minimum mingguan Rp. 210.000,- 
ditambah komisi sebesar 10% dari 
penjualan diatas Rp. 3.000.000,- yang 
dicapai selama seminggu. Jika petugas 
tersebut mengharapkan untuk memperoleh 
penghasilan Rp. 370.000,- untuk sutu 
minggu, berapakah jumlah minimum 
penjualan yang harus dicapainya selama 
seminggu? 
A. Rp.1.600.000 
B. Rp.3.700.000 
C. Rp.4.600.000 
D. Rp.6.700.000 

 
78. Seorang wisatawan berangkat dengan 

pesawat terbang dari Jakarta menuju 
Jayapura. Pesawat lepas landas dari 
bandara Jakarta pada pukul 20.00 waktu 
setempat dan mendarat di bandara 
Jayapura pukul 06.00 waktu setempat. Jika 
selama penerbangan tersebut pesawat 
singgah di bandara Surabaya dan 
Makassar masing-masing selama 30 menit, 
berapa jamkah lama seluruh perjalanan 
tersebut? 
A. 9 
B. 10 
C. 11 
D. 12 

 
79. Dalam suatu deret bilangan, setiap bilangan 

setelah bilanganpertama adalah 1/3 dari 
bilangan yang mendahuluinya. Jika 
bilangan ke-5 dalam deretan tersebut 
adalah 3, berapakah bilangan ke-2? 
A. 1/3 
B. 1 
C. 27 
D. 81 

 
80. Sepuluh tahun yang lalu usia Herman adalah 

1/3 dari usia sekarang. Lima belas tahun 
yang akan datang perbandingan antara 
usia Hardi dan usia Herman adalah 3 : 5. 

Berapa tahunkah usia Hardi 5 tahun yang 
akan datang? 
A. 15 
B. 20 
C. 30 
D. 40 

 
81. Perbandingan (rasio) antara pegawai laki-

laki dan perempuan dalam sebuah kantor 
adalah 8 : 7. Diantara yang berikut ini 
manakah yang tidak mungkin merupakan 
jumlah pegawai di kantor tersebut? 
A. 15 
B. 75 
C. 85 
D. 90 

 
82. B dan C adalah titik-titik pada sebuah garis 

lurus AD. Jika AB = BC = CD, berapa 
persenkah AD dari AC? 
A. 50% 
B. 66,67% 
C. 133,33% 
D. 150% 

 
83. Setelah membeli tripleks yang berbentuk 

bujur sangkar (Luas 169 m²), rahmat harus 
memotongnya 2 m pada salah satu sisinya 
agar secara tepat menutup sisi sebuah 
dinding tembok. Berapakah luas dinding 
tersebut? 
A. 117 m² 
B. 121 m²  
C. 143 m² 
D. 165 m² 

 
84. Alas sebuah segitiga sama kaki adalah 16 

cm dan masing-masing sisinya 10 cm. 
Berapakah luas segitiga ini? 
A. 24 cm² 
B. 36 cm² 
C. 48 cm² 
D. 50 cm² 

 
85. Jika xy = 5 dan x² + y² = 7, maka: 

A. (x + y)² lebih besar daripada 17 
B. (x + y)² lebih kecil daripada 17 
C. (x + y)² sama dengan 17 
D. Tidak dapat ditentukan hubunganya 

 
86. Tuan kaya membeli 50 ekor sapi senilai Rp. 

600.000 per ekor, dan 2 bulan kemudian 
membeli 25 ekor sapi seharga Rp. 560.000 
per ekor. Jika tuan kaya menghendaki 
harga rata-rata sapinya Rp. 580.000 per 
ekor, berapakah harga per ekor yang harus 
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dibayar untuk membeli 25 ekor sapi 
tambahan? 
A. Rp. 530.000 
B. Rp. 540.000 
C. Rp. 550.000 
D. Rp. 560.000 
 

87. Untuk mencetak majalah 1.000 eksampler 
pertama diperlukan biaya Rp. X per 
eksampler dan Rp. Y untuk mencetak 
eksampler berikutnya. Jika Z adalah lebih 
besar dari 1.000, berapakah biaya untuk 
mencetak majalah sebanyak Z eksampler? 
A. 1.000x + xy 
B. 1.000(z – x) + xy 
C. 1.000(z – y) + xz 
D. 1.000(x – y) + yz 

 
88. Sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km 

dengan 1 liter bensin ketika mobil dipacu 
dengan kecepatan 50 km per jam. Jika 
mobil berkecepatan 60 km per jam, maka 
jarak yang dapat ditempuh hanya 80%-
nya. Berapakah bensin yang diperlukan 
untuk menempuh jarak 120 km dengan 
kecepatan 60 km per jam? 
A. 6.4 liter 
B. 8 liter 
C. 9.6 liter 
D. 10 liter 

 
89. Suatu botol berisi 4 liter minyak goring. Satu 

botol minyak dijual seharga 12.000 dan 1 
liter minyak dijual seharga 5.000. seorang 
pedagang memiliki 6 warung dan setiap 
warung membutuhkan 5 liter minyak. 
Berapakah jumlah minimum yang harus 
dikeluarkan oleh pedagang tersebut untuk 
membeli minyak goreng agar mencukupi 
kebutuhanya? 
A. 84.000 
B. 94.000 
C. 96.000 
D. 102.000 

 
90. Ada 3 jenis tiket yang tersedia untuk sebuah 

pertunjukan musik : VIP Rp. 25.000; kelas I 
Rp. 12.000 dan kelas II Rp. 9.000. dalam 
pertunjukan tersebut, sejumlah P tiket kelas I, 
B tiket kelas II, dan R tiket kelas VIP yang 
terjual. Dari yang berikut ini,manakah yang 
menunjukan presentase hasil penjualan tiket 
kelas I? 
A. 100 x [P/(P + B + R)]  
B. 100 x [12P/(12P + 9B + 25R)] 
C. 12P/(12P + 9B + 25R)  
D. 100 x [(9B + 25R)/(12P + 9B + 25R)]   

 
91. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatasi 

masalah-masalah ekonomi. Manakah yang 
termasuk kebijakan fiskal? 
A. Menaikan tingkat suku bunga  
B. Menaikan jumble subsidi 
C. Membuka luas kesempatan penanaman 

modal 
D. Memberlakukan system padat karya 

 
92. Pilihlah urutan asset-aset di bawah ini 

berdasarkan likuiditasnya! 
A. Uang, cek, piutang, persediaan bahan 

baku, persediaan barang jadi 
B. Uang, cek, persediaan barang jadi, 

piutang, persediaan bahan baku  
C. Uang, cek, persediaan bahan baku, 

persediaan barang jadi, piutang 
D. Uang, cek, piutang, persediaan barang 

jadi, persediaan bahan baku 
 
93. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya 

diperjualbelikan di bursa efek disebut: 
A. Perusahaan sendiri 
B. Perusahaan umum  
C. Perusahaan terbatas 
D. Perusahaan publik 

 
 94. Beberapa perusahaan yang sejenis 

melakukan perjanjian untuk membagi 
wilayah penjualan masing-masing 
produknya. Perjanjian tersebut membentuk: 
A. Sindikat 
B. Monopoli 
C. Kartel 
D. Oligopoly 

 
95. Komunikasi kadang-kadang tidak efektif. 

Sebagian oleh gangguan saluran 
keanggotaan MPR terdiri dari hasil pemilu 
dan bukan pemilu. Untuk DPR masa 
sekarang terdiri dari: 
A. Semua hasil pemilu 
B. Semua bukan hasil pemilu 
C. Sebagian hasil pemilu dan sebagian 

diangkat 
D. Jawaban a, b, c tidak ada yang benar 

 
96. Presiden sebagai kepala pemerintahan 

dapat mengeluarkan peraturan pemerintah. 
Dalam hal ini … 
A. Peraturan pemerintah ini tidak perlu 

mendapat persetujuan DPR 
B. Peraturan pemerintah ini harus 

mendapat persetujuan DPR 
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C. Peraturan pemerintah ini harus 
mendapat persetujuan DPR pada masa 
sidang berikutnya 

