Materi Hukum Asuransi
1. Di bawah ini yang merupakan resiko
berdasarkan obyek adalah, kecuali…
a. Pribadi
b. Murni *
c. Harta
d. Tanggung jawab
2. Resiko berdasarkan sifatnya yaitu…
a. Pribadi
b. Murni *
c. Harta
d. Tanggung jawab
3. Menurut
Emmy
Pangaribuan
Simanjuntak, usaha manusia untuk
mengatasi resiko adalah, kecuali…
a. Avoidance
b. Prevention
c. Retention
d. Clausule *

7. Unsur ketiga dari asuransi berdasarkan
rumusan pasal 246 KUHD itu adalah…
a. Ganti rugi *
b. Ganti untung
c. Ganti modal
d. Ganti uang
8. Pada pasal 247 KUHD disitu disebutkan,
kecuali…
a. Asuransi kebakaran
b. Asuransi jiwa
c. Asuransi pengangkutan
d. Asuransi pendidikan *
9. Untuk sahnya perjanjian-perjanjian
diperlukan 4 syarat, kecuali…
a. Suatu hal tertentu
b. Suatu sebab yang halal
c. Sepakat mereka yang mengikatkan
diri
d. Sebab yang membatalkan *

5. Asuransi atau pertanggungannya diatur
dalam pasal…
a. 246 KUHD *
b. 257 KUHD
c. 248 KUHD
d. 253 KUHD

10. Apa yang dimaksud pasal 247 secara
yuridis…
a. Tumbuhnya jenis-jenis baru di
bidang asuransi
b. Tidak membatasi atau menghalangi
timbulnya jenis-jenis pertangungan
lain menurut kebutuhan masyarakat
*
c. Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undangundang
d. Hukum perjanjian memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya pada
masyarakat

6. Suatu perbuatan yang hasilnya untung
rugi baik bagi semua pihak maupun
untuk sementara pihak bergantung pada
suatu kejadian yang belum tentu
disebut…
a. Perjanjian KUA
b. Perjanjian untung-untungan *
c. Perjanjian KMB
d. Perjanjian rugi-rugian

11. Membayar
sejumlah
uang
dari
penanggung terjadi apabila sampai batas
waktu tertentu atau yang diasuransi
meninggal dunia adalah contoh dari
kewajiban…
a. Asuransi kebakaran
b. Asuransi jiwa *
c. Asuransi pengangkutan
d. Asuransi pendidikan

4. Polis dalam asuransi yang memuat
pernyataan kedua belah pihak disebut…
a. Consume-polis
b. Conduct-polis
c. Contract-polis *
d. Console-polis
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12. Suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri pada
seorang tertanggung disebut …
a. Leasing
b. Anjak piutang
c. Asuransi *
d. Lembaga pensiun
13. Terdapat beberapa prinsip dalam sistem
hukum asuransi, kecuali…
a. Prinsip itikad baik *
b. Prinsip keseimbangan
c. Prinsip ganti rugi
d. Prinsip subrogasi
14. Dalam KUH Perdata juga dikenal
subrogasi berdasarkan perjanjian diatur
dalam pasal, kecuali…
a. 1401
b. 1402
c. 1403
d. 1404 *
15. Dalam perjanjian asuransi unsure saling
percaya
antara
penanggung
dan
tertanggung sangat penting. Pernyataan
tersebut merupakan prinsip…
a. Keseimbangan
b. Subrogasi
c. Itikad baik *
d. Kontribusi
16. Menabung adalah salah setu alat
pencegah yang paling baik terhadap
inflasi dan pertanggungan jiwa dalam
hal ini telah membuktikan jasanya yang
tak bernilai. Teori ini dikemukakan
oleh…
a. Wirjono Prodjodikoro
b. Tap MPR No. II/MPR/1998
c. H. Van Barneveld *
d. Mehr dan Cammack
17. Asuransi sebagai alat pembanguna.
Teori ini dikemukakan oleh…
a. Wirjono Prodjodikoro

b. Tap MPR No. II/MPR/1998 *
c. H. Van Barneveld
d. Mehr dan Cammack
18. Adapun peranan dan manfaat asuransi,
kecuali…
a. Memberikan rasa aman dalam
menjalankan usaha
b. Menaikkan efisiensi dan kegiatan
perusahaan
c. Dasar pertimbangan pemberian
kredit
d. Mengurangi hutang-hutang masa
lalu *
19. Di negara-negara maju, asuransi
mendapat
tempat
utama
bahkan
kemajuan Negara itu didorong dan
seiring dengan kemajuan asuransi.
Asuransi merupakan jaminan dan paying
kemajuan dan kehidupan. Teori ini
dikemukakan oleh…
a. Wirjono Prodjodikoro
b. Tap MPR No. II/MPR/1998
c. H. Van Barneveld
d. Mehr dan Cammack *
20. Asuransi jiwa bersifat, kecuali…
a. Pengalihan resiko
b. Menabung
c. Investasi jangka panjang
d. Mamaksa *
Materi Kepailitan
1. Pengertian
kepailitan oleh ISDA
(International Swaps and Derivatives
Association) adalah terjadinya salah
satu kejadian-kejadian berikut ini:
I.
Perusahaan yang mengeluarkan
surat hutang berhenti beroperasi
(pailit)
II.
Perusahaan tidak solven atau tidak
mampu membayar utang
III.
Timbulnya tuntutan kepailitan
IV.
Telah ditunjuknya receivership
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V.

