
BIDANG GEOGRAFI

Waktu : 180 Menit

SOAL UJIAN
SELEKSI CALON PESERTA OLIMPIADE SAINS NASIONAL 2015

TINGKAT PROVINSI

HAK CIPTA
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  MENENGAH

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN 2015



Soal Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi Tahun 2015 – Bidang Geografi 

 

 

 
Tim Olimpiade Geografi Indonesia 

1 
 

===================================================================================== 

Bagian A. Pilihan Berganda 

Pilihlah satu jawaban yang benar dari pertanyaan pilihan ganda di bawah ini! 

 Jawaban benar bernilai 3 (tiga) 

 Jawaban salah bernilai -1 (minus 1) 

 Jawaban kosong bernilai 0 

===================================================================================== 

 

1. Radiasi matahari selama memasuki atmosfer bumi mengalami sejumlah peristiwa seperti 

pemantulan, penyerapan, diteruskan, dan dihamburkan. Perbandingan antara radiasi yang 

dipantulkan dengan yang datang adalah sebesar: 

a. 13% 

b. 31% 

c. 25% 

d. 52% 

e. 63% 

 

2. Kenaikan temperatur akan menambah evaporasi dan uap air di atmosfer yang 

meningkatkan peluang terjadinya hujan. Hujan yang terbentuk di wilayah pegunungan 

disebut sebagai: 

a. hujan frontal 

b. hujan zenithal 

c. hujan konvektif 

d. hujan orografis 

e. hujan shower 
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3. Temperatur global yang meningkat akan berakibat pada: 

a. turunnya produksi pangan dunia 

b. menurunnya lempeng-lempeng es khususnya di ekuator 

c. sumber air menjadi makin mudah diperoleh 

d. naiknya permukaan air laut global setinggi 1 meter pada tahun 2040 

e. tidak berpengaruh sama sekali 

 

4. Lapisan ozon yang terletak di lapisan stratosfer sangat penting perannya dalam 

melindungi kehidupan di bumi karena berfungsi untuk: 

a. menyerap gelombang panjang matahari 

b. memantulkan cahaya matahari 

c. menyerap radiasi gelombang pendek matahari 

d. menjaga bumi tetap hangat 

e. proses fotosintesis 

 

5. Memasuki kuartal pertama tahun 2015 ini banyak daerah mengalami banjir yang parah, 

bahkan ibukota negara kita juga mengalaminya seperti tahun sebelumnya. Sikap 

masyarakat yang sebaiknya dilakukan adalah: 

a. diserahkan urusannya kepada pemerintah daerah dan pusat karena hal itu sudah 

merupakan kewajiban dan tanggung jawab mereka 

b. bahu membahu bersama pemerintah menciptakan tata ruang yang baik 

c. tidak peduli karena masyarakat sudah membayar pajak 

d. membuang sampah di sungai dengan harapan sampah akan hanyut dan menjauh dari 

pemukimannya 

e. mencari donator untuk membuat tempat sampah 
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6. Tinggi permukaan air laut pada  tahun 2100 dengan skenario terburuk seperti pada gambar 

di bawah ini akan naik sekitar 2 m. Daerah di Indonesia berikut ini yang menurut anda 

memiliki risiko terkena genangan paling tinggi adalah: 

(IPCC, 2012) 

a. Jakarta 

b. Semarang 

c. Pontianak 

d. Surabaya 

e. Medan 

 

 

7. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau atau trawling sangat merusak 

ekosistem karena: 

a. mencemari perairan tempat penangkapan dilakukan 

b. ikan yang tertangkap tidak terseleksi 

c. secara ekonomi perlu biaya yang besar 

d. waktu tangkapan terlalu lama 

e. mengganggu arus laut sekitar daerah penangkapan dilakukan 
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8. Berikut ini adalah peta potensi ikan di perairan Indonesia 

 
Kementerian Kelautan Perikanan, 2014 

Pada peta tersebut, Laut Jawa tidak terdapat potensi ikan karena: 

a. tidak dapat dipetakan karena tidak ada datanya 

b. tidak ada nelayan di sekitar Laut Jawa 

c. tidak terdapat potensi ikan akibat overfishing 

d. tidak boleh melakukan penangkapan ikan di Laut Jawa 

e. karakteristik air laut perairan Laut Jawa tidak disukai oleh ikan 

 

