Soal-soal Aspek Hukum dari Kelas 2EB15
Materi Hukum Perdata

c. J. M. Kemper
d. C. J. Scholten

1. Hukum perdata sering disebut dengan. .
a. Hukum Pidana
b. Hukum Privat
c. Hukum Publik
*
d. Hukum Dagang

7. KUHS Negeri Belanda dibuat oleh. . . .
a. C. J. Scholten
b. MR. J. M. Kemper *
c. Corpus Juris Civilis
d. Code Napoleon

2. Dasar-dasar hukum perdata
satunya adalah. . . .
a. Burgelijk Wetboek *
b. UUD 1945
c. Pancasila
d. Pasal-pasal

8. Isi KUHP Perdata mempunyai berapa
bagian. . . .
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4 *

salah

3. Sebutkan perbedaan hukum perdata
yang terjadi di Indonesia antara yang
pribumi dengan orang asing. . . .
a. di Indonesia menganut hukum
pidana
b. di Indonesia menganut hukum adat
*
c. di Indonesia menganut hukum
dagang
d. di Indonesia mengatur hukum privat
4. Sebutkan pengertian hukum perdata. . .
a. Hukum yang mengatur perdagangan
b. Hukum yang mengatur perikatan
c. Hukum yang mengatur perikanan
d. Hukum yang mengatur hubungan
perorangan dengan masyarakat
umum *
5. Selain Burgelisk Wetboek, apalagi
dasar-dasar hukum perdata. . . .
a. Van Koophandel Wetboek *
b. Corpus Juris Civilis
c. J. M. Kemper
d. C. J. Scholten
6. Hukum perdata Belanda berasal dari
hukum perdata Prancis yaitu. . . .
a. Corpus Juris Civilis
b. Code Napoleon *

9. KUHP buku I menurut Undang-Undang
berisikan tentang. . . .
a. Orang / Personrecht *
b. Benda
c. Perikatan
d. Keluarga
10. KUHP buku II menurut UndangUndang berisikan tentang. . . .
a. Orang
b. Benda *
c. Perikatan
d. Pembuktian
11. KUHP buku III menurut UndangUndang berisikan tentang. . . .
a. Orang
b. Benda
c. Perikatan *
d. Pembuktian
12. KUHP buku IV menurut UndangUndang berisikan tentang. . . .
a. Orang
b. Benda
c. Perikatan
d. Pembuktian *
13. Menurut ilmu hukum KUHP buku I
berisikan tentang. . . .
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a.
b.
c.
d.

Hukum Pribadi *
Hukum Kekeluargaan
Hukum Kekayaan
Hukum Waris

14. Menurut Ilmu Hukum KUHP buku II
berisikan tentang. . . .
a. Hukum Pribadi
b. Hukum Kekeluargaan *
c. Hukum Kekayaan
d. Hukum Waris
15. Menurut Ilmu Hukum KUHP buku III
berisikan tentang. . . .
a. Hukum Pribadi
b. Hukum Kekeluargaan
c. Hukum Kekayaan *
d. Hukum Waris
16. Menurut Ilmu Hukum KUHP buku IV
berisikan tentang. . . .
a. Hukum Pribadi
b. Hukum Kekeluargaan
c. Hukum Kekayaan
d. Hukum Waris *
17. Azas-azas hukum perdata kecuali. . . .
a. Azas Individualitas
b. Azas Kebebasan Berkontrak
c. Azas Monogami
d. Azas Poligami *
18. Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di
angkat menjadi ketua panitia kodifikasi
dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr.
Meyer pada tanggal. . . .
a. 31 Oktober 1837 *
b. 31 Mei 1837
c. 31 Maret 1837
d. 31 Juli 1837
19. Kodifikasi
KUHPdt.
Indonesia
diumumkan pada tanggal. . . .
a. 30 Januari 1847
b. 30 April 1847 *
c. 30 Juni 1847

