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PETUNJUK PENGERJAAN SOAL

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Jumlah soal yang diberikan sebanyak50 butir soal pilihan ganda dan 3 topik soal esai.
Penilaian bagi siswa dalam menjawab soal pilihan ganda: Benar: +1, Tidak diisi: 0, dan Salah: -0,3
Jika ingin meralat jawaban soal pilihan ganda yang telah dipilih sebelumnya, berikan tanda (=) pada
jawaban sebelumnya dan berilah tanda silang pada jawaban yang baru.
Penilaian bagi siswa dalam menjawab soal esai tertera pada tiap-tiap soal.
Jawaban untuk soal esai hendaknya disesuaikan dengan ruang jawaban yang disediakan.
Jawablah soal-soal esai hanya dengan mempergunakan pulpen. Penggunaan pensil tidak
diperkenankan.
Peserta diperkenankanmenggunakan kalkulator.

SOAL PILIHAN GANDA (50 SOAL)
1.

Guncangan yang dialami oleh penumpang ketika pesawat terbang memasuki awan biasanya
disebabkan oleh peristiwa:
a. pembentukan kristal es di awan
b. downdraft
c. turbulensi
d. pembentukan petir
e. updraft

2.

Salahsatu dampak peristiwa perubahan iklim pada produktivitas padi terutama ditunjukkan oleh
parameter:
a. hujan konvektif
b. temperatur
c. kelembapan relatif
d. tekanan
e. evaporasi

3.

Hujan es yang terjadi di banyak tempat di tanah air sering berkaitan dengan per-awan-an yang
tebal dimana terdapat area:
a. bertemperatur di bawah 4°C
b. bertemperatur di bawah 0°C
c. kondensasi konvektif
d. bertekanan uap cukup tinggi
e. berkelembapan tinggi

4.

Beberapa dekade terakhir area gletser di Himalaya mengalami kemunduran akibat perubahan
iklim yang akan berdampak pada:
a. migrasi hewan-hewan
b. pembentukan awan orografis
c. ketersediaan air
d. peristiwa blopdrop
e. pembentukan danau alam

5.

Manfaat kita mempelajari tentang El Nino adalah:
a. sebagai informasi pada petani bahwa musim hujan akan berlangsung lama
b. sebagai informasi akan datangnya bencana banjir
c. sebagai informasi untuk mengambil kebijakan di bidang pertanian
d. sebagai informasi untuk bersiap-siap membuat proyek hujan buatan
e. tidak banyak manfaatnya kecuali untuk tujuan riset
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6.

Kawasan

yang

berbatuan

gamping

sering

diidentikkan

dengan

kawasan

rawan

kekeringan,

karena:
a.
b,

c.
d.
e.

penguapan

berlebihan

curah hujan rendah
penduduk padat
porositas batuan tinggi
tanah tipis

7.

Lereng gunungapi aktif sering terlanda
karena:
a. lahan luas dan harga murah
b. tanah subur dan kecukupan air
c. pemandangan bagus dan sejuk
d. banyak bantuan ketika bencana
e. tidak punya pilihan tempat

bencana erupsi, namun banyak ditinggali oleh penduduk,

8.

Pengelolaan bencana di kawasan perbukitan yang dilewati oleh patahan (sesar) aktif yang
mempunyai ancaman bencana longsor dan gempa lebih ditekankan pada pengelolaan
longsornya, karena:
a. frekuensi kejadian tinggi
b. murah ongkosnya
c. magnitudo kejadian besar
d. mencakup kawasan luas
e. relatif tak tertangani

9.

Kegiatan pengurangan risiko bencana pada saat terjadinya bencana lebih ditekankan pada
usaha:
a. perbaikan lingkungan
b. pembangunan kembali
c. penyelamatan/pertolongan
d, penghitungan kerugian
e. penyaluran bantuan

10. Banyaknya korban yang mungkin terjadi akibat bencana tsunami pada pantai-pantai barat Pulau
Sumatera lebih diakibatkan karena:
a. ketidaktahuan
b. kepadatan tinggi
c. magnitudo kejadian
d. ketidakmampuan
e. tidak ada program
11. Sumber energi alternatif nuklir dapat digolongkan ke dalam jenis pemanfaatan sumberdaya:
a. minyak bumi
b. gas alam
c. hayati
d. mineral
e. geotermal

