STRATEGI BISNIS
&
PERPAJAKAN LANJUTAN

1

Jika diketahui tingkat suku bunga domestik sebesar 13%, dan tingkat suku bunga luar negeri sebesar 10% maka berdasarkan Interest Parity
Condition
A. Terdapat expected appreciation untuk nilai tukar domestik sebesar 3%
B. Terdapat expected depreciation untuk nilai tukar luar negeri sebesar 3%
C. Terdapat expected depreciation untuk nilai tukar luar negeri sebesar 23%
D. Terdapat expected appreciation untuk nilai tukar luar negeri sebesar 3%

2

Misalkan AmBank di New York menghadapi harga pasar sebagai berikut :
Kurs $/poundsterling spot 2,000
Kurs $/poundsterling forward 3 bulan 1,985
Berapa premi/diskon yang harus dibayar/diterima jika AmBank membeli Dolar?
A. AmBank membayar premi 3% per tahun
B. AmBank mendapat diskon 3% per tahun
C. AmBank membayar premi 0.75% per tahun
D. AmBank mendapat diskon 0.75% per tahun

3

Pemerintah Cina dituduh oleh dunia telah sengaja membiarkan mata uang Yuan China melemah atau terdevaluasi. Seandainya benar, maka
devaluasi tersebut bertujuan untuk
A. Meningkatkan daya saing produk ekspor China
B. Menurunkan harga barang impor
C. Menaikkan harga barang ekspor China
D. Menurunkan defisit anggaran pemerintah China

4

Cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan mengenai perilaku etis ke semua personel organisasi adalah dengan
A. Pemberian hukuman yang menimbulkan efek jera
B. Aturan yang rinci mengenai perilaku etis
C. Pemberian penghargaan
D. Keteladanan

5

Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan atau serikat pekerja yang mewadahi mereka, harus dapat mengomunikasikan temuan praktik
ilegal dan tidak etis kepada direksi. Pernyataan tersebut terkait dengan prinsip tata kelola yang berkenaan dengan
A. Tanggung jawab direksi
B. Perlakuan yang sama kepada para pemangku kepentingan
C. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan
D. Pengungkapan dan transparansi

6

Manakah Pihak di bawah ini yang wajib menyampaikan laporan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Emiten
atau Perusahaan Publik kepada Bapepam-LK?
A. Anggota Direksi dan Dewan komisaris Emiten/Perusahaan Publik
B. Pemegang saham di bawah 5%
C. Pihak Terafiliasi dari Emiten/Perusahaan Publik selain anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D. Karyawan Emiten/Perusahaan Publik

7

Apa yang menjadi perbedaan pokok antara Mediasi dan Arbitrase?
A. Mediasi dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
B. Arbitrase ditetapkan sebelumnya dalam ketentuan perjanjian
C. Mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa alternatif
D. Arbitrase mempunyai kekuatan memutus final dan banding

8

Tindakan Direksi merupakan tindakan perseroan, oleh karenanya direksi harus bisa melaksanakan fiduciary duty dengan baik. Namun ada
kalanya Direksi melakukan sesuatu yang diluar kewenangannya, baik yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar maupun yang diatur oleh UndangUndang. Disebut apakah tindakan Direksi yang seperti ini?
A. Duties of Skill and Care
B. Statutory Duties
C. Piercing the Corporate Veil
D. Ultra Vires

9

Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk
itu. Siapakah pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan?
A. Dalam hal suatu ciptaan dirancang oleh seseorang dan kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan
pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang itu
B. Dalam hal suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka semua yang mempunyai
hak cipta atas ciptaan baru tersebut secara pro rata
C. Dalam hal ciptaan dibuat dalam hubungan dinas, penciptanya adalah dinas yang mempekerjakannya
D. Dalam hal ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pencipta adalah pemesan

