
SOAL  PILIHAN GANDA 

 

1. Hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk 

memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia 

dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan, merupakan 

pengertian dari? 

A. Hukum Dagang 

B. Hukum Perdagangan 

C. Hukum Pidana 

D. Hukum Sosial 
 

2. Apa kepanjangan dari KUHD? 

A. Kitab Undang-Undang Hukum Dana 

B. Kitab Undang-Undang Hukum Diskriminasi 

C. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

D. Kitab Undang-Undang Hukum Dimensi 
 

3. Yang termasuk dalam hal pengusaha? 

A. Dilarang mempekerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali 

ada ijinpenyimpangan 

B. Tidak boleh diskriminasi upah laki-laki dan perempuan 

C. Memberikan ijin kepada buru untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut 

agamanya. 

D. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja 
 

4. Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang 

yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan 

perseorangan? 

A. Hukum Pidana 

B. Hukum Sosial 

C. Hukum Perdata 

D. Hukum Dagang 
 

5. Yang termasuk dalam kewajiban pengusaha? 

A. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban 

menurut agamanya. 

B. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja 

C. Berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja 

D. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha 
 

6. Apa kepanjangan dari kitab BW? 

A. Bisnis Wirausaha 

B. Bisnis Wajib 



C. Bisnis World 

D. Burgerlijk Wetboek 
 

7. Apa kepanjangan dari KUHP? 

A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdana 

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pekata 

D. Kitab Undang-Undang Hukum Pemilu 
 

8. “Bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya kitab ini tidak khusus diadakan 

penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam 

kitab ini.” Merupakan pernyataan dari pasal? 

A. Pasal 1 KUH Dagang 

B. Pasal 2 KUH Dagang 

C. Pasal 3 KUH Dagang 

D. Pasal 4 KUH Dagang 
 

9. “Bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak 

yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdana.” Merupakan pernyataan dari 

pasal? 

A. Pasal 14 KUH Dagang 

B. Pasal 15 KUH Dagang 

C. Pasal 16 KUH Dagang 

D. Pasal 17 KUH Dagang 
 

10. Apa kepanjangan dari WvK? 

A. Wetboek vun Koophandel 

B. Wetboek vin Koophandel 

C. Wetboek von Koophandel 

D. Wetboek van Koophandel 
 

11. Yang termasuk ke dalam badan usaha adalah …. 

A. Toko C. Firma 

B. Instansi D. Pabrik 
 

12. Berikut ini manakah yang termasuk jenis BUMN? 

A. Perusahaan Sendiri C. Perusahaan Jawatan 

B. Perusahaan bersama D. Perusahaan terbatas 
 

13. Yang termasuk prinsip koperasi adalah …. 

A. Gotong Royong C. Keterbukaan antar anggota 

B. Lembaga usaha D. Keanggotaan bersifat suka rela 

 

 
 



14. Dilihat dari lingkungan koperasi dapat dibagi menjadi … 

A. Koperasi Sekolah C. Koperasi warga 

B. Koperasi bersama D. Koperasi Usaha Rakyat 
 

15. Di bawah ini yang bukan termasuk kelebihan perusahaan perseorangan adalah  

A. Organisasi yang mudah C. Pengeluaran seluruh keuntungan 

B. Kebebasan bergerak D. Pajak yang tinggi 
 

16. Di bawah ini yang tidak termasuk kekurangan perusahaan perseorangan adalah … 

A. Tanggung jawab perusahaan yang terbatas 

B. Besar perusahaan terbatas 

C. Kontinuitas yang tidak terjamin 

D. Kesulitan dalam soal pimpinan 
 

17. Bentuk badan usaha yang memakai nama bersama disebut … 

A. Firma C. Perusahaan perseorangan 

B. Perseroan Komanditer  D. Perseroan Terbatas 
 

18. Yang termasuk kelebihan persekutuan firma di bawah ini adalah …. 

A. Tanggung jawab yang tidak terbatas daripa setiap sekutu 

B. Pimpinan dipegang oleh lebihd ari satu orang 

C. Penanaman modal beku 

D. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi 
 

19. Yang termasuk kekurangan koperasi dibawah ini adalah … 

A. Banyaknya daya saing  C. bersifat demokratis 

B. Memiliki masa hidup yang terbatas D. Modal terbatas 
 

20. Berikut ini yang termasuk kelebihan koperasi adalah… 

A. Modal terbatas C. Mengutamakan kepentingan para anggota 

B. Bersifat demokratis D. Banyaknya daya saing 
 

21. Sebutkan 3 macam konsepsi dalam manfaat bagi kehidupan manusia dan nilai ekonomi 

A. Konsepsi keimanan, konsepsi ilmu, konsepsi sosial 

B. Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum 

C. Konsepsi hak, konsepsi kekayaan, konsepsi perlindungan hukum 

D. Konsepsi kuantitas, konsepsi kualitas, konsepsi average 
 

22. Dibawah ini adalah Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual… 

A. UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman 

B. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten 

C. Jawaban A dan B salah 

D. Jawaban A dan B benar 

 
 



23. Sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke Pengadilan adalah 

pengertian dari … 

A. Provinsi Decision C. Putusan Sela 

B. Penetapan Sementara D. Prosedur Pidana  
 

24. Dibawah ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam TRIPs, kekcuali…. 

A. Unsur yang berupa perjanjian 

B. Unsur yang berupa norma-norma baru 

C. Unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi 

D. Unsur yang berupa penetapan Hukum yang ketat 
 

25. Pada tahun berapakah wayang Indonesia menerima pengakuan UNESCO sebagai warisan 

budaya dunia… 

A. 1945 C. 2008 

B. 2001 D. 2013 
 

26. Pasal serta undang-undang No. Berapakah yang menyangkut masalah pengakuan 

tehradap masyarakat adat… 

A. Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 

B. Pasal 29 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1998 

C. Pasal 24 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1999 

D. Pasal 65 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1998 
 

27. Organisasi yang bernaung dibawah PBB sebagai usaha untuk melindungi hak cipta 

kekayaan intelektual adalah … 

A. WHO C. WIPO 

B. APEC D. GATT 
 

28. Ada berapa bagiankah isi dari TRIPs 

A. 3  B. 9 

B. 7 D. 10 
 

29. Pelanggaran Hak Cipta kekayaan intelektual (HAKI) Pertama kali disahkan di Indonesia 

pada tahun…. 

A. 1971 C. 1917 

B. 1981 D. 1988 
 

30. Hak Cipta terdiri dari 2 hak yaitu …. 

A. Hak ekonomi dan Hak memperbanyak 

B. Hak moral dan Hak menterjemahkan 

C. Hak ekonomi dan Hak menterjemahkan 

D. Hak moral dan Hak ekonomi 
 

31. Yang termasuk ke dalam badan usaha adalah … 

A. Toko C. Yayasan 

B. Instansi  D. Pabrik 



32. Tujuan utama dari badan usaha adalah … 

A. Mencari bahan baku 

B. Mencari laba 

C. Membuka lapangan pekerjaan 

D. Menimbulkan kesenangan 
 

33. Faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha antara lain, kecuali …. 

A. Krisis ekonomi 

B. Tingkat pengangguran  

C. Kemiskinan 

D. Kelangkaan 
 

34. Kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba merupakan 

perusahaan.. 

A. Badan usaha 

B. Usaha 

C. Perusahaan 

D. Pengusahaan 
 

35. Bentuk usaha yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 adalah … 

A. Koperasi 

B. Badan usaha negara 

C. Yayasan 

D. Perseroan terbatas 
 

36. Yang bukan merupakan bentuk badan usaha BUMN adalah … 

A. Perjan 

B. Perum 

C. Persero 

D. perpajan 
 

37. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibentuk dengan 

memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, social dan 

kemanusiaan, didirikan dengan akta notaris. 

Berdasarkan uraian di atas, merupakan ciri-ciri dari …. 

A. BUMN 

B. Koperasi 

C. Yayasan 

D. Perseroan 
 

38. Apa kelebihan dari Yayasan 

A. Mendapatkan keuntungan besar 

B. Nonprofit dan rela membantu masyarakat  

C. Mempermudah pekerjaan 

D. Dana terbatas 



39. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat 

banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas 

dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non 

migas.  

Dari uraian di atas merupakan manfaat dari … 

A. BUMN 

B. Yayasan  

C. Koperasi  

D. Perusahaan 
 

40. Kemudahan alih kepemilikan, artinya jika seseorang memegang saham perusahaan 

tersebut kemudian ingin menjualnya dengan berbagai sebab, maka dengan mudah dapat 

dipindahtangankan atau dijual ke pihak lain.  

Dari pernyataan di atas merupakan salah satu ciri utama dari .. 

A. BUMN 

B. Koperasi  

C. Perseroan terbatas 

D. Yayasan 
 

41. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? 

A. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama 

B. Mengetahui pandangan pihak lawan 

C. Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat 

kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau beda. 

