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PETUNJUK UMUM: 

1. Bacalah petunjuk ini dengan baik. 
2. ANDA sedang mengerjakan TES PAKET II dalam program Latihan dan Tes Jarak Jauh 

2018-2019 yang diselenggarakan oleh pelatihan-osn.com dalam rangka persiapan OSK 
2019. Materi yang diujikan didalam PAKET II adalah Meteorologi Komprehensif yang 
mencakup SEMUA BAHAN METEOROLOGI 

3. Usahakan membaca soal dengan teliti sebelum mengerjakan. 
4. Soal terdiri dari dua bagian, yakni pilihan ganda dan uraian. 
5. Nilai tes pilihan ganda: untuk setiap soal jawaban benar bernilai 2 (dua), jawaban 

salah benilai -1 (minus satu), jawaban kosong bernilai 0 (nol). 
6. Nilai maksimal tes uraian tertera pada soal. 
7. Untuk soal uraian dengan perhitungan, uraikan cara sebelum jawaban (tidak boleh 

jawaban langsung). 
8. Berdoalah sebelum bekerja. 
9. Selamat bekerja. 
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PILIHAN GANDA (Bobot : 60) 

1. Diantara beberapa gas variabel di bawah ini, manakah yang kandungannya paling banyak di 

atmosfer? 

a. CH4 

b. CFC 

c. N2O 

d. O3 

e. CO2 

 

2. Tingkat evaporasi akan semakin berkurang apabila … 

a. Kelembaban relatif suatu daerah sangat tinggi 

b. Kecepatan angin meningkat 

c. Insolasi intensif 

d. A dan B benar 

e. A,B, dan C benar 

 

3. Awan yang terdapat pada 

gambar di samping 

merupakan awan … 

a. Altocumulus 

b. Sirrustratus 

c. Cumulunimbus 

d. Billow Clouds 

e. Kelvin Helmholtz Clouds 

 

4. Adanya kebakaran hutan dapat menyebabkan … 

a. Kondisi atmosfer yang tidak stabil di dekat daerah tersebut 

b. Adanya proses radiasi ultraviolet yang sangat tinggi 

c. Meningkatnya tekanan udara dalam sebuah parsel 

d. A dan B benar 

e. A,B, dan C salah 

 

5. Manakah fakta-fakta di bawah ini yang benar mengenai awan cumulonimbus (thunderstorm)? 

a. Tidak ada kilat dan guntur dalam fase mature stage  

b. Adanya downdraft yang diiriingi updraft menandakan awal dari mulainya mature stage 

c. Tidak dapat menghasilkan hail  

d. A dan B benar 

e. A dan C benar  
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6. Sebuah parsel memiliki kelembaban relatif 25%. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menarik 

kesimpulan bahwa … 

a. Suhu parsel harus didinginkan hingga ¼ x temperatur parsel agar terjadi kondensasi 

b. Suhu parsel harus dipanaskan hingga 4x temperature parsel agar terjadi kondensasi 

c. Parsel memiliki kandungan uap air ¼ x dari kandungan uap air maksimal yang mampu 

dikandung 

d. Parsel memiliki kandungan uap air 4 x dari kandungan uap air minimum yang mampu 

dikandung 

e. A dan C benar 

  

7. Diantara pilihan berikut ini, manakah yang tidak termasuk aerosol dalam sistem koloid di 

atmosfer? 

a. Awan 

b. Hujan 

c. Asap 

d. Fog 

e. Smog 

 

8. Tornado secara umum akan berasosiasi dengan thunderstorm karena adanya … pada 

thunderstorm 

a. Perbedaan keelektronegatifan partikel awan 

b. Updraft yang kuat 

c. Inti kondensasi yang melimpah 

d. A dan B benar 

e. B dan C benar 

 

9. Proses kondensasi adalah … 

a. Perubahan fase dari cair ke padat 

b. Perubahan fase dari padat ke cair 

c. Perubahan fase dari gas ke cair 

d. Perubahan fase dari cair ke gas 

e. Perubahan fase dari padat ke gas 

 

 

10. Penguapan yang intensif merupakan salah satu syarat agar tropical cyclone dapat bertahan. Hal 

tersebut disebabkan karena …  

a. Panas sensible yang di bawa oleh uap air akan dilepaskan sebagai sumber energi ketika uap 

air mengalami kondensasi 

b. Panas laten yang di bawa oleh uap air akan dilepaskan sebagai sumber energi ketika uap air 

mengalami kondensasi 
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c. Penguapan yang intensif akan mengakibatkan adanya shear angin vertikal yang cukup kuat 

d. Penguapan yang intensif akan mengakibatkan adanya lapisan batas yang lebih besar dari 

biasanya  

e. A dan C benar 

 

