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LATIHAN SOAL dan PREDIKSI  
KEMAMPUAN DASAR-IPS 

 

 
Waktu : 120 Menit 
Jumlah Soal : 85 Butir  
Materi Ujian  : MATEMATIKA  DASAR  nomor   1 sampai dengan nomor 10 
  BAHASA INDONESIA  nomor  11 sampai dengan nomor 20 
  BAHASA INGGRIS  nomor  21 sampai dengan nomor 30 
  EKONOMI   nomor  31 sampai dengan nomor 45 
  GEOGRAFI   nomor  46 sampai dengan nomor 60 
  SEJARAH   nomor  61 sampai dengan nomor 75 

    IPS TERPADU   nomor  76 sampai dengan nomor 85 
 
 

MATEMATIKA DASAR 
 
 

1. Akar-akar persamaan kuadrat x
2
 − 2x + 3 = 0 adalah α dan 

β, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 

1
1dan

1
1

+β+α
 adalah … 

A. 6x
2
 – 4x – 1 = 0 

B. 6x
2
 − 4x + 1 = 0  D. 3x

2
 + 2x − 1 = 0  

C. 6x
2
 + 4x – 1 = 0   E. 3x

2
 − 2x + 1 = 0 

 

2. Jika 2x
1x
x6 +>
+

, maka  

A. 1 < x < 2 

B. x < −1 atau x > 2   D. x < −1 atau 1 < x < 2 

C. −1 < x < 1 atau x > 2 E. −1 < x < 2 

 

3. Fungsi f(x) = 
x
4  + x, akan naik pada interval … 

A. – 2 < x < 2 

B. 0 < x < 2   D. x < −2 atau x > 2 

C. 1 < x < 2  E. x < 1 atau x > 2 
 

4. Jika 
3
log
2
 x – 

3
log x

4
 + 3 = 0, maka hasil kali akar- akarnya 

adalah … 

A. 3  D. 27 
B. 4  E. 81 

C. 6 
  

5. 








+
−

+−→ 1x

2

2x

3

1x

6Lim
1x
 = 

A. 0   
B. 1  D. 4 

C. 2  E. ~ 

 
6. Suku pertama, suku keempat dan suku ketigabelas dari deret 

aritmetika merupakan deret geometri. Bila jumlah ketiga 
suku tersebut adalah 39 maka jumlah lima suku pertama 

deret aritmaka adalah . . . 
A. 50   

B. 42  D. 39 
C. 40 E. 35 

 

7. Nilai 
3x52x2

)3xtan()2x(

−−

−+

→
 limit 
3x

= 

A. 0       
B. 1/2  D. 1   

C. 5/7       E. 2      
 

 
 

8. Pada segitiga  ABC,  A  dan  B  adalah  sudut  lancip, jika sin 

A =
5
3   dan tg B =

2
1 , maka nilai cos C = 

A. 5
5
1−     C. 5

25
1  E. 5−           

B. 5
25
11−       D. 5

5
2−   

 
9. Jumlah 10 suku pertama deret 

 =+++ ...
x

1logn

x

1logn
x
1logn

32
 

A. 55 
n
log x 

B. 45 
n
log x   D. 

45

1  
n
log x 

C. 
55

1  
n
log x  E. – 55 

n
log x 

 
10. Median dari table distribusi frekuensi adalah … 

   

  Nilai  Frekuensi 
  12 − 14    7 

  15 − 17    6 

  18 − 20    5 

  21 − 23    8 

  24 − 26    4 

 

A. 19,3   C. 17,9  E. 16,3 
B. 18,7  D. 17,1  

 

BAHASA INDONESIA 
 

Sastrawan ini mendapatkan julukan Si Burung Merak. Banyak 

sekali karya sastra yang dihasilkannya. Di antaranya adalah 
drama dan kumpulan puisi. Drama-dramanya tergolong drama 

eksperimental dan drama konvensional, misalnya drama BIP BOP 
dan Bunga Semerah Darah Sastrawan ini juga menghasilkan 

kumpulan cerita pendek yang berjudul Ia Sudah Bertualang.  
 