9. Fragmentasi habitat adalah terbelahnya habitat atau tempat tinggal berbagai flora dan 

fauna. Hal ini dapat terjadi karena: 

a. pembangunan bendungan di suatu DAS 

b. pembangunan jalan tol yang melewati hutan 

c. pembangunan pemukiman di daerah bekas pesawahan 

d. pembukaan lahan untuk pertanian 

e. pembalakan liar di hutan 
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10. Sumbangan utama ilmu geografi terapan dalam pengelolaan bencana adalah: 

a. identifikasi wilayah rawan  

b. strategi mitigasi bencana 

c. penyusunan rencana kontijensi 

d. kesiapsiagaan masyarakat 

e. penilaian cepat kerusakan 

 

11. Pengurangan risiko bencana semestinya disesuaikan dengan aspek sosial budaya 

masyarakat yaitu: 

a. tingkat pendapatan 

b. kebutuhan bahan pangan 

c. kepercayaan dan agama 

d. kepadatan penduduk 

e. jenis pekerjaan 

 

 

12. Mitigasi non-struktural mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. pembentukan struktur organisasi pengelolaan bencana 

b. peningkatan jenjang pendidikan 

c. peningkatan jumlah pendapatan 

d. pengetatan ijin mendirikan rumah 

e. pengaturan jarak antar bangunan 

 

13. Analisis risiko bencana dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan komponen-

komponen sebagai berikut: 

a. obyek rentan, ancaman bahaya, potensi kerugian 

b. obyek rentan, potensi kerugian, potensi korban 

c. potensi kerusakan, potensi kerugian, potensi korban 

d. potensi kerusakan, potensi korban, wilayah rawan 

e. wilayah rawan, obyek rentan, potensi kerugian  
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14. Analisis peta dan citra penginderaan jauh dapat diterapkan dalam kegiatan tanggap 

darurat bencana untuk hal-hal sebagai berikut: 

a. teknik evakuasi 

b. identifikasi lokasi korban 

c. penanganan korban  

d. rencana rehabilitasi 

e. penyaluran bantuan  

 

15. Perhatikan gambar berikut ini 

 

Berdasarkan gambar tersebut, manusia pertama kali mendomestikasi unta berpunuk satu 

di wilayah: 

a. Amerika Selatan 

b. Amerika Tengah 

c. Asia Tengah 

d. Asia Tenggara 

e. Semenanjung Arabia 
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16. Bahasa Kreol (Creol Language) adalah: 

a. bahasa isyarat yang digunakan oleh global trader 

b. bahasa yang didominasi kode dan modulasi vokal 

c. bahasa yang merupakan campuran dari bahasa kolonial dan pribumi 

d. nama lain dari bahasa Ibrani 

e. sebuah bahasa suku Kreol di Afrika 

 

17. Peradaban bangsa yang dapat kita saksikan pada film Apocalypso karya Mel Gibson 

adalah: 

a. Aztec 

b. Inca 

c. Iroquois 

d. Maya 

e. Olmec 

 

 

18. Sepak bola menjadi lebih dari olahraga di seluruh dunia ketika disebarkan oleh bangsa: 

a. Amerika 

b. Brazil 

c. Inggris 

d. Jerman 

e. Perancis 

 

 

19. Negara yang memasuki tahap 1 dan 2 dari "Tahap Transisi Demografis", sebagian besar 

penduduknya akan berada di: 

a. daerah perdesaan 

b. dekat muara sungai 

c. dekat tempat kerja 

d. kota-kota besar 

e. lahan-lahan yang produktif 
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20. Perhatikan ilustrasi berikut ini 

 

Sumber: image.google.com 

 

Hal yang paling penting dalam memandu wisatawan yang belum sepenuhnya dikuasai 

oleh pemandu wisata di Indonesia adalah: 

a. kemampuan bercerita atau storytelling 

b. pemahaman tentang sejarah dan budaya masyarakat 

c. penampilan menarik 

d. penguasaan bahasa asing 

e. penguasaan rute pariwisata 

 

21. Cara yang efisien untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah: 

a. memaksakan aborsi pada masyarakat miskin 

b. membatasi jumlah bayi yang dapat dimiliki setiap pasangan 

c. menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk pengadaan alat kontrasepsi 

d. meningkatkan angka kematian kasar dan kembali ke tahap I transisi demografis 

e. menyesuaikan pendapatan karyawan dengan jumlah anggota keluarga 
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22. Salah satu kunci yang disarankan oleh PBB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk 

adalah: 

a. bantuan infrastruktur dasar 

b. desentralisasi kota 

c. pemberdayaan perempuan 

d. penghapusan aborsi 

e. pengurangan perubahan teknologi 

 