11. Secara umum, bumi mengemisikan radiasi … ke atmosfer 

a. Ultraviolet 

b. Infra merah 

c. Gelombang radio 

d. X-Ray 

e. Gelombang Gamma 

 

12. Lapisan atmosfer di bawah ini yang merupakan lapisan isotherm adalah … 

a. Stratosfer 

b. Thermosfer 

c. Tropopaus 

d. A dan B benar 

e. A,B, dan C benar 

 

13. Agar sebuah aerosol dapat bertindak sebagai inti pembekuan (freezing nuclei), aerosol tersebut 

harus … 

a. padat dan memiliki suhu yang dingin 

b. padat dan memiliki gaya tegang permukaan yang rendah 

c. Berasal dari material organik 

d. A dan C benar 

e. B dan C benar 

 

14. Jet stream terbentuk akibat adanya … 

a. Perbedaan kontras gaya sentripetal antara dua sel sirkulasi yang berbeda 

b. Perbedaan kontras temperatur antara dua sel sirkulasi yang berbeda 

c. Perbedaan kontras gaya coriolis antara dua sel sirkulasi yang berbeda 

d. A dan C benar 

e. B dan C benar 

 

15. Pada saat terjadi El-Nino, manakah yang terjadi di bawah ini? 

a. Tangkapan ikan oleh para nelayan di Peru berkurang  

b. Indonesia timur mengalami kebasahan 

c. Angin pasat melemah dari kondisi normal 

d. A dan C benar 

e. B dan C benar 
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16. Pada saat terjadi La-Nina, manakah yang terjadi di bawah ini? 

a. Indonesia timur mengalami kebasahan 

b. Kolom panas terdorong masuk ke wilayah Indonesia 

c. Peru mengalami upwelling  

d. A dan C benar 

e. A,B, dan C benar 

 

17. Yang dapat dilakukan oleh manusia dalam teknologi menciptakan hujan buatan adalah … 

a. Menguapkan air 

b. Menabur aerosol yang akan berperan sebagai inti nukleasi 

c. Menghembuskan awan kering 

d. Menyiram air dari ketinggian 

e. A dan C benar 

 

18. Dalam 5 klasifikasi besar iklim Koppen, Indonesia termasuk dalam wilayah … 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

19. Alat meteorology yang digunakan untuk mengukur konsentrasi particulate matter (PM) segala 

ukuran di udara dinamakan … 

a. Atmometer 

b. Piranometer 

c. HV Sampler 

d. Sampler Sonde 

e. AWS 

 

20. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini mengenai thermometer bola basah – bola kering? 

a. Termometer bola basah – bola kering digunakan untuk mengukur kelembaban udara 

b. Temperatur pada thermometer bola kering tidak pernah sama dengan thermometer bola 

basah 

c. Termometer bola basah – bola kering diletakkan dalam sangkar Stevenson 

d. A dan C benar 

e. A,B dan C benar 

 

21. Apabila rotasi bumi berlawanan arah dan kecepatan sudut rotasi bumi bertambah 2x lipat, 

manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai gaya coriolis yang akan terjadi di bumi? 
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a. Kekuatan gaya coriolis akan berkurang 50% 

b. Gaya coriolis akan membelokan angin ke kiri di BBU dan ke kanan di BBS 

c. Gaya coriolis terbesar akan berada di kutub dan terkecil berada di ekuator 

d. A dan B benar 

e. B dan C benar 

 

22. Sebutan sleet / salju basah adalah salju yang sempat meleleh kemudian membeku kembali. Hal 

tersebut dikarenakan adanya lapisan dingin (lapisan dengan suhu di bawah titik beku)yang 

cukup tebal sehingga salju yang telah meleleh tersebut memiliki cukup waktu untuk membeku 

kembali.  