d. 30 Agustus 1847
20. Belanda mulai menyusun Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil)
atau
KUHS
Negeri
Belanda,
berdasarkan kodifikasi hukum Belanda
pada tahun. . . .
a. 1811
b. 1812
c. 1813
d. 1814
Materi Hukum Perikatan
1. Perjanjian yang terjadi karena perbuatan
melanggar hukum dan perwakilan
sukarela disebut dengan perikatan . . . .
a. Perikatan
yang
timbul
dari
persetujuan
b. Perikatan yang timbul dari undangundang
c. Perikatan terjadi karena undangundang semata
d. Perikatan terjadi bukan perjanjian *
2. Berikut ini adalah cara penghapusan
perikatan , yaitu . . .
a. Pembaharuan hutang
b. Percampuran hutang
c. Pembebasan hutang
d. Ketiga jawaban benar *
3. Apabila seorang berhutang tidak
memenuhi
kewajibannya,
menurut
bahasa hukum ia melakukan . . .
a. Wanprestasi *
b. Perjanjian
c. Verbintenis
d. Hak
4. Perikatan mempunyai arti, yaitu ………
a. Kewajiban
b. Perjanjian *
c. Hak
d. Ketiga jawaban benar
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5. Berikut ini adalah macam-macam
perikatan, kecuali ….
a. Perikatan solider
b. Perikatan bersyarat
c. Perikatan tanpa ancaman *
d. perikatan alternative
6. Suatu hal yang menganut asa kebebasan
berkontrak dan asas konsualisme
terdapat dalam ….
a. UUD’45 pasal 28
b. Buku III KUH Perdata *
c. Pasal 1320 KUH Perdata
d. Pasal 1321 KUH Perdata
7. Manakah di bawah ini yang merupakan
kepanjangan dari MoU ?
a. Memory of Understanding
b. Memorandum of Understanding *
c. Memorandum Understanding
d. Memorandum of Underground
8. Kategori dari hukum bagi debitur yang
melakukan wanperstasi yaitu, kecuali …
a. Membayar kerugian yang diderita
b. Dikucilkan *
c. Pembatalan perjanjian
d. Peralihan resiko
9. Resiko dalam jual-beli diatur dalam
pasal . . .
a. Pasal 1460 KUH Perdata *
b. Pasal 1533 KUH Perdata
c. Pasal 1545 KUH Perdata
d. Pasal 1807 KUH Perdata
10. Berikut ini yang tidak termasuk macammacam wanprestasi seorang debitur ialah
...
a. Melakukan apa yang dijanjikannya
tetapi terlambat
b. Melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukannya
c. Tidak
melakukan
apa
yang
disanggupi akan dilakukannya

d. Tidak melaksanakan apa
dijanjikannya *

yang

11. Azas yang terkandung dalam pasal 1320
Undang-undang hukum perdata adalah .
..
a. Azas konsensualitas *
b. Azas ketuhanan
c. Azas formalitas
d. Azas demokrasi
12. Ketika seorang mengizinkan mendiami
suatu rumah, dengan ketentuan bahwa
perjanjian itu akan berakhir apabila
secara mendadak seorang itu di
perhentikan dari pekerjaannya, maka hal
tersebut termasuk dalam macam
perikatan ….
a. Perikatan bersyarat *
b. Perikatan yang tergantung pada suatu
ketentuan waktu
c. Perikatan
yang
membolehkan
memilih
d. Perikatan tanggung-menanggung
13. Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian
ialah . . .
a. Sepakat
b. Suatu sebab yang benarkan
c. Cakap
d. Semua jawaban benar*
14. Orang yang belum cakap untuk
membuat suatu perjanjian adalah . . .
a. Orang yang belum dewasa
b. Mereka yang ditaruh dibawah
pengampunan
c. Kedua jawaban benar *
d. Kedua jawaban salah
15. Suatu hubungan hukum antara dua orang
yang memberi hak pada yang sah untuk
menuntut barang sesuatu dari yang
lainnya disebut . . .
a. Wanprestasi
b. Perikatan *
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c. Perjanjian
d. Perikatan bersyarat
16. Cakap, Sepakat, Suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang dihalalkan merupakan
syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan
Memorandum pasal . . .
a. Pasal 1330 KUH Perdata
b. Pasal 1320 KUH Perdata *
c. Pasal 1240 KUH Perdata
d. Pasal 1241 KUH Perdata
17. Isi BAB III dari buku III KUH Perdata
menerangkan tentang ?
a. Perikatan pada Umum
b. Perikatan yang timbul dari Perjanjian
c. Perikatan yang Timbul dari UU
d. Hapusnya Perikatan *
18. System hukum perikatan memiliki sifat
...
a. Demokrasi
b. Tertutup
c. Terbuka *
d. Keadilan
19. Sebuah perjanjian hanya menimbulkan
kewajiban saja, tidak menimbulkan hak
milik merupakan sifat hukum perikatan
yang disebut . . .
a. Sebagai hukum pelengkap
b. Konsensuil
c. Obligatoir *
d. Terbuka

Materi Hukum Pidana
1. Hukum Pidana adalah sejumlah
peraturan yang mengandung laranganlarangan atau keharusan-keharusan
dimana
terhadap
pelanggarannya
diancam dengan hukuman. Istilah ini
dikemukakan oleh..
a. Prof. Satochid
b. Aristoteles
c. Drs. E . Utrecht, SH
d. Hobbes
2. Hukum Pidana dalam arti subyektif
terdiri dari….
a. Pidana Materiil
b. Pidana Formil
c. Kedua jawaban Benar
d. Kedua jawaban salah
3. Asas-asas
belakunya
KUHP,
kecuali…..
a. Asas Teritorial / wilayah
b. Asas Hukum
c. Asas Universalitas
d. Asas
Nasionalitas
/
Asas
Perlindungan
4. Contoh dari Delik Materiil adalah….
a. Pasal 338 KUHP
b. Pasal 359 KUHP
c. Pasal 360 KUHP
d. Pasal 469 KUHP
5.