Dititipkannya seluruh aset kepada
pihak ketiga
Berdasarkan pernyataan di atas,
manakah yang benar......
a. I, II, dan IV
b. I, III, dan V
c. II, III, dan V
d. Semua jawaban benar *

kewenangan
pengawasan
juga
memimpin pelaksanaan kepailitan
berbagai kewenangan yang ada padanya
sebagaimana diatur dalam…..
a. UUD
b. UUK *
c. GBHN
d. KUHP

2. Undang-undang tentang kepailitan dan
penundaan ini didasarkan pada asasasas sebagai berikut, kecuali…..
a. Asas Keseimbangan
b. Asas Kelangsungan Usaha
c. Asas Kekeluargaan *
d. Asas Keadilan

6. Dalam penguasaan dan pengurus harta
pailit yang terlibat tidak hanya curator,
tetapi masih terdapat pihak-pihak lain
yang terlibat anatara lain……
a. Hakim Pengawas
b. Curator
c. Kejaksaan
d. Jawaban a dan b benar *

3. Kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan
debitor
pailit
yang
pengurusan
dan
pemberesannya
dilakukan oleh curator dibawah
pengawasan
hakim
pengawasan
sebagaimana diatur dalam Undangundang…..
a. Pasal 1 butir 7
b. Pasal 1 butir 4
c. Pasal 1 butir 5
d. Pasal 1 butir 1 *
4. Berikut ini adalah pihak-pihak yang
dapat
mengajukan
kepailitan
berdasarkan pasal 2 adalah sebagai
berikut :
1. Debitur
2. Kejaksanaan
3. Kreditur
4. Kepolisian
Berdasarkan data diatas manakah yang
benar……
a. 1 dan 2 *
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 1, 2, 3 dan 4
5. Kedudukan hakim pengawas sangat
penting, karena selain mempunyai

7. Pihak yang bertugas melakukan
pengurusan dan atau pemberesan harta
pailit adalah….
a. Hakim Pengawas
b. Panitia Kreditor
c. Curator *
d. Hakim Agung
8. Dalam pasal 222 penundaan kewajiban
pembayaran hutang diajukan oleh
debitor yang mempunyai…….
a. Lebih dari satu kreditor *
b. Satu kreditor
c. Kurang dari lima kreditur
d. Lima Kreditur
9. Salah satu sarana hokum untuk
menyelesaikan hutang piutang sebelum
tahun 1998 kepailitan diatur dalam……
a. Undang-undang Hukum Kepailitan
b. Faillisement Verordening *
c. Wetboek van Koophandel
d. Corpus Juris Ciuilis
10. Sejak tahun 1998 kepailitan diatur
dengan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang Nomor 1 tahun 1998
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tentang kepailitan, kemudian dengan
ketetapan……
a. Undang-undang No. 2 tahun 1998
b. Undang-undang No. 4 tahun 1988
c. Undang-undang No. 4 tahun 1998 *
d. Undang-undang No. 2 tahun 1988
11. Suatu lembaga yang memberikan suatu
solusi terhadap para pihak apabila
debitur dalam keadaan berhenti
membayar/tidak mampu membayar
adalh pengertian dari....
a. Lembaga kepailitan *
b. Lembaga masyarakat
c. Lembaga asuransi
d. Lembaga keuangan
12. Melakukan pembagian antara para
kreditur atas kekayaan debitur oleh
curator,
pernyataan
btersebut
merupakan...
a. Pengertian kepailitan
b. Tujuan kepailitan *
c. Sasaran kepailitan
d. Ruang lingkup kepailitan
13. Untuk mencegah kemungkinan debitur
melakukan tindakan yang mungkin
dapat merugikan hartanya, selama
jalannya
proses
beracara
pada
pengadilan sebelum debitur dinyatakan
pailit merupakan tujuan adanya peran..
a. Kreditur
b. Hakim pengawas
c. Curator *
d. Kejaksaan
14. Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) PKPU diatur pada..
a. BAB V UU Kepailitan
b. BAB IV UU Kepailitan
c. BAB III UU Kepailitan
d. BAB II UU Kepailitan *
15. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU
Kepailitan Pengadilan niaga HARUS

mengabulkan
permohonan
PKPU
Sementara. PKPU sementara diberikan
untuk jangka waktu maksimum 45 hari,
sebelum diselenggarakan rapat kreditur
yang dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada debitur untuk
mempresentasikan rencana perdamaian
yang diajukannya, penjelasan diatas
merupakan bagian PKPU tahap…
a. Tahap pertama
b. Tahap kedua *
c. Tahap ketiga
d. Tahap keempat
16. PKPU Tetap diberikan untuk jangka
waktu maksimum..
a. 240 hari
b. 180 hari
c. 360 hari
d. 270 hari *
17. Berikut ini adalah pihak – pihak yang
dapat mengajukan permohonan kredit :
1. Debitor sendiri
2. Kejaksaan
3. Bank Indonesia
4. Mentri keuangan
Manakah pihak-pihak yang dapat
mengajukan permohonan kredit.....
a. 1 dan 3
b. 2 dan 4
c. 1,2 dan 4
d. Benar semua *
18. Manakah dibawah ini yang bukan
syarat
permohonan
pailit
oleh
kreditor.....
a. Salah satu kreditor memiliki piutang
b. Debitor membayar salah satu
hutang yang jatuh tempo *
c. Harus disetujui oleh kreditor
mayoritas
d. Dalam kredit sindikasi hanya Loan
Syndication
yang
berhak
mengajukan pailit

4

19. Suatu permohonan pernyataan pailit
suatu perusahaan efek hanya boleh
dilakukan oleh…...
a. BAPENAS
b. Perantara Pedagang Efek
c. Emiten
d. BAPEPAM *