23. Tipe gunung api yang khas di daerah hot-spot seperti di kepulauan Hawaii umumnya 

mempunyai bentuk dan produk tertentu, yaitu: 

a. bentuk perisai dengan produk piroklastik 

b. bentuk perisai dengan produk lava basalt 

c. bentuk kerucut dengan produk lava basalt 

d. bentuk kerucut dengan produk lava andesit dan piroklastik 

e. bentuk kubah dengan produk lava basalt dan piroklastik 

 

24. Salah satu ciri morfologi dari keberadaan sesar normal pada tahap dewasa adalah 

a. terbentuknya lereng terjal lurus sebagai bidang sesar 

b. terbentuknya punggungan antiklin 

c. terbentuk faset-faset segitiga 

d. terbentuknya faset-faset trapezoid 

e. terbentuknya lembah graben 

 

25. Ancaman bencana yang paling berbahaya, mematikan, dan potensial menimbulkan banyak 

korban pada saat gunung api meletus adalah: 

a. aliran lava 

b. aliran lahar erupsi 

c. hujan abu 

d. lemparan bom gunung api 

e. awan panas 
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26. Gunung api yang rawan bencana aliran lahar panas (lahar erupsi) adalah yang mempunyai 

ciri sebagai berikut: 

a. mempunyai danau kawah 

b. kawah berbentuk kaldera 

c. terdapat sumbat lava 

d. lava bersifat kental 

e. adanya letusan samping (flank eruption) 

 

27. Jawaban paling tepat pemicu terjadinya banjir bandang selain curah hujan yang tinggi, 

adalah: 

a. lembah sungai yang berbentuk V 

b. wilayah sungai yang gundul 

c. adanya penebangan/pembalakan hutan 

d. terbentuknya danau kecil akibat pembendungan alamiah 

e. adanya longsor 

 

28. Teori lokasi pertanian menurut Von Thunen menyatakan bahwa kegiatan pertanian 

menurut komoditas didasarkan pada pertimbangan: 

a. jarak ke lokasi pasar 

b. heterogenitas lahan 

c. benih yang berbeda-beda 

d. bahan bakar 

e. insektisida dan pestisida 

 

29. Siasat pengembangan wilayah yang menyatakan bahwa pusat perlu dikembangkan dahulu 

dengan berbagai upaya yang nantinya kemakmuran akan menetes ke bawah adalah: 

a. Agropolitan 

b. Central place theory  

c. Growth pole growth center 

d. Stagest of growth 

e. Developing center 
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30. Tata ruang merupakan manifestasi dari penerapan geografi keruangan yang pada tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota saat ini disebut: 

a. RDTR 

b. RTRW 

c. Renstra 

d. Amdal 

e. UKL/UPL 

 

31. Wilayah-wilayah penting yang sangat erat kaitannya dengan obyek kejadian, seperti 

gempa bumi, banjir, obyek pariwisata, dan sebagainya disebut: 

a. Wilayah strategis 

b. Wilayah formal 

c. Wilayah belakang 

d. Wilayah pengaruh 

e. Wilayah fungsional 

 

32. Kota dengan fungsi khusus yang cederung lebih cepat menjadi kota mati adalah: 

a. Kota pariwisata 

b. Kota dagang 

c. Kota industri 

d. Kota tambang 

e. Kota pendidikan 

 

33. Persentase dari ruang terbuka hijau dari luas lahan di perkotaan sekurang-kurangnya 

adalah sebesar: 

a. 20 persen 

b. 30 persen 

c. 40 persen 

d. 50 persen 

e. 60 persen 

 

34. Biopori merupakan upaya untuk: 

a. menanam tanaman di atas tanah 

b. menangkap air permukaan 

c. persiapan pondasi 

d. penghijauan 

e. pelestarian flora 
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35. Tata guna lahan perkotaan yang paling banyak memerlukan lahan adalah: 

a. perkantoran 

b. pusat perdagangan  

c. taman 

d. jalur tranportasi 

e. perumahan  

 

36. Suatu kawasan tertentu yang diusulkan oleh kabupaten atau provinsi di Indonesia untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi disebut: 

a. Kawasan Ekonomi Khusus 

b. Kawasan Bea Cukai 

c. Costum Union. 

d. Kawasan Strategis 

e. Tata Ruang Wilayah 

 

37. WTO (World Trade Organisation) adalah organisasi yang memfasilitasi pengaturan 

perdagangan antara negara yang merupakan pengembangan dari: 

a. UNO 

b. UNICEF 

c. OPEC 

d. APEC 

e. GATT 

 