2
Soal ini di Download dari Folder OSN
downloaded from: ivanjoannes.wordpress.com

Soal ini di Download dari Folder OSN

12. Pengelolaan
sumberdaya alam di daerah
secara lestari harus disertai usaha-usaha:

perbukitan

a.
b.

pemilihan jenis tanaman semusim yang sesuai
pemupukan intensif dengan pupuk organik

c.
d.

penanaman
pengolahan

berbagai jenis tanaman dan pepohonan
tanah dengan cara pelumpuran

e.

pembuatan

kolam-kolam

13. Teknik konservasi

untuk keperluan

pemanfaatan

pertanian

penampung air.

tanah dengan cara pembuatan

teras bangku sering kurang dapat diterima

oleh

masyarakat di wilayah pegunungan, karena:
a. kurang memberikan
manfaat langsung
b. membutuhkan biaya ekstra
c.
d.

mempersempit
bidang olah
kurang efektif mencegah longsor

e.

membuat

.

busuk akar tanaman

14. Pengurangan
laju degradasi sumberdaya
hayati laut dapat dilakukan dengan cara:
a. moratorium penambangan minyak bumi lepas pantai
b. memanfaatkan
energi gelombang dan arus laut
c.
mengurangi penambangan garam dapur
d.

menanam

pohon bakau di sepanjang pantai

e.

membuat

aturan penangkapan ikan secara selektif.

rectangular menunjukkan pola aliran sungai yang dikontrol oleh:
a. gunung api muda
b. kubah yang tererosi
c. perbukitan lipatan
d. dataran aluvial
e. retakan dan/atau zona sesar •

15. Pola aliran

16. Dalam sistem tektonik busur kepulauan (island arc), Laut Jawa dapat digolongkan ke dalam :
a. zona palung subduksi (subduction trench). '
b. zona busur akresi (accretionarry wedge)
c. zona cekunganbusur depan (fore-arc basin)
d. zona busur gunung api (volcanicarc)·
e. zona cekunganbusur belakang (back arc basin)
17. Secarageomorfologi, salah satu ciri dari suatu lembah antiklin adalah:
a. pola pengaliran paralel
b. pola pengaliran trellis
c. lembah asimetris mernanjang.
d. lembah berbentuk "U" lebar
e. lembah berbentuk "V" memanjang
18. Sesar naik adalah:
a. sesar yang terbentuk karena gaya gravitasi
b. sesar yang terbentuk karena adanya permukaan yang terangkat.
c. blok hangingwall tu run terhadap blokfootwall
d. blokfootwall tu run terhadap blok hangingwall
e. blokfootwall dan hangingwall sama-sama naik
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19. Beberapa organisme

seperti bu rung wrentit (Chamaea fasciata), bu rung auk (Aethia sp.),

grouse (Centerocercus uroposhianus),
dan tumbuhan famili Crossosomataceae
a.

Palearktik

b.

lndomalaya

c.
d.

Nearktik
Australasia

e.

Neotropik

20. Pernyataan

yang

adalah:
a. peningkatan

paling tepat di bawah
intensitas

bangunan

bu rung

burung loon (Gavia sp.), kumbang hujan (Pleocoma
adalah merupakan fauna endemik dari ecozone:

ini terkait

fenomena

akan mengurangi

sp.),

Urban Heat Island Effect (UHIE)

UHIE

b.
c.
d.

multiple reflection sinar matahari adalah penyebab utama terjadinya UHIE di CBD suatu kota
UHIE biasa terjadi hanya pada lingkungan yang berangin cukup kuat
urban greening meningkatkan UHIE

e.

UHIE hanya terbentuk

pada kola yang memiliki

pulau

buatan di tengahnya

21. Proses desalinasi air laut dapat memiliki dampak negatif, yaitu:
a.
Keluaran limbah (waste) dapat berpengaruh pada lingkungan laut.
b.
c.

Tidak memproduksi air yang dapat dikonsumsi
secara aman.
Membutuhkan air yang sangat banyak dari akuifer.

d.
e.

