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S E J A R A H  
 
Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 12 
 
1. Chauvinisme berlebihan seperti dilakukan 

Nazi dan Fasis yang menyebabkan 
pecahnya Perang Dunia II dijalankan oleh 

 
 A. Jerman dan Prancis 
 B. Jerman dan Inggris 
 C. Jerman dan Amerika Serikat 
 D. Jerman dan Italia 
 E. Jerman dan Spanyol 
 
2. Di negara manakah peradaban kerajaan 

Inka pernah berkembang? 
 
 A. Indonesia 
 B. Meksiko 
 C. Brasilia 
 D. Peru 
 E. Yunani 
 
3. Untuk menentukan masa bercocok tanam, 

para petani secara tradisional menghitung 
berdasarkan 

 
 A. ilmu perbintangan 
 B. ilmu hayati 
 C. ilmu nabati 
 D. angin musim 
 E. ramalan cuaca 
 
4. Sistem Tanam Paksa yang menguras 

kekayaan Indonesia diperkenalkan oleh 
 
 A. Van den Bosch 
 B. Van der Capellen 
 C. Du Bus de Gisignies 
 D. Daendels 
 E. Buyskes 
 
5. Pasukan Jepang berhasil mendarat di Jawa 

pada tanggal 1 Maret 1942 di tiga tempat 
sekaligus, yaitu 

 
 A. Banten, Batavia, dan Pekalongan 
 B. Indramayu, Eretan Wetan, dan Cirebon 
 C. Tegal, Kragan, dan Semarang 
 D. Banten, Eretan Wetan, dan Kragan 
 E. Tuban, Surabaya, dan Pasuruan 
 
6. Daerah-daerah berikut merupakan tempat 

terjadinya pemberontakan DI/TII, kecuali 
 

 A. Jawa Barat di bawah Kartosuwiryo 
 B. Jawa Tengah di bawah Amir Fatah 
 C. Jawa Timur di bawah Achmad Husein 
 D. Sulawesi Selatan di bawah Kahar 

Muzakar 
 E. Kalimantan Selatan di bawah Ibnu Hajar 
 
7. Di bawah ini merupakan akibat yang 

ditimbulkan oleh revolusi industri di Eropa, 
kecuali 

 
 A. munculnya industri besar-besaran 
 B. terjadinya urbanisasi 
 C. timbulnya golongan borjuis dan 

golongan buruh 
 D. berkembangnya kapitalisme modern 
 E. munculnya nasionalisme di negara-

negara Eropa 
 
8. Negara Eropa yang peduli terhadap 

penyelesaian masalah Gerakan Aceh 
Merdeka adalah 

 
 A. Inggris 
 B. Swedia 
 C. Norwegia 
 D. Finlandia 
 E. Denmark 
9. Yupa merupakan salah satu peninggalan 

kerajaan Kutai yang berisikan berita lentang 
upacara 

 
 A. persembahan binatang menurut tata 

upacara Hindu 
 B. pemanggilan roh nenek moyang 
 C. pengangkatan raja 
 D. pembakaran jenazah raja 
 E. persembahan hasil bumi kepada Sang 

Pencipta 
 
10. Tarekat Syattariah di Indonesia 

disebarluaskan oleh seorang tokoh yang 
bernama 

 
 A. Syeikh Abdul Qadir al-Jaelani 
 B. Abdurrauf dari Singkel 
 C. Syeikh Muhammad Samman 
 D. Hamzah Fansuri 
 E. Nuruddin ar-Raniri 
 
11. Lirik dan lantunan lagu-lagu yang bernuansa 

kritik sosial dan politik dinyanyikan oleh 



 
 A. Chrisye 
 B. EbietG.Ade 
 C. Bob Tutupoli 
 D. Iwan Fals 
 E. Krisbiantoro 
 
12. Ekspedisi VOC pada abad ke-17 

dimaksudkan untuk menghancurkan 
tanaman cengkeh 'liar' di Maluku disebut 

 
 A. Hongi 
 B. Sapurata 
 C. Marchausse 
 D. Pax Neerlandica 
 E. Saparua 
 
 
Petuniuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 13 sampai dengan nomor 19. 
 