4. Prinsip yang mengatur kepentingan
manusia sebagai warga negara adalah
prinsip...
a. Sosial *
b. Kebudayaan
c. Keadilan
d. Ekonomi

20. Menurut ketentuan dalam UUK, kurator
ada dua macam yaitu Balai Harta
Peninggalan dan kurator lainnya. Balai
Harta Peninggalan baru bertindak
selaku kurator apabila debitor atau
pihak kreditor tidak mengajukan usul
pengangkatan
kurator
kepada
Pengadilan. Artinya balai Harta
Peninggalan
hanya
dianggap
sebagai.......
a. Kurator cadangan *
b. Kurator utama
c. Kurator penengah
d. Kurator biasa

5. Pengertian dari hak cipta terdapat
dalam pasal...
a. Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002
*
b. Pasal 2 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002
c. Pasal 3 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002
d. Pasal 4 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002

Materi HAKI
1. Yang bukan merupakan istilah dari hak
kekayaan intelektual yaitu...
a. Intelektual
b. Kekayaan
c. Cipta *
d. Salah semua
2. Kata intelektual berkenaan dengan
kegiatan seperti...
a. Ekspersi
b. Teknologi
c. Daya cipta dan daya pikir *
d. Daya cipta
3. Di bawah ini yang bukan prinsip
kekayaan hak intelektual adalah...
a. Prinsip keadilan dan kebudayaan
b. Prinsip ekonomi dan sosial
c. Prinsip ekonomi dan kebudayaan
d. Prinsip ekonomi dan kekayaan *

6. Pengaturan hukum terhadap hak
kekayaan intelektual di Indonesia
tentang Merek terdapat...
a. UU No. 14 Tahun 2001
b. UU No. 19 Tahun 2002
c. UU No. 15 Tahun 2001 *
d. UU No. 29 Tahun 2000
7. Perhatikan data berikut ini :
a. Peta
b. Fotografi
c. Arsitektur
d. Teater
e. Sinematografi
f. Novel
Dari data di atas yang merupakan cipta
yang dilindungi terdiri dari...
a. a, b, c, d
b. a, b, c, e
c. c, d, e, f
d. a, b, c, e *
8. Masa berlaku hak cipta selama...
a. 50 tahun *
b. 25 tahun
c. 75 tahun
d. Seumur hidup
9. Di bawah ini merupakan jenis-jenis
merek, kecuali...
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a.
b.
c.
d.

Merek kolektif
Merek jasa
Merek dagang
Merek industri *

10. Yang merupakan penyelesaian sengketa
adalah...
a. Gugatan ganti rugi
b. Arbitrase
c. Perhentian semua perbuatan
d. Benar semua *
11. Metode
yang
digunakan
dalam
perlindungan rahasia dagang meliputi...
a. Metode Produksi *
b. Metode Konsumsi
c. Metode Distribusi
d. Metode Perdagangan
12. Perhatikan data di bawah ini :
1. Perencanaan
2. Formula
3. Daftar Produsen
4. Daftar Konsumen
5. Rencana Distribusi
6. Rencana Usaha
7. Rencana Dagang
8. Rencana Pemasaran
Dari data tersebut manakah yang
merupakan objek rahasia dagang yang
dilindungi...
a. 1, 2, 4, 5, 8
b. 3, 4, 6, 7, 8
c. 1, 2, 4, 6, 8 *
d. 4, 5, 6, 7, 8

b. Pemerintah
c. Pengusaha
d. MPR
15. Hak untuk menggunakan
meliputi...
a. Mengiklankan
b. Menawarkan
c. Mengekspor
d. Benar semua *

varietas

16. Berikut merupakan prinsip – prinsip
kekayaan intelektual, kecuali....
a. Prinsip Ekonomi
b. Prinsip Budaya
c. Prinsip Sosial
d. Prinsip Politik *
17. Di dalam menciptakan sebuah karya
atau orang yang bekerja membuahkan
suatu hasil dari kemampuan intelektual
dalam ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra
yang
akan
mendapat
perlindungan
dalam
pemiliknya,
merupakan pengertian dari..
a. Prinsip Ekonomi
b. Prinsip Budaya
c. Prinsip Sosial
d. Prinsip Keadilan *
18. Hak cipta terdiri atas hak...
a. Hak ekonomi
b. Hak moral
c. Kedua jawaban benar
d. Kedua jawaban salah

