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Bidang Studi  : Geografi 

Kode Berkas : GEO-L05 (soal) 

 

Petunjuk Soal  

1) Jumlah soal yang diberikan sebanyak 50 soal pilihan ganda  

2) Waktu pengerjaan adalah selama 120 menit 

3) Penilaian bagi siswa yang menjawab Benar = +2, Tidak Diisi = 0, dan Salah = -1 

4) BOLEH menggunakan kalkulator sebagai alat bantu hitung tetapi TIDAK diperbolehkan 

menggunakan alat bantu seperti, Handphone, Tablet atau sejenisnya 

 

1. Terdapat berbagai jenis permasalahan yang biasanya timbul di daerah perkotaan/urban problems. 

MenurutAnda, apakah yang tidak termasuk dalam permasalahan yang mungkin timbul? 

a. Hunian penduduk yang sudah tidak layak 

b. Kemiskinan pada rakyat jelata, meskipun banyak juga terdapat kaum kelas menengah 

kebawah (ketimpangan sosio-ekonomi) 

c. Kondisi lalu-lintas yang sangat parah; macet terjadi dimana-mana 

d. Tingkat penggangguran yang tinggi 

e. Kurangnya tenaga kerja untuk kegiatan-kegiatan bisnis di daerah CBD 

 

2. Ketidaksamaan spasial pada sebuah area sangat dipicu oleh faktor ? 

a. Perbedaan pendapatan antar warga 

b. Perbedaan kesehatan antar warga 

c. Kesalahan pemerintah karena buruknya manajemen 

d. Kekurangan gizi pada masyarakat tertentu 

e. Jeleknya rumah satu kelompok warga 

 

3. Konsep pembangunan agropolitan bertujuan untuk ? 

a. Menyamaratakan pembangunan yang ada 

b. Membuat pembangunan terpusat di area kota 

c. Memicu pertumbuhan ekonomi di daerah urban fringe 

d. Mengelola sub-urban agar menjadi daerah terbangun 

e. Menjadikan desa berciri perkotaan 

 

4. Mengapa slum area dapat terjadi pada sebuah perkotaan ? 

a. Lokasi yang strategis di sekitar sungai kumuh 

b. Adanya masyarakat kelas atas yang menguasai kota 

c. berkumpulnya kelompok masyarakat dari kalangan low education and low economic 

d. adanya pabrik pembuang limbah 

e. terdapat kelembapan tinggi yang mengakibatkan kekumuhan pada suatu daerah 
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5. Dampak jangka panjang bagi kota yang sektor utama penyokong ekonominya adalah tambang 

adalah . . . 

a. Banyak perjudian dan prostitusi 

b. Banyaknya slum area 

c. Kota akan mati lebih cepat 

d. Kepadatan tinggi akibat banyak pendatang 

e. Kriminalitas makin merajalela 

 

6. Fenomena pemekaran kota secara acak, tidak terstruktur, tanpa diawali dengan sebuah rencana 

disebut dengan... 

a. Urban Sprawl 

b. Urban Renewable 

c. Growth Pole Growth Center 

d. Gentrifikasi 

e. UHI 

 

7. Salah satu cara yang dinilai efektif dalam menekan urban sprawl sekaligus menambah sisi estetika 

kota adalah... 

a. Membangun kawasan ruang terbuka non hijau di sekitar kota 

b. Memasang green belt di sekeliling kota 

c. Membatasi kuota penglaju di setiap wilayah 

d. Membangun storm-water sewers di sekeliling kota  

e. Menetapkan PP baru mengenai aturan keimigrasian 

 

8. Tingkat perkembangan kota menurut Griffith dimana terdapat kemunduran yang disebabkan oleh 

berbagai faktor sosial-politik adalah... 

a. Infantile 

b. Senile 

c. Mature 

d. Juvenile  

e. Fantile 

 

9. Berikut merupakan kota yang menerapkan konsep waterfront city adalah ? 

a. Moskow 

b. Quebec 

c. Brazilia 

d. Buenos Aires 

e. Semua jawaban salah 

 