D. Peraturan pemerintah ini harus 
mendapat persetujuan MPR 

 
97. Dengan diberlakukanya Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah 
maka 5 urusan yang masing-masing 
ditangani pemerintah pusat belum 
diserahkan ke daerah. Diantara urusan-
urusan tersebut adalah … 
A. Keuangan , Peradilan, Agama 
B. Keuangan , Peradilan, Pendidikan 
C. Agama, Perhubungan, Keuangan 
D. Pendidikan, Perhubungan, Peradilan 

 
98. Konflik India dan Pakistan bersumber pada 

daerah Khasmir. Penyebab konflik tersebut 
adalah … 
A. Perbedaan agama 
B. Kerajaan di Khasmir beragama hindu 

seadang rakyatnya mayoritas 
beragama islam 

C. Kerajaan di Khasmir beragama islam 
seadang rakyatnya mayoritas 
beragama hindu 

D. India dan Pakistan ingin menguasai 
sumber alam yang ada di Khasmir 

 
99. Masyarakat ekonomi eropa sudah 

memberlakukan mata uang Euro. Negara 
mana yang belum memberlakukanya? 
A. Prancis 
B. Jerman 
C. Inggris 
D. Spanyol 

 
100. Dalam hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dalam rangka otonomi daerah dikenal 
adanya DAU. DAU adalah … 
A. Dana dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah 
B. Dana dari pemerintah pusat untuk 

membiayai proyeknya sendiri 
C. Sumbangan dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat 
D. Dana pemerintah daerah untuk 

membiayaiproyenya sendiri 
 
101. Piala Thomas diberikan dalam kejuaraan 

bulu tangkis beregu putra. Di kota 
manakah piala Thomas terakhir 
diperebutkan? 
A. Guangzhou 

B. Kuala Lumpur 
C. Sanghai 
D. Taipei 

 
102. Tumbuh-tumbuhan apa yang sekarang ini 

sedang menjadi topik pemberitaan 
karena setelah diteliti ternyata 
mempunyai kasiat yang besar bagi 
kesehatan tubuh? 
A. Daun sirih 
B. Kunyit putih 
C. Mengkudu  
D. Jahe gajah 

 
103. Tim sepak bola prancis adalah tim ke … 

yang tersingkir dalam putaran pertama 
kejuaraan piala dunia sejak 36 tahun 
terakhir. 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 
104. Menteri keuangan dalam Kabinet Gotong 

Royong adalah … 
A. Bambang Sudibyo 
B. Bambang kesowo 
C. Bambang Subiyanto 
D. Budiono 

 
105. Perubahan UUD 1945 yang telah 

ditetapkan oleh MPR RI sampai saat ini 
adalah perubahan … 
A. Pertama 
B. Pertama dan kedua 
C. Pertama, kedua dan ketiga  
D. Pertama, kedua, ketiga dan keempat  

 
106. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 

Agustus 1945, Republik Indonesia telah 
memberlakukan / memiliki UUD sebanyak 
A. Satu 
B. Dua 
C. Tiga 
D. Empat 

 
107. Jumlah negara yang berbatasan darat 

dengan Indonesia adalah… 
A. Dua 
B. Tiga 
C. Empat 
D. Lima 

 
108. Jumlah Provinsi yang ada di Pulau Jawa 

adalah… 
A. Tiga  
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B. Empat 
C. Lima 
D. Enam 

 
109. Pulau yang terkenal dengan aspalnya 

adalah… 
A. Bangka  
B. Buton  
C. Belitung 
D. Bitung 

110. Daerah yang terkenal sebagai penghasil 
intan di Indonesia adalah… 
A. Madura 
B. Mataram 
C. Martapura 
D. Mahakam 

 
111. Indonesia telah berhasil merebut Piala 

Thomas sebanyak… 
A. 11 kali 
B. 12 kali 
C. 13 kali 
D. 14 kali 

112. Pelukis Indonesia yang pernah lama hidup 
di Eropa adalah… 
A. Affandi 
B. Basuki Abdullah 
C. Raden Saleh 
D. Sujoyono 

 
113. Lagu kebangsaan Indonesia Raya 

pertama kali diperdengarkan di muka 
umum (dalam suatu forum) pada… 
A. 20 Mei 1908 
B. 28 Oktober 1928 
C. 22 Desember 1928 
D. 17 Agustus 1945 

 
114. “Layar Terkembang” pertama kali dikenal 

sebagai judul sebuah… 
A. Buku roman 
B. Lagu keroncong 
C. Film drama 
D. Cerita pendek 

 

115. “Mutiara dari Selatan” adalah julukan 
yang pernah diberikan kepada 
seorang… 
A. Pemain film 
B. Pemain sinetron 
C. Penyiar TV  
D. Penyanyi popular 

 
116. Diantara negara-negara berpenduduk 

terbesar di dunia, Indonesia menempati 
urutan… 
A. Ketiga  
B. Keempat 
C. Kelima 
D. Keenam 

117. Setelah UU Otonomi Khusus Papua 
berlaku, jumlah provinsi di Indonesia 
adalah… 
A. 26 
B. 28 
C. 30 
D. 32 

 
118. Kebangkitan Nasional Indonesia ditandai 

dengan berdirinya organisasi… 
A. Budi Utomo 
B. Taman Siswa 
C. Serikat Dagang 
D. Perhimpunan Indonesia 

 
119. Kerajaan Islam pertama di Indonesia 

adalah kerajaan… 
A. Demak 
B. Banten 
C. Samudra pasai 
D. Mataram 

 
120. Keseluruhan daerah Indonesia sebelah 

barat disebut… 
A. Pasundan 
B. Dangkalan sunda 
C. Dangkalan sahul 
D. WIB 
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Dari Revolusi Hijau ke Revolusi Biru 
 

 Oleh: 
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Restrukturisasi perbankan dan kebijakan moneter merupakan keharusan, tetapi hanya bersifat 
jangka pendek. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, persoalan-persoalan ekonomi nasional 
hanya dapat diselesaikan jika sektor riil pulih dan bergerak naik. Tanpa kebijakan tersebut, usaha-
usaha pemulihan ekonomi akan sulit tercapai. 
 Persoalan selanjutnya, bagaimana menggerakkan sektor riil warisan krisis ekonomi yang serat 
dengan problem structural dan daya saing rendah. Tidaklah tepat bila pemerintah menggulirkan 
kebijakan, misalnya, merestrukturisasi sektor riil dengan hanya me-recovery industri-industri atau sektor 
usaha yang menyebabkan krisis, seperti industri-industri hasil kebijakan industri substitusi impor 
(Industry substitution import-ISI) dengan biaya ekonomi tinggi (High Cost Economy), bersifat 
assembling, dan membutuhkan proteksi serta subsidi. 
 
