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TATA NIAGA PERKULITAN AKAN SEGERA
DIPERBARUI
Pemerintah di dalam waktu dekat akan
mengevaluasi kembali kebijaksanaan tata niaga kulit
yang selama ini berlaku. Tujuan evaluasi antara lain
dalam rangka peningkatan ekspor kulit sebagai barang
jadi, yang merupakan salah satu komoditi ekspor non
migas.
Berbicara kepada wartawan usai meresmikan
pameran kulit dan sepatu interaasional 1987 di APHJ,
hari
Rabu
Menteri
Perindustrian
Hartarto
Sastrosoenarto lebih jauh mengatakan, diperkirakan
tata niaga baru perkulitan akan keluar sekitar bulan
Desember 1987. "Sekarang ini masih dalam
penggodogan oleh departemen, instansi maupun pihak
yang terkait." tutur Menperin
Perkembangan industri perkulitan di dalam negeri
saat ini cukup menggembirakan. Hal ini terbukti terjadi
peningkatan nilai ekspor, yang pada semester pertama
tahun 1986 baru tercatat sekitar 18,3 juta dollar AS,
tahun berikutnya pada semester sama melonjak sebesar
34,5 persen atau menjadi 24,6 juta dollar AS.
Produksi industri kulit dewasa ini, kulit jadi
sebesar 35,915 ton/tahun, sepatu kulit 26 juta pasang
dan barang-barang kulit sebesar 3.680 ton. Pengajuan
penanaman modal sejak dikeluarkan peraturan
mengenai tata niaga kulit bulan Oktober 1986, cukup
menggembirakan. Menurut Hartarto, pengajuan
penanaman modal itu tercatat Rp 34 milyar lebih.
Rinciannya, untuk industri penyamakan kulit Rp 12,5
milyar lebih, industri sepatu kulit Rp 17,56 milyar
lebih dan industri barang jadi sebesar Rp 3,8 milyar
lebih.
"Hingga saat ini industri kulit masih menarik bagi
investor baik dalam maupun luar negeri", tambah
Hartarto.
Mesin dan peralatan.
Dalam kesempatan itu Menperin menyampaikan
penghargaan kepada penyelenggara pameran yang
berlangsung selama tiga hari, tanggal 28 - 30 Oktober
1987. "Lewat pameran semacam ini akan merangsang
para investor untuk menanamkan investasinya, baik
untuk pendirian pabrik maupuri ekspor", tutur Hartarto.
Industri perkulitan yang memiliki bengkel,
demikian Hartarto, sebagian telah menghasilkan mesinmesin dan peralatan/komponen utama untuk keperluan
sendiri. Industri tersebut tersebar di berbagai daerah,
antara lain Jawa Timur, Jawa Barat dan Yogyakarta.
Ia menilai, dengan perkembangan kulit dewasa ini
serta peranannya yang sangat strategis dalam kegiatan
perekonomian Indonesia, dapat dipastikan industri
perkulitan dapat berkembang mantap, dan merupakan
salah satu komoditi ekspor yang dapat diandalkan.
Berbicara mengenai nilai ekspor Hartarto
menyebutkan, "Peranan ekspor basil industri terhadap