20. Perbedaan perikatan dengan ketetapan
waktu dgn perikatan bersyarat adalah . ..
a. Adanya kepastian waktu itu akan
datang *
b. Adanya
kejadian
yang
mengakibatkan
pembatalan
perjanjian
c. Adanya ketetapan waktu yang tidak
tetap.
d. Adanya ketetapan waktu yang tetap

Hukum Pidana dalam arti subyektif
dapat disebut juga…
a. Peristiwa Pidana
b. Ius Poenale
c. Komisionis
d. Ius Puniendi

6. Contoh dari Delik Formil…
a. Pasal 338 KUHP
b. Pasal 359 KUHP
c. Pasal 360 KUHP
d. Pasal 469 KUHP
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7. Hukum Pidana terbagi menjadi 2
yaitu….
a. Pidana Materiil
b. Pidana Sipil & Pidana Militer
c. Pidana Formil
d. Pidana Materiil dan Pidana Formil
8. Macam-macam Kriminologi adalah….
a. Criminal Biology
b. Criminal Policy
c. Criminal Sosiology
d. Ketiga jawaban benar
9. Contoh dari Criminal Biology yaitu….
a. Pemerkosaan
b. Menilang
c. Mencontek
d. Salah Semua
10. Hukum yang mengatur perbuatan “ apa
yang dilarang dan
memberikan
hukuman bagi yang melanggar”
disebut…
a. Hukum Pidana Sipil
b. Hukum Pidana Militer
c. Hukum Pidana
d. Hukum Perdata
11. Subyek Hukum Pidana, kecuali…..
a. Polisi
b. Hakim
c. Jaksa
d. Perampok
12. Subyek Hukum Pidana, adalah…
a. Polisi
b. Hakim
c. Jaksa
d. Perampok
13. Unsur-unsur peristiwa pidana adalah,
kecuali…
a. Sikap tindak / perikatan manusia
b. Melanggar hukum

c. Perilaku manusia
d. Sikap tindak yang dapat dihukum/
dikenai sanksi
14. Sejumlah peraturan yang mengandung
cara-cara
negara
mempergunakan
haknya
untuk
mengadili
serta
memberikan
keputusan
terhadap
seseorang yang diduga melakukan
tindakan pidana. Pengertian dari….
a. Hukum Pidana Sipil
b. Hukum Pidana Formil
c. Hukum Pidana Militer
d. Hukum Pidana Materiil.
15. Perbuatan salah dan melawan hukum
yang diancam pidana dan dilakukan
seseorang yang mampu bertanggung
jawab. Pengertian dari….
a. Peristiwa Pidana
b. Hukum Dagang
c. Hukum Pidana
d. Hukum Perdata
16. Terjadinya Delik karena melanggar
larangan disebut…
a. Komisionis
b. Komisionis Peromisionim
c. Omisionis
d. Criminal Biology
17. Terjadinya Delik karena seseorang
melalaikan disebut…
a. Komisionis
b. Komisionis Peromisionim
c. Omisionis
d. Criminal Biology
18. Tindak pidana yang pada umumnya
dilaksanakan dengan perbuatan, tapi
mungkin terjadi pula bila tidak berbuat
disebut…
a. Komisionis
b. Komisionis Peromisionim
c. Omisionis
d. Criminal Biology
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19. Menurut Supomo dan Jokosutono
bahwa : Rancangan dari Charter ini
adalah buah pikiran dari panitia yang
dilangsungkan pada tanggal…
a. 1 Januari 1800
b. 11 November 1802
c. 27 September 1804
d. 22 April 1808
20. “ Nullum delictum nullapoena sine
praevia lege poenali ” artinya….
a. Sikap tindak / perikelakuan
manusia.
b. Tindak ada suatu perbuatan dapat
dihukum tanpa ada peraturan yang
mengatur
perbuatan
tersebut
sebelumnya.
c. Perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja agar terjadi suatu delik.
d. Terjadinya delik karena melanggar
larangan.
Materi Hukum Dagang
1. Hubungan hukum perdata dengan
hukum dagang saling berkaitan satu
dengan yang lainya. Hal ini dibuktikan
dalam pasal.....
a. Pasal 1 dan15 KUH Dagang *
b. Pasal 2 dan16 KUH Dagang
c. Pasal 3 dan 17 KUH Dagang
d. Pasal 4 dan17 KUH Dagang
2. Perusahaan adalah seseorang yang
mempunyai
perusahaan
jika
ia
berhubungan
dengan
keuntungan
keuangan dan secara teratur melakukan
perbuatan & yang bersangkut paut
dengan perniagaaan & perjanjian .
pernyataan
diatas
pengertian
menurut.....
a. Hukum
b. Molenggraff
c. Mahkamah Agung *
d. UU No.3 Tahun 1982