10 Pemerintah wajib memberikan pemberitahuan kepada pemegang paten apabila berniat untuk melaksanakan suatu paten. Selain itu, pemerintah
juga wajib membayar imbalan yang wajar kepada pemegang paten. Bagaimana apabila pemegang paten tidak setuju terhadap besarnya
imbalan yang ditetapkan pemerintah?
A. Pemegang paten tidak dapat melakukan upaya hukum apapun
B. Pemegang paten mengadukan pada pengadilan tata usaha negara
C. Pemegang paten menggugat melalui Mahkamah Konstitusi
D. Pemegang paten menggugat melalui pengadilan niaga tanpa menghentikan pelaksanaan paten oleh pemerintah
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11 Pada bulan Agustus 2009, Tuan Agus diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP Pratama Cilandak. Tuan Agus sudah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP sejak tahun 1998. Kewajiban perpajakan Tuan Agus timbul terhitung sejak
A. Tahun 2009 yaitu saat Tuan Agus diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP Pratama Cilandak
B. Tahun 1998 yaitu saat Tuan Agus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk memiliki NPWP
C. Sepuluh tahun sebelum Tuan Agus diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP Pratama Cilandak
D. Lima tahun sebelum Tuan Agus diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP Pratama Cilandak
12 Pada awal tahun 2009, PT. Agung yang menjual barang elektronik di mengalami kebangkrutan. PT. Agung memasukkan surat pencabutan
Pengusaha Kena Pajak kepada KPP tempat perusahaan terdaftar (KPP Lokasi) pada tanggal 7 Februari 2009. KPP Lokasi harus menerbitkan
Keputusan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada PT. Agung
A. Paling lambat satu tahun setelah pelaporan surat permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke KPP Lokasi
B. Paling lambat enam bulan setelah tanggal permohonan diterima lengkap
C. Paling lambat tiga bulan sejak tanggal permohonan dilaporkan ke KPP Lokasi dan permohonan diterima lengkap
D. Semua jawaban di atas tidak benar
13 Tuan Bonar tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 dengan jumlah kurang bayar sebesar Rp500 Juta. Tuan
Bonar tidak akan dikenai sanksi pidana apabila hal tersebut disebabkan oleh kealpaan dan melunasi kekurangan bayar pajak serta
A. Membuat pernyataan bahwa ”Tidak menyampaikan SPT karena Alpa”
B. Melunasi sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Tahun Pajak 2008 disampaikan
C. Merupakan perbuatan pertama kali dan melunasi sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar melalui SKPKB
D. Melunasi sanksi administrasi sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar melalui Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi dan membuat
surat pernyataan ”Tidak menyampaikan SPT karena Alpa”
14 Pernyataan di bawah ini menyangkut administrasi pelaporan pajak. Pernyataan yang tidak tepat mengenai pelaporan SPT, yaitu
A. PPh Pasal 21 masa dilaporkan menggunakan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
B. PPN dilaporkan menggunakan SPT Masa 1107 atau 1108 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak
C. PPh Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan dilaporkan menggunakan SPT Tahunan 1770S atau 1770 SS paling lambat dilaporkan
tanggal 31 Maret atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak
D. PPh Pasal 21 tahunan dilaporkan menggunakan SPT Tahunan PPh 21 (1721) paling lambat dilaporkan tanggal 30 April atau 4 (empat)
bulan setelah akhir tahun pajak
15 Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari BKP berupa persediaan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah
A. Harga Pokok
B. Harga Jual
C. Harga Pasar Wajar
D. Harga Perolehan
16 Sebuah perusahaan melakukan perluasan gedung kantornya secara mandiri di wilayah Cilandak dengan keterangan sebagai berikut:
- Pada bulan Januari 2010 membangun seluas 300 meter persegi dengan total biaya sebesar Rp200 Juta (didalamnya termasuk PPN atas
material konstruksi senilai Rp10 Juta)
- Pada bulan Juli 2011 melanjutkan pembangunan dengan menambah lantai seluas 200 meter persegi. Biaya yang dikeluarkan adalah
sebesar Rp180 Juta (termasuk PPN material konstruksi senilai Rp5 Juta)
Besarnya PPN total yang dikenakan atas perluasan gedung yang dilakukan perusahaan tersebut adalah
A. 10% x 40% x Rp190 Juta
B. 10% x 40% x Rp200 Juta
C. 10% x 40% x (Rp190 Juta + Rp175 Juta)
D. 10% x 40% x (Rp200 Juta + Rp180 Juta)
17 Diketahui kurs Rupiah per Dolar adalah Rp9400. Kurs US dolar terhadap Euro adalah 1.4 maka cross rate Rupiah terhadap Euro adalah :
A.
B.
C.
D.