ekspor nonmigas cukup besar". Peluang ekspor masih
terbuka luas, apalagi dengan apresiasi Yen, menguatnya mata uang Korea dan Taiwan.
Dikutip dari: Kompas Kamis, 29 Oktober 1987
EBTANAS-SMA-88-01
Tema "Ekspor hasil industri cukup besar peranannya
terhadap ekspor nonmigas", terdapat pada ...
A. paragraf kelima
B. paragraf keenam
C. paragraf ketujuh
D. paragraf kedelapan
E. paragraf kesembilan
EBTANAS-SMA-88-02
Perkembangan industri perkulitan di dalam negeri saat
ini cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan oleh ...
A. adanya pengevaluasian kembali mengenai tata
niaga baru
B. adanya pameran kulit dan sepatu internasional
1987 di APHJ
C. mesin dan peralatan perkulitan sudah lengkap
D. kulit yang merupakan salah satu komoditi ekspor
nonmigas
E. terbuktinya peningkatan nilai ekspor
EBTANAS-SMA-88-03
Paragraf yang membicarakan tentang investor masih
tertarik terhadap industri kulit, terdapat pada ...
A. paragraf pertama
B. paragraf kedua
C. paragraf ketiga
D. paragraf keempat
E. paragraf kelima
EBTANAS-SMA-88-04
"Sekarang ini masih dalam penggodogan oleh
departemen, instansi maupun pihak yang terkait."
Kalimat tersebut maksudnya adalah ...
A. Penggodogan tentang penyamakan kulit
B. Penggodogan tentang tata niaga baru perkulitan
C. Penggodogan tentang harga kulit ekspor
D. Penggodogan tentang peningkatan mutu
E. Penggodogan tentang modal
EBTANAS-SMA-88-05
Paragraf kedua pada wacana di atas, bertemakan ...
A. perkembangan industri perkulitan di Indonesia
B. peresmian pameran kulit dan sepatu
C. tata niaga baru perkulitan akan keluar sekitar bulan
Desember 1987
D. peningkatan nilai ekspor untuk masa mendatang
E. pengevaluasian kembali kebijaksanaan tata niaga
kulit

EBTANAS-SMA-88-06
Ada macam-macam implikasi dari upaya restrukturisasi itu. Mengupayakan agar peranan ekspor nonmigas
kita dapat ditingkatkan sedemikian rupa sehingga bisa
menggantikan peranan ekspor migas.
Maksud kedua kalimat di atas dapat disederhanakan
sebagai berikut ...
A. Banyak cara untuk mencari pengganti migas
sebagai bahan ekspor.
B. Macam-macam implikasi untuk mengupayakan
peranan ekspor.
C. Restrukturisasi
merupakan
upaya
ekspor
nonmigas.
D. Implikasi peranan ekspor nonmigas perlu
ditingkatkan.
E. Upaya restrukturisasi itu berupa penggantian
peranan ekspor migas.
EBTANAS-SMA-88-07

Dari 10 buah kalimat tunggal diperhatikan frekuensi
pemakaian jenis kata, hasilnya seperti tampak pada
grafik di atas. Pemakaian jenis kata mana yang
menggambarkan frekuensi yang tertinggi?
A. kata keterangan
B. kata sifat
C. kata tugas
D. kata kerja
E. kata benda
EBTANAS-SMA-88-08
Deretan kata di bawah ini yang mengandung istilah
pertanian adalah ...
A. anemia, populasi, nutrisi
B. genjah, apotek hidup, pasca-panen
C. habitat, kurva, diagram
D. asembling, komponen, petani gurem
E. tumpang sari, Pusdiklat, supervisi
EBTANAS-SMA-88-09
Kata umum yang dipakai dalam bidang kesehatan yang
berhubungan dengan kebersihan lingkungan ialah ...
A. imunisasi
B. medis
C. sanitasi
D. steril
E. klinisi