3. Dua macam kewajiban yang harus
dilakukan pengusaha.....
a. Membuat
pembukuan
dan
mendaftarkan perusahaan *
b. Mendirikan
perusahaan
dan
mengembangkannya
c. Membuat jurnal dan melaporkannya
d. Mendirikan
usaha
dan
mengembangkannya.
4. Pembantu
–
pembantu
dalam
perusahaan dapat dibagi menjadi 2
fungsi berikut ini manakah yang paling
benar......
a. Pembantu di luar perusahaan
b. Pembantu di dalam perusahaan
c. Pembantu eksternal dan internal
d. Kedua jawaban benar *
5. Dokumen yang terdiri dari data atau
setiap tulisan yang berisi keterangan
yang mempunyai nilai guna bagi
perusahaan ,meskipun tidak terkait
langsung dengan dokumen keuangan ,
yaitu......
a. Dokumen Keuangan
b. Dokumen Perusahaan
c. Dokumen Rahasia
d. Dokumen Lainnya *
6. Perusahaan perseorangan adalah.......
a. Perusahaan yang dimiliki oleh
seorang pengusaha *
b. Perusahaan yang dimiliki oleh
beberapa pengusaha
c. Perusahaan yang terdiri dari
seorang pemegang saham
d. Perusahaan
yang
modalnya
dimiliki negara
7.

Di bawah ini perusahaan persekutuan
bukan badan hukum , kecuai.......
a. Persekutuan Perdata
b. Persekutuan Firma
c. Persekutuan Terbuka *
d. Persekutuan Komanditer
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8.

Modal perseroan yang minimal disetor
sebesar Rp. 20.000.000 adalah
modal....
a. Modal Usaha
b. Modal yang Ditempatkan
c. Modal Dasar *
d. Modal yang disetor

9. Dalam membentuk suatu perseroan
dapat
dilakukan
berbagai
cara
kecuali.....
a. Penggabungan
b. Pengambilalihan
c. Peleburan
d. Pemecahan *
10. Modal yang disanggupi para pendiri
untuk disetor ke dalam kas perseroan
pada saat perseroan didirikan , adalah
modal....
a. Modal dasar
b. Modal yang Disetor
c. Modal yang Ditempatkan *
d. Modal Sendiri
11. Organ perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum
dan khusus serta memberikan nasehat
kepada direksi dalam menjalankan
perusahaan, adalah…
a. Direksi
b. Direktur
c. Komisaris *
d. Manajer
12. Dalam modal koperasi ada modal
ekuiti, modal ekuiti berasal dari…
a. Simpanan pokok, wajib, dana
cadangan dan hibah
b. Simpanan pokok, wajib, dana
cadangan dan zakat *
c. Simpanan wajib, pokok, hibah dan
sendiri
d. Simpanan wajib, pokok, bonus dan
sendiri

13. Kewenangan dari RUPS antara lain,
kecuali…
a. Mengubah laopran keuangan *
b. Memberi keputusan pembubaran
perseroan
c. Menambahkan dan mengurangi
modal perseroan
d. Mengubah anggaran dasar
14. Dasar hukum dalam persekutuan
perdata diatur dalam pasal...
a. Pasal 1789 - Pasal 1623 KUH
Perdata
b. Pasal 1618 - Pasal 1652 KUH
Perdata *
c. Pasal 1487 – Pasal 1551 KUH
Perdata
d. Pasal 1357 – Pasal 1422 KUH
Perdata
15. Di bawah ini adalah jenis-jenis
persekutuan komanditer, kecuali...
a. Persekutuan komanditer diamdiam
b. Persekutuan komanditer terangterangan
c. Persekutuan komanditer dengan
saham
d. Persekutuan komanditer dengan
obligasi *
16. Salah satu cara pembentukan dalam
perseroan...
a. Penyerahan hak
b. Diskusi
c. Pengambilalihan *
d. Kekompakan
17. 1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Pengawas
4. Pembina
Yang merupakan struktur organisasi
koperasi adalah...
a. 1,2,4
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b. 1,3,4
c. 1,2,3 *
d. 2,3,4
18. BUMN yang seluruh modalnya
termasuk dalam anggaran belanja
negara yang menjadi hak dari
departemen
yang
bersangkutan,
merupakan pengertian dari...
a. Perum
b. Persero
c. PT
d. Perjan *
19. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam
yayasan adalah...
a. Yayasan *
b. PT
c. Koperasi
d. BUMN
20. Menyelenggarakan
usaha
yang
bertujuan untuk kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang dan atau
jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
memupuk keuntungan berdasarkan
prinsip pengelolaan perusahaan , yaitu
tujuan dari...
a. Perum *
b. Yayasan
c. Perjan
d. Koperasi

c.
d.