Rp 13.160/Euro
Rp 13.200/Euro
Rp 6.714/Euro
Rp 7.000/Euro

18 Pernyataan yang tepat mengenai transaksi forward
A. Mata uang yang berbunga lebih tinggi akan dijual pada diskon terhadap mata uang lawannya yang berbunga lebih rendah
B. Harga forward mata uang berbunga tinggi harus lebih tinggi daripada harga spotnya
C. Mata uang yang berbunga tinggi akan mendapat premi terhadap mata uang lawannya yang berbunga lebih rendah
D. Harga forward mata uang berbunga rendah akan lebih murah daripada harga spotnya
19 Pada tanggal 5 Maret 2004, kurs Euro sebesar 1.18 Dolar, sedangkan pada tanggal 5 Maret 2005, kurs Euro sebesar 1.08 Dolar. Jadi pada
bulan
Maret
2005
A. Kurs
Euro
terapresiasi sebesar 8.4%
B. Kurs Dolar terdepresiasi sebesar 9.3%
C. Kurs Dolar terapresiasi sebesar 9.3%
D. Kurs Euro terdepresiasi sebesar 9.3%
20 Salah satu kunci dalam pengendalian internal adalah validasi atas bukti-bukti testimonial yang telah menjadi referensi. Manakah di antara
I. Mengkonfirmasi kelemahan pada setiap komponen pengendalian
II. Menentukan, apakah kekuatan telah dikonfirmasi dan apakah terjadi/tidaknya counter-balanced atas kelamahan.
III. Menkonfirmasi efektifitas dan kondisi strengths yang teridentifikasi pada setiap komponen pengendalian
IV. Menentukan signifikan atau tidaknya kelemahan yang ada, apakah terjadi counter-balanced atau terselesaikan oleh pengendalian dari luar
atau pengendalian independen.
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. Semua Benar
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21 Pernyataan berikut ini menggambarkan terjadinya Crowding Out Effect, yaitu
A. Pengeluaran pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di suatu wilayah terpencil telah mengundang investor baru
untuk membangun pabrik
B. Pembangunan busway Transjakarta telah menyerap banyak tenaga kerja sebagai supir bis
C. Pemerintah dan swasta bekerjasama membangun infrastruktur jalan tol
D. Penerbitan Surat Utang Negara telah menurunkan jumlah peminat obligasi korporasi
22 Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) meminta penundaan Free Trade Area (FTA) antara ASEAN dengan China yang diterapkan mulai 1
Januari 2010. Dalam teori perdagangan internasional alasan penundaan ini dikenal dengan
A. Beggar-thy neighbour policy
B. Gains from trade
C. Pareto efficiency
D. Protectionist argument
23 Kelompok mana yang menjadi lebih diuntungkan ketika terjadinya peningkatan dalam inflasi yang bersifat tidak terduga (unexpected
inflation)?
A. Orang yang meminjam dengan tingkat bunga variabel
B. Orang yang meminjam dengan tingkat bunga tetap
C. Orang yang meminjamkan dengan tingkat bunga tetap
D. Kelompok berpenghasilan tetap
24 Tujuan pengendalian internal yang terutama terkait dengan pencapaian tujuan dasar perusahaan, yaitu pencapaian laba dan target kinerja
serta pengamanan aset - asetnya adalah
A. Efektivitas dan efisiensi operasi
B. Keandalan pelaporan keuangan
C. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
D. Semuanya benar
25 Hak pemegang saham untuk melakukan inspeksi atas pembukuan dan catatan perusahaan dapat ditolak jika pemegang saham yang
bersangkutan:
A. Akan menggunakan data pemegang saham lainnya untuk tujuan bisnis pribadinya
B. Menggunakan jasa pihak lain (misalnya, akuntan) dalam melakukan inspeksi
C. Berniat mangajukan gugatan terkait derivatif yang diterbitkan perusahaan
D. Akan menginvestigasi penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen
26 Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar
aktiva atau segmen usaha denga nilai minimal 10% dari pendapatan atau 20% dari ekuitas. Hal apa yang paling utama untuk dilakukan agar
transaksi material dapat berlangsung?
A. Membuat laporan keuangan
B. Menyajikan prospektus
C. Mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
D. Mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terbesar
27 Dalam hukum kebendaan terdapat 2 (dua) macam yaitu kebendaan berwujud atau tangible assets (yang terdiri dari barang bergerak dan
barang tidak bergerak), dan kebendaan tidak berwujud atau intangible assets. Manakah yang dikategorikan intangible assets?
A. Hak kekayaan intelektual atau HKI yang terdiri dari industrial property rights atau hak kekayaan industrial, dan paten
B. Hak kekayaan intelektual atau HKI yang terdari industrial property rights atau hak kekayaan industrial, dan copyrights atau hak cipta
C. Hak kekayaan intelektual atau HKI yang terdiri dari industrial property rights atau hak kekayaan industrial, dan merek
D. Hak kekayaan intelektual atau HKI yang terdiri dari industrial property rights atau hak kekayaan industrial, dan desain industri

28 Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir, dengan salah satu syaratnya adalah pembagian tersebut tidak boleh
mengganggu kegiatan perseroan. Apa yang terjadi bila di akhir tahun buku, perseroan mengalami kerugian dan pemegang saham tidak dapat
mengembalikan dividen interim tersebut?
A. Direktur dan komisaris mengembalikan secara tanggung renteng
B. Merupakan kerugian perseroan karena keputusan direksi untuk membagikan dividen merupakan tindakan perseroan dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pribadi
C. Ditutupi dari modal perseroan
D. Dikurangi dari pendapatan tahun buku berikutnya bila perseroan mendapatkan keuntungan
29 Dalam proses Penawaran umum, terdapat perjanjian-perjanjian yang sifatnya wajib, opsional (pilihan) maupun accessoir (merupakan
perjanjian turunan). Manakah di antara perjanjian di bawah ini yang merupakan perjanjian turunan yang juga pilihan?
A.
B.
C.
D.