13. Cara pengalihan hak rahasia dagang
terdiri dari...
a. Wasiat
b. Perwarisan
c. Hibah
d. Semua jawaban benar *

19. Berikut
yang
tidak
mendapat
perlindungan hak cipta adalah...
a. Buku
b. Pidato *
c. Lagu
d. Arsitektur

14. Pemegang hak perlindungan varietas
tanaman adalah...
a. Badan Hukum *

20. Merek terdaftar mendapat perlindungan
hukum untuk jangka waktu...
a. 10 tahun *
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b. 30 tahun
c. 20 tahun
d. 40 tahun
Materi Hukum Dagang
1. Perdagangan dalam arti umum adalah…
a. Tukar – menukar barang
b. Pekerjaan membeli barang dari
suatu tempat atau pada saat waktu
dan menjual barang itu di tempat
lain / pada waktu yang berikut
dengan
maksud
memperoleh
keuntungan *
c. Suatu perbuatan dengan mana 1
orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap 1 orang lain atau
lebih
d. Ketentuan yang mengatur hak – hak
dan kepentingan antara individu –
individu dalam masyarakat
2. Orang membagi jenis perdagangan
sebagai berikut, kecuali…
a. Menurut pekerjaan yang dilakukan
perdagangan
b. Menurut
daerah,
tempat
perdagangan itu dijalankan
c. Menurut harga produksi barang
yang diperdagangkan *
d. Menurut
jenis barang
yang
diperdagangkan
3. Sumber hukum dagang di Indonesia
terbagi dua, yaitu..
a. Hukum tertulis yang dikodifikasi
dan hukum tertulis yang belum
dikodifikasi *
b. Hukum
tidak
tertulis
yang
dikodifikasi dan hukum tidak
tertulis yang belum dikodifikasi
c. Hukum tertulis yang dikodifikasi
dan hukum tidak tertulis yang
belum dikodifikasi
d. Hukum tertulis yang belum
dikodifikasi dan hukum tertulis
yang tidak dikodifikasi

4. Berikut adalah pekerjaan perantaraan
yaitu…
a. Makelar, asuransi, polisi
b. Perantara banker, badan-badan
usaha, asuransi *
c. Badan-badan usaha, komisioner,
distributor
d. Surat perniagaan, polantas, makelar
5. Hukum dagang bersifat…
a. Umum
b. Khusus *
c. Umum - khusus
d. Khusus – umum
6. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasi
sebagai berikut, kecuali …
a. Burgerlijek Wetboek Indonesia
b. KUHD
c. KUHS
d. Contract of Sale *
7. Hal-hal yang diatur dalam KUHS
umumnya sebagai berikut…
a. Peraturan tentang koperasi
b. Peraturan tentang pailesemen
c. Contract of Hire *
d. Peraturan lalu lintas
8. Hukum dagang dan hukum perdata
bersifat asasi terbukti dalam, kecuali…
a. Pasal 1 KUHD
b. Perjanjian jual beli
c. Pasal 1618 KUHS *
d. Asuransi yang diterapkan dalam
KUHD dagang
9. Usaha perniagaan meliputi hal-hal
berikut, kecuali…
a. Benda-benda yang dapat diraba
b. Para pelanggan
c. Para penjual *
d. Rahasia-rahasia perusahaan
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10. Dalam hukum dagang di kenal
beberapa macam persekutuan dagang,
kecuali …
a. Firma
b. Pasar *
c. Koperasi
d. Perseroan terbatas
11. Hukum dagang selain di atur KUHD
dan KUHS juga terdapat berbagai
peraturan-peraturan
khusus
(yang
belum dikodifikasi) seperti berikut ini ;
1. Peraturan pailisemen
2. Undang-undang hukum dagang
3. Peraturan maskapai andil indonesia
4. Undang-undang tentang merk
5. Peraturan
tentang
perusahaan
Negara
Manakah yang merupakan peraturanperaturan khusus …
a.
b.
c.
d.

1, 3, dan 5 *
2 dan 4
1, 2, 3, dan 4
1, 2, 3, 4, dan 5

12. Nama lain dari KUHD yaitu …
a. Burgerlijk Wetboek
b. Wetboek
Van
Koophandel
Indonesia *
c. Burgerlijk Van Koophandel
d. Van Koophandel Indonesia
13. Nama lain dari KUHS yaitu …
a. Burgelijk Wetboek Indonesia *
b. Wetboek
Van
Koophandel
Indonesia
c. Burgelijk Van Koophandel
d. Van Koophandel Indonesia
14. Kekayaan dari usaha perniagaan ini
tidak terpisah dari kekayaan prive
perusahaan. Definisi perdagangan ini
menurut …
a. M. Paul
b. M. Raul Lemos

c. Mr. M. Polak dan Mr. W.L.P.A *
d. Mr. M. Polak dan Mr. W.X.Y.Z
15. Perkembangan hukum dagang dimulai
sejak …
a. 1200
b. 1500 *
c. 1600
d. 1300
16. Nama lain dari hukum romawi yaitu …
a. Corpus Colbert
b. Corpus Ordonannance
c. Corpus Koopmansrecht
d. Corpus Juris Civilis *
17. Isi pokok dari KUHD Indonesia kitab
pertama berjudul …
a. Tentang Pasar
b. Tentang Dagang Umumnya *
c. Tentang Waris
d. Tentang Perseroan
18. Isi dari Bab II KUHD Kitab Pertama
adalah …
a. Dihapuskan
b. Tentang bursa dagang
c. Tentang pemegangan buku *
d. Tentang beberapa jenis perseroan
19. Isi dari Bab VI KUHD Kitab Pertama
adalah …
a. Tentang asuransi
b. Tentang reklame
c. Tentang bursa dagang
d. Tentang surat wesel surat order *
20. Isi dari Bab IV KUHD Kitab Pertama
adalah …
a. Tentang bursa dagang, makelar, dan
kasir *
b. Tentang pemegangan buku
c. Tentang dihapuskan
d. Tentang komisioner
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Materi Hukum Perdata
1. Hukum perdata berasal dari hukum
perdata perancis yaitu...
a. Corpus juris civilis
b. Code napoleon *
c. Code civil
d. Code de commerce
2. Kitab undang – undang hukum perdata
atau KUHS negeri Belanda disusun
pada tahun...
a. 1814 *
b. 1813
c. 1824
d. 1838
3. Hukum yang berlaku bagi seluruh
wilayah Indonesia disebut...
a. Hukum perikatan
b. Hukum perjanjian
c. Hukum dagang
d. Hukum perdata *
4. Dibawah ini yang tidak termasuk dalam
peraturan penundukkan yang terdapat
pada tahu 1971 nomor 12...
a. Penundukkan pada seluruh hukum
Eropa
b. Penundukkan pada sebagian hukum
Belanda *
c. Penundukkan pada sebagian hukum
Eropa
d. Penundukkan secara diam – diam
5. (1) Buku I tentang orang
(2) Buku II tentang benda
(3) Buku III tentang perikatan
(4) Buku IV tentang daluarsa dan
pembuktian
(5) Buku I tentang perseorangan
(6) Buku II tentang keluarga
(7) Buku III tentang harta kekayaan
(8) Buku IV tentang waris
Dari data di atas, yang termasuk ke
dalam sistematika hukum perdata
menurut undang – undang adalah...

a.
b.
c.
d.