11. Sastrawan yang dimaksud pada paragraf di atas …. 
A. STA 

B. Amir Hamzah  D. WS. Rendra 
C. Sanusi Pane E. Chairil Anwar 

 
12. Vera, gadis tetangga sebelah, sedang belajar dengan teman-

temannya di teras belakang rumah. Kalimat luas di atas 
memiliki dasar yaitu : 

A. Vera gadis tetangga 
B. Vera di teras belakang rumah 

C. Vera sedang belajar 
D. Vera gadis tetangga dengan teman-temannya 

E. Di teras belakang rumah Vera belajar dengan teman- 

    temannya 
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13. Nilai rapor dapat menjadi petunjuk tingkat kecerdasan 

seorang anak. Kalimat di bawah ini yang dibentuk sesuai 
dengan Pola kalimat tersebut ialah : 

A. Rakyat berusaha meningkatkan kemakmuran hidupnya 

B. Tingkat kemakmuran rakyat merupakan indikasi maju  
    mundurnya suatu bangsa 

C. Negara-negara barat membentuk pasaran bersama 
D. Pertandingan sepakbola diselenggarakan dalam rangka  

    persahabatan 
E.Tingkatkanlah kerajinan anda untuk mencapai keberhasilan 

    
14. Kalimat majemuk bertingkat di bawah ini menyatakan akibat, 

kecuali : 
A. Biaya hidup di kota besar memang mahal sampai-sampai 

ayah harus bekerja siang dan malam 
B. Setiap hari aksi curanmor hampir ada sehingga 

meresahkan masyarakat di desa maupun di kota 
C. Sunarso tidak pernah mengerjakan tugas dengan baik 

maka mustahil akan mendapatkan rangking di kelasnya 
D. Tuti berkata bahwa adiknya mendapat peringatan 

pertama di kelasnya 
E. Tanaman pada musim kemarau kekurangan air 

akibatnya kurang subur 

 
15. PU = Setiap karyawan PT Panasonik bulan ini mendapatkan  

        gaji 
PK = Ambar adalah sekretaris pada PT Panasonik 

Berdasarkan penalaran di atas kesimpulan yang dapat di tarik 
adalah : 

A. Setiap karyawan PT Panasonic belum tentu menjadi 
sekretaris 

B. Setiap karyawan PT Panasonic, termasuk Ambar 
mendapatkan gaji 

C. Ambar mendapatkan gaji 
D. Ambar adalah sekretaris, bukan tenaga pengajar PT 

Panasonic 
E. Ambar adalah sekretaris sehingga Ambar mendapatkan 

gaji 
 

16. Mereka mengikuti tes UM − UGM tahun yang lalu.  

Kalimat di atas dapat disebut kalimat, kecuali : 
A. Kalimat tunggal yang terdiri dari satu pola kalimat 

B. Kalimat verbal transitif 
C. Kalimat inversi 

D. Kalimat transformasi perluasan 
E. Kalimat tunggal 

 

17. Yang bukan kata majemuk diterminatif adalah : 
A. rumah sakit 

B. kerata api    D. gagah perkasa 
C. kamar mandi  E. maharaja 

 
18. Dia lintah darat di kampung ini.  

Kalimat tersebut mengandung majas : 
A. simbolik  

B. eufimesme  D. metofora 
C. litotes  E. tropen 

 
19. Ada dua tantangan yang akan dihadapi dalam pelayanan 

kesehatan di Indonesia, yaitu jumlah penduduk dan mutu 
pelayanan. Berdasarakan masalah di atas, judul karya tulis 

yang sesuai adalah : 
A. Pembangunan Bidang Kesehatan Masyarakat 

B. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan  

C. Tantangan bagi Dunia Kesehatan Masyarakat 
D. Pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyakarat 

E. Perlunya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
 

20. Penulisan berikut yang paling benar adalah : 
A. azas, teoritis, lembab, efektifitas 

B. atlet, ekstrim, mentega, ijasah, kongres 
C. otopsi, resiko, kongkret, konduite 

D. atlet, sistem, prangko, hidraulik 
E. nahkoda, rakhaniwan, khabar, kuatir 

 