Asas mamfaat
Asas kejujuran *

3. Di bawah ini yang merupakan tujuan
konsumen adalah …
a. Meningkatkan keamanan
b. Meningkatkan kwalitas barang/jasa
*
c. Menurunkan kwalitas barang
d. Menjaga barang
4. Hak dan kewajiban konsumen terdapat
dalam pasal
a. 7 dan 8
b. 4 dan 6
c. 3 dan 4
d. 4 dan 5 *
5. Salah satu hak konsumen yang terdapat
dibawah ini
a. Hak atas informasi *
b. Hak membayar
c. Hak membaca
d. Hak menerima pembayaran
6. Di bawah ini yang bukan kewajiban
konsumen adalah
a. Membaca,mengikuti
petunjuk
informasi
b. Mengikuti pendidikan *
c. Beritikad baik
d. Membayar sesuai dengan nilai
tukar yang disepakati

Materi Hukum Perlindungan Konsumen
1. Pengertian konsumen terdapat dalam uu
nomor….
a. 8 tahun 1999 *
b. 6 tahun 1999
c. 8 tahun 2000
d. 8 tahun 1998

7. Hak dan kewajiban pelaku usaha
terdapat dalam pasal
a. 6 dan 7 *
b. 8 dan 6
c. 7 dan 8
d. 8 dan 9
8.

2. Yang bukan terasuk azas perlindungan
kosumen …..
a. Asas keadilan
b. Asas keseimbangan

Berikut ini yang termasuk larangan bagi
pelaku usaha
a. Larangan menjual
b. Larangan melakukan informasi
terhadap konsumen
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c.

Larangan
dalam
menawarkan/mempromosikan *
Larangan melakukan kegiatan
usaha

a.

9. Berikut ini hal-hal yang membebaskan
pelaku usaha dan tanggung jawab atas
kerugian tercantum dalam pasal
a. 28
b. 27 *
c. 30
d. 29

d.

d.

10. Pasal yang mengatur beban dan
tanggung jawab pelaku usaha tanpa
menutup kemungkinan bagi jaksa untuk
melakukan pembuktian adalah pasal
a. 20 dan 21 *
b. 21 dan 22
c. 23 dan 24
d. 25
11. Berikut ini yang termasuk kewajiban
dari pelaku usaha adalah
a. Menjamin mutu barang dan jasa
yang diproduksi *
b. Beritikad baik dalam melakukan
transaksi ppembelian
c. Membayar sesuai dengan nilai
tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian
hukum senngketa perlindungan
konsumen
12. Berdasarkan pasal 6 dan 7 uu no 8
tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku
usaha adalah
a. kewajiban konsumen
b. hak pelaku usaha dan kewajiban
pelku usaha *
c. hak atas kenyamanan
d. hak atas informasi yang benar
13. Berikut ini yang termasuk contoh
larangan dalam periklanan adalah

Menyatakan bahwa barang tersebut
layak diedarkan
Membuat iklan yang tidak baik
Mengelabui
jaminan
/garansi
/terhadap barang /jasa *
Menaikkan harga barang/jasa

a.

14. Sanksi perlindungan konsumen yang
diberikan uu no 8 tahun 1999 tertulis
dalam pasal
a. 60-63 *
b. 53-55
c. 28-30
d. 26-27
15. Isi Pasal yang mengatur beban dan
tanggung jawab pelaku usaha tanpa
menutup kemungkinan bagi jaksa untuk
melakukan pembuktian terdapat dalam
pasal
a. 23 dan 24
b. 30 dan 31
c. 26 dan 28
d. 20 dan 21 *

d.

b.
c.

16. Tanggung gugat produk timbul
dikarenakan..
a. Kerugian yang dialami oleh
konsumen
sebagai akibat dari
produk cacat *
b. Konsumen tidak teliti
c. Tidak ada penunjuk kwalitas
barang
d. Semua pilihan salah
17. Tidak menepati pesanan / kesepakatan
waktu penyelesaian
sesuai dengan
yang dijanjikan adalah contoh dari
larangan .
a. Larangan dalam penjualan
b. Larangan dalam periklanan
c. Larangan dalam menawarkan
/mempromosikan/mengiklankan *
d. Larangan dalam memproduksi
18. Tujuan dari perlindungan konsumen
merupakan ..
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b.
c.

