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1. Sirkum Mediterania di Indonesia terbagi menjadi busur dalam yang bersifat vulkanik dan busur luar yang 
bersifat nonvulkanik. Berikut ini wilayah busur dalam, kecuali .... 
(A) Pulau Sumatera dan Jawa 
(B) Pulau Simeulue dan Mentawai 
(C) Pulau Bali dan Lombok 
(D) Pulau Sumbawa dan Flores 
(E) Pulau Banda dan Saparua 
 

2. Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang menerima gempa paling kuat disebut .... 
(A) ioseista 
(B) homoseista 
(C) pleistoseista 
(D) mikroseista 
(E) makroseista 
 

3. Pulau Jawa seolah telah bergeser ke utara. Hal ini terjadi karena .... 
(A) Laut Jawa mengalami regresi 
(B) Pulau Jawa “terdorong” oleh Lempeng Indo-Asutralia 
(C) Bagian utara pulau Jawa mengalami epirogenesa negatif 
(D) Bagian utara pulau Jawa muncul tanah “timbul”  
(E) Di bagian utara terjadi sedimentasi, di bagian selatan abrasi 
 

4. Pada relief bumi berupa kompleks lipatan atau patahan, pola sungai cenderung .... 
(A) pinnate (D) rectanguler 
(B) trellis (E) anular 
(C) dendritik 
 

5. El Nino yang biasanya terjadi dalam interval waktu 2 (dua) hingga 7 (tujuh) tahun dan diperkirakan bisa terjadi 
akhir tahun ini terjadi karena .... 
(A) pemanasan Samudera Pasifik yang abnormal  
(B) penurunan suhu permukaan Samudera Pasifik  
(C) efek rumah kaca 
(D) menipisnya ozon di kutub 
(E) meningkatnya curah hujan di atas Samudera Hindia 
 

6. Perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh variabel kelahiran, kematian, dan migrasi dinamakan .... 
(A) transisi demografi 
(B) pertumbuhan alami 
(C) pertumbuhan sosial/umum/total  
(D) stasioner tinggi  
(E) stasioner rendah  
 

7. Tingkat perkembangan kota di Indonesia yang paling tinggi saat ini tahap metropolis, karena waktu dan ruang 
kecenderungan perkembangan yang paling tinggi dan dekat ke arah .... 
(A) Large city  (D) Urban region 
(B) Conurbation (E) Ecumenepolis 
(C) Megapolis 
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8. Semakin jauh dari “Central Business District” kegiatan ekonomi berkurang namun pemukiman bertambah, 
merupakan esensi dari teori .... 
(A) Sektoral  
(B) Konsentrik  
(C) Inti berganda 
(D) Pusat pertumbuhan  
(E) Titik henti 
 

9. Pembagian penampang sungai atas bagian hulu, tengah, dan hilir bukan berdasarkan jarak mutlak.  
SEBAB 

Bagian hulu sungai erosi vertikal dominan sedangkan bagian hilir erosi hoizontal dominan. 

 

10. Lengas nisbi merupakan perbandingan antara uap air yang ada dengan uap air maksimal yang dapat ditampung.  
SEBAB 

Lengas nisbi bertambah karena suhu udara meningkat.  

 

11. Industri makanan dan minuman berorientasi pada pemasaran.  
SEBAB 

Industri makanan dan minuman memiliki indeks material lebih dari 1 (satu).  

 

12. Literasi fenomena migrasi penduduk tinggi dengan menggunakan .... 
(1) Peta umum  
(2) Peta khusus 
(3) Simbol piegraf 
(4) Simbol flow line 
 

13. Eksploitasi air tanah phreatis pada kota-kota besar di pantai dapat menimbulkan fenomena .... 
(1) turunnya muka air tanah  
(2) infiltrasi air laut 
(3) turunnya permukaan tanah  
(4) keringnya sumur pompa artesis 
 

14. Batubara berkaitan dengan :  
(1) Golongan A, strategis 
(2) Sumber daya alam energi  
(3) Unrenewable resource 
(4) Batuan metamorf dinamo 

 

15. Penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah berbasis Sistem Informasi dapat berupa peta komposit 
dari .... 
(1) Peta kepadatan penduduk  
(2) Peta kesuburan tanah  
(3) Peta jaringan jalan  
(4) Peta persebaran tempat sampah 

 

 