13. Politik Etis dan Politik Liberal yang 

dijalankan pemerintahan Hindia Belanda 
tidak menguntungkan pemodal Eropa. 

 
S E B A B 

 
 Dengan Politik Etis diharapkan komoditas-

komoditas perdagangan dapat dipromosikan 
ke negara-negara Barat. 

 
 
 
 
14. Salah satu butir hasil Konferensi Asia-Afrika 

I yang diselenggarakan di Bandung pada 
24-28 April 1955 ialah menghormati 
kedaulatan dan integritas teritorial semua 
bangsa. 

 
S E B A B 

 
 Pasca Perang Dunia II muncul dua 

kekuatan politik dunia yang dikenal sebagai 
Blok Barat dan Blok Timur. 

 
15. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III 

(1574-1595) Turk! mendapat julukan 
sebagai the sick man of Europe. 

 
S E B A B 

 
 Sultan Murad III memerintah Turki dalam 

keadaan sakit parah yang tidak diketahui 
obatnya. 

 
16. Perang Teluk I dan II yang dilancarkan 

Amerika Serikat dan Sekutunya memiliki 
tujuan yang sama. 

 
S E B A B 

 
 Pemerintahan Irak di bawah Saddam 

Hussein menyerang kepentingan - 
kepentingan Amerika Serikat dan Sekutu di 
wilayah Timur Tengah. 

 

17. Tim ekspedisi Indonesia menelusuri rule 
yang pernah ditempuh nenek moyang 
dengan menggunakan replika perahu 
bercadik seperti yang terdapat dalam relief 
candi Borobudur. 

 
S E B A B 

 
 Perahu bercadik merupakan perahu khas 

masyarakat Indonesia yang sudah ada 
sejak masa kerajaan Budha. 

 
18. Jiwa feodalisme yang masih mengakar di 

sebagian masyarakat Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dari sejarah perjalanan bangsa 
Indonesia sejak masa kerajaan Indonesia 
kuno. 

 
S E B A B 

 
 Pada masa itu para pejabat tidak menerima 

imbalan uang dari raja, tetapi mendapatkan 
tanah garapan dan pajak tanah. 

 
19. Hamzah Fansuri ialah seorang ulama besar 

Aceh dan penulis berbagai buku filsafal 
Islam. 

 
S E B A B 

 
 Salah satu buku karangannya yang  

berjudul Bustanu'ssalatin berisi tentang 
sejarah dan adat istiadat Aceh serta ajaran-
ajaran agama Islam. 

 
 
Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 20 sampai dengan nomor 25 
 
20. Aung San Suu Kyi adalah aktivis wanita 

Myanmar yang memperjuangkan 
 
 1. demokrasi 
 2. sosialisme 
 3. hak azasi manusia 
 4. militerisme 
 
21. Organisasi bentukan Jepang yang melatih 

para pemuda Indonesia di bidang 
kemiliteran, yaitu 

 
 1. Seinendan 
 2. Keibodan 
 3. Heiho 
 4. Hokokai 
 
22. Untuk menghadapi kolonialisme Inggris, 

Mahatma Gandhi meletakkan dasar-dasar 
perjuangan, yaitu 

 
 1. melawan musuh tanpa kekerasan 
 2. bekerja sama dengan Inggris 
 3. memajukan negara dengan kekuatan 

sendiri 
 4. mendirikan organisasi Rama Krisna 

untuk mengembalikan kemurnian 
agama Hindu 



 
23. Para tokoh pemikir Eropa di abad XVII dan 

XVII yang menentang konsep absolutisme 
raja, adalah 

 
 1. John Locke 
 2. Montesquieu 
 3. Jean Jacques Rousseau 
 4. Nicollo Machiavelli 
 
24. Seni kerajinan yang dihasilkan oleh 

masyarakat prasejarah di Indonesia 
biasanya berupa 

 

1. benda-benda upacara religi 
 2. perhiasan 
 3. benda-benda keperluan sehari-hari 
 4. alat-alat perang 
 
25. Agama Nasrani masuk ke Indonesia 

disebarkan oleh 
 
 1. Missionaris 
 2. Dewan Gereja 
 3. Zending 
 4. Musafir 
 

 