Meningkatkan
kesadaran,
kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri *
Memberikan kebebasan kepada
konsumen
Meningkatkan
kenyamanan
konsumen
Semua pilihan benar

19. Pelaku usaha merupakan ..
a. Lembaga
yang
mengatur
perdagangan
b. Orang yang melakukan kegiatan
c. Orang
atau
lembaga
yang
berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum
yang
melakukan kegiatan baik sendiri
maupun bersama-sama *
d. Orang yang mengatur usaha
20. Segala upaya dalam menyelenggarakan
perlindungan
konsumen
hrus
memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan konsumen adalah
pengertian dari ..
a. asas keadilan
b. asas manfaat *
c. asas kepastian hukum
d. asas keseimbangan

d.

Prinsip kesejahteraan *

3. Peraturan hak cipta terdapat pada
Undang- Undang nomor …
a. UU no.18 tahun 2002
b. UU no.20 tahun 2002
c. UU no.19 tahun 2002 *
d. UU no.21 tahun 2002
4. Dalam pasal 8 UU no.32 tahun 2000
tentang desain tata letak sirkuit terpadu,
pemegang hak memiliki hak …
a. Eksklusif *
b. Kondusif
c. Inklusif
d. Kooperatif
5. Yang dimaksud dengan varietas local
adalah …
a. Varietas yang tidak ada tapi
kemudian diciptakan oleh petani
sehingga menjadi milik mereka
b. Varietas yang telah ada dan
dibudidayakan
secara turun
menurun oleh petani dan menjadi
milik masyarakat
c. Varietas yang telah ada dan tidak
dibudidayakan oleh petani, tetapi
menjadi milik masyarakat
d. Kedua jawaban benar

Materi Hukum HAKI
1. Kekayaan berupa hak yang mendapat
perlindungan hukum dalam arti orang
lain dilarang menggunakan hak itu
tanpa izin pemiliknya, disebut…
a. Hak Asasi
b. Hak kekayaan *
c. Kekayaan intelektual
d. Ketiga jawaban salah
2. Prinsip-prinsip
hak
kekayaan
intelektual terdiri dari, kecuali…
a. Prinsip ekonomi
b. Prinsip kebudayaan
c. Prinsip keadilan

6. Yang termasuk jenis-jenis
adalah, kecuali …
a. Merek dagang
b. Merek Pribadi *
c. Jasa
d. Merek Kolektif

merek

7. Yang termasuk objek rahasia adalah,
kecuali …
a. Tabulasi Data, Rencana Modal,
Formula
b. Rencana Usaha, Tabulasi Data,
Recana Warisan
c. Formula, Tabulasi Data, recana
Usaha *
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d. Formula, Tabulasi Data, Fotografi
8. Jangka
waktu
merek
mendapatkan perlindungan
adalah …
a. 5 tahun
b. 20 tahun
c. 10 tahun *
d. 15 tahun

untuk
hukum

9. Untuk tanaman tahunan jangka waktu
PVT-nya dihitung sejak tanggal
pemberian sampai …
a. 25 tahun *
b. 30 tahun
c. 5 tahun
d. 10 tahun
10. Dalam UU tentang PVT disebutkan hak
PVT berakhir karena …
a. Berakhirnya jangka waktu
b. Pencabutan
c. Pembatalan
d. Ketiga jawaban benar *
11. Pasal yang mengatur tentang hak
pemilik rahasia dagang adalah …
a. Pasal 4 UU no.30 tahun 2000 *
b. Pasal 5 UU no.30 tahun 2000
c. Pasal 3 UU no.30 tahun 2000
d. Pasal 2 UU no.30 tahun 2000
12. Paten yang diberkan untuk jangka
waktu 20 tahun, sesuai dengan pasal …
a. Pasal 6 UU no.14 tahun 2001
b. Pasal 8 UU no.14 tahun 2001
c. Pasal 8 UU no.15 tahun 2001 *
d. Pasal 6 UU no.15 tahun 2001
13. Berdasarkan WIPO, Haki dapat dibagi
menjadi …
a. 6
b. 4
c. 2 *
d. 5