Apabila salju yang telah meleleh tersebut melewati lapisan dingin (lapisan dengan suhu di 

bawah titik beku) yang tipis, salju yang telah meleleh tersebut tidak memiliki waktu untuk 

membeku kembali, sehingga menghasilkan … 

a. Snowstorm 

b. Diamond Dust 

c. Freezing Rain 

d. Hailstone 

e. Blizzard 

 

23. Salah satu syarat pembentukan hailstone adalah … 

a. Terdapat  aliran downdraft lebih kuat daripada updraft 

b. Suhu bagian atas awan kumulunimbus di bawah titik beku air 

c. Tekanan uap jenuh di atas permukaan air lebih rendah daripada tekanan uap jenuh di atas 

permukaan es 

d. B dan C benar 

e. A,B, dan C benar 

 

24.  Salah satu ciri adanya front di suatu daerah adalah … 

a. Gradien temperatur horizontal yang rendah 

b. Gradien temperature horizontal yang tinggi 

c. Adanya kilat dan guntur 

d. B dan C benar 

e. A dan C benar 

 

25. Apabila front dingin berhasil mengejar front panas dalam proses cyclogenesis, front yang 

selanjutnya terbentuk adalah … 

a. Front stasioner 

b. Front oklusi 

c. Anafront 

d. Katafront 
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e. A dan B benar 

 

26. Manakah yang termasuk  jenis thunderstorm di bawah ini? 

a. Multicell Thunderstorm 

b. Supercell Thunderstorm 

c. Multivortex Thunderstorm 

d. A dan B benar 

e. B dan C benar 

 

27. Gambar di samping merupakan .. 

a. Tropical Cyclone di BBU 

b. Tropical Cyclone di BBS 

c. Tropical Anticyclone di BBU 

d. Tropical Anticyclone di BBS 

e. Mid Latitude Cyclone di BBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Hurricane yang memiliki kecepatan 83-95 knots memiliki skala … 

a. SS-1 

b. SS-2  

c. SS-3 

d. SS-4 

e. SS-5 

 

29. Daerah X memiliki dew point depression yang lebih besar daripada daerah Y. Dari pernyataan 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa … 

a. Daerah X memiliki temperature yang lebih rendah daripada daerah Y 

b. Daerah X memiliki titik embun yang lebih rendah daripada daerah Y 

c. Daerah X memiliki kelembaban relative yang lebih rendah daripada daerah Y 

d. A dan B benar 

e. A,B, dan C benar 
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30. Curah hujan tipe muson di Indonesia diakibatkan oleh sistem muson yang melanda di Indonesia. 

Muson tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau pada … 

a. Awal tahun 

b. Semester pertama tahun 

c. Akhir tahun 

d. Pertengahan tahun 

e. Awal dan akhir tahun 

URAIAN (Bobot : 40) 

1. Terdapat sebuah ember berbentuk silinder dengan diameter 70 cm dan tinggi 100 cm yang 

bersandar di dinding dengan kemiringan 30o.  Apabila terjadi hujan lebat selama 8 jam dengan 

intensitas hujan 240 mm/jam, berapakah volume air yang tumpah dari ember tersebut? (bobot : 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Terdapat sebuah turbin  angin yang menghadap timur 

dengan panjang kincir 3,5 m yang didirikan untuk 

memproduksi daya listrik. Setelah itu, kincir angin 

berputar akibat angin timuran yang memiliki kecepatan 

20 km/s dengan densitas 0,01 kg/m3. Apabila diketahui 

koefisien turbin tersebut menurut  Betz’s Law adalah 

16/27 (59,3%), tentukan daya yang mampu dihasilkan 

oleh turbin angin tersebut! (bobot : 15) 

 

 

 

Xo 
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3. Terdapat sebuah parsel udara yang terdorong angin dan dipaksa naik sebuah gunung dengan 

ketinggian 2,5 km. Parsel udara tersebut  mengalami kondensasi pada ketinggian 943,25 mb. 

Pertanyaan : 

a. Tentukan suhu parsel udara di ketinggian 0 m pada windward side apabila diketahui suhu 

parsel di ketinggian 0m pada lee ward side adalah 25oC ! (7,5) 

b. Tentukan suhu parsel pada ketinggian 1 km pada lee ward side! (bobot : 7,5) 

 

Diketahui : Gradien tekanan vertikal = 0,14 mb/m 

       DALR (Dry Adiabatic Lapse Rate)= 1oC/100 m 

       SALR (Saturated Adiabatic Lapse Rate)= 0,65oC / 100m 

        Tekanan udara di MSL = 1013,25 mb 

 

*Info Materi LTJJ 2018 – 2019 

Daftar Paket Materi 

Paket 1 Geologi Komprehensif  

Paket 2 Meteorologi Komprehensif 

Paket 3 Astronomi Komprehensif 

Paket 4 Oseanografi Komprehensif 

Paket 5 Geologi Komprehensif + Meteorologi Komprehensif + Astronomi Komprehensif + 
Oseanografi Komprehensif (Semua Bahan) 
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