Entry Point Strukturisasi 
 ”Entry Point” pemerintah dalam membangun ekonomi, khususnya menggerakkan sektor riil 
adalah mencari sektor pertumbuhan yang merupakn keunggulan komparatif dan kompetitif bangsa. 
Sektor seperti ini pada dasarnya merupakan kekayaan sumber daya alam di dalam negeri, seperti 
pertanian, kelautan, dan perikanan (KP), pariwisata, kehutanan, dan bahan mineral. 
 Diantara sektor-sektor itu, KP merupakan sektor yang belum dimanfaatkan secara optimal 
bagi pembangunan. Ironisnya, justru sumber daya ini lebih banyak dinikmati pihak asing, dan negara 
menderita kerugian 1,9 milyar dolar AS setiap tahunya. 
 Meski berpotensi besar, sektor KP memiliki sejumlahkendala dan hambatan dalam 
pengembangan dan pengolahanya. Secara mikroteknis, keterbatasan infrastruktural, aliran investasi 
atau modal, rendahnya inovasi teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi 
factor penghambat untuk memanfaatkan, sedangkan kebijakan ekonomi makro, politik, hokum dan 
kelembgaan yang tidak kondusif bagi pembangunan KP merupakan hambatan makrostruktural. 
 Selama ini kedua masalah ini belum dapat dipecahkan, potensi KP ibarat “raksasa tidur”itu, 
hanya menjadi “harta karun” yang mubazir. Dibutuhkan pendorong besar (big-push) untuk mengatasi 
masalah yang menjadi hambatan pemanfaatan potensi KP. 
 Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan sebuah kemauan politik (politic will) yang 
diwujudkan-misalnya-dalam sebuah gerakan nasional semacam revolusi biru. Gerakan nasional 
semacam ini sepeerti revolusi hijau terbukti pernah sukses mengantarkan Indonesia sebagai negara 
swasembada pangan. Namun, revolusi biru tidak akan dan tidak mungkin mengikuti pola revolusi 
hijau, mengingat perbedaan-perbedaan yang mendasar. 
 
Revolusi Hijau 
 Pada dasarnya, konsep revolusi hijau yang di Indonesia dikenal sebagai gerakan Bimas, 
adalah program nasional untuk meningkatkan hasil pangan, khususnya swasembada beras. Tujuan 
tersebut dilatarbelakangi “mitos” bahwa beras adalah komoditas strategis baikditinjau dari kacamata 
ekonomi, politik maupun sosial. Gerakan Bimas berintikan tiga komponen pokok, yaitu penggunaan 
teknologi yang sering disebut pancausaha tani, penerapan kebijakan harga, baik untuk sarana 
produksi dan hasilnya, maupun adanya dukungan kredit dan infrastruktur. 
 
Revolusi Biru 
 Belajar dari keberhasilan dan kegagalan revolusi hijau dan factor lingkungan strategis saat 
ini, gerakan nasional revolusi biru harus dirumuskan dalam blue print pemerataan dan kelestarian 
lingkungan untuk pertumbuhan.  
 Pertama, visi dari gerakan revolusi adalah strategi pengembangan aquabisnis berbasis 
masyarkat dan berwawsan lingkungan.  
 Kedua, pertumbuhan produksi dan revolusi biru dilakukan dengan mengikat kerja sama 
antara nelayan tradisional yang menjadi target pemberdayaan dengan kalangan pengusaha swasta. 
 Ketiga, gerakan revolusi biru juga tidak dapat mengandalkan pemerintah.untuk menerapkan 
kebijakan harga seperti halnya dalam gerakan Bimas. Sudah tidak mungkin bagi pemerintah untuk 
menjalankan kebijakan ini karena sumber keuangan pemerintah yang terbatas, orientasi keduanya 
pun berbeda. 

Keempat, menyangkut aspek ketersediaan sumber daya karena pembangunan yang 
diharapkan adalah pembangunan yang berkelanjutan. 
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(Dikutip dari harian kompas 1 April 2002, halaman 32)  
 
121. Ekonomi nasional hanya dapat 

diselesaikan jika sektor riil pulih dan 
bergerak naik. Dalam hal ini pemerintah 
harus mencari sektor pertumbuhan 
keunggulan komparatif dan kompetitif 
bangsa, yaitu … 
A. Pariwisata 
B. Kehutanan dan mineral 
C. KP 
D. A, B, dan C  

122. Sektor yang belum dimanfaatkan secara 
optimal dalam pembangunan adalah 
sektor KP itu sendiri. Sektor yang termasuk 
KP adalah … 
A. Kelautan 
B. Mineral 
C. Perikanan 
D. Pertanian 

 
123. Hambatan makrostruktural dalam 

pembangunan KP yang sangat dirasakan 
dewasaini adalah sebagai tercantum di 
bawah ini, kecuali … 
A. Kelembagaan 
B. Hukum 
C. SDM 
D. Politik 

 
124. Inti “revolusi hijau” yang pernah 

dilaksanakan pemerintah berintikan … 
A. Gerakan Bimas 
B. Restrukturisasi perbankan 
C. Recovery industri / sektor usaha yang 

menyebabkan krisis 
D. Aliran investasi / modal yang 

dipermudah 
 
125. Berdasarkan kesuksesan dan kegagalan 

revolusi hijau, gerakan revolusi biru harus 
dirumuskan dalam blue print pemerataan 
dan lingkungan untuk pertumbuhan, 
dengan syarat-syarat sebagai berikut, 
kecuali … 
A. Strategi pengembangan aquabisnis 
B. Kerjasama antara nelayan tradisional 

dan pengusaha swasta 
C. Ketersediaan sumber daya manusia 
D. Penerapan kebijakan harga dan 

pemerintah 
 
126. Penulisan kata-kata di bawah ini salah 

menurut EYD, kecuali … 
A. “entry point”, recovery, industry, 

political will 

B. entry point, recovery, industry, political 
will 

C. entry point, recovery, industry, 
“political will” 

D. entry point, “recovery”, “industry”, 
political will 

 
127. Penulisan kata Dari dan ke yang terdapat 

dalam judul “Dari Revolusi Hijau ke 
Revolusi Biru” berdasarkan kaidah 
penulisan bahasa Indonesia … 
A. Tidak benar karena kata Dari 

merupakan kata depan 
B. Tidak benar karena kata ke ditulis 

dengan huruf kecil 
C. Sudah benar 
D. Benar kalau huruf d pada kata Dari 

ditulis dengan huruf kecil 
 
128. Pemakaian kata depan yang tepat 

terdapat pada kalimat di bawah ini. 
A. Dalam pertemuan dengan para dosen, 

membicarakan ketidak – disiplinan 
sebagian mahasiswa 

B. Di negara kita memerlukan bantuan 
dari negara asing 

C. Pada hari yang sama mengadakan tes 
untuk calon mahasiswa 

D. Dengan meningkatnya peredaran 
obat-obat terlarang, diperlukan 
penanganan yang intensif baik dari 
pemerintah, maupun dari masyarakat 

 
129. Penulisan alamat yang logis dan benar 

dalam surat resmi ialah seperti berikut … 
A. Yth. Direktur STAN 

Kampus Jurangmangu 
Jalan Ceger Raya 
Tangerang, Banten 

 
B. Yth. Direktur STAN 

Kampus Jurangmangu 
Jalan Ceger-Raya 
Tangerang-Banten 

 
C. Yth. Direktur S.T.A.N. 

Kmpus Jurangmangu 
Jalan Ceger Raya 
Tangerang Banten 

D. Yth. Bapak Direktur STAN. 
Kampus Jurangmangu 
Jalan Ceger Raya 
Tangerang, Banten 
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130. Dalam bahasa Indonesia, bentuk kata di 

bawah ini tidak baku, kecuali … 
A. pen-struktur-an, pem prakarsa, pra 

peradilan, paskapanen 
B. pen-struktur-an, pem-prakarsa, pra- 

peradilan, pasca-panen 
C. penyetrukturan,pemrakarsa,praperadi

lan, pasca panen 
D. penstrukturan, pemrakarsa, 

praperadilan, pascapanen 
 
131. Pembentukan kata di bawah ini tidak 

sesuai dengan pedoman pengambilan 
kata-kata asing ke dalam bahasa 
Indonesia, kecuali … 
A. setandarisasi, imun-isasi, global-isasi, 

klasivikasi 
B. standarisasi, imunisasi, globalisasi, 

klasifikasi 
C. standarisasi, imunnisasi, globallisasi, 

klasivikasi 
D. setandarisasi, immunisasi, globalisasi, 

kelasifikasi 
132. Pemakaian kata yang tidak boros 

(mubazir) terdapat pada kalimat … 
A. Agar dapat berbahasa Indonesia 

yang benar kita harus menguasai 
kaidahnya. 