Perjanjian agen penjualan
Perjanjian penjaminan emisi efek
Perjanjian perwaliamanatan (obligasi)
Perjanjian penanggungan (obligasi)
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30 Keterbukaan informasi adalah hal yang esensial dalam pasar modal. Hal ini terutama apabila dikaitkan dengan perusahaan besar swasta
nasional yang umumnya berasal dari perusahaan keluarga dan kemudian berkembang menjadi perusahaan terbuka. Mengapa demikian?
A.

Karena perusahaan swasta nasional yang berasal dari perusahaan keluarga biasanya melepas lebih dari 30 persen sahamnya pada publik

B. Karena perusahaan yang asalnya perusahaan keluarga memiliki kecenderungan defensif dan tidak informatif terhadap semua fakta
material
C. Karena rata-rata perusahaan keluarga bersungguh-sungguh dalam merubah dirinya menjadi perusahaan terbuka supaya lebih besar
keuntungan yang diperoleh
D. Karena perusahaan keluarga secara tradisi terbuka antara satu pemegang saham dengan lainnya
31 Mengapa dibuat peraturan mengenai benturan kepentingan transaksi tertentu?
A. Untuk menciptakan pasar yang wajar
B. Untuk menegakkan peraturan di bidang pasar modal
C. Untuk melindungi hak-hak pengurus perseroan
D. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas
32 Helen, SE, Ak, adalah seorang akuntan, pada bulan Maret 2009 menerima fee sebesar Rp50 Juta dari PT. Karunia sebagai imbalan pemberian
jasa yang dilakukannya. Pada bulan Juli 2009 menerima pelunasan sisa fee sebesar Rp100 Juta. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong pada
bulan Maret dan Juli 2009 berturut-turut adalah
A. Rp 1 Juta, Rp2 Juta
B. Rp 1,250 Juta, Rp1,875Juta
C. Rp 1,250 Juta, Rp2,5 Juta
D. Rp 3,750 Juta, Rp7,5 Juta
33 Harga beli chasis mobil yang akan diubah menjadi van mobil adalah Rp120 Juta. Biaya karoseri Rp25 Juta. DPP PPnBM yang dipungut oleh
perusahaan kasoseri sebesar
A. Rp 145 Juta
B. Rp 120 Juta
C. Rp 25 Juta
D. Semua jawaban A, B dan C salah
34 Harga Pokok Penjualan yang dilaporkan PT. Drama pada tahun 2010 adalah sebesar Rp500 Juta. Nilai persediaan awal tahun 2010 adalah
sebesar Rp50 Juta, sama dengan nilai pasarnya. Sementara persediaan akhir tahun 2010 bernilai Rp100 Juta. Karena adanya perubahan tren
barang, nilai pasar persediaan perusahaan akhir tahun adalah sebesar Rp90 Juta. Koreksi fiskal yang dibutuhkan atas Harga Pokok Penjualan
PT. Drama dalam menghitung laba fiskal, adalah
A. Tidak diperlukan koreksi fiskal
B. Mengurangi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10 Juta
C. Menambah Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10 Juta
D. Menambah Harga Pokok Penjualan sebesar Rp50 Juta
35 PT. Ceria membeli 1 (satu) unit mobil sedan dengan nilai Rp480 Juta pada tanggal 15 Desember 2010. Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis - jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk
Keperluan Penyusutan, aktiva ini tergolong sebagai aktiva kelompok 2 (dua). Perusahaan memiliki kebijakan untuk menyusutkan aktivanya
dengan metode Garis Lurus dengan masa manfaat sesuai ketentuan fiskal dan ditetapkan besarnya nilai sisa sebesar 10% dari harga
perolehan. Besarnya beban depresiasi yang diakui dalam perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2010 apabila diketahui mobil tersebut
diperuntukkan sebagai mobil dinas direktur perusahaan adalah sebesar
A.
B.
C.
D.