 

BAHASA INGGRIS 
 

It has long been known that when exposed to light under suitable 
conditions of temperatur and moisture, the green parts of plants 

use carbon dioxida from the atmosphere and release oxyggen to 
it. These exchanges are the opposite of those which occur in 

respiration. The process is called photosynthesis. In 

photosynthesis, carbohydrates are synthesized from carbon 
dioxide and water by the chloroplasts of plant cells in the 

presence of light. Oxygen is the product of the reaction. For each 
molecule of carbon dioxide used, one molecule of oxygen is 

released. A summary chemical equation for photosynthesis is : 

 6 CO2 + 6 H2O → C4H12O6 + 6 O2 

 
21. The combination of carbon dioxide and water to form sugar 

results in an excess of ____. 
A. water 

B. oxygen   D. chlorophyll 
C. carbon  E. chloroplast 

 

22. A process that is the opposite of photosynthesis is ____. 
A. decomposition 

B. synthesization  D. respiration 
C. diffusion  E. exchanges 

 
23. In photosynthesis, water _____. 

A. must be present 
B. is produced in carbohydrates 

C. is stored as chemical energy 
D. interrupts the chemical reation 

E. is released by leaves 
 

24. The title below that best expresses the ideas in this passage 
is _____. 

A. A chemical Equation 
B. Tha Process of Photosynthesis 

C. Tha Part of Vascular Plants 

D. The Production of Sugar 
E. Tha Process of Respiration 

 
25. Yudi is a worker. When he was in elemetary school, he 

always helped her mother ____ the meal. 
A. prepared 

B. preparing   D. prepares 
C. prepare  E. was preparing 

 
26. Different interpretations on the same event by various 

newspaper ____ readers confused and angry. 
A. to make 

B. they make  D. makes 
C. make  E. it makes 

 
27. The tutor never object to _____ remidial teaching. They are 

very patient. 
A. giving 

B. give   D. be giving 

C. to give  E. be given 
 

28. Bob is finishing his thesis. He needs a computer to work 
quickly. He wishes his father ____ him it. 

A. buy 
B. is buying   D. be bought 

C. to buy  E. bought 
 

29. "This knife is really blunt to cut this meat." 
"Don't  worry, let us _____." 

 A. heve sherpened it 
 B. it must be sharpened  D. have it sharpened 

 C. to have it sharpened E. to sharpened it 
 

30. "Look !. That _____ girl is very beautiful." 
A. cross 

B. crosses   D. to cross 
C. is crossing  E. crossing 
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EKONOMI 

 

 
31. Suatu perusahaan dapat dikatakan dalam keadaan 

solvabilitas, jika  
A. aktiva lebih besar dari passiva  

B. aktiva lebih kecil dari passiva 
C. siap membayar tagihan setiap saat  

D. tidak mampu membayar tagihan  

E. aksira sama dengan passiva  
 

32. Jika dipasar dalam keadaan harga meningkat terus dan  
 penjualan tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh  

