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01. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut
Internasional Jamaica tahun 1982, batas laut
wilayah perairan Indonesia adalah:
(A) 3 mil
(B) 12 mil
(C) 200 mil
(D) 200 m
(E) 200 km
No. 35 IPS UMPTN 1993
02. Secara geologis Indonesia terletak pada
posisi silang, karena Indonesia:
(A) terletak di antara Asia dan Australia
(B) terletak di antara Samudera Indonesia
dan Pasifik
(C) memiliki dua dangkalan yang has
(D) dilalui dua daratan pegunungan dunia
(E) terletak di antara lempeng Asia dan
lempeng Australia
No. 36 IPS UMPTN 1993
03. Kebanyakan sungai-sungai yang ada di
Indonesia bukanlah dari jenis sungai
musiman
SEBAB
Kebanyakan sungai-sungai di Indonesia
mempunyai pola aliran radial konsentrik
No. 45 IPS UMPTN 1993
04. Data tentang komposisi menurut jenis
kelamin dan kelompok umur sangat penting
bagi perencanaan pembangunan sebuah
negara
SEBAB
sebuah negara dengan komposisi penduduk
dewasa memerlukan lapangan kerja yang luas
No. 46 IPS UMPTN 1993
05. Batubara termasuk salah satu dari kelompok
mineral organik
SEBAB
Zat kayu yang membentuk batubara
mengalami proses metamorfosa dinamo
No. 46 IPS UMPTN 1993
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06. Intrusi magma adalah magma yang dapat
menyusup ke lapisan batuan di atasnya
SEBAB
Magma merupakan batuan yang terdapat di
dalam kulit bumi yang terjadi dari berbagai
mineral
No. 48 IPS UMPTN 1993
07. Sesuai dengan kondisi fisiknya terutama
faktor iklim, usaha pertanian patut
dikembangkan di propinsi Nusa Tenggara
Timur adalah:
(1) peternakan sapi potong
(2) tambak udang
(3) pertanian lahan kering
(4) perikanan air deras
No. 55 IPS UMPTN 1993
08. Pola komposisi pendidikan angkatan kerja
dapat dipakai untuk menyusun program:
(1) peningkatan penghasilan pekerja
(2) penggolongan jenis pekerjaan
(3) persebaran jenis pekerjaan
(4) penciptaan lapangan kerja
No. 56 IPS UMPTN 1993
09. Arus urbanisasi penduduk dari daerah
pedesaan ke kota besar yang tidak terkendali,
menimbulkan dampak kurang
menguntungkan, baik bagi pedesaan yang
ditinggalkan maupun bagi kota besar yang
didatangi:
(1) meluasnya kantong-kantong pemukiman
kumuh di kota besar
(2) meluasnya lahan pertanian yang tidak
terurus di daerah pedesaan
(3) sulitnya penataan ruang di wilayah
perkotaan
(4) berkurangnya tenaga kerja di daerah
pedesaan
No. 57 IPS UMPTN 1993
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10. Berdasarkan faktor letak dan sifat kepulauan,
maka sifat dasar iklim Indonesia adalah:
(1) suhu rata-rata tahunan tinggi
(2) dipengaruhi angin musim yang membawa
musim hujan dan musim kemarau
(3) bebas dari hembusan angin Taufan
(4) kadar kelembaban udara senantiasa tinggi
No. 58 IPS UMPTN 1993
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