14. Persamaan kata dari invensi adalah …
a. Pertemuan
b. Ditemukan
c. Penemuan
d. Dipertemukan
15. Pasal yang mengatur
terhadap hak cipta …
a. Pasal 72 dan 73 *
b. Pasal 71
c. Pasal 72
d. Pasal 71 dan 73

pelanggaran

16. Setiap tindak pidana dikenakan sanksi
sebagai berikut …
a. Kurungan
b. Denda
c. Penjara
d. Ketiga jawaban benar *
17. Dibawah ini merek yang tidak dapat
didaftar adalah …
a. Tidak memiliki daya pembeda
b. Menjadi milik umum
c. Kedua jawaban benar *
d. Kedua jawaban salah
18. “Hak Paten Dialihkan” adalah pasal …
a. Pasal 66 no.14 *
b. Pasal 46 no.14
c. Pasal 48 no.14
d. Pasal 99 no.14
19. Rahasia dagang ditemukan dalam UU
30 tahun …
a. 1999
b. 2007
c. 2000 *
d. 2006
20. Desain tata letak sikuit
ditemukan di UU nomor …
a. 32 *
b. 35
c. 33
d. 36

terpadu
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Materi Hukum Sengketa
1. Berikut
ini
adalah
cara-cara
penyelesaian sengketa kecuali...
a. Negoisasi
b. Mediasi
c. Rekonstruksi *
d. Konsiliasi
2. Proses tawar menawar dengan jalan
berunding antara pihak yang berpekara
adalah...
a. Mediasi
b. Negoisasi
c. Arbitrase *
d. Konsiliasi
3. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi
batal walaupun disebabkan oleh suatu
keadaan, kecuali...
a. Meninggalnya salah satu pihak
b. Bangkrutnya kedua belah pihak *
c. Inovasi
d. Insolvensi salah satu pihak
4. Apa yang dimaksud dengan binding
opinion...
a. Persetujuan yang mengikat
b. Perjanjian yang mengikat
c. Pewarisan yang mengikat
d. Pendapat yang mengikat *
5. Pelaksanaan putusan abitrase nasional
dilakukan dalam waktu paling lama...
a. 1 tahun
b. 30 hari *
c. 5 bulan
d. 10 hari
6. Pengadilan tingkat pertama yang
berkedudukan di kotamadya/ibukota
kabupaten adalah...
a. Pengadilan tinggi
b. Pengadilan negeri
c. Pengadilan agama *
d. Pengadilan daerah

7. Pihak yang mengatur pada proses
litigasi adalah...
a. Pengacara
b. Hakim *
c. Pihak yang bertikai
d. Jaksa hukum
8. Hal-hal mengenai mahkamah agung di
atur dalam...
a. Undang-undang no 14 tahun 1986
b. Undang-undang no 14 tahun 1984
c. Undang-undang no 15 tahun 1985
d. Undang-undang no 14 tahun 1985 *
9. “Arbitrase merupakan penyelesaian
sengketa
oleh
seorang
wasit”.
Pernyataan tersebut merupakan definisi
arbitrase menurut...
a. Abdulkadir Muhammad
b. Subekti *
c. Undang-undang no 14 thn 1970
d. Subakti
10. Jenis penyelesaian sengketa yang lebih
disukai para pelaku ekonomi yaitu...
a. Ligitasi
b. Konsiliasi
c. Perundingan
d. Arbitrase *
11. Prosedur pada proses
bersifat...
a. Agak formal
b. Sangat formal
c. Sangat informal
d. Informal *

perundingan

12. Novasi merupakan...
a. Pembaharuan piutang *
b. Penambahan piutang
c. Penghapusan piutang
d. Pembaharuan hutang
13. Buku yang menyebutkan mengenai
konsiliasi adalah...
a. Dictionary of law
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b. Black law dictionary
c. Law on yuruduction
d. Black’s law dictionary *

c. Adanya piutang yang semakin
bertambah
d. Ada piutang yang terhapuskan

14. Jangka waktu pada proses arbitrase
yaitu...
a. 1-3 bulan
b. 3-6 bulan *
c. 6-12 bulan
d. 3-9 bulan

19. Cara-cara penyelesaian sengketa bisa
dilakukan antara lain kecuali...
a. Mufakat
b. Musyawarah
c. Arbitrase
d. Demokrasi *

15. Pada proses mediasi, mediator bertugas
untuk...
a. Membantu mencari penyelesaian *
b. Membantu
memutuskan
penyelesaian sengketa
c. Membantu mengakhiri sengketa
d. Membantu mencari sengketa

20. Pengelolaan
lingkungan
hidup
menganut paham bahwa arbitrase, di
samping negosiasi, mediasi, dan
konsiliasi merupakan bagian dari
alternative
penyelesaian
sengketa
tercantum dalam…
a. Undang-undang no 23 tahun 1997 *
b. Undang-undang no 23 tahun 1998
c. Undang-undang no 24 tahun 1997
d. Undang-undang no 24 tahun 1997