Produksinya akan berkurang sangat besar saat musim kemarau
tidak ada jawaban yang tepat

22. Faktor
yang bukan merupakan
limiting
fundamental
suatu organisme adalah:
a.
b.

derajat dissolved oxygen
derajat keasaman (pH)

c.
d.
e.

suhu
sinar matahari
predator

factors

dalam

penetapan

batas

relung

(niche)

23. Pasang surut yang memiliki kriteria satu kali pasang satu kali surut, tetapi kadang-kadang terjadi
dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang amat berbeda disebut:
a.

pasang surut campuran

b.
c.
d.
e.

pasang
pasang
pasang
pasang

surut
surut
surut
surut

harian ganda
campuran dominan
campuran dominan
kompleks

harian tunggal
harian ganda

24. Sirkulasi Laut Dalam atau Sirkulasi Termohalin
Pernyataan yang benar mengenai hal tersebut
a.
b.
c.
d.

arus
arus
arus
arus

permukaannya bersifat
permukaannya bersifat
laut dalamnya bersifat
laut dalamnya bersifat

e.

tidak ada jawaban yang benar

terdiri dari arus permukaan
adalah:

dan arus laut dalam.

hangat dan berasal dari Atlantik
dingin dan berasal dari Pasifik
dingin dan berasal dari Pasifik
hangat dan berasal dari Atlantik
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25. Bila di pantai Argentina berhembus
a.
upwelling di pantai Argentina

angin ke a rah utara, maka yang akan terjadi adalah:

c.

downwelling di pantai Argentina
tidak berpengaruh terhadap arus laut

d.
e.

gelombang yang sangat tinggi di pantai Argentina
downwelling di Samudera Atlantik

b.

26. Penyebab

utama terjadinya

a.
b.

densitas air laut
angin

c.
d.

topografi dasar laut
komposisi air laut

e.

semua jawaban benar

27. Gelombang

laut

dapat

arus laut permukaan

memiliki

beberapa

parameter-parameter

adalah kecuraman gelombang taut. Kecuraman
a. tinggi gelombang dan panjang gelombang
b. tinggi gelombang
dan periode gelombang

c.

adalah:

gelombang

d.

tinggi gelombang dan kecepatan gelombang
kecepatan gelombang dan periode gelombang

e.

kecepatan gelombang

laut adalah

gelombang,

salah

satunya

perbandingan:

dan tinggi gelombang

28. Lokasi keterdapatan
sabana merupakan lahan semak/perdu
tumbuh menyebar adalah di daerah:
a. subtropik, curah hujan rendah atau sedang
b.
c.
d.

tropis atau subtropik, curah hujan rendah
tropis kering, curah hujan rendah
ekuatorial basah, curah hujan rendah

e.

ekuatorial

dengan

beberapa jenis pohon yang

kering, curah hujan rendah

29. Berikut ini adalah fungsi dan peran tanah untuk pertumbuhan tanaman pertanian:
a. dekomposisi organik, penyedia unsur hara, matriks pertumbuhan
akar
b. penyedia unsur hara, dekomposisi
organik, tempat air tersimpan

c.
d.

matriks pertumbuhan
matriks pertumbuhan

akar, penyedia
akar, penyedia

e.

matriks

akar, dekomposisi

pertumbuhan

30. Berikut ini adalah tipe pertanian

unsur hara, tempat air tersimpan
unsur hara, dekomposisi organik
organik,

tern pat air tersimpan

yang khas berada di negara subtropis:

a.
b.
c.

ladang berpindah, pertanian mediteranean, ladang gandum
ladang gandum, penggembalaan ternak, ladang berpindah
pertanian mediteranean,
ladang gandum, peternakan sapi perah

d.
e.

pertanian mediteranean, ladang berpindah, peternakan sapi
ladang gandum, perkebunan buah, peternakan nomaden

31. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
a.
prasarana dan sarana
b. struktur dan pola ruang
c. sektor-sektor perekonomian
d.

bentang alam dan sumberdaya

e.

demografi masa depan

secara

umum berisi substansi tentang:

alam
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32. Negara-negara

yang

mendapat

julukan

sebagai

The World's Breadbasket atas kemampuan

menyediakan pangan untuk dunia adalah:
a. Amerika Serikat, Mexico dan Kanada
b. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia
c. Uni Eropa dan Amerika Serikat
d. Amerika Serikat, RRT, dan Eropa Barat
e. Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina
33. Uni
a.
b.
c.
d.
e.