A. meningkatnya permintaan suatu barang  
B. meningkatnya biaya produksi  

C. meningkatnya permintaan suatu barag dan biaya produksi  
D. penjualan yang meningkat  

E. penjualan menurun  
 

33. Pergeseran kurva penawaran ke kanan disebabkan oleh,  
 kecuali  

A. turunnya pajak impor bahan baku  
B. turunnya  quota impor bahan baku  

C. turunnya upah buruh  
D. meningkatnya efisinsi penjualan  

E. turunnya suku bunga pinjaman  
 

34. Jika diketahui besarnya  MPS = 0,2 dan pertambahan   

pendapatan  Rp.1000 juta, maka besarnya pertumbuhan 
investasi adalah  

A. Rp. 50 juta  
B. Rp. 100 juta  D. Rp. 200 juta  

C. Rp. 150 juta  E. Rp. 250 juta  
 

35.    Q       Biaya tetap Biaya Variable     Biaya total 
  5000    Rp.500.000    RP.400.000        Rp.900.000 

  
Berdasarkan data tersebut , apabila produsen memproduksi 

sebanyak 7000 unit maka besarnya biaya variable adalah  
A. Rp. 460.000 

B. Rp. 540.000  D. Rp. 560.000 
C. Rp. 640.000 E. Rp. 660.000 

 
36. Kredit yang diperoleh dari suatu bank yang pengambilannya 

dilakukan sewaktu waktu melalu cek dan giro disebut  
 A. primary deposit  

B. loan deposit  D. deman deposit 

C. wesel   E. cek  
 

37. Perkiraan tanah dan bangunan dalam laporan keuangan 
perusahaan termasuk kelompok  

A. kewajiban  
B. hak   D. aktiva tetap  

C. modal   E. aktiva lancar  
 

38. Pelarangan import dapat mendorong peningkatan penawaran 
produk dalam Negri  

    SEBAB 
 Pelarangan import dapat dilaksanakan melalui proteksi  

 
39. Jika tingkat harga dianggap terlalu tinggi bagi produsen maka 

pemerintah menetapkan harga minimun  
     SEBAB 

 Dalam penetapan harga pasar pemerintah wajib ikut. 

 
40. Pada dasarnya harga pasar dibentuk oleh konsumen dan 

produsen maupun pemerintah  
     SEBAB 

 Apabila penawaran dan permintaan dipasar berubah, maka 
pemerintah dapat menetapkan harga. 

 
41. Pada awal tahun saldo perkiraan nominal yang menunjukkan 

saldo nihil  
     SEBAB 

 Perkiraan nominal setiap akhir tahun harus di tutup. 

42. Keuntungan membeli PT kosong adalah  
 (1). Sero - sero dan obligasi sudah dipergunakan  

 (2) menghemat biaya  

 (3) resiko berkurang  
 (4) segera dapat beroprasi  

 
43. Perluasan dan peningkatan produksi dapat dilakukan melalui 

cara  
 (1) Intusifikasi (3) Diversifikasi  

 (2) Ekstasifikasi  (4) Rasialisasi  
 

44. Bila p harga dan Q = pada yang diminta, maka  berikut ini 
yang menyatakan fungsi permintaan oleh  

 (1) 2p + 4Q = 40 (3) 0,250 - 10 + 2p = 0 
 (2) 2p - 4Q = -20  (4) P - 0,5 Q - 15 = 0 

 
45. Dalam rangka melindungi masyarakat dari praktek bank 

monopoli , maka pemerintah dapat mengambil langkah 
pengaturan lewat kebijakan , yang berupa  

 (1) Fiskal   (3) Out put 
 (2) Harga    (4) Tingkat biaya 

 

 

GEOGRAFI 
 

46. Dibawah ini merupakan ciri khas masyarakat desa, kecuali  
A. Norma sosial kuat  

B. Sifat rasional  D. Substansif farning  
C. Sifat Gotong royong  E. Geimenchaft 

 
47. Pemukiman penduduk desa di daerah pegunungan biasanya 

membentuk pola  
A. memanjang  

B. linier                         D. terpencar  
C. berkelompok              E. mengikuti aliran sungai yang ada  

 
48. Desa minang kabau tumbuh dan berkembang karena adanya 

ikatan  
A. teritorial 

B. historis  D. genealogis  
C. geografis E. geografis dan historis  

 