10. Selain smart city terdapat juga istilah smart village, untuk mewujudkan smart village dibutuhkan 

teknologi pintar berikut, kecuali 

a. Sensor Pintar 

b. Komputansi Awan 
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c. Media Sosial 

d. Teknologi 

e. Irigasi 

 

11. Apa yang dimaksud urban rejuvenation ? 

a. Pembangunan kota sesuai landuse 

b. Peremajaan suatu kawasan perkotaan 

c. Pembaruan kota oleh investor 

d. Penambahan fasilitas pada slum area 

e. Komersialisasi RTH 

 

12. Pola penyebaran spasial individu dalam suatu populasi dapat mencirikan interaksi yang terjadi 

antara individu dan lingkungannya. Hal ini berlaku bahkan untuk manusia Dibawah ini terdapat 3 

sampel populasi dan penyebaran individunya:  

 
Sumber: ibo-info.org 

Tentukan pernyataan yang benar tentang pola penyebaran spasial dibawah ini! 

a. Pola 1 menandakan interaksi yang sangat kuat antar individu 

b. Pola 2 menandakan interaksi antagonistic/saling tolak menolak antar individu 

c. Pola 3 menandakan interaksi simbiotik/saling ketergantungan antar individu 

d. Pola 1 menandakan adanya atraksi/ketertarikan invidu pada suatu sumber daya yang sama 

pada lingkungan tersebut 

e. Pola 2 dan 3 menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan yang cukup signifikan dalam 

populasi, meskipun masih dalam satu lingkungan 

 

13. Salah satu keunggulan LRT (Light Rail Transit) yang ada di  Palembang dan Jakarta adalah.. 

a. Biaya pengadaan murah 

b. Sistematis pembangunan berjalan lancar 

c. Bebas hambatan dan meminimalisir perusakan prasarana 

d. Jawaban a dan c benar 

e. Semua Salah 

 

14. Fungsi kota menurut Walter Christaller dalam konsep Central Place Theory adalah sebagai… 

a. Pusat kegiatan 

b. Pusat pemasaran 

c. Pusat pelayanan 

d. Pusat perdagangan 

e. Semua jawaban salah 
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15. Salah satu tahap dalam permodelan Rostow adalah lepas landas yang bercirikan.. 

a. Masyrakat masih bergelut dalam sektor pertanian 

b. Terdapat banyak sekali teknologi modern 

c. Adanya peningkatan drastis satu atau beberapa sektor industri 

d. Menekankan pada pola konsumtif dan kesejahteraan 

e. Semua jawaban benar 

 

16. Dalam pembagian wilayah dari kota ke desa mempunyai beberapa urutan dan ciri pada setiap 

daerah atau sektornya, sektor  yang mempunyai ciri tempat dimana para commuter tinggal 

adalah... 

a. City 

b. Suburban fringe 

c. Suburban 

d. Rural 

e. Rural urban fringe 

 

17. Berdasarkan teori gravitasi, maka kesimpulan yang tepat terkait kondisi kedua region A dan B 

adalah  . . . 

 
a. Kekuatan interaksi tidak dapat diketahui melalui informasi itu saja 

b. Kekuatan interaksi berbanding terbalik dengan jumlah penduduk  

c. Kekuatan interaksi region A lebih besar dibandingkan kekuatan interaksi region B 

d. Kekuatan interaksi region A sama besar dibandingkan kekuatan interaksi region B 

e. Kekuatan interaksi region B lebih besar dibandingkan kekuatan interaksi region A 

 

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) daerah biasanya mempunyai kurun waktu 

a. 5 tahun 

b. 10 tahun 

c. 15 tahun 

d. 20 tahun 

e. 1 tahun 

 

19. Beberapa tokoh mengemukakan teori dan model keruangan kota. Teori – tersebut antara lain 

teori konsentris Burgess, teori sektor Hoyt, dan teori multiple nuclei Harris-Ulman. Apakah yang 

membedakan teori Harris-Ulman dengan teori konsentris Burgess maupun teori sector Hoyt? 

a. Adanya Central Bussiness District 
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b. Adanya Outlying Bussiness District 

c. Pembagian permukiman berdasarkan kelas masyarakat 

d. Adanya sarana transportasi perkotaan 

e. Adanya tempat industri 

 