1,3,4,5
1,2,3,4 *
5,6,7,8
2,3,4,5

a.
b.
c.
d.

6. (1) Buku I tentang orang
(2) Buku II tentang benda
(3) Buku III tentang perikatan
(4) Buku IV tentang daluarsa dan
pembuktian
(5) Buku I tentang perseorangan
(6) Buku II tentang keluarga
(7) Buku III tentang harta kekayaan
(8) Buku IV tentang waris
Dari data di atas yang termasuk kedalan
sistematika hukum perdata menurut
ilmu hukum adalah...
a. 1,3,4,5
b. 1,2,3,4
c. 5,6,7,8 *
d. 2,3,4,5
7. Nama lain atau istilah lain dalam isi
KUHP perdata mengenai buku 3
tentang perikatan adalah...
a. Personrecht
b. Zakenrecht
c. Verjaring en bewjis
d. Verbintehessenrecht *
8. Setiap orang berhak mengadakan
perjanjian apapun juga, baik yang telah
diatur dalam undang – undang maupun
yang belum diatur dalam undang –
undang, tercantum dalam pasal...
a. Pasal 1338 KUHP perdata *
b. Pasal 3 ayat 2 UU No.1 tahun 1974
c. Pasal 5 UUPP
d. Pasal 1383 KUHP perdata
9. (1) norma peraturan
(2) sangsi
(3) hukuman
(4) mengikat / dapat dipaksakan
Yang termasuk unsur terpenting dari
hukum perdata adalah...
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1,2,3
1,3,4
1,2,4 *
Semua jawaban benar

10. Sesuatu benda yang sifatnya dapat
dilihat, diraba dan dirasakan merupakan
pembagian panca indera berdasarkan...
a. Benda bergerak
b. Benda yang bersifat kebendaan *
c. Benda
yang
bersifat
tidak
kebendaan
d. Benda tetap
11. Mengatur hak dan kewajiban subyek
hukum (khususnya batas atau tenggang
waktu) dalam mempergunakan hak –
haknya dalam hukum perdata dan hal –
hal yang berkaitan dengan pembuktian.
Hal ini tertulis dalam buku...
a. Buku I tentang orang
b. Buku II tentang kebendaan
c. Buku III tentang perikatan
d. Buku IV tentang daluarsa dan
pembuktian *
12. Yang termasuk benda tidak berwujud
pada buku II tentang kebendaan
adalah...
a. Tanah
b. Hak tagih *
c. Bangunan
d. Kapal
13. Di bawah ini merupakan contoh dari
hukum perdata di Indonesia yang
sekarang lebih dikenal dengan Hukum
Acara Perdata (HAP) yaitu...
a. Hukum privat
b. Hukum privat materiil
c. Hukum perdata formil *
d. Hukum pidana
14. Penyebab keanekaragaman hukum
perdata di Indonesia yang disebabkan
oleh 2 faktor yaitu faktor etnis dan

faktor hostia yuridis. Yang dimaksud
dengan faktor etnis yaitu disebabkan
karena...
a. Faktor yang membagi penduduk
Indonesia dalam 3 golongan
b. Golongan Eropa yang dipersamakan
c. Keanekaragaman
hukum
adat
bangsa Indonesia karena negara
Indonesia terdiri dari berbagai suku
bangsa *
d. Golongan timur asing (india, cina,
arab)
15. Hukum perdata dalah hukum yang
mengatur kepentingan warga negara
perseorangan yang satu dengan yang
lainnya.
Penjelasan
ini
adalah
pengertian hukum perdata menurut...
a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan *
b. Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H
c. Sudikno Mertokusumo
d. Prof. R. Soebekti, S.H
16. Hukum perdata Eropa (code civil des
francais) dikodifikasi pada tanggal...
a. 21 April 1971
b. 23 Juni 1809
c. 08 Agustus 1807
d. 21 maret 1804 *
17. Berikut adala azaz – azaz hukum
perdata, kecuali...
a. Azas individualitas
b. Azas privacy *
c. Azas kebebasan berkontrak
d. Azas monogamy
18. Hukum perdata dalah hukum antar
perseorangan yang mengatur hak dan
kewajiban perseorangan yang satu
terhadap yang lain didalam lapangan
berkeluarga dan dalam pergaulan
masyarakat. Penjelasan ini adalah
pengertian hukum perdata menurut...
a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan
b. Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H
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c. Sudikno Mertokusumo *
d. Prof. R. Soebekti, S.H
19. Hukum yang mengatur tentang banda
atau kekayaan – kekayaan seseorang
jikalau orang tersebut meninggal adalah
pengertian dari...
a. Hukum perorangan
b. Hukum keluarga
c. Hukum kekayaan
d. Hukum waris *
20. Setiap orang berhak mengadakan
perjanjian apapun juga, baik yang telah
diatur dalam undang – undang maupun
yang belu diatur dalam undang –
undang asal perjanjian tersebut tidak
bertentangan dengan undang – undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan.
Adalah pengertian dari...
a. Azas individualitas
b. Azas privacy
c. Azas kebebasan berkontrak *
d. Azas monogamy
Materi Hukum Perjanjian
1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih, sesuai Pasal
1313BW, disebut…
a. Hukum Perikatan
b. Hukum Perjanjian *
c. Hukum Perdata
d. Hukum Pidana
2. Hukum perjanjian mengandung unsurunsur dibawah ini, kecuali :
a. Perbuatan
b. Kebendaan *
c. Satu orang atau lebih
d. Mengikatkan diri
3. Yang termasuk cakap untuk membuat
perikatan adalah :
a. Anak-anak