49. Di bawah ini yang tidak termasuk aspek daerah dalam unsur 
desa adalah  

A. luas  
B. lokasi  D. keadaan tanah  

C. bentuk lahan  E. tingkat kecamatan  
 

50. Perkembangan desa yang terjadi di lereng Gunung Tengger 
tergolong  

A. tertutup  
B. kekeluargaan  D. statis  

C. dinamis  E. terbuka  
 

51. Tahapan kota yang ditandai oleh sebagian besar orientasi 
penduduk mengarah ke industri adalah tahap  

A. Eopolis          C. Metropolis         E. Nekropolis 
B. Polis             D. Megapolis 

 
52. perhatikan gambar pola lelurangan kota di bawah ini   

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 Zona peralihan kota atau zona transisi terdapat pada nomor  

A. 1            C. 3             E. 5 
B. 2            D. 4 

5 

1 

2 

3 
4 
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53. Menurut C Doyizdis pengelompokan kota dengan jumlah 

penduduk menimal 50.000 adalah  
A. Dwelling group  

B. Small neighborhood  D. Small town 

C. Neighborhood E. Town 
 

54. Daerah yang menjadi penyebaran Fauna khas Indonesia 
adalah  

(1) Kalimantan  (3) Irian jaya  
(2) Nusa tenggara   (4) Sulawesi  

 
55. Fungsi hinter land desa bagi kota antara lain  

(1) sumber bahan pangan bagi wilayah kota  
(2) potensi tenaga kerja produktif 

(3) sentral industri kecil  
(4) daya tarik wisata  

 
56. Berdasarkan kegiatan masyarakatnya desa dapat digolongkan 

menjadi  
(1) desa agraris 

(2) desa seadanya  
(3) desa industri  

(4) desa swasumbada 

 
57. Hetorrganitas karakteristik tata ruang daerah perkotaan 

dapat diidentifikasikan dari  
(1) kedapadatan penduduk  

(2) jumlah penduduk  
(3) jumlah fasilitas sosial  

(4) pemanfaatan lahan yang hetorogen  
 

58. Bentuk lahan berpengaruh terhadap perkembangan sesuatu 
daerah  

SEBAB 
Lahan yang datar selalu lebih menguntungkan dari pada 

lahan pegunungan  
 

59. Kehidupan kota tak selamanya dicirikan dalam bentuk fisik 
saja  

SEBAB 

Terjadinya fasilitas yang memadai dikota akan mendorong 
adanya Urbanisasi 

 
60. Gejala alam litosfer mempengaruhi kondisi region  

SEBAB 
Gejala  lithosfer merupakan kekuatan atau gejala yang di 

timbulkan oleh pembentukan tinggi rendahnya permukaan 
kulit bumi 

 

SEJARAH 
 

61. Pada zaman ini manusia sudah hidup berkelompok, mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, peralatan yang 
digunakan halus, serta mengenal perhiasan dari bebatuan 

yang indah. Zaman yang dimaksud adalah 
A. zaman paleolitikum 

B. zaman megalitikum   D. zaman mesolitikum 
C. zaman neolitikum  E. zaman perunggu 

 
62. Islam dapat berkembang pesat dan mudah diterima di 

Indonesia, salah satunya  dikarenakan syarat masuk Islam 
yang cukup mudah.  

     Sebab 
 Saluran yang digunakan dalam penyebaran agama Islam di 

Indonesia meliputi perdagangan, kesenian, perkawinan, 

pendidikan dan tasawuf. 
 

63. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa di Taruma Negara 
berkembang 3 agama yaitu Hindu, Budha dan animisme. 

Prasasti yang dimaksud adalah … 
 A. Prasasti Tugu 

 B. Prasasti Munjul   D. Prasasti Kebon Kopi 
 C. Prasasti Kota Kapur  E. Prasasti Talang Tuo 

 

64. Peninggalan zaman batu besar yang berfungsi sebagai meja 

tempat sesaji adalah 
 A. Menhir 

 B. Sarkofagus  D. Waruga 

 C. Arca  E. Dolmen 
 

65. Ditemukannya Kjokenmodinger pada jaman batu tengah 
menandakan bahwa : 

1. peradaban manusia semakin maju 
2. jenis peralatan yang digunakan makin beragam 

3. komunitas tempat tinggal di pinggiran pantai 
4. kebudayaan kesenian berkembang di pedalaman 

 
66. Masyarakat Yunani beranggapan bahwa bangunan-bangunan 

yang didirikan berhubungan erat dengan kepercayaan 
mereka. 