B. Kita harus menguasai kaidah bahasa 
Indonesia agar supaya dapat 
berbahasa dengan baik 

C. Daftar-daftar nama peserta sepak 
bola dunia telah disebarluaskan ke 
masyarakat 

D. Demi untuk kecermatan berpikir, mari 
kita tingkatkan mutu pemakaian 
bahasa Indonesia 

 
133. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 

terdapat dalam UUD 1945 … 
A. Pasal 26 
B. Pasal 27 
C. Pasal 35 
D. Pasal 36 

 
134. Pemakaian huruf kapital di bawah ini 

salah, kecuali … 
A. Dia bekerja sebagai Perawat di 

rumah sakit medistra sejak tahun 1995 
B. Dia bekerja sebagai perawat di 

rumah sakit Medistra sejak tahun 
1995 

C. Dia bekerja sebagai perawat di 
Rumah Sakit Medistra sejak tahun 
1995 

D. Dia bekerja sebagai Perawat di 
Rumah Sakit Medistra sejak tahun 
1995 

 
135. Kalimat topik yang baik (ideal) dalam 

sebuah paragraf adalah kalimat … 
A. Yang luas (panjang) 
B. Yang panjang dan lebih merinci 
C. Yang sederhana, umum dan tidak 

berbelit-belit 
D. Majemuk bertingkat 

 
136. Kalimat-kalimat di bawah ini merupakan 

rangkaian kalimat yang terdapat dalam 
sebuah paragraf. Akan tetapi, susunan 
kalimat itu tidak tepat. 
(1) Oleh sebab itu, peranan masyarakat 

sangat diharapkan demi lanvarnya 
upacara peringatan itu 

(2) Pada dasarnya, penyelenggaraan 
peringatan hari kemerdekaan yang 
diadakan oleh Karang Taruna bersifat 
gotong royong 

(3) Dengan demikian, kerja sama pemuda 
dan masyarakat terlihat dalam wujud 
yang nyata 

 
Urutan yang benar adalah … 
A. (1), (2), (3) 
B. (1), (2), (3) 
C. (1), (3), (2) 
D. (2), (1), (3) 

 
137.  Karena objek penelitian terlampau luas, 

maka pengumpulan data dibatasi pada 
daerah pertokoan. 

  
 Kalimat di atas belum efektif karena … 

A. Adanya tanda koma  
B. Adnya kata maka 
C. Anak kalimat mendahului induk 

kalimat 
D. Kalimat ini bukan kalimat tunggal 

 
138. Ejaan kalimat berikut ini salah, kecuali … 

A. Kami bekerja di departemen 
Keuangan  

B. Pesta perkawinanya dihadiri para 
Mentri 

C. Mereka tinggal di Jalan Diponegoro 
59. Jakarta 

D. Pameran itu dibuka oleh Mentri 
Pendidikan Nasional Malik Fajar 

 
139. Pemenggalan suku kata di bawah ini 

benar, kecuali … 
A. in-stru-men 
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B. be-la-jar 
C. cap-lok 
D. akh-lak 

 
140. Penulisan di bawah ini salah, kecuali … 

A. Dalam Surat Kabar Media Indonesia 
terdapat berita pembunuhan massal 
di Jakarta 

B. Dalam surat kabar Media Indonesia 
terdapat berita pembunuhan massal 
di Jakarta 

C. Dalam surat kabar Media Indonesia 
terdapat berita pembunuhan massal 
di Jakarta 

D. Dalam Surat Kabar Media Indonesia 
terdapat berita pembunuhan massal 
di Jakarta 

 
141. Penulisan kata-kata yang digarisbawahi 

dalam kalimat berikut ini semuanya benar, 
kecuali … 
A. Polisi itu selalu mengawasi gerak-

gerik penjahat yang sedang 
diincarnya 

B. Amerika Serikat sedang 
mengujicobakan pesawat yang baru 
selesai dibuatnya 

C. Pemerintah RI sedang melakukan 
kerjasama ekonomi dengan 
pemerintah Singapura 

D. Setiap mahasiswa dituntut berperilaku 
sopan terhadap dosenya 

 
142. Pemakaian titik (.) di bawah ini semuanya 

salah, kecuali … 
A. Ia bukan lulusan FEUI, melainkan 

llulusan STAN. 
B. Jakarta, 23 Juli 2002. 
C. Meemsyarakatkan suku terasing 

adalah salah satu tugas Departemen 
Sosial R.I. 

D. Lihat halaman 2.345 dan seterusnya. 
 
143. Penulisan bentuk kata di bawah ini semua 

salah, kecuali … 
A. Dua kesebelasan itu akhirnya sepakat 

untuk bertanding-ulang walaupun 
jadwalnya belum ditentukan 

B. Dua kesebelasan itu akhirnya sepakat 
untuk bertandingulang walaupun 
jadwalnya belum ditentukan 

C. Dua kesebelasan itu akhirnya sepakat 
untuk bertanding ulang walaupun 
jadwalnya belum ditentukan 

D. Dua kesebelasan itu akhirnya sepakat 
untuk bertanding ulang walaupun 
jadualnya belum ditentukan 

 
144. Penulisan daftar pustaka yang benar 

adalah... 
A. Sumitro Djojohadikusumo 1992. 

“Prospek Ekonomi Indonesia”. 
Dalam Berita Buana Kamis, 4 
April 1992 Jakarta. 

B. Sumitro Djojohadikusumo 1992. 
Prospek Ekonomi Indonesia. Dalam 
Berita Buana Kamis, 4 April 1992 
Jakarta. 

C. Djojohadikusumo, Sumitro. 1992. 
“Prospek Ekonomi Indonesia”. 
Dalam Berita Buana, 4 April 
1992. Jakarta. 

D. Djojohadikusumo, Sumitro. 1992. 
Prospek Ekonomi Indonesia. Dalam 
Berita Buana, 4 April 1992. 
Jakarta. 

145. Berikut ini bukan merupakan kalimat, 
kecuali … 
A. Mendirikan pabrik baja di Cilegon. 
B. Dalam ruangan itu membutuhkan tiga 

buah kursi. 
C. Berenang itu menyehatkan kita. 
D. Seminar untuk memperoleh masukan 

tentang kontroversi amandemen UUD 
1945. 

 
146. Kalimat yang penyusunanya (strukturnya) 

sesuai dengan kaidah adalah … 
A. Kertas pertama kali ditemukan di 

negeri Cina. 
B. Selama enam ratus tahun tidak keluar 

dari daerah Cina. 
C. Setelah dipelajari caranya, kemudian 

baru dibuat di Indonesia.  
D. Akhirnya bisa masuk dan dipasarkan 

di Indonesia. 
 
147. Tentukan mana kalimat berikut ini yang 

mempunyai keterangan. 
A. Mereka sedang membicarakan masa 

lalunya. 
B. Pejabat itu berkata bahwa OPEC 

tidak dapat menurunkan produksinya 
minyaknya. 

