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26. Dataran aluvial sangat potensial 
untuk kawasan pengembangan 
pertanian dan permukiman, karena 
didukung oleh faktor-faktor …. 

 

(A) daya topang tanahnya rendah 
dan ada akuifer yang potensial  

(B) adanya akuifer yang potensial 
dan topografi bervariasi  

(C) daya topang tinggi, dan tanahnya 
subur  

(D) topografi datar dan ketersediaan 
air  

(E) ketersediaan air dan tanahnya 
subur 

 

27. Indikator pertumbuhan ekonomi 
inklusif yang  banyak terdapat di 
negara-negara maju, antara lain 
adalah …. 

 

(A) angka pertumbuhan ekonomi, 
akses infrastruktur dasar, akses 
fasilitas kesehatan  

(B) tingkat kesetaraan gender, jaring 
pengaman sosial, tingkat 
pendapatan masyarakat  

(C) akses fasilitas pendidikan, 
tingkat pendapatan masyarakat, 
kesempatan kerja  

(D) tingkat kesempatan kerja, akses 
infrastruktur dasar, tingkat 
pendapatan masyarakat  

(E) tata kelola kelembagaan, akses 
infrastruktur dasar, akses 
terhadap fasilitas pendidikan  

 

 

 

 

 

 

28. Faktor utama pendorong 
industrialisasi di negara Jepang, 
Korea, dan Jerman adalah …. 

 

(A) laju pertumbuhan penduduk yang 
tinggi  

(B) kondisi sumber daya alam yang 
bervariasi  

(C) tingginya tingkat pendapatan 
masyarakat  

(D) kemampuan teknologi dan 
inovasi tinggi  

(E) kuantitas sumber daya manusia 
mencukupi  

 

29. Makna kebudayaan dalam bidang 
geografi manusia antara lain adalah 
keseluruhan konsep …. 

 

(A) adat istiadat masyarakat 
(B) tata nilai yang berlaku dalam 

masyarakat  
(C) kepercayaan yang diyakini oleh 

seluruh masyarakat 
(D) cara hidup, kepercayaan, dan 

nilai yang berlaku  
(E) cara hidup, kepercayaan, dan 

adat istiadat yang berlaku 
 

30. Terdapat tiga macam arah utara yang 
lazim digunakan sebagai orientasi 
peta, yaitu …. 

 

(A) utara sebenarnya, utara semu, 
dan utara       kutub  

(B) utara bumi, utara magnet, dan 
utara semu  

(C) utara universal, utara global, dan 
utara lokal  

(D) utara sebenarnya, utara magnet, 
dan utara grid  

(E) utara magnetis, utara 
astronomis, dan utara geodetis  
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31. Pernyataan yang benar mengenai 
simbol peta yang ditunjukkan pada 
gambar berikut adalah …. 

 
 

(A) simbol pada gambar A adalah 
simbol piktorial  

(B) simbol pada gambar B adalah 
simbol piktorial  

(C) simbol pada gambar A dan B 
adalah simbol abstrak 

(D) abstrak simbol pada gambar A 
dan B adalah simbol piktorial  

(E) simbol pada gambar A dan B 
adalah simbol kuantitatif 

 

32. Hanyutan perairan permukaan laut 
yang dikendalikan oleh angin pusat 
yang bergerak secara perlahan 
menuju ekuator, dan pada saat yang 
sama bergerak ke arah barat pada 
masing-masing kedua belahan bumi, 
disebut dengan …. 

 

(A) equatorial counter current  
(B) equatorial under current  
(C) equatorial upper current  
(D) equatorial drift  
(E) equatorial shifting  

 

33. Fenomena arus cepat yang menuruni 
lereng benua (continental shelf) 
dengan membawa sedimen yang 
diendapkan pada tekuk lereng benua 
dan menyebar pada dasar benua 
(continental rise), disebut …. 

 

(A) turbidity current  
(B) longshore current  
(C) longshore drift  
(D) continental current  
(E) rapid current 

34. Pola aliran sungai yang merupakan 
ciri bentanglahan asal proses 
struktural lipatan adalah …. 

 

(A) trellis  
(B) rectangular  
(C) dendritic  
(D) parallel  
(E) contorted 

 

35. Ketimpangan pembangunan merupa-
kan ketimpangan kebijakan pemba-
ngunan antardaerah di Indonesia. 

 

SEBAB 

Ketimpangan pembangunan disebab-
kan oleh adanya perbedaan potensi 
sumber daya manusia. 

 

36. Kubah karst dapat terbentuk oleh 
proses pelarutan batu gamping. 

 

SEBAB 

Tingkat kemurnian CaCO3 pada batu 
gamping tidak jauh berbeda. 

 

37. Fenomena rip current seperti yang 
sering kali terjadi di Pantai 
Parangtritis, sering kali membawa 
korban kematian 

 

SEBAB 

Rip current merupakan kumpulan 
arus balik (back swash) yang 
bergerak ke bagian dasar pantai yang 
cekung dengan kecepatan sangat 
tinggi dan energi yang sangat kuat. 
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38. Sungai-sungai besar yang mengalir 
melewati berbagai bentanglahan 
yang luas, seperti Sungai Siak di Riau, 
Bengawan Solo di Jawa, dan 
Mahakam di Kalimantan Timur yang 
bermuara ke laut, mampu 
membentuk delta yang besar. 