16. Sebutkan dua jenis arbitrase yaitu...
a. Arbitrase
konstitusional
dan
arbitrase institusional
b. Arbitrase ad hoc dan arbitrase
volunter
c. Arbitrase volunter dan arbitrase
institusional *
d. Arbitrase ad hoc dan arbitrase
konstitusional
17. Salah satu lembaga penyedia jasa
arbitrase di Indonesia yaitu
a. Badan arbitrase nasional Indonesia
*
b. Bagian arbitrase negara Indonesia
c. Badan
arbitrase
muamalaf
Indonesia
d. Badan arbitrase negara Indonesia
18. Putusan arbitrase dapat dibatalkan
apabila...
a. Terdapat dokumen yang tidak
menentukan yang disembunyikan
oleh lawan
b. Ada dokumen yang menentukan
yang disembunyikan oleh lawan *

Materi Anti Monopoli
1. Undang-undang no. berapa yang
menjadi dasar hukum anti monopoli &
persaingan tidak sehat ?
a. UU no.6 tahun 1998
b. UU no. 5 tahun 1997
c. UU no. 5 tahun 1999 *
d. UU no. 7 tahun 1995
2. Kegiatan apa yang dilarang dalam
praktek bisnis ?
a. Monopoli *
b. Poliandri
c. Poligami
d. Kartel
3. Badan apa yang mengurus tentang
monopoli ?
a. BPPN
b. BPKB
c. BPPT
d. KPPU *
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4. Ciri-ciri orang yang
membuat perjanjian ?
a. Orang dewasa
b. Orang gila *
c. Anak hilang
d. Orang mabok

lebih

cakap

5. Tugas dari KPPU kecuali ….
a. Melakukan penilaian terhadap
perjanjian
b. Melakukan penilaian terhadap
kegiatan usaha
c. Mengambil tindakan
sesuai
wewenang
d. Mengambil tindakan secara sepihak
*
6. Di bawah ini yang termasuk kasus
monopoli adalah…..
a. Pertamina & Shell
b. RSU & mitra usaha
c. Indosat & Telkomsel *
d. Alfamart & Indomart
7. Pidana tambahan apa dikenakan oleh
pelaku usaha yang dianggap melakukan
pelanggaran berat….
a. Usaha digusur
b. Memberikan izin usaha
c. Pencabutan izin usaha *
d. Usaha waralaba
8. Sanksi-sanksi apa yang berlaku dalam
UU monopoli….
a. Sanksi cuti
b. Sanksi administrasi *
c. Sanksi PHK
d. Sangsi dicekal
9. Di bawah ini yang termasuk dalam
perjanjian yang di kecualikan….
a. Perjanjian HAKI *
b. Perjanjian sengketa
c. Perjanjian monopoli
d. Perjanjian expor-impor

10. Berikut ini perjanjian yang berkaitan
dengan HAKI adalah….
A. Hak prerogative
B. Hak cipta *
C. Hak asuh
D. HAM
11. Fungsi dari KPPU adalah….
a. Mengawasi UUD
b. Mengawasi roda perekonomian
c. Mengawasi jalannya pemerintahan
d. Mengawasi pelaku usaha *
12. Perjanjian apa yang dilarang oleh pelaku
usaha….
a. Penetapan stok barang
b. Penetapan kualitas
c. Penetapan harga *
d. Penetapan standarisasi
13. Tujuan UU no.5 th 1999 adalah….
a. Menjaga kepentingan swasta
b. Mewujudkan iklim investasi
c. Mewujdkan iklim monopoli
d. Terciptanya efektif dan efisien *
14. Di bawah ini termasuk perusahaan
monopoli adalah….
a. PT. garuda Indonesia
b. PELINDO
c. Perusahaan gas Negara *
d. PT. pos Indonesia
15. Monopoli adalah….
a. Keadaan yang seimbang
b. Keadaan yang tak menentu
c. Keadaan yang tidak seimbang.*
d. Keadaan darurat
16. Situasi apa yang menyatakan terjadinya
monopoli….
a. Menguasai lebih dari 50% pasar *
b. Menguasai harga pasar
c. Menguasai dunia
d. Menguasai kualitas barang

14

17. Kegiatan
apa
yang
monopoli….
a. Ekspor-impor
b. KKN
c. Praktik bisnis & usaha *
d. Tidaka ada yang benar

termasuk

18. Apa singkatan KPPU….
a. Komisi pengawas persaingan usaha
*
b. Komisi peneliti persaingan usaha
c. Komisi penjamin persaingan usaha
d. Komisi pemberantas persaingan
usaha
19. Apa yang termasuk persaingan tdak
sehat
a. Merusak hubungan usaha
b. Melarang pelaku usaha
c. Melakukan
persaingan
yang
menguntungkan satu pihak *
d. Menjalin hubungan usaha
20. Apa kepanjangan dari BPS….
a. Badan pemeriksa saham
b. Badan pengawas saham
c. Badan pusat statistik *
d. Badan pada sakit
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