38. Strategi memasuki pasar internasional yang paling banyak ditempuh sampai saat ini 

adalah: 

a. lisensi 

b. franchising 

c. joint venture 

d. ekspor 

e. produksi di negara tujuan 
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39. Senzhen pada mulanya adalah kota nelayan yang selanjutnya berkembang menjadi suatu 

Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) yang berkembang pesat. Terletak di 

negara manakah Senzhen tersebut?  

a. Thailand 

b. Malaysia 

c. Taiwan 

d. Jepang 

e. Tiongkok 

 

40. Migrasi pangan antara dunia lama (eropa) dan dunia baru (amerika) disebut: 

a. the Columbian Exchange 

b. the European Occupation 

c. the Global Food Trade 

d. the Great Exodus 

e. the West Conquistador 

 

41. Sistem usaha tani dengan pola pengembangan pertanian secara intensif sering 

mengabaikan aspek biodiversitas. Hal tersebut disebabkan oleh: 

a. peningkatan produksi dan efisiensi pengelolaan lahan 

b. ketersediaan lahan dan teknologi yang sederhana 

c. pemenuhan kebutuhan pasar dan kecocokan lahan 

d. kelestarian lingkungan dan kecocokan lahan 

e. efisiensi pengelolaan tanah dan air 

 

42. Sistem pertanian dengan cara minimum tillage bertujuan untuk konservasi tanah di kawasan 

perbukitan/pegunungan. Hal tersebut disebabkan sistem ini dapat: 

a. meningkatkan efektifitas pengendalian hama penyakit 

b. meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan pupuk 

c. mengendalikan laju erosi tanah 

d. mengatasi keterbatasan tenaga kerja penggarap 

e. mempertahankan keanekaragaman hayati 
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43. Pengembangan lahan pertanian di kawasan perbukitan tidak dapat dihindari walaupun 

mempunyai berbagai ancaman kerusakan berikut: 

a. banjir bandang, erosi, dan longsor 

b. erosi, longsor, dan kekeringan 

c. banjir bandang, kekeringan, dan erosi 

d. longsor, erosi, dan penurunan kesuburan 

e. banjir bandang, longsor, dan kekeringan 

 

44. Sistem pertanian Subak pada hakekatnya berbasis pada prinsip: 

a. pemanfaatan lahan subur  

b. pembagian air irigasi 

c. pengelolaan pasca panen 

d. pemasaran hasil pertanian 

e. penyediaan bibit unggul 

 

45. Pengembangan sistem pertanian organik saat ini tengah menjadi trend yang pada 

hakekatnya merupakan serangkaian usaha pengelolaan lahan dan tanaman secara terpadu 

dalam hal: 

a. pengelolaan lahan secara tradisional, pengendalian hama tanpa pestisida, pemupukan 

dengan pupuk organik 

b. mekanisasi lahan pertanian, penyediaan bibit unggul, pengendalian hama tanpa 

pestisida 

c. pemupukan dengan pupuk organik, penyediaan bibit unggul, pengendalian hama 

tanpa pestisida 

d. pengelolaan lahan secara tradisional, penyediaan bibit unggul, pengendalian hama 

tanpa pestisida 

e. mekanisasi lahan pertanian,pengendalian hama tanpa pestisida, pemupukan dengan 

pupuk organik 
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46. Kota A memiliki ketinggian +125 m di atas permukaan air laut, dan ketinggian tempat kota 

C adalah 75 meter, Jika jarak A dan C diukur dipeta adalah 5 cm. 

Hitung berapa persen kemiringan dari lahan dari A ke C 

 

a. 4 % 

b. 10 % 

c. 3 % 

d. 2% 

e.  1 % 

 

47. Pelajar SMA 3 Bandung melakukan orientering dengan memakai kompas dari Dago  ke 

Lembang dan melewati rintangan berikut ini: 

 

Segitiga EFG sama sisi dengan sudut masing masing 60, Siswa tersebut mengarahkan 

kompas agar sampai ke Lembang sebesar:  

a. 60 

b. 60 ; 90; 90; 90; 90; 60; 60; 130 

c. 60; 150; 60; 330; 60; 0; 130; 60  

d. 240; 300 ; 180 ; 240 ; 150 ; 240  ; 330 ; 240  

e. 240  
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48. Perhatikan kembali gambar pada soal nomor 47, nilai Back Azimuth dari lembang ke Dago  

untuk arah  AB, DE dan  FG adalah: 

a. 240  

b. 330; 240; 310 

c. 150; 60; 130  

d. 90; 60; 310 

e. 60 

 

49. Suatu Image satellite LANDSAT 

 

Image Citra Satellite yang ditunjukan dengan panah diatas merupakan: 

a. Perumahan  

b. Hutan belukar 

c. Danau dan perairan 

d. Sawah 

e. Daerah Pertambangan 
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50. Suatu daerah dengan Topografinya merupakan pantai Terjal seperti gambar dibawah ini,  

 

maka hubungan pola garis kontur dengan bentukan bumi yang benar adalah: 
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===================================================================================== 

Bagian B. Isian Singkat 

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas! 