D. Komunikasi yang dirancang untuk mencapai kesepakatan bersama 
 

42. Tahapan negosiasi menurut William Ury dibagi menjadi berapa? 

A. 2 

B. 5 

C. 4 

D. 3 
 

43. Keuntungan negosiasi adalah? 

A. Kesepakatan para pihak untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang 

arbiter. 

B. Menyelesaikan sengketa secara damai. 

C. Tidak memungkinkan sengketa secara bersama-sama 

D. Tidak mengetahui pandangan pihak lawan 
 

44. Apa yang dimaksud dengan arbitrase? 

A. Kesepakatan para pihak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang arbiter. 

B. Menyelesaikan sengketa secara damai 

C. Proses perundingan atau mufakat para pihak 

D. Mengevaluasi opsi-opsi berdasarkan objek 



 

45. Apa pengertian dari sengketa? 

A. Komunikasi yang dirancang untuk mencapai kesepakatan bersama 

B. Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua 

belah pihak memiliki berbagai kepentinganyagn sama atau beda. 

C. Tidak memungkinkan sengketa secara bersama-sama 

D. Pertentangan atau konflik 
 

46. Ada beberapa cara menyelesaikan sengketa? 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8 
 

47. Pengertian sengketa menurut Edi Prajoto adalah? 

A. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok-kelompok yang 

mempunyai hubungan kepentingan yang sama atau suatu objek kepemilikian, yang 

menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. 

B. Pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda 

tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan hukum bagi 

keduanya. 

C. Merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai 

kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah 

yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.  

D. Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua 

belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau beda.  
 

48. Pengertian sengketa menurut winardi adalah …. 

A. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-

kelompok yang mempunyai hubungan kepentingan yang sama atau suatu objek 

kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. 

B. Pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda 

tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan hukum bagi 

keduanya 

C. Merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan 

atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat 

mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.  

D. Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua 

belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau beda.  
 

 

 

 

 

 

 



49. Pengertian sengketa menurut Ali Achmad adalah …. 

A. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-

kelompok yang mempunyai hubungan kepentingan yang sama atau suatu objek 

kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. 

B. Pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang 

berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan 

hukum bagi keduanya 

C. Merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang sama mempunyai kepentingan 

atas status hak objek tanah antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat 

mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para pihak.  

D. Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua 

belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau beda 
 

50. Hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih disebut  

A. Perikatan C. Perizinan 

B. Perjanjian D. Permohonan 
 

51. Suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas 

dasar mana pihak yang satu memiliki hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki 

kewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Pengertian Hukum Perikatan Menurut … 

A. Hofmann C. Robert  

B. Thomas D. Pitlo 
 

52. Yang bukan sumber dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata adalah …. 

A. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian) 

B. Perikatan yang timbul dari undang-undang 

C. Perikatan timbul dari Perikatan subjek-subjek hukum 

D. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum 

(onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela (zaakwaarnening) 
 

53. Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan 

untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 

Pengertian Sumber Perikatan berdasarkan undang-undang…. 

A. Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) 

B. Persetujuan (Pasal 1233 KUH Perdata) 

C. Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) 

D. Percampuran (Pasal 1436) 
 

54. Yang bukan Asas-Asas Hukum Perikatan adalah … 

A. Asas Konsensualisme 

B. Asas Kewarganegaraan 

C. Asas Kebebasan Berkontrak 

D. Asas Pacta Sunt Servenda 



 

55. Yang bukan Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yangallai atau alpa 

A. Membayar kerugian yang diderita olehkreditur  atau dengan signkat dinamakan ganti-

rugi 

B. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 

C. Peralihan resiko 

D. Tidak membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. 
 

56. Segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu 

pihak. Pengertian dari … 

A. Biaya C. Bunga 

B. Rugi D. Pinjaman 
 

57. “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si 

berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita 

oleh si perpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalan terdiri atas apa yang 

merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian?. Isi dari Pasal… 

A. Pasal 1247 KUHper C. Pasal 1248 KUHper 

B. Pasal 1245 KUHper D. Pasal 1249 KUHper 
 

58. Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam pasal …. 

A. Pasal 1263 KUHper C. Pasal 1265 KUHper 

B. Pasal 1264 KUHper D. Pasal 1266 KUHper 
 

59. Yang merupakan cara penghapusan suatu perikatan adalah … 

A. Karena Pembayaran C. Karena Perikatan 

B. Karena perjanjian D. Karena Perizinan 
 

60. Apa saja yang wajib didaftarkan bagi suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas 

secara umum, kecuali … 

A. Lokasi yang dekat dengan pemukiman 

B. izin usaha yang dimiliki 

C. merek perusahaan 

d. nama perseroan 

 

 

 

 