G E O G R A F I 
 
PetunjukA dipergunakan dalam menjawab soal nomor 26 sampai dengan nomor 42 
 
26. Dewasa ini studi ketenagakerjaan 

mencakup golongan penduduk berusia 
 
 A. 10 tahun ke atas 
 B. 15 tahun ke atas 
 C. 10 - 64 tahun 
 D. 15 - 74 tahun 
 E. 15-84 tahun 
 
27. Manusia sebagai makhluk individu maupun 

social budaya tidak bisa lepas dengan 
lingkungan hidupnya. Pendekatan geografi 
di mana kehidupan manusia masih kuat 
ditentukan oleh lingkungan alamnya disebut 

 A. posibilisme 
 B. adaptif-dinamik 
 C. probabilisme 
 D. determinisme 
 E. sistemik 
 
28. Apabila jumlah kelahiran 25, jumlah 

kematian 20, imigrasi 3 dan emigrasi 2, 
maka pertambahan penduduk alami 
sebesar 

 
 A.   5 
 B. 18 
 C. 22 
 D. 23 
 E. 28 
 
29. Walaupun  pola keruangan  permukiman  

desa mempunyai keberlanjutan tinggi, 
namun stabilitas ekosistem desa tetap 
rawan, karena 

 
 A. bersifat tradisional 
 B. tingkat perekonomian rendah 
 C. keaneka-ragaman hayati rendah 
 D. kemiskinan struktural  
 E. pemberdayaan masyarakat kurang 
 
30. Dalam studi geografi citra foto udara dapat 

digunakan untuk hal-hal berikut, KECUALI 
untuk 

 
 A. mengenali deposit pasir vulkan 
` B. memperkirakan waktu erupsi vulkan 

 C. mengenali ciri-ciri wilayah vulkan 
 D. memprediksi perkembangan wilayah 

vulkan 
 E. menjelaskan hubungan ekologis antar 

wilayah 
 
31. Lettering menggunakan huruf cetak miring 

(italic) dalam pembuatan peta biasanya 
untuk menunjukkan kenampakan berupa 

 
 A. kola kecil 
 B. perbukitan 
 C. gunung 
 D. tubuh air 
 E. jalan raya 
 
32. Jenis tanah yang memiliki ciri pecah-pecah 

pada saat musim kemarau adalah tanah 
 
 A. organic 
 B. grumosol 
 C. regosol 
 D. laterit 
 E. podzolik 
 
33. Pembuatan galengan merupakan contoh 

upaya mengurangi erosi dengan metode  
 
 A. vegetatif 
 B. mekanik 
 C. kimia 
 D. konstruktif 
 E. biomekanik 
 
34. Amerika Serikat telah maju dalam bidang 

perindustrian dan pertanian. Hal ini 
disebabkan oleh hal-hal berikut, KECUALI 

 
 A. tanahnya datar dan subur 

 B. tanahnya terdiri dari tanah loss dan 
tanah nitam 

 C. daerahnya beriklim kontinental 
 D. subsidi pemerintah besar 
 E. tanahnya cocok untuk tanaman padi 
 
35. Untuk menghindari masalah pencemaran, 

maka pembangunan industri perlu 
diarahkan kepada  



 
 A. pembatasan penggunaan bahan baku 
 B. penetapan skala industri 
 C. kelangsungan industri rakyat 
 D. evaluasi penggunaan lahan 
 E. analisis mengenai dampak lingkungan 
 
36. Kota-kota berikut tumbuh dengan basis 

ekonomi pertambangan, KECUALI 
 
 A. Plaju 
 B. Dumai 
 C. Tarakan 
 D. Menggala 
 E. Bukil Asam 
 
37. Batas sebaran fauna dan flora Australia 

adalah 
 
 A. garis Weber 
 B. garis Wallace 
 C. garis biosfer 
 D. batas landas kontinen 
 E. garis balas Indo-Australia 
 
38. Jenis flora berdasarkan iklim dan ketinggian 

di muka bumi terdiri atas 
 
 A. hutan tropik, hutan musim, savana, dan 

tundra 
 B. hutan tropik, hutan musim, stepa, dan 

tundra 
 C. hutan tropik, hutan musim, savana, dan 

stepa 
 D. hutan tropik, savana, stepa, dan tundra 
 E. hutan musim, savana, stepa, dan tundra 
 