EBTANAS-SMA-88-10
Tape terjadi karena adanya proses peragian yang
mengubah zat tepung atau pati menjadi glukosa,
alkohol, dan berbagai zat organik lain.
Istilah bidang IPA untuk peragian adalah ...
A. pembusukan
B. pemasakan
C. asimilasi
D. adaptasi
E. fermentasi
EBTANAS-SMA-88-11
Pasangan kata yang termasuk homonim terdapat pada
...
A. mencari rezeki - mencari nafkah
B. membeli baju - menjual baju
C. sakit kepala - kepala sekolah
D. kembang sepatu - sepatu baru
E. beruang kutub - tidak beruang
EBTANAS-SMA-88-12
"suaranya sedap didengar".
Perubahan makna kata sedap dalam kalimat di atas
disebut ...
A. sinestesia
B. disimilasi
C. asimilasi
D. ameliorasi
E. peyorasi
EBTANAS-SMA-88-13
Yang termasuk majas metonimia adalah ...
A. Ia naik Suzuki kekantor.
B. Ia gugur sebagai bunga bangsa.
C. "Hai, si gendut datang!"
D. Alangkah kecilnya sendok ini! (sebenarnya sendok
besar).
E. Dia sudah terbiasa mengisap Jarum.
EBTANAS-SMA-88-14
Keputusan yang diambil dengan jalan bermusyawarah,
dapat diungkapkan dengan peribahasa ...
A. Batu bulat tak bersanding
B. Ingat sebelum kena, hemat sebelum habis
C. Kalau mengikat hendaklah bertali
D. Bulat air dipembuluh, bulat kata di mufakat
E. Diinjak layu dicabut mati
EBTANAS-SMA-88-15
Makna kata yang sesuai dengan yang tercantum dalam
suatu kamus disebut ...
A. makna denotatif dan makna konotatif
B. makna denotatif
C. makna konotatif
D. makna leksikal
E. makna gramatikal

EBTANAS-SMA-88-16
Akhiran -i yang mengandung makna memberi, terdapat
pada kalimat ...
A. Anak nakal itu melempari mangga di kebun orang.
B. Ani menguliti buku yang baru dibelinya.
C. Petani itu merumputi kebunnya setiap hari.
D. Ibu membului ayam yang disembelih oleh ayah.
E. Kakak mengirimi adiknya uang.

EBTANAS-SMA-88-22
Penulisan kata gabung di bawah ini yang benar adalah
...
A. menghancurleburkan
B. keikutsertaan
C. berlipatganda
D. bertanggungjawab
E. bertandatangan

EBTANAS-SMA-88-17
Kalimat di bawah ini menggunakan kata sifat, kecuali
...
A. Ia paling pendek di kelasku.
B. Banu lebih hitam dari Tini.
C. Sakit sekali luka di lenganku.
D. Setinggi-tingginya gunung, lebih tinggi cita-citaku.
E. Sejak tadi pagi ia di kelurahan.

EBTANAS-SMA-88-23
Penulisan unsur kombinasi di bawah ini yang benar
adalah ...
A. non Indonesia
B. nonindonesia
C. non pribumi
D. non-pribumi
E. nonpribumi

EBTANAS-SMA-88-18
Kalimat perintah yang kasar dalam bahasa tulis di
bawah ini adalah ...
A. Engkau sebaiknya tidur saja!
B. Tolong ambilkan air minum!
C. Kita segera berangkat!
D. Buang sampah ini di tong sampah!
E. Tinggalkan segera tempat ini!

EBTANAS-SMA-88-24
Penulisan kata sapaan dalam kalimat di bawah ini yang
benar adalah ...
A. "Selamat pagi, bu" kata anak-anak kepada gurunya.
B. "Apa kabar, bapakl" tanya tamu itu kepada ayah.
C. "Harap saudara ingat bahwa kita sedang
mengalami kesulitan." demikian antara lain pidato
lurah desa.
D. Bertanya bapak kepadaku, "Mau kemana kamu?"
E. Penerima tamu itu berkata, Silakan ibu menunggu
sebentar."

EBTANAS-SMA-88-19
Walaupun badannya masih panas, ia mau juga
menonton.
Penguraian kalimat di atas ...
A. K – S – P1 - P2 – O
B. K – S1 – S2 – P – O
C. K – S – P – O – K
O
D. K – S – P –
S−P
K
E.
–S–P
S−P
EBTANAS-SMA-88-20
Saya menangkap ayam dan ibu memotongnya.
Kalimat di atas tergolong kalimat majemuk ...
A. setara menggabungkan
B. setara memilih
C. setara mempertentangkan
D. bertingkat
E. campuran
EBTANAS-SMA-88-21
Setelah lulus SMA ia melanjutkan studinya ke ITB
Bandung.
Kalimat di atas berpola ...
A. S – P – O
B. S – P – O – K
C. K – S – P – O
D. K – S – P – O – K
E. K – S – P – O1 – O2