 

SEBAB 

Sungai-sungai tersebut mengalir 
pada suatu daerah aliran sungai yang 
luas dan membawa beban material 
sedimen yang sangat banyak dan 
kemudian diendapkan di bagian 
muara.  

 

39. Dalam pandanqan geografi, mobilitas 
penduduk yang terjadi antarwilayah 
di Indonesia juga dipandang sebagai 
akibat dari perbedaan potensi 
antarwilayah. 

 

SEBAB 

Proses mobilitas penduduk akan 
mengalir dari wilayah yang 
mempunyai nilai kefaedahan wilayah 
(place utility) lebih tinggi menuju 
wilayah yang memiliki nilai 
kefaedahan wilayah yang lebih 
rendah. 

 

40. Beberapa bagian wilayah di Indonesia 
yang merupakan pulau-pulau kecil 
ditengarai dengan tingkat 
perekonomian masyarakat yang 
relatif rendah. 

 

SEBAB 

Di pulau-pulau kecil tersebut 
ditengarai dengan basis 
perekonomian pertanian tanaman 
pangan. 

 

 

41. Penebangan hutan yang tidak 
terkontrol memicu terjadinya banjir 
bandang dan erosi dipercepat.  

 

SEBAB 

Hutan adalah ekosistem alami yang 
dapat menjaga tata air di kawasan 
perbukitan atau pegunungan. 

 

42. Frekuensi getaran gempa bumi 
vulkanik jauh lebih tinggi daripada 
frekuensi gempa tektonik. 

 

SEBAB 

Kekuatan gempa bumi vulkanik 
biasanya lebih kecil daripada gempa 
bumi tektonik.  

 

43. Keseimbangan pantai dapat terjadi 
apabila aliran sungai yang masuk ke 
perairan laut mendesak air laut dan 
menahan gelombang. 

 

SEBAB 

Pantai yang seimbang dicirikan oleh 
tidak adanya erosi oleh gelombang 
dan/atau arus laut. 

 

44. Lembaga pemerintah Indonesia 
berikut yang termasuk pengguna 
yang intensif memanfaatkan data 
penginderaan jauh dalam 
menjalankan tugasnya, antara lain 
adalah …. 

 

(1) Badan Informasi Geospasial (BIG)  
(2) Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG)  
(3) Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana BNPB)  
(4) Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional (LAPAN) 
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45. Berikut merupakan syarat terjadinya 
siklon tropis …. 

 

(1) suhu permukaan laut hangat > 26 
°C 

(2) Kelembapan atmosfer relatif 
kering 

(3) adanya awan kumulonimbus  
(4) berjarak dekat dengan 

khatulistiwa 
 

46. Berikut merupakan kegiatan yang 
dilakukan pada fase mitigasi 
ancaman bencana gempa bumi di 
Kota Padang …. 

 

(1) pemetaan kawasan rawan  
(2) pengiriman bantuan logistik  
(3) arahan penggunaan lahan  
(4) penilaian kerusakan bencana 

 

47. Berikut ini merupakan tindakan yang 
dilakukan pascabencana …. 

 

(1) penentuan ruang evakuasi  
(2) inventarisasi kerusakan 

bangunan  
(3) sosialisasi risiko bencana  
(4) relokasi perumahan warga 

 

48. Fenomena kabut tipis di permukaan 
tanah yang kemudian jatuh menjadi 
embun pada pagi hari terjadi dengan 
cara …. 

 

(1) suhu udara di dekat permukaan 
tanah relatif homogen pada 
seluruh lapisan  

(2) suhu udara di dekat permukaan 
tanah lebih rendah daripada suhu 
lapisan udara di atasnya  

(3) penyerapan energi gelombang 
matahari oleh permukaan bumi 
pada pagi hari, sehingga terjadi 
perubahan suhu pada permukaan 
bumi  

(4) pemancaran energi gelombang 
panjang oleh permukaan bumi 
pada malam hari, sehingga terjadi 
penurunan suhu pada dekat 
permukaan bumi  

 

49. Satuan bentuklahan yang mempunyai 
potensi air bersih yang tinggi adalah 
…. 

 

(1) dataran aluvial kepesisiran dan 
gisik pantai  

(2) dataran kaki dan dataran fluvio 
gunung api  

(3) dataran aluvial rawa-rawa  
(4) lembah antar gunung api 

 

50. Berikut adalah hubungan yang benar 
antara genesis dan dinamika 
bentanglahan dengan perkembangan 
pola aliran sungai …. 

 

(1) bentanglahan struktural sesar 
dengan pola aliran rectangular  

(2) bentanglahan struktural sesar 
dengan pola aliran trellis  

(3) bentanglahan struktural kubah 
lipatan          tererosi dengan pola 
aliran annular  

(4) bentanglahan struktural lipatan 
dengan pola aliran radial 
sentripetal 
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