20. Tren pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa, rusunami, apartemen, kondominium, dan 
superblok semakin meningkat di berbagai kota besar, khususnya Jakarta. Berikut ini yang 
termasuk dampak positif tren pembangunan hunian vertikal adalah:  
a. Meningkatnya kadar oksigen perkotaan  

b. Berkurangnya slum area (wilayah permukiman kumuh)  

c. Meningkatnya efisiensi penggunaan lahan  

d. Mengurangi kepadatan penduduk suatu wilayah  

e. Cenderung lebih aman dari dampak bencana alam apabila dibandingkan hunian horizontal  
 

21. Footloose industry adalah konsep ekonomi yang produksinya mengacu pada ? 

a. Dekat bahan baku 

b. Dekat dengan pekerja 

c. Dekat dengan pasar 

d. Tidak terikat dengan apapun 

e. Dekat investor 

 

22. Salah satu join venture yang terjadi di Indonesia adalah ? 

a. Semen Indonesia dengan Semen Ho Chi Min  

b. Starbuck dengan Kopi Gayo 

c. McD dengan KFC 

d. Garuda Indonesia dengan Sriwijaya Air 

e. Jamu jago dengan nyonya menir 

 

23. Daerah yang berpotensi untuk dijadikan pabrik semen adalah ? 

a. Rembang, Jawa Tengah 

b. Megelang, Jawa tengah 

c. Pacet, Jawa Timur 

d. Batu, Jawa Timur 

e. Tasikmalaya, Jawa Barat 

 

24. Indomaret dan alfamaret adalah dua perusahaan yang menerapkan konsep bisnis.. 

a. Waralaba 

b. Lisensi 

c. Kartel 

d. Market Expansion 

e. Semua jawaban benar 
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25. Sistem produksi di negara tujuan, dimana suatu perusahaan diberi kekuasaan untuk memproduksi 

produk lengkap dengan seluruh program pemasaranya seperti logo, brand, operasional, dan 

sebagainya adalah... 

a. Lisensi 

b. Contract manufracturing 

c. General assembling 

d. Franchise 

e. Local production 

 

26. Industri yang mencakup para pembuat keputusan pada departemen pemerintah dan 

penemu/saintis pada bidang IPTEK, yang memiliki pengaruh yang cukup penting dalam dunia 

sekarang tergolong pada sektor industri… 

a. Primary 

b. Secondary 

c. Tertiary 

d. Quarternary 

e. Quinary 

 

27. Dalam bukunya The Borderless World, Kenichi Ohmae kerapkali menggunakan istilah “Borderless 

world”. Dengan konteks globalisasi, apakah pengertian yang tepat tentang “Borderless world”? 

a. Masa dimana batas administrasi antar negara di dunia telah memudar dikarenakan 

kemudahan komunikasi lintas negara 

b. Saat dimana kemudahan interaksi antar pemimpin negara membuat ketegangan internasional 

dapat lebih mudah diselesaikan 

c. Sebuah dunia yang penyebaran budayanya cepat, kegiatan ekonomi yang cepat dan mudah, 

membuat pengertian batas antar negara menjadi pudar dan irrelevan 

d. Ide idealis Kenichi Ohmae tentang kemungkinan untuk membuat sebuah “negara dunia” 

dimana bumi ini hanya memiliki satu pemerintahan 

e. Masuknya dunia pada era globalisasi yang menyebabkan kekuatan pemerintahan menjadi 

lemah karena rakyat dapat menggunakan kecanggihan teknologi untuk memberontak 

 

28. Dalam dunia perdagangan bebas sering kita dengar istilah Glocalization yang berarti.. 

a. Adaptasi produk atau jasa terhadap wilayah atau kebudayaan tempat mereka dijual 

b. Pemasaran produk lokal ke luar negeri secara cepat dan tanpa batas 

c. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan barang impor yang berkualitas tinggi 

d. Penjualan barang mentah ke luar negeri dan kembali membeli barang jadi dari luar negeri 

e. Semua jawaban salah 

 