C. Semua barang-barang itu mereka 
temukan juga. 

D. Peralatanya tampak megah. 
 
148. Kata activity diserap ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi ... 
A. aktiviti 
B. aktivitas 
C. aktifitas 
D. aktifiti 
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149. Berikut ini yang merupakan kalimat 

adalah... 
A. Penyanyi yang berwajah tampan itu 

tampil sangat memukau 
B. Ayahnya di Surabaya beberapa hari 

untuk keperluan dinas 
C. Tetangganya yang paling kaya 

membantu pembangunan masjid itu 

D. Kakaknya adalah wartawan majalah 
Tempo  

 
150. Dalam rapat itu membahas kemungkinan 

pembukuan bank di desa-desa. Kalimat ini 
tidak benar karena … 
A. tidak berpredikat 
B. tidak bersubyek 
C. tidak berobjek 
D. tidak berketerangan 

 
 

BAGIAN KETIGA 
TES BAHASA INGGRIS 
(Nomor 151 s.d. 200) 

 
Soal no. 151 s.d. 157 mengacu pada bacaan berikut 
 

PREPARED FOR THE WORST 
 
 Just outside Yokohama stdium, several hundred policemen stare down the cord. “Quite down”, 
booms a voice, in English, Spanish and Japanese, over the laudspeaker. “Disperse immediately”. Some 
50 screaming “hooligans”, faces painted and armed with burning wooden sticks, throw chairs back at 
the front line. Firecrackers explode all around. An electric billboard flickers the same warning. The 
rioters grow only more threatening. Suddenly water cannons appear, and within minutesthe last 
persistent “thug” is knocked to the ground. Another Japanese dress rehearsal for World Cup 2002 has 
ended in success- and without casualities. 
 As Asia opens its aims to the world’s best teams and nearly 1 million of their supporters is 
keeping another set of arms firmly braced to combat hooliganism. Faering a repeat of Marseilles 
1998, where nearly 50 were arrested and 30 injured in clashes between England and Tunisia 
supporters, Japan and Suouth Korea have taken every precaution. But while South Korea has decades 
of experience in quelling aggressive demonstrations including rampant pro-democracy rallies in the 
980s-Japan has virtually had to learn from scratch. To add to its troubles, Japan was the unlucky 
winner chosen to host England, the teams most infamaous for its hooligans. 
 So far, the crash course has gone well. Since 1998 Japanese officials have toured Europe and 
South America, consulting top football authorities to lern how to fight the game’s main malady and to 
train in the art of “spotting” locating potential troublemakers in a crowd of football supporters. And 
the best in the world are lending a hand; about 100 of the world’s top spotters from 4 different 
countries are expected to attend World Cup 2002 to assist local authorities. 
 

(Beith & Takayama, Newsweek, June 3rd, 2002) 
 
151. The crash mentioned in paragraph 1 … 

A. is in actual event in Yokohama 
B. is an outrageous moment ever 

happened in Japan 
C. is a rehearsal prepared for World 

Cup 2002 
D. was unsuccessful precaution for World 

cup 2002 
 
152. Japan … to host England. 

A. has deliberately chosen 
B. was unfortunately given a chance  
C. is practically experienced  
D. is the winner of all 

 

153. Japan and South Korea have to take 
every precaution because … 
A. they want to educate the public 
B. they don’t want to repeat the tragedy 

four years ago 
C. they want to warn all hooligans 
D. they are not confident enough to be 

the host of world Cup 2002 
 
154. How many casualities in clashes between 

England and Tunisia supporters in 1998? 
A. 50 
B. 30 
C. 80 
D. none of the above 
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155. Spotting means … 

A. to become a good host for World Cup 
2002 

B. to arrest football troublemakers that 
could potentially become hooligans 

C. to combat hooliganism during a 
football match 

D. to locate potential troublemakers in a 
crowd of football supporters 

156. Which term in the text refers to hooligan’s 
very bad reputation? 
A. Thug 
B. Rampant 
C. Infamous 
D. Malady 

 
157. If everything in the text is true, then the 

police officers should be careful to 
confiscate things upon entry to a football 
match, except … 
A. knives 
B. bottles 
C. T-shirt 
D. long umbrellas 

Soal no. 158-161 mengacu pada bacaan berikut. 
 
 
 
 
  
 
 
  
      
 
 
  
 
  
 
 
  
158. A canteen assistant will get net salary 

about … per month. 
A. $565 
B. $585 
C. $505 
D. $485 

 
159. From the advertising, we know that … 

A. no experience is OK to apply 
B. only cook is required 
C. only experience aplicant in cooking is 

required 
D. only diploma grduate should apply 

 

160. According to the advertising … 
A. You must send yor application to the 

factory in formal writing 
B. Tou have to come and hand over your 

application  
C. You can make appointment for 

interview by phone  
D. Fax your application immediately 

 
161. We can conclude that … 

A. Take this job and you will work like a 
dog 

B. You have no time to take any courses 
because you are very busy 

C. Saturday & Sunday will be hard days 
for working 

D. You can still play football every 
afternoon with your friends 

 
Part Two: Strcture and Usage 
 
Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk mengisi 
titik-titik. 
 
162. Efi was shocked as though … 

A. She saw a ghost 
B. She has seen a ghost 

Canteen Assistant Wanted… 
 

A reliable hard working person, 
preferably with cooking experience, is 
required to assist in the canteen of our 
modern expanding factory. Hours will 
be 8.30 am – 2 pm, Monday – Friday. 
We offer $5820 p.a. plus commission 
$20 per week and good working 
condition. Ring or write to: 
 
  Mr.Sasmita. 
  W & E STAN Ltd. 
  Bintaro Raya Sector 7 
  Jakarta, Telp. 7361655 

C. She had seen a ghost 
D. She was seeing a ghost 

 
163. I would rather they … their obligation 

right now. 
A. pays 
B. has paying 
C. paid  
D. pay 

 
164. Linda is considering … to the Deep 

Purple’s concert 
A. not going 
B. not go 
C. not to go 
D. not goes 

 
165. If Jack’s wife wont agree to sign the 

papers,  
A. neither won’t he 
B. neither he will 
C. He won’t neither 
D. neither will he 

 
166. Could you please tell me … 

A. where is the STAN secretariat? 
B. where the STAN secretariat? 
C. where the STAN secretariat is? 
D. where did the STAN secretariat? 
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167. The Titanic … four days when a huge 

iceberg was suddenly spotted. 
A. sailed  
B. was sailing 
C. has sailed 
D. had been sailing 

 
168. You want to tell your repeated action in 

the past, you say, “When I was a child, 
…” 
A. I would visit my grandparents every 

weekend 
B. I could visit my grandparents every 

weekend 
C. I might visit my grandparents every 

weekend 
D. I should visit my grandparents every 

weekend 
 
169. Mrs. Effie … if she had been delayed. 

A. would call 
B. would have called 
C. will call 
D. will be calling 

 
170. A company will not … if its employes are 

unhappy. 
A. prosper 
B. prosperous 
C. prosperity 
D. prospering 

 
171. According to him, watching football game 

is as interesting as … 
A. the playing of basketball 
B. when he plays basketball 
C. playing basketball 
D. when playing basketball 

 
172. I didn’t hear … because there was too 

much noise where I was sitting. 
A. what said 
B. what he said 
C. what did he say 
D. what was he saying 

 
173. The assignment for Friday is to write … 

aboute World Cup 2002. 
A. a five-hundreed-word composition 
B. a five-hundreed-words composition 
C. a five-hundreeds-words composition 
D. a five-hundreeds-word composition 

 
174. She said that she would rather not … it 

right now 
A. discussing 
B. to discuss 

C. discuss 
D. discussion 

 
175. Let’s go to the stadium, …? 

A. will we 
B. don’t we 
C. are we 
D. shall we 

176. It was very … of you to send me the 
information promptly. 
A. consideration 
B. considerable 
C. considerate 
D. considering 

 
177. He put his trophy … the window. 

A. near to 
B. near  
C. next 
D. nearly 

 
178. I am going to the technical meeting, and 

… 
A. so does Indra 
B. so goes Indra 
C. so is Indra 
D. Indra is so 

 
179. After seeing the movie Jurrasic Park, … 

A. the book was read by many people 
B. the book made many people wnt to 

read it 
C. many people wanted to read the 

book 
D. the reading of the book interested 

many people 
 
180. Almost everyone fails … on the first try. 

A. in passing the driver’s test 
B. to pass the driver’s test 
C. to have pass the driver’s test 
D. pass the driver’s test 

 
181. … is necessary for the development of 

strong bones and teeth. 
A. It is calcium 
B. That calcium 
C. Calcium 
D. Although calcium 