Eropa dalam proses perwujudannya melalui tahapan sebagai ... terlebih dahulu.
masyarakat ekonomi
masyarakatsosial
masyarakat politik
pertahanandankeamanan
masyarakatteknologi

34. Peremajaan kota yang dilaksanakan secara periodik karena adanya perkembangan kota adalah:
a. urban migration
b. urban creative
c. urban planning
d. urbanization
e. urban renewal
35. Perumahan tradisional dalam peristilahan
a. kondominium
b. flat
c. apartemen
d. landed house
e. housing complex
36. Konsep pengembangan
konsep:
a. kutub pertumbuhan
b. menetes kebawah
c. bottom-up
d. agropolitan
e. megapolitan

perumahan internasional dimasukkan ke dalam:

wilayah yang didasarkan

pada strategi pemerataan dikenal dengan

37. Jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa
disebut:
a. ambang (threshold)
b. jangkauan (range)
c. jarak ekonomi (economic distance)
d. perilaku konsumtif
e. wilayah pasar geografis
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38. Tujuan dari konsep gerakan/air
a. Memperkecil
berkembang).
b.

Menciptakan

c.
d.

Mendorong negara-negara
Menghilangkan biaya-biaya

e.

Sebagai penguatan

Perhatikan

trade adalah:
(gap) antara MEDC (negara

celah/ketimpangan

standar dalam bisnis yang melindungi

unit-unit

maju)

dan LEDC

(negara

UKM dan para pekerja.

untuk menjual barang dan jasa di harga yang sesuai.
termasuk pajak untuk ekspor-impor.

bagi PBB untuk menentukan

upah minimum dunia.

gambar berikut untuk menjawab soal No. 39!

39. Model struktur kota berikut ini merupakan pengembangan selanjutnya dari teori sistem dunia:
a.
b.
c.

inti ganda
inti-pinggiran

d.
e.

sektoral
tempat sentral

konsentris

40. Keuntungan

geografis
dan MRT dibandingkan

yang paling tepat dari sistem moda transportasi
dengan moda berbasis jalan lainnya adalah:
dan terkonsentrasi

bawah tanah

(subway)

a.

Subway dan MRT dibangun
khusus.

pada rute khusus dan berhenti

di tempat

b.
c.
d.

Subway dan MRT menggunakan sedikit lahan di area perkotaan yang padat.
Subway dan MRT mengurangi polusi wilayah perkotaan.
Subway dan MRT sebagai moda transportasi bagi penduduk yang tidak memiliki

kendaraan

e.

pribadi.
Subway dan MRT selalu dibangun

oleh dana dari negara donor.

41. Waktu di kota Merauke ketika di kota London
a. 21.07 WIB
b. 23.07 WIB
c. 09.07 WIB
d. 11.07 WIB
e.

pukul 14.07 waktu setempat adalah:

tidak ada yang benar
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42. Adanya perbedaan waktu antara tempat-tempat
nomor 41 tidak disebabkan oleh:
a.
b.

rotasi Bumi
perbedaan lintang

c.
d.

perbedaan bujur
zona waktu Dunia

e.

tidak ada yang benar

43. Terdapat

sebuah negara Eropa dengan

di Dunia seperti

komposisi kepercayaan

yang kira-kira

penduduknya

Agama

Persentase

Islam
Katolik
Ate is
Tidak Mengaku Beragama

58,79%
10,03%
6,75%
2,5%
13,79%

Lainnya

8,14%

Ortodoks

Negara

yang disebutkan

memiliki

komposisi

kepercayaan

penduduk

dalam soal

sebagai berikut:

sebagaimana

dalam tabel

di

atas adalah:
a.
b.

Serbia
Yunani

c.
d.

Albania
Moldova

e.

Siprus

44. Negara di Amerika
Selatan yang tidak mempunyai
dapat diakses dari laut adalah:
a.
b.
c.

Peru

d.
e.

Uruguay
Ekuador

wilayah laut dan ibukota

negaranya

tidak

Bolivia
Paraguay

45. Kota Pekanbaru yang merupakan
ibukota Provinsi Riau sekaligus tuan
oleh garis bujur yang kira-kira sama dengan kota:
a.
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
b.
c.

Naypyidaw, Myanmar
Hanoi, Vietnam

d.
e.

