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BACAAN 
Harga manusia di muka obat melalui undang-undang praktis tidak ada. Apa benar demikian ? 

Pembunuh terselubung. Itulah julukan mengerikan yang paling tepat disandang oleh para pemalsu obat. 
Namun, sayang, di negeri ini para “pembunuh” masih bisa melenggang ringan karena hukuman bagi para 
pemalsu obat tergolong ringan. Akibatnya, di pasaran masih terus beredar obat dan jamu, baik ilegal 
maupun palsu, serta makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif yang terlarang untuk pangan, 
seperti boraks, formalin, dan pewarna tekstil. 

Lebih mengejutkan lagi, vonis untuk para pecundang belumlah sepadan dengan kejahatan yang telah 
mereka lakukan. Lihat saja, misalnya, pidana bagi para penyimpan dan penjual obat impor yang tidak 
terdaftar dan palsu hanya 6 bulan penjara serta denda Rp300.000,00 subsider satu bulan kurungan. 
Hukuman bagi penjual obat tradisional yang mengandung bahan kimia hanyalah denda Rp500.00,00 
subsider dua bulan kurungan. Penjual makanan kedaluwarsa didenda Rp100,000,00 susider tujuh hari 
kurungan. Sementara itu penjual makanan yang dicampur bahan kimia yang dilarang untuk makanan 
hanya dipidana dua bulan penjara dengan masa percobaan empat bulan. 
 
 
1. Topik yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah 

(A) martabat manusia tidak ada nilainya 
(B) hukuman yang sangat ringan bagi  “pembunuh”  
(C) larangan memproduksi makanan yang mengandung zat adiktif 
(D) pemasaran obat, jamu, dan makanan yang mengandung zat adiktif 
(E) pidana bagi para penjual dan pengimpor  obat ilegal 

 
2. Hal-hal berikut terdapat dalam bacaan di atas kecuali 

(A) vonis terhadap para “pembunuh” hendaknya sesuai dengan kesalahannya 
(B) di toko banyak penjual jamu dan makanan impor 
(C) para pemalsu obat disebut para “pembunuh” 
(D) hukuman para “pembunuh” itu rata-rata kurang dari satu tahun 
(E) hukuman yang berupa uang bisa diganti dengan yang lain 

 
3. Kata “pembunuh” dalam bacaan itu di apit oleh dua tanda petik karena 

(A) kata itu tidak dikenal maknanya 
(B) pemalsu obat itu bukan pembunuh 
(C) kata itu mengndung makna ungkapan 
(D) untuk menekankan makna 
(E) pembunuh itu mengandung makna pemalsu 

 
4. Ide utama bacaan di atas adalah 

(A) upaya peningkatan produksi obat dan jamu 
(B) upaya pemerataan distribusi obat dan jamu  
(C) upaya dan saran pemberdayaan hukum 
(D) upaya pencegahan produksi obat palsu 
(E) upaya pelarangan masuknya obat impor 

 
5. Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah 

(A) Ketergantungan Manusia pada Obat 
(B) Sumua Obat dan Jamu Harus Terdaftar di Departemen Kesehatan 
(C) Kerja Sama antara Produsen dan Distributor Obat 
(D) Pidana bagi Pengimpor Obat 
(E) Pidana Ringan bagi Pemalsu Obat 

 
6. Kalimat-kalimat berikut ini tidak dapat digunakan dalam karya ilmiah karena penulisan tanda bacanya 

tidak mengikuti EYD kecuali 
(A) Penggunaan Obat tradisional terrnasuk jamu yang semakin marak dewasa ini adalah kenyataan 

yang patut disyukuri. 
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(B) Kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, sungguh 
mengherankan kalau teryata produksi tanaman obat beberapa tahun belakangan stagnan. 

(C) Dalam catatan Kapala Bandan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. 
(D) Penurunan angka produksi menjadi ironi, kalau kita bandingkan dengan pasar yang 

sesungguhnya membentang luas. 
(E) Yang cukup menggembirakan, adalah kenyataan bahwa beberapa rumah sakit sudah memasukkan 

obat tradisional dalam terapi kepada pasien. 
 
7. Penulisan kata asing yang sesuai dengan ejaan resmi terdapat dalam kalimat 

(A) Jika kebocoran akibat virus diabaikan, penderita akan banyak kehilangan cairan, akhirnya akan 
mengalami s h o c k. 

(B) Genangan air merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk “Aedes Aegepty”. 
(C) Asuransi ini memiliki program profesional mem-back up dokter yang mendapat gugatan 

malapraktik dari pasien. 
(D) Lahar dingin itu “nggrojog” dari atas seperti ombak besar. 
(E) Ronaldo mencetak hattrick pada menit ke-89 sehingga pertandingan berakhir seri. 