 
Part Three: Vocabulary and Idiom 
 
Pilhlah jawaban yang paling tepat untuk mengisi 
titik-titik atau mengganti kata (kata-kata) yang 
digarisbawahi. 
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182. I don’t mind where we go. Let’s just … 

about Senayan Park for a while. 
A. Travel 
B. Wander 
C. Voyage 
D. Wonder 

 
183. The dollar exchange rate isn’t too … just 

now. Let’s change our money next week. 
A. faithful 
B. favor 
C. favorable 
D. favorite 

 
184. If you try long enough, you are … to 

succeed. 
A. bone 
B. bind 
C. band 
D. bound 

 
185. Tina wouldn’t give Joshua his toy back, so 

he took it from her by … 
A. hard 
B. power 
C. force 
D. strong 

 
186. The smell of the breakfast cooking … him 

to get up.  
A. enhanced 
B. enticed 
C. enervated 
D. emulated 

 
187. He tried to … the river by swimming. 

A. go about 
B. go through 
C. go over 
D. go after 

 
188. Amien Rais is obviously a man of … 

A. metal 
B. mete 
C. meddle 
D. mettle 

 
189. Please don’t ask about my …, I am truly 

faithful to our president. 
A. honestly 
B. trustworthiness 
C. loyality 
D. symphaty 

 
190. The football game will start soon and the 

stadium is … with people. 
A. teeming 

B. teaming 
C. timing 
D. taming 

 
191. Sukarno’s ideas written in the Indonesian 

movement book have … the progress of 
the Indonesian democracy. 
A. stimulated 
B. encouraged 
C. discouraged 
D. encountered 

 
192. The Company decided to get … one of its 

branches. 
A. over with 
B. rid of 
C. through with 
D. out of 

 
193. A police officer has the … to give you a 

ticket for a traffic violation. 
A. authority 
B. generosity 
C. privilege 
D. requirement 

 
194. I was surprised, because I didn’t … such a 

warm welcome from her family. 
A. realize 
B. concentrate 
C. anticipate 
D. exercise 

 
195. Ah! I found our ticket. Here … 

A. we are 
B. they are 
C. are they 
D. these are 

 
196. Many people consider Egypt’s pyramids 

very remarkable and puzzling ancient 
monuments. 
A. unusual 
B. arable 
C. ordinary 
D. beautiful 

 
197. The main program of the ruling party is to 

eradicate poverty and illiteracy. 
A. enhance 
B. advise 
C. expose 
D. vanish 

 
198. The police officer arrested Tommy 

successfully by tracing his phone number. 
A. detained 
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B. banged 
C. mingled 
D. bring 

 
199. Seroja veterans are veterans who have 

fought for independence and preserved 
the sovereignity of the Republic of 
Indonesia in East Timor (Timorletse) 
A. developed 
B. filled 
C. guarded 

D. claimed 
 
200. The BNN is conducting far-reaching 

research to determine the psychlogical 
effect of using drugs. 
A. extensive 
B. prevalent 
C. refined 
D. tentative 

 

  
Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 
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PEMBAHASAN SOAL UJIAN MASUK STAN TAHUN 2002 
TES KEMAMPUAN UMUM 

 
1.  Jawaban D 
 Teller bekerja di Bank, pelayan bekerja di 

restourant 
2. Jawaban A 

Derajat satuan ukur temperatur, Ons satuan 
ukur bobot 

3.  Jawaban C 
 Panggung tempat beraksi petinju, Ring 

tempat beraksi petinju 
4. Jawaban B 
 Dana digelapkan, karya tulis di jiplak 
5. Jawaban D 
 Konstitusi diawali preambul, Buku diawali 

kata pengantar 
6. Jawaban D 
 Geologi merupakan ilmu, beringin 

merupakan pohon 
7. Jawaban D 
 Rata sama dengan mulus, bengkok sama 

dengan liku 
8. Jawaban C 
 Mobil membutuhkan bensin, manusia 

membutuhkan makanan 
9. Jawaban C 
 Komponis membuat simponi, sutradara 

membuat film 
10. Jawaban B 
 kardiologi mempelajari jantung, Farmakologi 

mempelajari obat-obatan 
11. Jawaban A 
12. Jawaban A 
13. Jawaban B 
14. Jawaban D 
15. Jawaban A 
16. Jawaban C 
17. Jawaban B 
18. Jawaban C 
19. Jawaban B 
20. Jawaban B 
21. Jawaban B atau C 

A dan D salah karena melanggar syarat 1 
B dan C benar 

22. Jawaban C atau D 
Dalam hal ini, Charles ada di urutan ke-4, 
baik Dadang, Endang, Anwar maupun fahrial 
dapat presentasi segera setelah Charles 
Contoh: F A B C D E 
        A F B C E D 
        E F B C A D 
        E B A C F D 

23. Jawaban A, B dan C 
A, benar. Contoh: A F B C D E 
B, benar. Contoh: A F D B E C
C, benar. Contoh: A F B C D E 

D, salah. Karena akan melanggar syarat 4 
Yang dicetak tebal bisa diubah 

24. Jawaban C 
C berada di urutan 6, F biosa di urutan 1, 2, 
dan 3 seperti contoh F A B E D C tapi tidak 
bisa di urutan 5, karena akan melanggar 
syarat 4 

25. Jawaban A, C, dan D 
A, benar seperti contoh F E A D B C 
B, salah 
C, benar seperti contoh F E A D B C 
D, benar seperti contoh F E A D B C 

26. Jawaban B 
A, benar tapi B juga bisa di 
 lantai 1 
    

 
 

 
 B, benar dan pasti karena kalau di lantai 1 

akan melanggar syarat 3 
 

C, benar tapi juga bisa di  
 Lantai 2 

 
 
 
  

D, jelas salah  
27. – 

soal tidak jelas 
28. – 

C tidak mungkin tepat di atas kamar F. 
karena C berada di atas kamar A 

29. Jawaban B 
Hanya ada satu kemungkinan B tetap di atas 
D 
 

 
 
30. - 
31. Jawaban D 

Indah > Ade 
Sulastri < Indah 
Jadi, Indah > Ade dan Sulastri 

32.  A                z 
                           y      
                          x  
 
 
33. Jawaban D 
34. Jawaban C 
35. Jawaban A 
36. Jawaban A 

B C F 
E  A D 

E C F 
B  A D 

B C F 
E  A D 

B C D  
E  A F 

B C E  
D  A F 

E  C B  
F A D 
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Karena tidak ada standar yang mengatakan 
untuk pengemudi berbahaya 

37. Jawaban C 
38. Jawaban B 
39. Jawaban D 
40. Jawaban C 

Karena yang mempunyai cirri rawan 
kejahatan adalah kota dengan pusat hiburan 

41. Jawaban A 
42. Jawaban D 
43. Jawaban C 

ARGENTINA : nama Negara 
44. Jawaban A 

AFRIKA : nama Benua 
45. Jawaban A 

BEATLES : nama grup musik 
46. Jawaban C 

(5 + 7) x 3 = 36 
(8 + 2) x 3 = 30 
(7 + 4) x 3 = 33 

47. Jawaban C 
(4 + 5) x 4 = 36 
(8 + 2) x 8 = 80 
(3 + B) x 3 = 27 

          B = 6 
48. Jawaban C 

Variasi dua bilangan, bilangan selanjutnya 
dikurangi 10 

49. Jawaban B 
(5.000 + 5.000 + 50 + 10) dm = 10.060 
dm 

50. - 
(7500 + 350 + 250) kg = 6900 kg 

51. Jawaban A 
64 x ½ = y x 4 
   y = 8 

52. Jawaban C 
70, 70, 70, 80, 80, 85, 90 
Median = 80 (nilai tengah) 

53. Jawaban C 
(3 x 144) + (2 x 20) = 472 

54. Jawaban D 
Luas = (12 x 200) cm x (9 x 200) cm 
   = 2400 cm x 1800 cm 
   = 4320000 cm² 
   = 432 m² 

55. Jawaban A 
Luas = p x l 
  382 = 24 x l 
 l = 16 
keliling = 2 (24 + 16) 
        = 80 

56. - 
soal tidak jaelas 

57. - 
% kenaikan = 39,082 – 37  x 100% = 
5,627% 

            37 
58. Jawaban A 

V = 22/7 x (112/2)² x 125 
    = 1232000 cm³ 
    = 1232 liter 

59. - 
Banyaknya ubin = 600 x 500
   20 x 20 
         = 750 buah 

60. Jawaban A 
(250 + 480 + 61) kg = 791 kg 

61. - 
(540 menit + 54 menit + 2 menit) 
= 596 menit 

62. Jawaban B 
Jumlah keranjang = 3 x jumlah tas 
Jumlah keranjang + jumlah tas = 48 
Jumlah keranjang = ¾ x 48 
           = 36 

