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1. Wilayah pembangunan JABODETABEK dikembangkan ….
(A) aktivitas industri yang tak tertampung di
Jakarta
(B) pusat pendidikan tinggi dan pusat perdagangan
daerah
(C) pusat perdagangan daerah penunjang Jakarta
(D) usaha meningkatkan produksi pangan untuk
Jakarta dan sekitarnya
(E) industri pengolahan lahan agraris yang
dipasarkan ke Jakarta
2. “Teori Lokasi” dalam penentuan lokasi industri
menjadi penting karena ….
(A) industri kita dikuasai investor asing
(B) daya beli penduduk sebagai konsumen berbeda
(C) persebaran fasilitas transportasi tidak sama
(D) pembangunan industri harus berwawasan
lingkungan
(E) faktor lokasi industri tidak selalu berada
dalam satu tempat yang sama
3. Berdasarkan tingkat perkembangannya sebagian
besar kota di Indonesia pada tahap ….
(A) eopolis
(B) polis
(C) metropolis
(D) megapolis
(E) tryanapolis
4. Menurut Teori Grafik kekuatan, interaksi antarkota dalam suatu wilayah ditentukan oleh ….
(A) jarak dan jumlah penduduk
(B) nilai indeks potensi penduduk dan jarak mutlak
(C) fasilitas transportasi dan potensi penduduk
(D) jumlah kota dan jaringan jalan
(E) topografi dan tingkat pendapatan penduduk

5. Wilayah formal memiliki ciri, KECUALI ….
(A) aktif
(B) uniform region
(C) konsep homogen
(D) statis
(E) pendelineasian dengan metode nilai bobot
indeks
6. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan
bentuk kerja sama di bidang pemasaran hasilhasil industri dari negara-negara anggotanya.
SEBAB
Produk unggulan bidang agraris sesama negaranegara anggota ASEAN yang umumnya relatif
sama dapat bersifat komplementer.
7. Berdasarkan potensinya secara umum desa di
Indonesia termasuk desa berpotensi tinggi.
SEBAB
Keadaan lahan topografi dan air merupakan
faktor penunjang potensi desa di Indonesia.
8. Sumber data kependudukan dari sensus,
registrasi, dan survei penduduk.
SEBAB
Perbedaan sensus, registrasi, dan penduduk pada
waktu dan keluasan materi dasar.
9. Melalui pendidikan kesehatan dan etos kerja
maka Indonesia akan mendapatkan “Bonus
Demografi” yaitu ....
(A) keuntungan yang didapat dari peningkatan
kualitas kelompok usia kerja yang banyak
(B) keuntungan yang diperoleh dari tersedianya
produsen dan konsumen yang banyak
(C) terciptanya industri di desa dan investasi
modal merata
(D) mempercepat proses pembangunan dan
perataan kesejahteraan
(E) tersedianya barang kebutuhan dengan harga
yang terjangkau
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10. Hukum mengenai migrasi dan jarak akan berlaku
dengan asumsi ....
(A) jaringan transportasi sama
(B) potensi desa sama
(C) kota memiliki kekuatan daya tarik yang sama
(D) jumlah penduduk tidak boleh sama
(E) topografi dan ekonomi tidak boleh sama
11. Manusia Indonesia sensus penduduk 2010 adalah ....
(1) sebaran penduduk 57,5% di Pulau Jawa
(2) usia harapan hidup 69 tahun
(3) angka kematian bayi 34 per 1000 kelahiran
(4) lama sekolah 8 tahun
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