Singapura, Singapura
Kualalumpur,
Malaysia

rumah OSN 2017, dilintasi
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46. Sertipikat

merupakan

Nasional/Kementerian

bukti

hak

atas

tanah

Agraria dan Tata Ruang.

pengukuran luas untuk memperoleh
dengan sketsa sebagai berikut:

peta bidang

yang

dikeluarkan

Sebelum
tanah.

sertipikat
Andaikan

Koordinat titik (dalam meter):
A

= (5,5)

B

= (15,15)

c

= (10,15)
= (5,10)

D

oleh

Badan

dikeluarkan,
terdapat

Pertanahan

perlu dilakukan

sebuah persil tanah

15

10

Maka luas Bidang ABCDE
a.
25 m2
b.

37,5 m2

c.
d.

75 m2

e.

tidak ada jawaban yang benar

(25 + 25../2) m2
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47. Dari peta di bawah ini, koordinat

geografis

kota Bandung,

Jawa Bara!, dapat dihitung dengan

cara interpolasi dari peta topografi. Jika terdapat suatu peta dengan informasi
koordinat geografis dari kota Bandung (Bdg) adalah:
a)
b)
c)
d)

Lintang
Lintang
Lintang
Lintang

= 6°

e)

Lintang

= 6°

=
=
=

19'
6° 57'
6° 57'
6° 19'

LS;
LU;
LS;
LU;

Bujur
Bujur
Bujur
Bujur

39' LS; Bujur

=

107° 13'
107° 39'
107° 39'
= 107° 13'

=
=

= 107°

15

demikian,
I

BT
BB
BT
BB

maka

,,

I

I

Equator

,,
~-,J

33' BT

lOcm

j
3u8dg

9cm

,,

108°

48. Perhatikan

peta di bawah

ini!
LEGEND

ccrtee

--·······--·W

Tea··--·-····-----~

~

·-·-·----rn

Pine·-····

Hoose -·-········-··---···

[!]

River--····--------

~

,,,,,

"""'

,,,,, 0

Trainsiatlon--------

,,

§
§

Scbccl """"""'

[&)

~:::a:t~~~~:~~:~~:: := -~

~:i~I_:=====--= ~
Trigonometricalstation-CfiLI
Contours!1nme11es)

Berdasarkan peta di atas, tanaman
a. 400 sampai 500 m
b.
c.
d:

250 sampai 400 m
100 sampai 200 m
antara 50 sampai 600 m

e.

di atas 500 m

---

~

teh tumbuh pada ketinggian:
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49. Data

objek

permukaan

diinterpretasi

Bumi

yang

dengan menggunakan

diambil

7 (tujuh)

dengan

teknologi

kunci interpretasi

penginderaan
yaitu:

jauh

dapat

bentuk (shape), ukuran

(size), pola (pattern), tekstur (texture), keterkaitan (association), warna (co/or), bayangan
(shadow). Jika terdapat citra hasil penginderaan jauh seperti pada gambar-gambar di bawah ini,
maka gambar-gambar tersebut dapat diinterpretasi dengan kunci:

3
a.

(1) Shadow; (2) Size; (3) Association

b.

(1) Shape; (2) Texture; (3) Pattern
(1) Shape; (2) Size; (3) Shadow

c.
d.

e.

(1) Size; (2) Texture; (3) Pattern
(1) Shape; (2) Size; (3) Texture

50. Perhatikan

peta kontur di bawah ini !

Garis yang paling tepat untuk merepresentasikan

a.

sebuah

sungai adalah:

A

b.

B

c.

c

d.
e.

D
tidak ada yang benar
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SOAL ESAI (3 TOPIK SOAL)

SOAL ESAI NOMOR 1
Musi bah banjir bandang yang melanda sebagian Kawasan Perkotaan Garut (7° 12' 58,10" LS, 107°54'
03,37" BT) yang padat penduduk terjadi pada akhir tahun 2016. Kota Garut secara geomorfologis
terletak di daerah cekungan antar gunungapi. Kota Garut secara hidrologis terletak di bagian hulu
Sungai Cimanuk yang sumber airnya berasal dari 6 gunungapi yang mengitari kawasan perkotaan.
Bagian lereng-lereng gunungapi yang mengitari Kota Garut telah dimanfaatkan untuk kegiatan
pertanian sayuran secara intensif. Berbagai karakteristik geografis sangat dimungkinkan untuk
menjadi sebab yang saling menguatkan untuk terjadinya banjir bandang berulang di masayang akan
datang.
PERTANYAAN
a. Hujan lebat dan merata di seluruh kawasan tangkapan hujan sungai
dikategorikan sebagai tipe hujan ... [1]

Cimanuk dapat

b.