b. Orang dewasa *
c. Narapidana
d. Orang dibawah pengampunan
4. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh
pihak yang tidak cakap adalah batal
demi hukum, yang terdapat pada pasal :
a. 1446 BW *
b. 1313 BW
c. 1324 BW
d. 1328 BW
5. Syarat sah suatu perjanjian kecuali :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya
b. Cakap untuk membuat perikatan
c. Perjanjian harus menentukan jenis
objek yang diperjanjikan
d. Perjanjian tidak diharuskan dengan
kausa yang halal *
6. Akibat yang terjadi dari wan prestasi
adalah ...
a. Pembatalan perjanjian
b. Peralihan resiko
c. Membayar kerugian yang diderita
pihak lain
d. Semua benar *
7. Suatu keadaan dimana debitur sama
sekali
tidak
dapat
memenuhi
perhutangannya kepada kreditur disebut
...
a. Akibat wan prestasi
b. Keadaan memaksa absolut *
c. Keadaan memaksa relatif
d. Peristiwa yang tak terduga
8. Subjek perjanjian dalam lapangan
hukum publik adalah ...
a. Individu
b. Badan hukum
c. Organisasi internasional *
d. Perorangan
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9. Perjanjian internasional harus tunduk
pada hukum Internasional dan tidak
boleh tunduk pada suatu hukum
Nasional tertentu disebut ...
a. Syarat
sahnya
perjanjian
internasional
b. Rezim hukum Internasional *
c. Akibat perjanjian Internasional
d. Perjanjian Internasional
10. Vienna Convention on the Law of
Treaties yang merupakan hokum
Internasional positif ditandatangani
tanggal :
a. 23 Mei 1969 *
b. 12 Mei 1969
c. 13 Mei 1969
d. 11 Mei 1969
11. Di bawah ini adalah subjek hokum
Internasional, kecuali :
a. Rezim Hukum Internasional *
b. Negara
c. Organisasi Internasional
d. Gerakan Pembebasan
12. Di bawah ini adalah nama lain
persetujuan mengikatkan diri, yaitu :
a. Adoption of the text
b. Authentication of the text
c. Consent to the bound *
d. Consent to the text
13. Syarat berkahirnya perjanjian, kecuali …
a. Sesuai dengan ketentuan perjanjian
itu sendiri
b. Atas
persetujuan
kemudian
dituangkan dalam perjanjian
c. Pembayaran jasa hukum *
d. Akibat peristiwa tertentu
14. Suatu tindakan formal yang menyatakan
bahwa naskah perjanjian telah diterima
konferensi adalah pengertian tahapan
pembuatan perjanjian yaitu :
a. Perundingan

b. Penerimaan naskah perjanjian
c. Persetujuan mengikatkan diri
d. Kesaksian naskah perjanjian *
15. Subjek perjanjian dalam
hukum privat adalah ...
a. Individu *
b. Gerakan pembebasan
c. Organisasi internasional
d. Negara

lapangan

16. Macam-macam perjanjian, kecuali :
a. Perjanjian memberikan menyerahkan
suatu barang
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
c. Perjanjian untuk tidak berbuat
sesuatu
d. Perjanjian
untuk
mendapatkan
imbalan *
17. Barang-barang yang baru akan ada
dikemudian hari dapat menjadi objek
perjanjian kecuali jika dilarang oleh
undang-undang secara tegas, termasuk
dalam pasal :
a. 1233 BW
b. 1334 BW *
c. 1235 BW
d. 1236 BW
18. (1) Jika kata-kata dalam perjanjian jelas,
maka diperkenankan menyimpangkan
dengan penafsiran
(2) Jika mengandung banyak penafsiran,
maka harus diselidiki maksud perjanjian
oleh kedua pihak, daripada memegang
teguh arti kata-kata
Dari pernyataan di atas, manakah yang
benar :
a.
b.
c.
d.

(1) benar, (2) salah
(1) salah, (2) benar
(1) dan (2) benar *
(1) dan (2) salah
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19. Apa yang dimaksud batal demi hukum ?
a. Perjanjian dengan kausa tidak halal
b. Perjanjian dibatalkan satu pihak
c. Perjanjian dianggap tidak pernah ada
*
d. Perjanjian dibatalkan karena paksaan
20. Yang tidak diperbolehkan
perjanjian :
a. Pemaksaan
b. Kekhilafan
c. Penipuan
d. Benar semua *

dalam
5. Nama Latin dari perjanjian jual beli
perniagaan adalah...
a. Dwinged rech
b. Pactum de compromitendo
c. Handelskoop *
d. Biljik