39. Tekanan udara terjadi akibat udara memiliki 

massa, besarnya tergantung pada tiga 
faktor, yaitu 

 
 A. suhu, uap air, dan kelembaban 
 B. suhu, uap air, dan ketinggian 
 C. kekeringan, suhu, dan ketinggian 
 D. suhu, uap air, dan kekeringan 
 E. kelembaban, ketinggian, dan uap air 
 
 
40. Jenis awan altocumulus dan allostratus 

terdapat pada ketinggian 
 
 A. < 1000 m 
 B. 1000 < 2000 m 
 C. 2000 < 6000 m 
 D. 6000 < 8000m 
 E. di atas 8000 m 
 
41. Pemberian panas oleh gerakan udara 

dengan arah mendatar disebut 
 
 A. konveksi 
 B. radiasi 
 C. difusi 
  D. adveksi 
 E. evaporasi 
 

42. Di antara faktor yang paling berpengaruh 
terhadap pembentukan tanah adalah 

 
 A. iklim 
 B. organisme 
 C. waktu 
 D. kemiringan lereng 
 E. bahan induk 
 
 
Petunjuk B dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 43 sampai dengan nomor 45. 
 
43. Di daerah tropis seperti Indonesia banyak 

pegunungan tinggi rentan terhadap longsor 
lahan. 

 
S E B A B 

 
 Pegunungan tinggi mempunyai curah hujan 

tinggi, kelerengan curam, lapisan tanah 
tebal, tingkat kelolosan tinggi, menerima 
beban berat dari tanaman hutan yang lebat. 

 
44. Struktur dasar dan pola keruangan 

permukiman kota dipengaruhi oleh orientasi 
komersial masyarakat. 

 
S E B A B 

 
 Perkembangan kota tidak selalu mengikuti 

teori konsentrik, namun tempat-tempat 
tertentu berfungsi sebagai inti-inti kota, dan 
pusat pertumbuhan baru. 

 
 
 
 
45. Intrusi air asin adalah proses masuknya air 

laut kedaratan kepesisiran melalui porositas 
tanah/batuan membentuk interface. 

 
S E B A B 

 
 Penurapan air tanah besar-besaran melebih 

debit jenisnya, kurang upaya konservasi air 
untuk memberi umpan daerah resapan air, 
menyebabkan kekosongan lapisan akuifer. 

 
 
Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 46 sampai dengan nomor 50. 
 
46. Aglomerasi industri di kawasan berikat 

dapat terjadi karena adanya keterkaitan 
 
 1. proses 
 2. subkontrak 
 3. jasa 
 4. produk 
 
47. Negara berkembang di dunia antara lain 
 
 1. China 
 2. Brasil 
 3. Nigeria 
 4. Kanada 



 
48. Obyek studi geografi meliputi 
 
 1. permukaan bumi berikut proses di 

atasnya 
 2. penafsiran bentang fisik dan bentang 

budaya 
 3. hubungan manusia dengan lingkungan 

yang berbeda-beda 
 4. pengembangan teknologi satelit dan 

angkasa luar 
 
49. Aliran sungai yang berlumpur tinggi 

membentuk delta mendesak perairan laut 

dan menahan gelombang sehingga 
berfungsi sebagai 

 
 1. pengatur keseimbangan pantai 
 2. mempercepat proses abrasi 
 3. melindungi ekosistem mangrove 
 4. menurunkan potensi laut 
 
50. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia 

adalah 
 
 1. transmigrasi 
 2. ruralisasi 
 3. urbanisasi 
 4. sirkulasi 

 

E K O N O M I 
 

Petunjuk A dipergunakan dalam menjawab soal nomor 51 sampai dengan nomor 73 
 
51. Saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

banyak dialihkan dari pemerintah ke 
masyarakat. Proses ini disebut 

 
 A. publikasi 
 B. divestasi 
 C. sosialisasi 
 D. akuisisi 
 E. privatisasi 
 
52. Bila koefisien elaslisitas penawaran beras 

adalah 0,75, maka dapal disimpulkan, 
penawaran bersifat 

 
 A. elastis 
 B. inelastis 
 C. elastis uniter 
 D. inelastis sempurna 
 E. elastis sempurna 
 
53. Pada harga Rp 6.000,- jumlah barang yang 

diminta adalah 10 unit. Pada harga Rp 
8.000,- jumlah barang yang diminta adalah 
10 unit, Maka koefisien elastisitas 
permintaan adalah 