 Setiap soal diberi nilai maksimal 10 (sepuluh) 

===================================================================================== 

 

1. Di Amerika Serikat setiap tahun beberapa kali tornado terjadi sedangkan di Indonesia 

peluang tornado terjadi amat sangat kecil. Namun dalam skala yang lebih kecil daripada 

tornado seringkali terjadi puting beliung. Mengapa tornado tidak pernah terjadi di wilayah 

kita? 

 

2. Wilayah Indonesia khususnya Sumatera bagian selatan, pulau Jawa dan Madura, serta Bali 

dan Nusa Tenggara saat ini sudah banyak memasuki musim hujan sehingga banyak 

wilayah berpeluang mengalami banjir. Bagaimanakah pola curah hujan bulanannya dalam 

satu tahun? Gambarkan! 

 

3. Kenaikan muka air laut dapat disebabkan oleh faktor penambahan massa/jumlah air 

(eustatic) dan faktor peningkatan volume air (steric). Sebutkan masing-masing satu contoh 

yang menurut anda termasuk ke dalam faktor penyebab eustatic dan steric tersebut! 

 

4. Sumber polusi terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi sumber yang berasal dari satu 

titik (point source) dan dari satu area/bukan dari satu titik saja (non-point source). Sebutkan 

masing-masing satu buah contoh sumber polutan untuk point source dan non-point source 

terhadap ekosistem sungai atau danau! 

 

5. Sebutkan tiga macam tindakan yang dapat dikategorikan dalam kelompok rehabilitasi dan 

rekonstruksi bencana! 
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6. Sebutkan tiga macam tindakan yang dapat dikategorikan dalam kelompok persiapan 

menghadapi bencana! 

 

7. Ada ketentuan pemerintah yang mewajibkan setiap proyek harus menerapkan analisis 

dampak lingkungan. Analisis apa saja yang umumnya diterapkan? 

 

8. Sebutkan urut-urutan (proses) yang umum dilaksanakan dalam penelitian keruangan dan 

pembangunan! 

 

9. Sebutkan 5 (lima) bencana yang mungkin terjadi di kota! 

 

10. Apakah yang dimaksud dengan the Stages of Economic Growth (Rostow)? Berikan contoh 

masing-masing 1 (satu) negara pada setiap tahapannya! 

 

11. Jelaskan sedikitnya 3 (tiga) ciri morfologi gunung api strato yang tidak aktif lagi! 

 

12. Buatlah rumus sederhana yang menjelaskan suatu mitigasi! 

 

13. Jika anda ingin mengetahui tinggi suatu tower suatu provider, dimana tower tersebut 

terletak sama tinggi dengan tempat dimana anda berdiri.  Dengan menggunakan alat 

pengukur kemiringan (Clinometer), diukur sudut miring sebesar 45 derajat dari mata anda 

ke puncak tower tersebut. Tinggi anda sampai mata 1,5 meter. Jika diketahui jarak dari 

tempat anda berdiri ke tower tersebut adalah 200 meter. Berapakah tinggi tower tersebut? 
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14. Lihat peta berikut ini: 

 

a. Ada objek fisik apa saja yang ada di arah Utara-Timur dan Selatan-Barat  dari 

Peta diatas tersebut?  

b. Berapa koordinat pendekatan dari Jetty pelabuhan tersebut? 

c. Menurut anda apa bentuk (pattern) dari perumahan di daerah Kiko tersebut? 

d. Apa nama komoditas pertanian utama yang ditanam di daerah Kiko dan Keat? 
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15. Perhatikan Peta Dunia berikut ini : 

 

Tuliskan nama nama kontinen yang  dinyatakan dalam simbol berikut : 

C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 

Tuliskan nama nama Samudera  yang dinyatakan dalam simbol berikut : 

O1, O2, dan O3 

Tuliskan nama nama Padang Pasir (Gurun) yang dinyatakan dalam simbol berikut : 

D1, D2, dan D3 
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