EBTANAS-SMA-88-25
Pasal 4
Penyerahan rumah tinggal dalam keadaannya seperti
sekarang ini, akan diselenggarakan selambat-lambatnya
2 (dua) hari setelah penandatanganan perjanjian ini,
yaitu dengan menyerahkan kunci oleh penjual kepada
pembeli.
Pasal di atas menerangkan hal ...
A. besarnya harga barang yang dijual
B. waktu penyerahan barang yang dijual
C. kewajiban pembeli setelah barang diserahkan
D. kewajiban pembeli terhadap barang yang dijual
E. pihak yang menanggung ongkos barang
EBTANAS-SMA-88-26
PU: Semua siswa mengikuti penataran P4
PK: Nina bukan siswa baru
Kesimpulan logis yang dapat diambil dari kedua
premis di atas adalah ...
A. Nina tidak harus mengikuti penataran P4
B. Nina baru mengikuti penataran P4
C. Nina tidak mengikuti penataran P4
D. Nina siswa baru yang tidak mengikuti penataran
P4
E. Nina bukan siswa baru yang mengikuti penataran
P4

EBTANAS-SMA-88-27
Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk tugas
pemandu diskusi adalah ...
A. membuka diskusi
B. mengatur lalu lintas perbincangan dalam diskusi
C. menyimpulkan hasil diskusi
D. menutup diskusi
E. penarikan kesimpulan hasil diskusi
EBTANAS-SMA-88-28
"Berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang saya
kemukakan, maka dapat dipastikan bahwa banjir yang
melanda desa kita disebabkan oleh adanya penebangan
kayu besar-besaran oleh penduduk."
Pernyataan yang tertera di atas digolongkan sebagai ...
A. sanggahan di dalam diskusi
B. kritik di dalam diskusi
C. penolakan terhadap pendapat pihak iklan
D. pengungkapan pendapat di dalam diskusi
E. penarikan kesimpulan hasil diskusi
EBTANAS-SMA-88-29
Kalimat-kalimat berikut yang tidak menyatakan
persetujuan adalah ...
A. Ayah tak berkeberatan kalau kau memilih jurusan
itu!
B. Kau boleh mempergunakan uang ini seperti yang
kau ceritakan kernarin.
C. Usul yang kau ajukan dalam rapat itu, aku
menyetujuinya.
D. Dengan senang hati saya merestui rencana
kunjungan Anda ke kampung halaman.
E. Bila Anda pergi lebih pagi dari biasanya, tentu
akan terhindar dari kemacetan lalu lintas.
EBTANAS-SMA-88-30
"Saya mengucapkan selamat dan bersyukur atas
keberhasilanmu."
Kalimat di atas merupakan pernyataan ...
A. persetujuan pendapat
B. kepastian seseorang
C. ucapan selamat atas kesuksesan
D. ucapan keselamatan seseorang
E. Syukur kepada adik
EBTANAS-SMA-88-31
Saya memahami pendapat pemasaran kedua, yang
tujuannya untuk memajukan perusahaan, tapi usul itu
kurang tepat untuk dilaksanakan dalam waktu singkat
ini. Pembelian mesin-mesin hendaklah dilakukan
secara bertahap, sebab perusahaan kita masih
membutuhkan dana untuk membeli kebutuhan lain.
Pengungkapan di atas menyatakan cara ...
A. menerima pendapat
B. menyetujui pendapat
C. meramalkan sesuatu yang dikemukakan
D. membantah usul pemasaran
E. menolak pendapat