     Sebab 
 Bangunan tertua yang dipersembahkan untuk Dewi Athena 

terletak di Aegina Yunani sebagai bukti pengabdian mereka. 
 

67. Daerah yang dijuluki sebagai the fertile crescent moon adalah  
 A. India 

 B. Babylonia   D. Mesopotamia 

 C. Cina  E. Sumeria 
  

68. Dunia akan tertib dan aman jika kita selalu melakukan hal-hal 
terpuji yang tidak bertentangan dengan pekerjaan kita 

merupakan inti dari ajaran Tatoisme. 
     Sebab 

 Ajaran Tatoisme terdapat dalam buku Tao-Teking karya Lao 
Tze. 

 
69. Perbedaan yang nampak dari sarkofagus dan kubur batu 

terletak pada : 
1. bahan pembuatannya     3. fungsinya 

2. jaman ditemukannya      4. bentuknya 
 

70. Teknik pembuatan alat-alat dari perunggu antara lain dikenal 
dengan : 

 1. teknik bivalve             3. teknik acire perdue 

 2. teknik cetakan            4. teknik logam 
 

71. Kebudayaan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk 
yang berfungsi sebagai alat penusuk, pengorek umbi-umbian, 

dll dikenal dengan.... 
A. kebudayaan Pacitan 

B. kebudayaan Sangiran 
C. kebudayaan Ngandong 

D. kebudayaan food gathering 
E. kebudayaan food producing 

 
72. Bangsa Mesir percaya bahwa seseorang yang telah 

meninggal, rohnya akan tetap hidup asalkan jasmaninya 
tidak rusak. 

     Sebab 
 Bangsa Mesir percaya bahwa mummi harus dimasukkan ke 

dalam peti batu dan disimpan dalam piramida beserta benda-
benda pusaka yang pernah ia miliki semasa  hidup.   

 

73. Penemuan bangsa Sumeria yang masih kita kenal sampai 
sekarang adalah 

 1. sistem bilangan heksadesimal 
 2. satu lingkaran 360 derajat 

 3. ilmu ramalan/astrologi 
 4. menemukan bentuk bumi bulat 

 
74. The Great Wall of China dibangun pada masa dinasti Chin dan 

penyelesaiannya dilakukan oleh raja-raja pada masa dinasti… 
 A. Hsia 

 B. Chou   D. Min 
 C. Ming  E. Manchu 

 
75.  Komunikasi antar individu yang dilakukan pada masa 

prasejarah adalah dengan menggunakan bahasa isyarat. 
     Sebab 

 Bahasa isyarat  lambat laun berubah menjadi bahasa lisan. 
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IPS TERPADU 
 

 PENGUSAHA TEKSTIL DI BANDUNG DIMINTA MEWASPADAI SOLAR OPLOSON 
 
 Masyarakat terutama para pengusaha tekstil sebagai konsumen solar di kawasan Bandung, Jawa Barat, diharap berhati- hati 

dengan beredarnya solar murah yang dicampur minyak tanah dan minyak diesel. Solar oplosan itu yang dijual Rp. 1.350 per liter diduga 
telah beredar luas di masyarakat hampir setahun belakangan ini. 