63. Jawaban B 
105 + 85 + 112 + 43 + x = 423 
       x = 78 

64. Jawaban D 
Sudah jelas 

65. - 
kelipatan 4 yang bukan kelipatan 6 : 44, 52, 
56, 64, 68,  

66. Jawaban C 
Sudah jelas 

67. Jawaban C 
2002 = MMII 

68. Jawaban A 
225/15 = 180/x 
   x  = 12 

69. Jawaban D 
KPK dari 20 menit dan 18 menit = 180 menit 
= 3 jam 
08.00 + 3 jam = 11.00 

70. -  
soal tidak jelas 

71. Jawaban B 
Diskon I   20%  
Diskon II  15% x (100-20)% 
           = 12% 
total diskon = 20% + 12% 
  = 32% 

72. - 
misal sisi awal = 1, L awal = 1 x 1 = 1 
sisi sekarang = 1 + (20% x 1) = 1,2 
L sekarang = 1,2 x 1,2 = 1,44 
Pertambahan luas = 0,44 = 44% 

73. Jawaban B 
Yang bukan ketiga-tiganya adalah = 100 – 
65 = 35 

74. Jawaban A 
Kecepatan = (2234 – 1254) : 30 menit 
            = 1080 : 1800 detik 
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            = 0,6 
75. Jumlah akhir = jumlah awal + jumlah masuk – 

jumlah keluar 
654 = 612 + x – 31 
     x = 73 

76. Jawaban D 
Sudah jelas 

77. Jawaban C 
Penghasilan = 210.000 + 10% (x – 
3.000.000) 
370.000       = 210.000 + 0,1x – 300.000 
0,1x             = 460.000 
x                  = 4.600.000 

78. Jawaban A 
Pukul 20.00 WIB = pukul 22.00 WIT 
Lama perjalanan  = 06.00 – 22.00 
           = 8 jam 
ditambah jam istirahat = 8 jam + 1 jam = 9 
jam 

79. Jawaban D 
a, ⅓a, 1/9a, 1/27a, 1/81a 
1/81a = 3 
     a = 243 
bilangan kedua = ⅓ x 243 = 81 

80. - 
Herman = x 
Hardi = Y 
x–10 = ⅓x 
2/3 x   = 10  
     x  = 15 
5y + 75 = 3x + 45 
5y         = 3x – 30 
y       = 3 
umur hardi 5 tahun yang akan datang = 3 + 
5 = 8 tahun 

81. Jawaban C 
Jumlah pegawai yang mungkin adalah yang 
bisa dibagi dengan jumlah perbandingan 
(8+7 = 15) 

82. Jawaban D 
AD dari AC = 3/2 x 100% = 150% 

83. Jawaban C 
Sisi = 13 cm 
Luas papan sekarang = (13 – 2)x13 = 143 
cm2

84. Jawaban C 
                             

    10         10 
    x 
          
         8        8 

 
85. Jawaban C 

x² + y² = (x + y)² - 2xy 
        7 = (x + y)² - 2xy 

              7 = (x + y)² - 2(5) 
86. Jawaban D 

(50x600.000)+(25x560.000)+(25xS) = 
580.000 

               50 + 25 + 25 
 44.000.000 + 25 S = 58.000.000 
      25 S = 14.000.000 
           S = 560.000 
87. Jawaban D 

Biaya = 1000 x + (z – 1000) y 
    = 1000 x + zy – 1000 y 
    = 1000 x – 1000 y + zy 
    = 1000 (x – y) + zy 

88. Jawaban D 
Jarak dengan 60 km/jam = 80% x 15 = 12 
km 

            12 km = 1 liter 
 Untuk jarak 120 km = 120/12 = 10 liter 
89. Jawaban B 

Kebutuhan total = 6 x 5 = 30 liter 
Botol = 30/4 = 7 2/4 , berarti butuh 7 botol 
+ 2 liter 
Biaya = (7 x 12.000) + (2 x 5.000) 
    = 94.000 

90. Jawaban C 
 Penjualan tiket kelas I = 12.000 P / (12.000 

P + 9.000 B + 25.000 R 
                  = 12 

P/(12P+9B+25R) 
82. Jawaban B 

Kebijakan fiscal yaitu kebijakan penerimaan 
dan pengeluaran negara. 
Contoh: Pajak, subsidi 

83. Jawaban D 
Urutan asset = uang, cek, piutang, 
persediaan barang jadi, persediaan bahan 
baku 
Urutan hutang: wesel bayar, hutang dagang 

84. Jawaban D 
85. Jawaban C 

- Sindikat = kerjasama bebrapa orang untuk 

melaksanakan proyek khusus dibawah suatu 

perjanjian 

- Kartel = kerjasama beberapa perusahaan 
untuk membagi wilayah penjualan 

- Monopoli = suatu perusahaan menguasai 
penjualan suatu produksi 

- Oligopoly = pasar dimana terdapat 
beberapa penjual untuk produk yang 
homogen atau dengan diferensiansi 

x = √102 - 82

   = 6 
Luas = ½ (alas x tinggi) 
         = ½ (16 x 6) 
         = 48 cm2

86. Jawaban C 
Anggota DPR 1999-2004, sebagian hasil 
pemilu dan sebagian diangkat 

87. Jawaban A 
Peraturan pemerintah tidak perlu mendapat 
persetujuan DPR 
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97. Jawaban A 

Urutan pusat: keuangan, peradilan, agama, 
luar negeri, hankam 

98. Jawaban D 
Perebutan sumber alam 

99. Jawaban C 
100. Jawaban A 
101. Jawaban D 
102. Jawaban C 
103. Jawaban A 
104. Jawaban D 
105. Jawaban D 
106. Jawaban C 

Undang-undang yang pernah berlaku yaitu 
UUD ’45, konstitusi RIS, UUDS 1950 

107. Jawaban C 
Negara tersebut yaitu: Malasyia, Brunai, 
Timur letse, Papua nugini 

108. Jawaban D 
Propinsi di Jawa: Jawa barat, Banten, DKI 
Jakarta, Jawa tengah, DIY, Jawa timur 

109. Jawaban B 
110. Jawaban C 
111. Jawaban C 
112. Jawaban C 
113. Jawaban B 
114. Jawaban A 
115. Jawaban D 
116. Jawaban B 

Urutan Penduduk terbesar: RRC, India, USA, 
Indonesia 

117. Jawaban C 
Propinsi di Indonesia: 26 Propinsi lama 
(Timor-timur lepas) ditambah 4 propinsi 
baru, yaitu: Bangka Belitung, Banten, 
Gorontalo, Maluku Utara 

118. Jawaban A 
119. Jawaban C 
120. Jawaban B 

Dangkalan Sunda: Untuk Indonesia Barat 
Dangkalan Sahul: Untuk Indonesia Timur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEMBAHASAN SOAL UJIAN MASUK STAN TAHUN 2002 

BAHASA INDONESIA 
 
121. Jawaban D 
       Paragraf ketiga , kalimat kedua. 
122. Jawaban B 
       Paragraf ketiga , kalimat kedua. 
123. Jawaban C 
       Paragraf kelima, kaliat kedua. 
124. Jawaban D 
       Paragraf kedelapan  kalimat ketiga. 
125. Jawaban D 
       Paragraf terakhir dari wacana. 
126.- 
       Kata asing yang belum sepenuhnya diserap 

ditulis miring atau digarisbawahi. 