EBTANAS-SMA-88-32
Tokoh Angkatan 45 yang sangat revolusioner ialah ...
A. Taufik Ismail
B. W.S. Rendra
C. Mochtar Lubis
D. Chairil Anwar
E. Sutan Takdir Alisyahbana
EBTANAS-SMA-88-33
Unsur sastra yang tersebut di bawah ini termasuk unsur
ekstrinsik, kecuali ...
A. hubungan seni sastra dan seni yang lain
B. biografi dan keyakinan pengarang
C. latar belakang/motivasi penulisan karya sastra
D. pusat pengisahan/point of view
E. unsur kemasyarakatan yang mempengaruhi
terciptanya karya sastra
EBTANAS-SMA-88-34
Nisan
Untuk Nenekanda
Bukan kematianmu benar menusuk kalbu
Keridaanmu menerima segala tiba
tak kutahu setinggi itu atas debu
dan duka maha tuan bertahta
Chairil Anwar
Tema puisi tersebut adalah ...
A. ketabahan menghadapi kematian
B. nenek yang berduka menghadapi kematian
C. kesenangan yang menusuk kalbu
D. orang yang bersedih yang melihat nisan
E. orang yang senang melihat-lihat nisan
EBTANAS-SMA-88-35
Buku roman yang isinya mengingatkan, bahwa orang
yang memeluk suatu agama hanya secara dogmatis
akan terombang-ambing dalam hidupnya karena
pandangan-pandangan lain di sekitarnya. Akibatnya
orang itu akan mengalami penderitaan batin.
Buku roman tersebut ialah ...
A. Robohnya Surau Kami, oleh A.A. Navis
B. Falsafah Hidup, oleh Hamka
C. Atheis, oleh Achdiat Kartamiharja.
D. Kemelut Hidup, oleh Ramadhan K.H.
E. Jalan Tak Ada Ujung, oleh Mochtar Lubis

EBTANAS-SMA-88-36
PERTEMUAN
Meniti tasbih
Malam pelan,-pelan
Dan burung pedasih
Menggaris gelap di kejauhan
Kemudian adalah pesona
Wajah-Nya tersandar ke kaca jendela
Memandang kita, memandang kita lama-lama
Demikianlah sunyi telah dititahkan
Dan demikian pula manusia
Dikirim ke bumi yang terbentang
Dari surga
Yang telah dititipkan. Dan kini tinggallah
Cinta mencar-mancar dari sunyi kaca jendela
Goenawan Mohamad
Puisi di atas mengandung makna tentang ...
A. manusia yang selalu bertasbih pada malam hari
B. manusia yang ingin bertemu dengan Tuhannya
melalui zikir
C. manusia yang menyandarkan diri di kaca jendela
D. Tuhan telah menurunkan Nabi dan manusia
E. manusia yang dititipkan ke bumi dan masuk surga
EBTANAS-SMA-88-37
Isi cerpen 'Radio Masyarakat' gubahan Rosihan An war
pada masa pendudukan Jepang inti sarinya adalah ...
A. melukiskan kekecewaan kaum muda atas
terjadinya perubahan situasi sosial, ekonomi dan
politik.
B. melukiskan kekecewaan Kuswari atas sikap
Winarti (kekasih Kuswari) yang melakukan
kegiatan sosial.
C. melukiskan kekecewaan Winarti atas sikap
Kuswari yang mengalami frustasi terhadap situasi
sosial, ekonomi dan politik.
D. melukiskan kekecewaan dokter Hamzah terhadap
sikap Kuswari yang frustasi karena kecewa.
E. melukiskan harapan dokter Hamzah agar kaum
muda pandai-pandai menyesuaikan diri dengan
perubahan jamari.
EBTANAS-SMA-88-38
Drama 'Insan Kami', 'Intelek Istimewa', 'Dewi Rini'
dapat dijumpai pada buku ...
A. Taufan di Atas Asia
B. Kisah Antara Manusia
C. Liburan Seniman
D. Sedih dan Gembira
E. Tiga Menguak Takdir
EBTANAS-SMA-88-39
1. Ia sedang naik daun
2. Bintangnya sedang terang
Kedua kalimat di atas menggunakan ungkapan yang
sama artinya,
SEBAB
naik daun adalah ungkapan baru dalam bahasa
Indonesia.