 
 A. E = l 
 B. E < 1 
 C. E > 1 
 D. E = ~ 
 E. E = 0 
 
54. Sebuah perusahaan membeli tanah dan 

bangunan dengan membayar tunai Rp 5 
juta dan akan melunasi sisanya dalam 
tempo 2 tahun. Transaksi tersebut akan 

 
 A. meningkatkan modal sendiri 
 B. meningkatkan aktiva 
 C. menurunkan utang 
 D. menurunkan aktiva'' 
 E. menurunkan modal sendiri 
 
55. Dalam kasus berikut ini akan terjadi 

pergeseran garis anggaran ke kanan atas 

tanpa adanya perubahan slope (lereng 
garis) 

 
 A. Harga X naik 10% dan Y turun 10% 
 B. Harga X dan Y naik 10% 
 C. Harga X dan Y naik 10%, pendapatan 

nominal turun 5% 
 D. Harga X dan Y turun 10%, pendapatan 

nominal turun 10% 
 E. Harga X dan Y naik 10%, pendapatan 

nominal turun 10% 
 
56. Penerimaan   total   dari   penjualan   X  

adalah R = 80Q - 2Q
2
. Hitunglah 

penerimaan marjinal MR pada elastisitas 
permintaan = -4 

 
 A. 72 
 B. 32 
 C. 56 
 D. 24 
 E. 48 
 
57. Jika harga barang X mula-mula Rp 1.000,- 

per unit, jumlah permintaan sebanyak 10 
unit. Ketika harga turun menjadi Rp 800,- 
per unit, jumlah permintaan menjadi 20 unit. 
Maka koefisien elastisitas permintaan 

 
 A. E = 0 
 B. E = 1 
 C. E positif, lebih besar dari 1 
 D. E positif, kurang dari 1 
 E. E negatif 
 
58. Surat yang memberi perintah pada bank 

untuk membayar sejumlah uang kepada 
pihak penerima pembayaran dinamakan 

 
 A. check 
 B. time deposit 
 C. demand deposit 
 D. obligasi 
 E. surat hutang 
 



59. Bila pada tanggal 1 April 2006, perusahaan 
menjual secara kredit barang seharga Rp 

1,000.000,- dengan termin 10
5 , 30

n . 

Maka bila pembeli membayar pada tanggal 
10 April 2006, jumlah yang dibayar adalah 

 
 A. Rp    900.000,- 
 B. Rp 1.000.000,- 
 C. Rp    700.000,- 
 D. Rp    950.000,- 
 E. Rp    500.000,- 
60. Sebuah aktiva tetap diperoleh dengan 

harga Rp 500.000,-. Umur  ekonomis  
ditaksir  5  tahun, penyusutan 5% per tahun 
dari nilai sisa dari tahun yang bersangkutan. 
Berapa nilai sisa setelah umur ekonomis 
berakhir? 

 
 A. Rp 386.890,- 
 B. Rp 375.000,- 
 C. Rp 300.000,- 
 D. Rp 225.000,- 
 E. Rp 125.000,- 
 
61. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan 
 
 A. saham yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia 
 B. surat berharga atas unjuk yang 

diterbitkan Bank Indonesia sebagai 
bentuk pengakuan hutang jangka 
pendek 

 C. surat yang memberi perintah pada bank 
untuk membayar sejumlah  uang  
kepada pihak penerima pembayaran 

 D. dana di Bank Indonesia yang dapat 
ditarik setiap saat 

 E. sertifikat   deposito   yang   diterbitkan   
Bank Indonesia 

 
62. Struktur organisasi berikut ini cenderung 

menekankan pemusatan wewenang, yakni 
 
 A. struktur organisasi matriks 
 B. struktur organisasi internasional 
 C. struktur organisasi formal 
 D. struklur organisasi divisional 
 E. struktur organisasi fungsional 
 
63. Berikut ini adalah pengertian akuntansi 
 
 A. pencalatan arus kas dan laba-rugi 

perusahaan 
 B. pencatatan transaksi bisnis 
 C. sistem yang komprehensif untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan 
mengkomunikasikan informasi keuang-
an 