       Jadi penuilisan yang benar = entry point, 
recovery, industry, political will. 

127. Jawaban C 
       Dari dan ke sebagai kata depan ditulis 

terpisah. 
128. Jawaban D 
       Pada kalimat A dan B kata dalam dan di 

tidak diperlukan. 
       Sedangkan untuk kalimat C seharusnya 

predikatnya berawalan di- karena 
merupakan kalimat pasif. 

129. Jawaban A&D 
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       Penulisan alamat tidak perlu menggunakn 

tanda hubung(-),dan S.T.A.N seharusnya 
ditulis STAN. 

130.- 
       Bentuk yang baku adalah: penstrukturan, 

pemprakarsa, praperadilan, dan 
pascapanen. 

131. Jawaban B 
       Kata yang telah sepenuhnya diserap ditulis 

sesuai ejaan Indonesia namun hanya diubah 
seperlunya , sehingga masih bisa 
dibandingkan dengan aslinya. 

132. Jawaban A 
       Pemakaian kata-kata agar supaya dan 

demi untuk yang memiliki arti sama secara 
bersamaan merupakan  pemborosan .Kata 
daftar tidak perlu diulang karena sudah 
berarti banyak. 

133. Jawaban D 
134. Jawaban C 
       Rumah Sakit Medistra merupakan nama 

instansi jadi diawali huruf kapital. 
135. Jawaban C 
136. Jawaban D 
137. Jawaban B 
138. Jawaban D 
      Nama departemen tidak perlu diawali huruf 

kapital. Gelar yang diiringi nama orang 
ditulis kapital.Setelah kalimat harus diakhiri 
tanda baca.. 

139. Jawaban B 
       Kata belajar jika dipenggal seharusnya 

=bel-a-jar. 
140. Jawaban B 

       Judul surat kabar, buku dan lain-lain dalam 
kalimat ditulis dengan huruf miring. 

141. Jawaban C 
       Kerja sama seharusnya ditulis terpisah. 
142. Jawaban A&C 
       Jawaban B bukan merupakan 

kalimat,sedangkan untuk penulisan halaman 
tidak perlu diberi titik karena tidak 
menunjukkan jumlah 

143. Jawaban C 
144. Jawaban C 
       Untuk penulisan daftar pustaka yang 

berasal dari surat kabar, judul tulisan diberi 
tanda kutip, sedangkan judul majalah ditulis 
miring atau digarisbawahi. 

145. Jawaban C 
       Setiap kalimat sekurang-kurangnya memiliki 

predikat dan diikuti kelompok kata benda 
yang memiliki hubungan subjek predikat ( 
relasi predikatif ). 

146. Jawaban A 
       Kata-kata selama, setelah, dan akhirnya 

tidak tepat jika digunakan diawal kalimat. 
147. Jawaban D 
       Kata megah merupakan keterangan dari 

peralatan. 
148. Jawaban C 
149. Jawaban B 
       Jawaban B tidak memiliki predikat, 

sehingga tidak memenuhi persyaratan 
sebuah kalimat. 

150. Jawaban B 
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BAHASA INGGRIS 
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151. Jawaban C 
152. Jawaban B 

Paragraf 2 kalimat terakhir 
153. Jawaban B 
154. Jawaban B 

Casualties = people who are injured 
155. Jawaban D 

Paragraf ke-3 kalimat ke-2 
156. Jawaban A 
Thug = a violent criminal 
Infamous = morally wrong 

157. Jawaban C 
Confiscate = to take something away 

158. Jawaban A 
$ 5820/12 = $ 485 
plus commission ($ 20 x 4) = $ 565 

159. Jawaban A 
Diutamakan memiliki pengalaman memasak berarti tidak berpengalaman juga boleh melamar 

160. Jawaban A 
161. Jawaban D 
Karena jam kerjanya dari pkul 08.30 – 02.00 siang 

162. Jawaban C 
163. Jawaban C 
S + would rather + O + V3 

164. Jawaban C 
V ing + not to + V1 

165. Jawaban D 
S + will not = neither will + S 

166. Jawaban C 
Where + O + to be 

167. Jawaban D 
Past perfect continues 

168. Jawaban B 
169. Jawaban B 
S + would have + V3 + if + S + had been + V3 

170. Jawaban B 
Prosper = to be successful 
Prosperous = rich and successful 
Prosperity = bersifat makmur 

171. Jawaban C 
172. Jawaban B 
173. Jawaban B 
174. Jawaban B 
Not to + V1 

175. Jawaban D 
Question tag 
Let’s…………..,shall we? 

176. Jawaban C 
Consideration = pertimbangan 
Considerable = dapat dipertimbangkan 
Considerate = banyak pertimbangan 
Considering = taking something into account 

177. Jawaban B 
178. Jawaban C 
Komentar positf yang berarti subjek ke-2 juga melakukan = so + to be + S2 

179. Jawaban C 
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180. Jawaban A 
181. Jawaban C 
182. Jawaban B 
- Travel = melakukan perjalanan 

- Wander = berkeliling dalam jarak dekat tanpa tujuan tertentu 
- Voyage = perjalanan jauh 
-  Wonder = terpesona 

183. Jawaban C 
Faithful = sangat percaya 
Favor = mendukung 
Favourable = menggembirakan 
Favorite = favorite 

184. Jawaban D 
Bone = tulang 
Bind = menekankan sesuatu 
Band = band 
Bound = menuju suatu tempat dengan cepat 

185. Jawaban C 
Hard = keras  power = kekuatan 
Force = paksaan   strong = kuat 

186. Jawaban B 
Enhanced = menambah 
Entiled = memikat 
Enervated = melemahkan 
Emulated = menyamai 

187. Jawaban B 
Go about = melanjutkan melakukan sesuatu 
Go through = melewati 
Go over = diterima dengan cara tertentu 
Go after = mengejar 

188. Jawaban D 
Metal = logam 

Mete = menyebabkan orang lain mendapat hukuman 
Meddle = campur tangan 
Mettle = keberanian 

189. Jawaban C 
Honesty = kejujuran 
Loyalty = kesetiaan 
Trustworthiness = kepercayaan  
Sympathy = simpati 

190. Jawaban C 
Teeming = dikerumuni/dipadati 
Teaming = berumpul 
Timing = waktu/penjadwalan 
Taming = penjinakan 

191. Jawaban A 
Stimulated = merangsang 
Encouraged = mendorong 
Discouraged = tidak mendorong 
Encountered = menghadapi 

192. Jawaban B 
Rid of = menghilangkan 
Over with = menyudahi 
Through with = melewati sesuatu 
Out of = keluar 

193. Jawaban A 
Authority = otoritas 
Generosity = kedermawanan 



WWW.BANKSOAL.USMITB.COM 
 

Privilege = hak istimewa 
Requirement = persyaratan 

194. Jawaban C 
Realize = menyadari  
Anticipate = mengaharapkan, to expect 
Concentrate = berkonsentrasi 
Exercise = latihan 

195. Jawaban B 
196. Jawaban A 

Remarkable = unusual, exceptional = luar biasa 
197. Jawaban C 

Eradicate = manghapus = vanish 
198. Jawaban A 

Arrested = detained = menangkap dan menahan seseorang 
199. Jawaban C 

Preserved = guarded = menjaga, melindungi 
200. Jawaban B 

Far reaching = likely to have a wide influence or many result  
Prevalent = widespread 
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