Materi Hukum Sengketa
1. Bunyi pencabutan tugas wasit secara
bulat tercantum pada pasal...
a. Pasal 650 kedua
b. Pasal 650 ketiga *
c. Pasal 619 RV
d. Pasal 651 ayat 1
2. Istilah arbitrase digunakan
kecuali...
a. Undang-undang
b. Perikatan
c. Perjanjian
d. Buku pelajaran *

perbuatan hukum.Terdapat dalam surat
edaran Mahkamah Agung
a. No 3/1963 *
b. No 3/1965
c. No 3/1936
d. No 3/1970

6. Berikut ini yang termasuk isi dalam
surat perjanjian antara lain,kecuali...
a. Pokok-pokok persoalan
b. Siapa yang ditunjuk jadi juru
pemisah
c. Nama-nama pengurus/wasit
d. Undang-undang tidak tertulis *

dalam,

3. Cara penilaian sengketa dengan cara
perundingan antara kedua pihak yang
bertikai dan ada pihak ketiga sebagai
penengah, disebut...
a. Akomodasi
b. Mediasi *
c. Konsolidasi
d. Konfrontasi
4. Penilaian terhadap KUH Perdata (BW)
wanita berkawin menurut hukum
perdata barat dianggap mampu berbuat

7. Orang-orang baik termasuk terang tidak
diperkenankan dengan seenaknya saja
menyimpang
dari
peraturan
hukum.Pendapat ini dikemukakan
oleh...
a. Prof. Rasengen
b. Prof.Cleveringan *
c. Prof Sharingan
d. Prof.Wirjono Projodikoro
8. Perselisihan berdasarkan “ex aequo te
bono”, maksudnya adalah...
a. Kepantesan yang adil *
b. Kejujuran dan Keadilan
c. Kepantesan yang tidak adil
d. Keadilan menyeluruh
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9. Pasal yang memuat larangan bagi para
hakim pegawai penuntut serta panitera
muda untuk diangkat menjadi wasit.
Terdapat dalam pasal...
a. Pasal 619 ayat 2
b. Pasal 617 ayat 1 *
c. Pasal 618 ayat 3
d. Pasal 622 ayat 2
10. Skema transaksi dokumenter dilukiskan
secara sederhana dengan tiga arus
dokumen, kecuali...
a. Transaksi kredit importir kepada
eksportir *
b. Pengiriman dokumen dari eksportir
kepada importer
c. Pengiriman barang
d. Transaksi debit importir kepada
eksportir
11. Arbitartion act di inggris mulai berlaku
sejaktahun ..
a. 16 februari 1934
b. 1 januari 1935 *
c. 5 januari 1936
d. 28 mei1933
12. Importir yang mengajukan aplikasi L/C
disebut...
a. Advicing bank
b. Paying bank
c. Isuing bank
d. Applican bank *
13. Bank yang secara khusus ditunjuk
dalam
L/C
untuk
melakukan
pembayaran
dan
kewajiban
menyerahkan dokumen adalah...
a. Beneficiary Bank
b. Payying Bank *

c. Convoring Bank
d. Isuing Bank
14. Dalam praktek arbitrasi di indonesia
seringkali dalam akte kompromi upaya
hukum berupa banding ditiadakan
berada dalam putusan ...
a. Mahkamah Agung
Tgl
20
JANUARI
1960
NO
2/1960/PEMB.PUT.WST
b. Mahkamah Agung
Tgl
20
JANUARI
1960
NO
2/1959/PEMB.PUT.WST *
c. Mahkamah Agung
Tgl
20
JANUARI
1959
NO
2/1959/PEMB.PUT.WST
d. Mahkamah Agung
Tgl
20
JANUARI
1959
NO
2/1960/PEMB.PUT.WST
15. Jenis L/C yg swktu2 dpt dibtalkn atau
diubah scara pihk atas permintaan
applican merupakan jenis L/C....
a. Red clause l/c
b. Back to back l/c
c. Revocable dan irrevocable l/c *
d. Transvorable l/c
16. Komperensi Law Asia di Jakarta pada
tanggal 16 - 19 Juli 1973 yang
dilakukan
Sdr.Z.Asikin
Kusuma
Atmaja, SH merupakan arbitrase….
a. Penjualan (Eksportir)
b. Pemasokan ( Distribution)
c. Pembeli ( Importir )
d. Perdagangan ( Commercial ) *
17. 1. Transakasi kredit importir kepada
eksportir
2. Pengiriman Barang
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3. Pengiriman laporan keuangan
Dari pernyataan di atas, manakah yang
termasuk dalam skema transaksi
Dokumenter…
a. 1 dan 3 benar
b. 1 dan 2 benar *
c. 2 dan 3 salah
d. Benar semua
18. L/C yang dibuka oleh bank atas
permintaan nasabahnya (Applicant) dan
diterukan kepada Beneficiary melalui…
a. Inflow bank
b. Merchan bank
c. Advising bank *
d. Commercial bank
19. Berikut ini yang merupakan jenis –
jenis
L/C
dalam
perdagangan
internasional adalah,kecuali..
a. Revocable dan irrevocable L/C
b. Banker’s L/C
c. Merchant’s L/C
d. Isuing L/C *
20. Suatu pernayataan tertulis dari Bank
atas permintaan nasabahnya untuk
menyediakan suatu jumlah uang
tertentu bagi kepentingan pihak
ketiga/si
penerima/
beneficiary
merupakan…
a.Letter of credit *
b. Letter of debit
c. Letter of cash
d. Letter of cashflow
Materi Perlindungan Konsumen
1. Undang – undang yang mengatur
tentang
perlindungan
konsumen
adalah….

a.
b.
c.
d.