Secara geomorfologis, kawasan perkotaan Garut menempati satuan bentuklahan ... [1]

c.

Pemanfaatan material endapan sungai sebagai bahan galian golongan C dapat dipandang
sebagai ... kapasitassaluran sungai [1]

d. Semua aliran yang berasal dari 6 gunungapi mempunyai waktu tempuh yang relatif .... menuju
titik temu di SungaiCimanuk di tengah kawasanperkotaan Ga rut. [1]
e.

Banyaknya korban akibat kejadian banjir bandang di kawasan perkotaan Garut dikarenakan
program pengurangan risiko bencana pada saat .... dan .... belum memadai. [2]

f.

Pola pemanfaatan lahan di kawasan lereng gunungapi untuk pertanian sayuran kurang sesuai,
karenatanah menjadi .... sehingga mudah tererosi saat terjadi hujan. [1]

g.

Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian di kawasan lereng gunungapi telah meningkatkan
ancaman bencana ... dan ... [2]

h.

Rapatnya dan tingginya keberagaman pepohonan pada lahan hutan mempunyai beberapa fungsi
ekologis sebagaiberikut:
(i) fungsi tutupan daun dan dahan adalah ... [1]
(ii) fungsi akar pepohonan yang rapat dan dalam adalah ... [1]
(iii) fungsi serasah sisa daun dan pepohonan tumbangadalah ... [1]
Padatnya permukiman di lereng gunungapi di sekitar kawasan perkotaan Garut mempunyai
sumbangan besar terhadap tingginya banjir karena ... [1]

j.

Alokasi ruang pembangunan di daerah tangkapan hujan Sungai Cimanuk hulu harus disusun
secara baik dan tertuang dalam produk perundangan pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten yang berupa ... [1]

k.

Pengaturan tata letak bangunan permukiman berikut fasilitas dan utilitasnya di kawasan rawan
banjir harus direncanakan dengan baik dan dituangkan dengan jelas pada produk peraturan
perundang-undangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berupa ... [1]
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Program
peningkatan
pemahaman
masyarakat
pengurangan
risiko bencana, dapat berupa ... [1]

merupakan

hal

m.

Peningkatan
nilai tambah ekonomi
penduduk terhadap lahan pertanian.

sebagai

satu usaha

n.

Kombinasi antara sektor pertanian dan wisata yang dapat dipandang sebagai usaha peningkatan
nilai tambah ekonomi hasil pertanian adalah ... [1]

o.

Pengembangan

sektor pembangunan

peningkatan pendapatan
p.

Pembangunan
berukuran

q.

ldentifikasi

hasil pertanian
[1]

masyarakat

bangunan-bangunan

nonpertanian

penangkap

dan

penghitungan

luas

penangkap

dalam

program

untuk ... tekanan

yang paling mungkin dapat digunakan

di kawasan hulu Sungai Cimanuk adalah

relatif kecil dapat dimanfaatkan

pembangunan bangunan
teknologi ... dan ... [2]

salah

pokok

air

di daerah

hulu

untuk

... [1]

Sungai

Cimanuk

yang

untuk ... [1]

daerah

tangkapan

hujan

untuk

pembuatan

air dapat secara efektif dan efisien dengan

rencana

memanfaatkan

SOAL NOMOR 2
Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat, adalah waduk yang membendung
Cimanuk. Waduk Jatigede direncanakan akan memiliki kapasitas air maksimal 900.000.000

Sungai
m3 dan

area genangan seluas 1.380 hektar yang asalnya memiliki tata guna lahan sebagai hutan,
persawahandan perkebunan, permukiman, dan kampung-kampung adat. Denganrencana tersebut,
Waduk Jatigede ditargetkan akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakatJawa Barat, namun
demikian terdapat pula beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh pembangunan Waduk
Jatigede tersebut.
PERTANYAAN
a. Sebutkan 5 (lima) manfaat yang dihasilkan oleh Waduk Jatigede! [5]
b.