EBTANAS-SMA-88-40
Kata "sia-sia" dan "masing-masing" termasuk kata
ulang,
SEBAB
ditinjau dari bentuknya, kata tersebut dibentuk dari
kata dasar "sia" dan kata dasar "masing"
EBTANAS-SMA-88-41
Surat lamaran pekerjaan pada dasarnya berisi ...
(1) tujuan atau maksud untuk melamar pekerjaan
(2) memperkenalkan identitas pelamar
(3) mengucapkan terima kasih atas perhatiannya
(4) melampirkan
surat-surat
keterangan
yang
diperlukan
EBTANAS-SMA-88-42
Penulisan kata serapan di bawah ini yang baku adalah
...
(1) technique dijadikan teknik
(2) atmosfeer dijadikan atmosfir
(3) athlete dijadikan atlet
(4) system dijadikan sistem
EBTANAS-SMA-88-43
Kalimat yang salah satu unsurnya kata benda abstrak di
bawah ini adalah ...
(1) Mereka mendapat ketenangan setelah persoalan itu
selesai
(2) Keamanan lingkungan sangat kita perlukan
(3) Saya tidak setuju dengan pendapat itu
(4) Ayah memberi alat-alat tulis padaku
EBTANAS-SMA-88-44
Kalimat yang berisi tawaran pemberian bantuan kepada
orang lain adalah ...
(1) "Bolehkah saya bawakan keranjang ini, Bu?"
(2) "Biar saya saja yang membawakan keranjang itu,
Bu!"
(3) "Keranjang ini terlalu berat untuk Ibu, mari saya
bawakan!"
(4) "Biar saya sendiri saja yang membawa keranjang
ini"
EBTANAS-SMA-88-45
Perbedaan cerpen dengan novel ialah ...
(1) banyaknya tokoh
(2) panjang karangan
(3) lamanya kejadian
(4) luasnya permasalahan

URAIAN

MENGARANG

EBTANAS-SMA-88-46
Pemerintah meningkatkan ekspor kulit sebagai barang
jadi, yang merupakan salah satu komoditi nonmigas.
Sebutkan 3 peranan ekspor kulit sebagai barang jadi!

EBTANAS-SMA-88-47
Sebutkan 3 kesimpulan isi bacaan "Tata Niaga
Perkulitan akan Segera diperbarui"!

EBTANAS-SMA-88-48
Uraikan kalimat berikut berdasarkan fungsinya!
1. Pasukan pengibar bendera mengibarkan bendera
merah putih.
2. Kepala Sekolah menjelaskan tata tertib sekolah
kemarin.
3. Kelompok Ilmiah Remaja melihat bakteri dengan
mikroskop.

EBTANAS-SMA-88-49
Gunakanlah (terapkanlah) ejaan/tanda baca dengan
tepat pada kutipan tanpa tanda baca di bawah ini!

EBTANAS-SMA-88-50
Kutipan:
DOA
Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut nama-Mu
Biar susah sungguh
Mengingat-Mu penuh seluruh
Caya-Mu panas suci
Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi
……………………
Chairil Anwar
Sadurlah kutipan puisi di atas ke dalam bentuk prosa!

1. Buatlah sebuah karangan bentuk argumentasi!
2. Panjang karangan 150-200 kata, terdiri atas
sekurang-kurangnya 3 paragraf.
3. Tulislah yang rapi dan terbaca!
4. Hal-hal yang dinilai adalah:
a. isi karangan;
b. kepaduan dan keutuhan karangan;
c. hubungan antar paragraf
d. penggunaan bahasa (ejaan dan diksi)
5. Pilih salah satu tema di bawah ini:
a. Kelestarian Budaya Bangsa
b. Peranan Telekomunikasi dalam Dunia Perdagahgan.
c. Pertanian Menunjang Ekspor Nonmigas
d. Operasi Patuh Menunjang Kesadaran Berlalu
lintas.
e. Manfaat Koperasi Sekolah bagi Siswa

