
 Hak cipta @:  A. Ardy Widyarso 

Presented to Aletheia Elementary School Genteng 

1 

 

 

Topic : Perubahan Wilayah di Indonesia (hal 196-216)      

 

 

 

 

Nama        : _____________________________ 

Kelas         : V  -   a    b    c    d 

Score :  

Nilai : 

 

____________ 



 Hak cipta @:  A. Ardy Widyarso 

Presented to Aletheia Elementary School Genteng 

2 

 

 

Questions / Pertanyaan Bab 9 

 

Across / Mendatar 
 
1.    Garis batas yang merupakan kelanjutan dari daratan suatu 

benua yang terendam hingga kedalaman 200 M di bawah 

permukaan laut 

5.    Ibu Kota propinsi Banten 

10.  Semua laut yang terletak pada sisi dalam garis dasar atau 

garis pangkal yang terdiri ddari laut, teluk, dan selat yang 

menghubungkan pulau-pulau yang ada di kawasan 

Nusantara 

14.  Ketika Indonesia merdeka, propinsi ini belum ada karena 

masih dikuasai Belanda sampai tahun 1969 

15.  Mengembalikan habitat pantai dengan kembali menanami 

pohon bakau dan memeliharanya 

16.  Ibu kota Propinsi Maluku Utara 

17.  Propinsi di Sulawesi yang dibentuk tahun 2007 ber-ibukota 

Mamuju 

18.  Wilayah Republik Indonesia Merdeka adalah mengklaim 

bekas wilayah jajahan bangsa ini. 

19.  Sekarang (tahun 2008) di propinsi ini ada 10 propinsi 

(ketika Indonesia merdeka 1 propinsi) 

20.  Jenis nelayan yang menggunakan kapal-kapal motor besar 

dalam meng-eksploitasi ikan di laut dan merugukan kaum 

nelayan kecil 

 

Down / Menurun 
 
2. Wilayah propinsi ke 27 Indonesia dijaman pemerintahan 

presiden Soeharto dan merdeka di jaman presiden Habibie 

3. Deklarasi mencetuskan gagasan Wawasan Nusantara 

tanggal 13 Desember 1957 

4. Gubernur pertama Propinsi Sulawesi 

6. Ibu kota Propinsi Papua Tengah (tahun 2008 dalam proses 

pembentukan) 

7. Tempat habitat perkembangbiakan ikan dan hewan laut 

lainnya di laut yang dibuat oleh manusia 

8. Garis Khayal yang menghubungkan titik-titik ujung terluar 

pulau-pulau Indonesia pada waktu pasang surut air laut 

9. Propinsi ini ber-ibukota Pangkal Pinang 

11. Timor Timur adalah bekas jajahan negara ini 

12. Laut yang ditetapkan berjarak 12 mil dari garis dasar/garis 

pangkal ke arah laut lepas 

13. Zona Ekonomi Eksklusif (singkatan) 

 

 

 

 

 