29. Pada tahun 2018 ini dunia telah disulitkan dengan adanya perang dagang antara China dan USA, 

apakah sebenarnya perang dagang antara China dan USA itu.. 

a. Pertentangan kekuatan militer yang berimbas pada aspek ekonomi 

b. Perebutan wilayah eksportir komoditas non migas 

c. Persaingan penurunan harga barang industri elektronik 
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d. Peningkatan pajak ekspor bagi china untuk masuk ke USA , dan begitu sebaliknya 

e. Persaingan antara China dan USA dalam invansi produk teknologi yang berimbas pada 

penurunan kurs di beberapa negara berkembang 

 

30. Dewasa ini, kualitas pembangunan suatu negara ditentukan tidak hanya oleh pendapatannya, 

namun juga pendidikan dan kesehatannya. Parameter yang menjadi tolak ukurnya lazim dikenal 

dengan sebutan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut ini pernyataan terkait indeks 

pembangunan manusia negara negara ASEAN adalah  . . . 

a. Negara ASEAN yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi adalah Brunei 

Darussalam 

b. Indeks Pembangunan Manusia negara Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia 

c.  Indeks Pembangunan Manusia negara Thailand jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia 

d. Laos adalah negara ASEAN dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia terendah  

e. Indeks Pembangunan Manusia di Singapore lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam 

 

31. OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development merupakan sebuah organisasi 

internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan 

ekonomi pasar bebas. Negara manakah yang merupakan anggota pendiri OECD? 

a. Indonesia 

b. Polandia 

c. Kanada 

d. Tiongkok 

e. Brazil 

 

32. Perhatikan gambar di bawah ini! 
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Berdasarkan pola grafik diatas, maka pernyataan yang benar terkait korelasi kedua parameter 

diatas adalah  . . . 

a. GNP per kapita berkorelasi positif terhadap persentase penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian 

b. GNP per kapita selalu naik, tidak peduli perubahan persentase penduduk yang bekerja di 

sektor pertanian ikut naik atau tidak 

c. GNP per kapita berkorelasi negatif terhadap persentase penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian 

d. GNP per kapita tidak memiliki korelasi terhadap persentase penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian 

e. GNP perkapita berbanding lurus dengan persentase penduduk yang bekerja di sektor 

pertanian 

 

33. Faktor utama yang menyebabkan harga barang kebutuhan di Papua jauh lebih mahal daripada di 

Jawa adalah:  

a. Mahalnya biaya produksi  

b. Rumitnya birokrasi di pelabuhan  

c. Mahalnya biaya logistik pengiriman barang  

d. Ada pungutan liar dari oknum nakal  

e. Pembangunan wilayah yang tidak merata  

 

34. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 

 

Berbagai macam kebudayaan kadang disesuaikan dengan iklim dan ketersediaan sumberdaya, 

sehingga kebudayaan antara satu wilayah tentu berbeda dengan wilayah lain. Gambar diatas 

ketiganya adalah lumbung (granary) tempat penduduk menyimpan hasil pertanian mereka. 

Ketiganya dibangun tinggi dari permukaan untuk mencegah hasil tani dimakan oleh tikus tanah 

atau makhluk lainnya. Akan tetapi, hanya dua lumbung yaitu Georgian Granary dan Horreo yang 

memiliki celah atau lubang-lubang udara pada sisi-sisi lumbungnya. Faktor utama yang 

menyebabkan Dogon Granary tidak memiliki celah-celah tersebut adalah  . . . 

a. Ketersediaan sumber daya 

b. Iklim dan cuaca setempat  

Horreo Georgian Granary Dogon Granary 
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c. Perbedaan sejarah leluhur 

d. Kepercayaan dan mitologi penduduk setempat  

e. Kemampuan ekonomi  

 

35. Sebagai calon peserta IGEO 2020, anda haruslah mengetahui geografis tuan rumah IGEO yaitu 

Turki. Terletak di semenanjung apakah negara yang lazim disebut Asia Kecil ini . . .  

a. Balkan  

b. Arab  

c. Anatolia  

d. Iberia  

e. Skandinavia  

 