 
8. Keberangkatannya ditangguhkan karena ada kerusuhan di daerah yang ditujunya. 

Fungsi ke-an pada kata kerusuhan dalam kalimat di atas sama dengan fungsi -nya pada kata dalam 
kalimat 
(A) Penyanyi itu mengalunkan suaranya dengan sangat merdunya. 
(B) Rupanya musim hujan belum juga mau berhenti. 
(C) Duduknya berpindah-pindah saja. 
(D) Ibunya sudah tidak mengenal lagi anaknya yang sudah lama menghilang. 
(E) Kami memandangnya dari beberapa sudut yang berbeda. 

 
9. Bentuk kata pada kalimat-kalimat di bawah ini baku kecuali 

(A) Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini. 
(B) Acara ini sangat menarik dikarenakan dipersiapkan dengan abik. 
(C) Banyak permukiman penduduk yang rusak akibat gempa. 
(D) Pemukiman para korban bencana alam berlangsung sangat cepat. 
(E) Indonesia sudah dapat memproduksi barang-barang yang bermutu tinggi 

 
10. Analisisnya tentang sesuatu sangat tajam sehingga ia selalu berhasil melakukan persiapan penanganan apa yang 

akan terjadi. 
Istilah yang tepat untuk menamai tindakan yang terkandung dalam kalimat di atas adalah 
(A) antisipasi 
(B) akselerasi 
(C) partisipasi 
(D) apresiasi 
(E) asumsi 

 
11. Jika setiap kelompok berlainan pada pendapatnya masing-masing yang pasti sedang akan menghadapi deadlock 

dalam pengambilan keputusan. 
Kata yang tepat untuk menggantikan kata deadlock dalam kalimat tersebut adalah 

(A) perpecahan pendapat 
(B) kegagalan 
(C) perdebatan sengit 
(D) jalan buntu 
(E) kekerasan 
 

12. Hubungan perbandingan terdapat dalam pernyataan  
(A) Kubiarkan dia berlalu sampai tubuhnya lenyap dari pandanganku. 
(B) Seorang bertanya kalau-kalau saya memiliki prangko Irak. 
(C) Aku akan mencintai dia sebagaimana aku mencintai diriku. 
(D) Di sana nenek memiliki rumah pendopo besar. 
(E) Hobi mengumpulkan prangko merupakan hobi universal. 
 

13. 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 dipertanggungjawab-kan sebagai laporan atau bahan untuk peminjam-an 
modal di bank 

Isi kalimat-kalimat berikut sesuai dengan maksud kalimat di atas kecuali 

(A) Setiap usahawan harus mempu membuat rencana biaya operasional secara baik. 
(B) Perusahaan dapat memanfaatkan rencana biaya operasional untuk peminjaman modal di bank. 
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(C) Dalam rencana anggaran perusahaan, terdapat uraian tentang sumber dana dan rencana biaya 
opersional. 

(D) Rencana anggaran satu perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai laporan pertanggung-jawaban. 
 
 
(E) Di dalam membuat rencana anggaran perusahaan, diperlukan pemahaman tentang cara mencari 

sumberdana. 
 

14. 1)  Sawah dan ladang seperti hangus ditimpa terik matahari 
2) Orang tampak berdesak-desakan menunggu  giliran menimba 
3)  Sumur pun sudah banyak yang tidak berair lagi. 
4)  Sungai yang mengalir di tengah desa kering-kerontang 

5) Musim kemarau yang panjang dan kering tahun ini merupakan bencana bagi daerah kami. 

Kalimat-kalimat di atas dapat disusun menjadi alinea yang baik dengan urutan 
(A) 1-2-3-4-5 
(B) 5-1-4-3-2 
(C) 4-1-3-2-5 
(D) 1-3-5-2-4 
(E) 3-4-5-1-2 
 

15. Pernyataan berikut yang termasuk ragam bahasa dalam surat keputusan resmi adalah 
(A) Direktur Bank Bana Cipta menetapkan nama-nama berikut ini sebagai panitia lelang untuk tahun 

2003. 
(B) Berkenaan dengan hasil rapat ketua organisasi mahasiswa, kami sampaikan putusan hasil rapat 

sebagai berikut. 
(C) Yang bertanda tangan di bawah ini kedua belah pihak sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut. 
(D) Berdasarkan Surat Keputusam Dekan nomor 15/UP/136.1.1/2003, setiap kegiatan mahasiswa 

harus diketahui oleh dosen kurikuler. 
(E) Ketua panitia lomba menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa berikut ini telah melaksanakan 

tugas sebagai juri. 
 