UU no.8 tahun 1999 *
UU no.9 tahun 1999
UU no.8 tahun 2000
UU no.9 tahun 2000

b. Untuk melindungi diri
c. Meningkatkan
pemberdayaan
konsumen
d. Semua benar *

2. Contoh dari kasus perlindungan
konsumen adalah….
a. Makelar kasus pajak
b. Kasus Antasari Azhar
c. Kasus
minuman
isotonik
mengandung zat berbahaya*
d. Kasus Susno Duadji
3. Di bawah ini adalah hak –hak
konsumen, kecuali:
a. Hak atas kenyamanan
b. Hak atas keamanan dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan
jasa
c. Hak untuk memilih barang dan jasa
d. Ketiga jawaban benar *
4. Setiap orang memakai barang atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat baik
bagi kepentingan diri sendiri,keluarga,
oranglain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan adalah
pengertian dari….
a. Produsen
b. Konsumen *
c. Distribusi
d. Makelar
5. Dasar
hokum
yang
konsumen
dapat
perlindungan adalah….
a. UUD pasal 5 ayat 1
b. Pasal 21 ayat 1
c. Pasal 27
d. Semua benar *

menjadikan
mengajukan

6. Tujuan dari perlindungan konsumen
adalah….
a. Meningkatkan
kesadaran,
kemampuan,
dan
kemandirian
konsumen
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7. Asas yang memberikan keseimbangan
antara kepentingan kosumen pelaku
usaha dan pemerintah dalam arti materil
ataupun spiritual adalah….
a. Asas keseimbangan *
b. Asas keadilan
c. Asas keamanan dan keselamatan
konsumen
d. Asas kepastian hukum
8. UU yang berisikan tentang pelarangan
praktek monopoly dan persaingan usaha
– usaha tidak sehat adalah….
a. UU’ 45 pasal 5 ayat 1
b. UU No.5 tahun 1999 *
c. UU No.30 tahun 1999
d. Benar semua
9. Tujuan dari perlindungan konsumen
terdapat dalam pasal….
a. UUD’ 45 pasal 5 ayat 1
b. UU No. 5 tahun 1999
c. Pasal 3 UU perlindungan konsumen
*
d. Pasal 4 UU perlindungan konsumen
10. Asas – asas dalam perlindungan
konsumen yang didalamnya terdapat
partisipasi
seluruh
rakyat
dapat
diwujudkan secara maksimal dan
memberi kesempatan pada konsumen
dan pelaku untuk memperoleh hak dan
kewajiban terdapat dalam asas….
a. Asas manfaat
b. Asas keadilan *
c. Asas keseimbangan
d. Asas perlindungan konsumen
11. Kasus Prita Mulyasari dengan RS.OMNI
adalah menyangkut masalah kasus
hukum perdata dan kasus….?

a.
b.
c.
d.

Kepailitan
Perjanjian
Perlindungan konsumen *
Perikatan

12. Konsumen Indonesia selama ini masih
dijadikan obyek, baik oleh pelaku usaha
maupun pemerintah, semua ini bisa
dilihat dari….
a. Pelaku
usaha
memperdayakan
konsumen dengan mutu barang dan
jasa yang rendah
b. Perjanjian jual beli sepihak
c. Tidak
trasparannya
informasi
mengenai barang dan jasa yang
dijual
d. Semua benar *
13. Menyebarkan informasi dalam rangka
meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajjiban dan kehati – hatian
konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan jasa, adalah salah satu dari ….
a. Tujuan perlindungan konsumen
b. Kewajiban perlindungan konsumen
c. Peran
lembaga
perlindungan
konsumen *
d. Manfaat perlindungan konsumen
14. Barry M.Mitnick dalam bukunya “ The
Political Economy of Regulation”
mengemukakan empat teori kepentingan
dalam regulasi hukum dibidang ekonomi
diantaranya adalah ….
a. Customer protection theory
b. Industry protection theory
c. Bureaucratic behavior theory
d. Semua benar *
15. Di bawah ini yang bukan termasuk kasus
perlindungan konsumen adalah ….
a. Kasus obat nyamuk HIT
b. Kasus Prita Mulyasari
c. Kasus makanan yang mengandung
formalin
d. Kasus penyalahgunaan narkoba *
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16. Di bawah ini yang merupakan kasus
perlindungan konsumen adalah ….
a. Kasus Prita Mulyasari
b. Kasus makanan yang mengandung
formalin
c. Kedua jawaban salah
d. Kedua jawaban benar *

c. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2001
d. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun
2001

17. Banyaknya makanan yang beredar
mengandung zat berbahaya, hal tersebut
terjadi karena….
a. Kurangnya
pengawasan
dari
pemerintah serta badan – badan
hukum *
b. Kurangnya kesadaran konsumen
c. Kurangnya kesadaran dari produsen
d. Bahan makanan yang semakin mahal
18. Lembaga Komite Masyarakat Anti
Bahan Pengawet (KOMBET) ketika
meneliti sejumlah produk minuman
isotonik, hasilnya menginformasikan
bahwa sejumlah minuman isotonik
mengandung zat pengawet berbahaya
yaitu,….
a. Natrium benzoate dan kalium sobet
*
b. Formalin
c. Asam sitrat
d. Pewarna makanan
19. Berikut
ini
merupakan
harapan
konsumen
dalam
hal
kesehatan
adalah….
a. Reliability (kehandalan )
b. Responsiveness (daya tanggap)
c. Assurance (jaminan)
d. Benar semua *
20. Peraturan pemerintah tentang pembinaan
pengawasan
dan
penyelenggara
perlindungan konsumen adalah…
a. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun
2001 *
b. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun
2001
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