 Hal itu diungkapkan Kepala Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat Pertamina Cabang Bandung Edi Andrian, Kamis (8/1). 
Menurut dia , pelaku solar oplosan sekarang di kejar polisi. “ Kami bersama tim terpadu telah ke lokasi melihat langsung solar oplosan 

itu, "katanya"  Kepala Kepolisian Resor bandung Ajun komisaris besar Eko Hadi Sutedja dihubungi terpisah mengakui, aparatnya 

menggerebek sebuah rumah dikawasan Baleendah, tempat solar oplosan. Polisi menemukan 15 ton minyak tanah dan 10 ton 
diantaranya dioplos dengan minyak diesel. 

 
76.  Kalimat inti kalimat pertama alinea pertama bacaan di atas 

adalah … . 
A. masyarakat pengusaha tekstil  

B. masyarakat diharap barhati-hati  
C. masyarakat di kawasan bandung  

D. pengusaha  tekstil konsumen solar 
E. masyarakat konsumen solar  

 
77.  Pengembangan agama Hindu pertama pada daerah di 

propinsi dalam bacaan di atas dirintis oleh kerajaan  
A. kaling  

B. pasundan  
C. tarumanegara  

D. mataram  
E. citarum  

 

78. Lokasi industri tekstil yang di daerah dalam bacaan di atas 

sebaiknya dijauhkan dari konsentrasi penduduk  
   SEBAB 

 Limbah industri tekstil dapat mencermarkan lingkungan  
      sekitar  

 
79. Kata oplosan pada judul bacaan di atas tidak baku  

   SEBAB 
 Judul pada bacaan diusahakan semenarik mungkin . 

 
 

 
 

 
 

  
 Konsepsi rencana induk hutan kata DKI Jakarta telah merumuskan kebutuhan hutan kota induk DKI Jakarta seluas 5.900 

hektar sebagai perbandingan tim studi sektor Ruang Terbuka Hijau dan Reboisasi untuk penyusunan RUTR DKI Jakarta sampai tahun 
2005. Memproyeksikan kebutuhan lahan untuk hutan kota seluas 6 m2  per orang, sehingga apabila jumlah penduduk 8,9 juta jiwa, 

maka hutan kota yang diperlukan adalah 5.340 hektar yang akan meningkat menjadi 7.200 hektar dalam tahun 2005, pada saat mana 
penduduk DKI Jakarta berjumlah 12 juta jiwa. 

 Berdasarkan RUTR, 30 % dari luas daratan DKI Jakarta merupakan ruang terbuka hijau ( RTH ) 5 % diantaranya atau 3.250 
hektar dari luas DKI Jakarta berupa hijan kehutanan menurut penelitian, dalam satu tahun 25 hektar areal hutan kota dapat 

menghasilkan satu ton oksigen. 
 

 
80.  Pikiran utama kalimat pertama bacaan di atas adalah … . 

A. konsepsi merumuskan 
B. rencana induk hutan kota  

C. konsepsi rencana induk  
D. kebutuhan hutan kota  

E. hutan kota untuk DKI Jakarta  
 

81.  Fungsi hutan seperti pada bacaan di atas diperlukan untuk 

fungsi : 
(1) siklus oksigen  

(2) siklus perspirasi 
(3) proses tranpirasi  

(4) produksi C O2 

 

82. Pada tahun 2005 prosentase hutan kota di DKI Jakarta 
diharapkan sebesar : 

A. 30 % 
B. 3,15 %  D. 8,34 % 

C. 6,86 % E. 15,5 % 

 

83.  Luas DKI Jakarta sebesar : 

A. 3500 km  
B. 6500 km   D. 1068 km  

C. 1050 km   E. 1440 km  
 

84. Kota yang disebut dalam bacaan di atas, pernah bernama 
Batavia yang di diirkan oleh : 

A. Dc Kock  

B. Pieter Both   D. Van den Bosch  
C. J.P Coen   E. De Clerk  

 
 

85.  Dilihat dari GBHN, perencanaan sebagaimana diungkapkan 
dalam bacaan di atas sejalan dengan : 

A. Trilogi perkembangan  
B. Modal dasar  

C. Faktor dominan 
D. Azas pembangunan  

E. Wawasan nusantara 

  
 