Lengkapilah tabel (pada lembar jawaban) terkait dampak negatif Waduk Jatigede dalam
berbagai perspektif! lsilah cukup 1 (satu) saja dampak negatif untuk tiap-tiap perspektif. [4]

c.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, laju sedimentasi (sedimentation
rate) di Waduk Jatigede adalah sangat tinggi, mencapai 7.700.000 m3/tahun. Perkirakanlah umur
guna Waduk Jatigede dengan asumsi tidak ada pengerukan yang dilakukan di Waduk Jatigede,
laju sedimentasi konstan sepanjang waktu, dan tidak ada kejadian lain yang menyebabkan
kerusakan pada struktur tubuh bendungan! [3]

d.

Laju sedtmentasl
... [1]

e.

Sebutkan 2 (dua) faktor penyebab terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam jawaban soal
nomor 2(d)!

yang tinggi pada Waduk Jatigede kemungkinan besar disebabkan oleh adanya
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Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2(/)1

f.

Gambar di atas merupakan

peta elevasi (gambar kiri) yang menampilkan

keberadaan sesar-sesar

di sekitar Waduk Jatigede dan citra SRTM (gambar kanan). Lokasi cekungan (basin) tempat
Waduk Jatigede berada ditandai dengan lingkaran. Perkirakanlah apa dampak yang akan terjadi
apabila sebuah waduk didirikan dekat dengan sesar! [3]
g.

Terkait dengan soal esai nomor 1, Waduk Jatigede

SOAL NOMOR 3
Suatu hari, seorang

wisatawan

perjalanannya di pesawat
informasi sebagai berikut:

terletak

dari Indonesia pergi dengan

udara,

pada

layar

televisi

relatif di sebelah

... kota Garut. [1]

menggunakan

pesawat udara. Dalam

mini yang terdapat

di depannya terdapat

lnformasi
Sisa Waktu Tempuh ke Tujuan

4 jam 7 menit

Perkiraan Waktu Tiba
Waktu Setempat di Tujuan
Waktu Setempat di Asal

7.01 AM
2.54 AM

Jarak ke Tujuan

2.191 mil

9.54AM

PERTANYAAN
a.

Berdasarkan
informasi yang tertera di atas, menuju
ditumpangi wisatawan tersebut pergi dari Jakarta? [1]

b.

Sebutkan
tersebut!

c.

3 (tiga)

negara Eropa

yang terletak

arah manakah

pada zona waktu

pesawat

tempat

tujuan

udara

yang

wisatawan

[2]

Jika ternyata wisatawan
di negara tersebut,

tersebut

bermaksud

mengunjungi

maka negara yang wisatawan

objek wisata termasyhur

tersebut kunjungi adalah
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Blue Lagoon

... [1]
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d.

Negara-negara

yang berbatasan

darat dengan negara

tempat tujuan

wisatawan

tersebut adalah

... [1]
e.

Bahasa ibu (lingua franca) yang dipertuturkan mayoritas penduduk negara tersebut adalah
termasuk dalam rumpun bahasa ... [1]

f.

Negara tersebut adalah salah satu negara yang cukup sukses dalam hal pengembangan
sumberdaya energi terbarukan. Hampir 90% sumber energi listrik di negara tersebut
dibangkitkan dari sumberdaya energi terbarukan. Jenis sumberdaya energi terbarukan apakah
yang menjadi sumber utama pembangkitan listrik di negara tersebut? [1]

g.

Mengapa negara tersebut kaya akan sumberdaya energi terbarukan sebagaimana dimaksud
dalam pertanyaan (f)? [1]

h.

Bencana geologi yang memiliki probabilitas yang tinggi untuk terjadi di negaratersebut adalah ...
[1]
Menurut sistem klasifikasi iklim Koppen, sebagian besar kondisi iklim wilayah negara tersebut
adalah termasuk kelas ET (Tundra), sedangkan sebagian kecil bagian selatan negeri tersebut
memiliki iklim kelas Cfc (Subpolar Oceanic) yang dipengaruhi oleh Arus lrminger. Dengan
demikian, Arus lrminger adalah arus yang memiliki suhu relatif ... [1]
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