 D. sistem yang komprehensif dalam 
pencatatan arus kas, laba-rugi dan 
transaksi bisnis 

 E. pencatatan transaksi akunting 
 
64. Suatu barang dikategorikan barang inferior 

jika  
 

 A. elaslisitas pendapatan (income elasticity 
of demand) positif 

 B. peningkatan pendapatan konsumen 
akan diikuti dengan peningkatan 
pembelian barang tersebut 

 C. elaslisitas pendapatan positif tetapi 
kurang dari 1 

 D. elastisitas pendapatan positif dan lebih 
dari 1 

 E. elastisilas pendapatan negatif 
 
65. Elastisitas harga permintaan adalah 
 
 A. jumlah barang yang diminta pada 

tingkat harga tertentu 
 B. penurunan permintaan karena kenaikan 

harga 
 C. tingkat harga yang sesuai  untuk jumlah 

permintaan tertentu 
 D. persentase jumlah permintaan akibat 

perubahan harga 
 E. peningkatan   permintaan   karena   

adanya potongan harga 
 
66. Pemakai utama informasi akuntansi 

keuangan adalah 
 
 A. manajemen perusahaan 
 B. kantor pelayanan pajak 
 C. komisaris perusahaan 
 D. investor dan kreditor 
 E. pemerintah 
 
67. Konsep ”the invisible hand” dalam ilmu 

ekonomi pertama kali dicetuskan oleh 
 
 A. Adam Smith 
 B. David Ricardo 
 C. Jevon 
 D. John Stuart Mills 
 E. John Maynard Keynes 
 
68. Paket kebijakan moneter dan perbankan 

yang mempermudah pendirian bank-bank 
swasta di Indonesia adalah 

 
 A. Paket 1 Juni 1983 
 B. Paket Oktober 1988 
 C. Paket 1 Juni 1989 
 D. Paket Mei 1990 
 E. Paket Januari 1991 
 
69. Yang bukan merupakan kebijakan ekonomi 

internasional adalah 
 
 A. tarif 
 B. kuota 
 C. subsidi 
 D. kesempatan kerja 
 E. moneter 
 
70. Harga keseimbangan mengandung 

pengertian 
 
 A. harga pokok barang ditambah 

keuntungan 
 B. harga yang ditentukan penjual 



 C. harga yang disepakati penjual dan 
pembeli 

 D. harga barang setelah dikurangi 
potongan 

 E. harga yang diinginkan oleh pembeli 
 
71. Pada tanggal 1 April 2005 PT ABC 

mengasuransikan gedung dengan premi Rp 
36.000.000,- untuk jangka waktu 3 tahun. 
Saldo rekening premi asuransi pada 31 
Desember 2005 adalah 

 A. Rp 18.000.000,- 
 B. Rp 21.000.000,- 
 C. Rp 27.000.000,- 
 D. Rp 30.000.000,- 
 E. Rp 36.000.000,- 
 
72. Pertumbuhan ekonomi adalah 
 A. proses kenaikan volume ekspor dan 

impor 
 B. proses kenaikan GDP 
 C. proses kenaikan output per kapita  

dalam jangka panjang 
 D. proses kenaikan penghasilan 

masyarakat 
 E. proses berkembangnya suatu bisnis 
 
73. Perhatikan tabel ini! 

No A B C 

1  makanan  pakaian  perusahaan  

2  piano  video  parabola  

3  meja, kursi  sepatu  sepeda  

yang termasuk kebutuhan sekunder adalah 
A. A1, B1, C1 
B. A1, B2, C1 
 C. A2, B2, C3 
 D. A2, B2, C1 
 E. A3, C3, B3 
 
 

Petunjuk C dipergunakan dalam menjawab 
soal nomor 74 sampai dengan nomor 75. 

 
74. Neraca pembayaran terdiri atas neraca 
 
 1. lalu lintas modal 
 2. transaksi jasa 
 3. transaksi berjalan 
 4. seluruhnya 
 
75. Di bawah ini merupakan tujuan umum 

kebijakan ekonomi, yaitu 
 
 1. stabilltas 
 2. full employment 
 3. pertumbuhan 
 4. produktivitas 
 

 


