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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Semacam keadilan di mana setiap orang mendapatkan apa yang disebut dengan benar. 
… 

a. Justitia Commutativa 
b. Justitia Distributiva 

c. Lex Generalis 
d. Lex spesialis 

e. Lex Sporadis 
2. Definisi ius constutum adalah… 

a. Peraturan menetapkan hak dan kewajiban 
b. Hukum masih perlu ditentukan 
c. Cara menggunakan hak dan kewajiban dalam sengketa atau pelanggaran hokum 
d. Hukum saat ini di suatu tempat atau negara 
e. Hukum tentang Hak dan Kewajiban 

3. Perusahaan Listrik Nasional (PT PLN) adalah contoh perusahaan dengan kepribadian 
hukum berikut… 

a. Didirikan oleh pemerintah 
b. Diakui oleh pemerintah 

c. Diizinkan untuk tujuan tertentu 
d. Untuk mencari kesejahteraan anggotanya 

e. Segalanya benar 
4. Badan hukum publik dan swasta adalah badan hukum berdasarkan… 

a. Adanya 
b. Tujuan sipil 
c. Kewenangan 
d. Persyaratan formal 
e. Keuntungannya 

5. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam hukum adalah mereka yang belum 
berumur… 

a. 17 tahun 
b. 18 tahun 

c. 19 tahun 
d. 20 tahun 
e. 21 tahun 

6. Salah satu perbedaan antara objek terdaftar dan tidak terdaftar adalah… 
a. Kewajiban pajak 
b. Pemenuhan kinerja pesanan 
c. Pengakhiran perjanjian 
d. Sebagai jaminan untuk hutang 
e. Pemenuhan kewajiban 
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7. Semua ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang 

lain memiliki arti sebagai berikut… 
a. Peraturan 
b. hukum perdata 
c. hubungan hokum 
d. KUHPerdata ditulis 
e. Litigasi sipil 

8. Salah satu ketentuan yang tidak terkait dengan KUH Perdata atau KUHD menyangkut… 
a. Asuransi 
b. Perseroan terbatas 

c. Investasi asing 
d. Kontrak 
e. PT 

9. Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di bawah perjanjian untuk penyebab 
konsekuensi hukum adalah pemahaman tentang… 

a. Kesepakatan 
b. Pertunangan 
c. Hutang 
d. Perjanjian 
e. Kekuasaan 

10. Prinsip berikut sehubungan dengan subjek kontrak adalah prinsip… 
a. Consensus 

b. kebebasan kontrak 
c. Itikad baik 

d. Pacta sunt servanda 
e. standar 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. B 

2. D 

3. A 

4. B 

5. E 

6. A 

7. B 

8. C 

9. A 

10. C 
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