36. Mayoritas etnis yang dianut masyarakat di Turki adalah . . .  

a. Kurdish  

b. Turkish  

c. Arabs  

d. Armenians  

e. Greeks  

 

37. Perhatikan peta dibawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta tersebut menggambarkan... 

a. Wilayah yang pernah dikuasai Inggris 

b. Wilayah yang pernah dikuasai Spanyol 

c. Negara anggota G20 

d. Negara “New Emerging Markets” 

e. Negara penghasil intan 

 

38. Berikut ini adalah pusat-pusat kebudayaan peradaban yang ada di dunia pada zaman sejarah, yang 

memperkenalkan tulisan pertama kali adalah : 
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a. Peradaban Mesopotamia 

b. Peradaban Yunani 

c. Peradaban Cina 

d. Peradaban Mesir 

e. Peradaban Maya 

 

39. Suatu fenomena di ketika seluruh kebudayaan di suatu negara berangsur-angsur melebur menjadi 

sebuah kebudayaan baru yang tidak bisa dipisahkan unsur-unsur kebudayaan lamanya lazim 

dikenal dengan  . . . 

a. Melting pot 

b. Salad bowl 

c. Multikulturalism 

d. Cultural Mozaic 

e. Akulturasi 

 

40. Venezuela merupakan negara yang mempunyai air terjun tertinggi di dunia yang bernama.. 

a. Niagara Fall 

b. Heaven Fall 

c. Angel Fall 

d. Uluru Fall 

e. Nimbire Fall 

 

41. Apakah nama teluk terbesar di Canada 

a. Teluk Hudson 

b. Teluk Benggala 

c. Teluk Carpentaria 

d. Teluk Besar Quebec 

e. Teluk Mexico 

 

42. Sebelum merdeka, Bangladesh adalah bagian dari negara ? 

a. India 

b. Pakistan 

c. Myanmar 

d. Bhutan 

e. China 

 

43. Sungai mekong banyak melintasi negara di kawasan asia tenggara, negara manakah dibawah ini 

yang tidak dilewati oleh sungai mekong? 

a. Thailand 

b. Laos 

c. Vietnam 

d. China 

e. Kamboja 
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44. Danau erie merupakan salah satu danau dari sistem great lake yang ada di sebuah benua besar,  

berikut negara manakah yang tidak termasuk satu benua dengan danau erie? 

a. USA 

b. Canada 

c. Mexico 

d. Belize 

e. Trinidad dan Tobago 

 

45. Perhatikan gambar dibawah ini 

 
Bangunan diatas dapat kita temukan jika kita berkunjung ke negara.. 

a. Arab Saudi 

b. Turki 

c. Oman 

d. Yunani 

e. Bosnia-Herzegovina 

 

46. Nama perairan yang memisahkan antara Turki di benua Eropa dan Turki di Benua Asia adalah.. 

a. Selat Bosporus 

b. Selat Gibraltar 

c. Laut Andaman 

d. Laut Hitam 

e. Samudra Atlantik 

 

47. Dibawah ini yang merupakan contoh dari Geometric Boundaries adalah... 

a. Mongolia-China boundary 

b. Canada-US boundary 

c. Brazil-Bolivia boundary 

d. US-Mexico boundary 

e. Norway-Sweden boundary 
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48. Aruba, Curaçao, and Bonaire merupakan pulau yang terletak di Leeward Antilles. Ketiga pulau ini 

merupakan bagian dari… dan ditemukan oleh… 

a. Spanyol, Francisco Pizzaro 

b. Spanyol, Hernán Cortés 

c. Belanda, Alonso de Ojeda 

d. Belanda, Juan Ponce de León 

e. Inggris, Charles Masson 

 

49. Pertemuan pertama pemimpin korea utara Kim Jong Un dengan presiden USA Donald Trump 

dilakukan di negara... 

a. Singapura 

b. Tiongkok 

c. Amerika Serikat 

d. Korea Utara 

e. Korea Selatan 

 

50. Selat yang memisahkan antara Pulau Utara dan Pulau Selatan di Selandia Baru adalah  . . . 

a. Selat Wellington 

b. Selat Zealand 

c. Selat Cook 

d. Selat James 

e. Selat Kermandec 
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