 
 
 
 
 

16. Kota Boston lusuh dan layu karena angin santer, udara jelek, dan malam larut  yang celaka. 
Di dalam kafe itu seorang Negro tua bergitar dan bernyanyi. 
Hampir-hampir tanpa penonton. 
Cuma tujuh pasang laki dan wanita mengepulkan asap rokok kelabu, 
seperti tungku-tungku yang menjengkelkan. 
(Blues untuk Bonnie: Randra) 
Puisi itu menggambarkan 
(A) sebuah kota yang kumuh 
(B) sebuah kota yang banyak dihuni oleh orang Negro 
(C) sebuah kota yang penduduknya kebanyakan orang miskin 
(D) kondisi alam yang tidak menyenangkan 
(E) kota Boston di Amerika yang penuh polusi udara 
 

17. Meledaknya bom di Bali berimbas pada lesunya aktivitas ekonomi. Karena itu, perlu dilakukan revisi target pada 
anggaran 2003 mendatang. Namun, putusan tentang adjusment tersebut bergantung pada kesempatan 
pemerintahan. 
Kata-kata yang tepat untuk menggantikan kata-kata yang bergaris bawah di dalam bacaaan itu adalah 
(A) berdampak, perbaikan, penyesuaian 
(B) berakibat, pembenahan, penyesuaian 
(C) berpengaruh, perbaikan, penetapan 
(D) berdampak, pembenahan, penetapan 
(E) berakibat, peninjauan, penyesuaian 
 

18. Kalimat yang dapat dipakai dalam ragam baku adalah 
(A) Sebelum menulis terlebih dahulu tentukan temanya. 
(B) Saat ini permintaan para langganan belum dapat terpenuhi. 
(C) Menurut ahli kimia menyatakan bahwa tiroksin mempengaruhi pertumbuhan. 
(D) Laporan ini kami susun dengan bimbingan dosen. 
(E) Dari hasil penyelidikan itu membuktikan bahwa tikus dapat menularkan penyakit pes. 
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19. Peribahasa di bawah ini yang mengungkapkan makna bahwa jika pekerjaan dilaksanakan bersama-
sama akan terasa lebih mudah adalah 
(A) Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang. 
(B) Duduk meraut ranjau tegak menahan jarak. 
(C) Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. 
(D) Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. 
(E) Kalau tiada berada tak kan tempua bersarang rendah. 

 
20. Pikiran itu merupakan substansi yang tidak kelihatan. 

Substansi dalam kalimat itu mengungkapkan makna 
(A) benda 
(B) inti 
(C) kekayaan 
(D) pengganti 
(E) kebutuhan 
 

21. Ungkapan yang menunjukkan makna penakut 
(A) berdarah bali  
(B) berdarah jawa 
(C) berdarah sumatra 
(D) berdarah borneo 
(E) berdarah sulawesi 

 
22. Kata hitam yang bermakna konotatif terdapat dalam kalimat 

(A) Kulitnya hitam langit. 
(B) Ia biasa menghitamkan nama orang yang tidak disukainya. 
(C) Warna kulitnya hitam manis. 
(D) Malam hitam pekat. 
(E) Anak itu menggambar dengan pensil hitam. 

 
23. Kalimat yang baik untuk menolak pendapat dalam diskusi adalah 

(A) Pendapat Saudara perlu dikaji kembali. 
(B) Sebaiknya Saudara membaca buku referensi yang lain. 
(C) Pendapat Saudara akan kami tampung untuk dibicarakan dalam diskusi lain. 
(D) Dapatkah pendapat Saudara itu ditinjau kembali. 
(E) Sudikah Saudara mengkaji kembali pendapat itu. 

 
24. Maksud kebanyakan anak laki-laki di Indonesia suka sepak bola terungkap dalam kalimat 

(A) Takdapat dipastikan bahwa anak laki-laki di Indonesia suka sepak bola. 
(B) Hampir  takada anak laki-laki di Indonesia yang tak suka sepak bola. 
(C) Hampir takada anak laki-laki di Indonesia yang suka sepak bola. 
(D) Diperkirakan takada anak laki-laki di Indonesia yang hampir suka sepak bola. 
(E) Semua anak laki-laki di Indonesia suka sepak bola. 

 
25. Dengan memanfaatkan TLC melalui kami,Anda akan segera menyadari keuntungan besar yang akan didapatkan 

dengan menemukan kebiasaan menelepon yang tepat. Misalnya, bila jauh lebih murah menggunakan telepon 
seluler untuk menghubungi telepon rumah di New York daripada menggunakan telepon rumah untuk tujuan yang 
sama, tidakkah Anda menyukai telepon seluler? Mungkin saja lebih mahal untuk menghubungi telepon seluler di 
beberapa negara, tetapi ada berita baik bahwa banyak daerah tujuan, terutama di Asia dan Amerika Utara, benar-
benar berharga sama, tak peduli apakah Anda menghubungi telepon rumah atau seluler. Secara alamiah Anda 
ingin memaksimalkan waktu bicara Anda, karena itu cek saja daftar harga kami dan hubungi dengan telepon yang 
berharga paling murah. 
Wacana itu menurt isinya berbentuk 
(A) deskripsi 
(B) eksposisi 
(C) argumentasi 
(D) persuasi 
(E) narasi 
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