NIHIL
Rp 1,25 Juta
Rp 2,5 Juta
Rp 4,5 Juta

36 Pada bulan Februari 2010 PT. Berta menyewa jasa katering “Nikmat” untuk penyediaan makanan dan minuman progam launching produk
perusahaan. Besarnya jumlah yang harus dibayar PT. Berta adalah Rp100 Juta, termasuk jasa pelayanan sebesar Rp5 Juta.
Besarnya pajak penghasilan yang harus dipotong oleh PT. Berta atas penyediaan jasa katering adalah
A. 1.5% x Rp 5 Juta
B. 1.5% x Rp 100 Juta
C. 2% x Rp 5 Juta
D. 2% x Rp 100 Juta
37 Salah satu pemegang saham PT. Indah Gemilang yang berasal dari Irlandia yaitu ABC Corp menjual kepemilikannya kepada perusahaan
Irlandia lainnya yaitu XYZ Corp. Besarnya nilai transaksi adalah Rp 2 Miliar. Berdasarkan informasi PT. Indah Gemilang, besarnya uang yang
dibayarkan ABC Corp pada saat memperoleh saham perusahaan adalah sebesar Rp 2,5 Miliar. Pemenuhan kewajiban pajak atas penjualan
saham ABC Corp adalah sebagai berikut: (Irlandia tidak memiliki P3B dengan Indonesia. ABC Corp dan XYZ Corp tidak memperoleh
penghasilan dari Indonesia kecuali dari investasinya)
A. Tidak ada kewajiban apa pun karena penjualan saham dalam kondisi rugi
B. PPh Pasal 26 sebesar 20% x 25% x Rp 2 Miliar dipotong oleh XYZ Corp
C. PPh Pasal 26 sebesar 20% x 25% x Rp 2 Miliar disetor sendiri oleh ABC Corp
D. PPh Pasal 26 sebesar 20% x 25% x Rp 2 Miliar dipungut oleh PT. Indah Gemilang
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38 Investasi dapat dilakukan dalam bentuk infrastruktur. Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya
disediakan oleh pemerintah tapi dapat pula disediakan oleh swasta bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini dikenal sebagai
A. Public-Private Partnership (PPP)
B. Purchasing Power Parity (PPP)
C. Crowding Out Effect
D. Jawaban A dan B yang benar
39 Di antara pernyataan berikut ini, mana yang paling menggambarkan perbedaan penting antara pasar monopoli dan pasar persaingan
sempurna?
A. Produsen di pasar monopoli memaksimumkan keuntungan, sedangkan produsen di pasar persaingan sempurna meminimumkan biaya
B. Produsen di pasar monopoli memproduksi barang dengan elastisitas yang tinggi, sedangkan produsen di pasar persaingan sempurna
memproduksi barang dengan elastisitas sempurna
C. Produsen di pasar monopoli memiliki pelanggan yang banyak, sedangkan produsen di pasar persaingan sempurna memiliki pelanggan
yang sedikit
D. Produsen di pasar monopoli adalah price maker, sedangkan produsen di pasar persaingan sempurna adalah price taker
40 Kenaikan dalam tingkat bunga domestik akan menyebabkan :
A. Turunnya investasi domestik dan menguatnya nilai tukar domestik
B. Naiknya investasi domestik dan melemahnya nilai tukar domestik
C. Naiknya investasi domestik dan meningkatnya cost of debt bagi pemerintah dan pengusaha
D. Turunnya investasi domestik dan menurunnya cost of debt bagi pemerintah dan pengusaha
41 Komponen investasi yang paling volatile adalah
A. Investasi perumahan
B. Investasi dalam persediaan barang (bahan jadi atau bahan baku)
C. Investasi perusahaan yang terencana
D. Investasi dalam aset tetap seperti tanah dan bangunan
42 Berikut ini adalah pernyataan yang benar terkait dengan one-tier board system, kecuali
A. Perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi)
B. Dewan terdiri dari kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dangan
prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif)
C. Dewan Direksi, mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris
D. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
43 Manakah yang merupakan hak kreditur dalam pemberesan harta kekayaan Perseroan yang sedang dalam proses likuidasi?
A. Melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan
B. Melakukan pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likudasi
C. Melakukan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
D. Melakukan pengajuan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
44 Manakah di bawah ini lembaga yang menyediakan jasa penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa?
A. Bursa Efek
B. Lembaga Kliring dan Penjaminan
C. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
D. Biro Administrasi Efek
45 Manakah di bawah ini kegiatan Penawaran Umum Efek yang diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran terlebih dahulu kepada
Bapepam-LK?
A. Penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya satu tahun
B. Penawaran Surat Utang Negara yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia
C. Penawaran Umum obligasi kepada 50 (lima puluh) pihak dan dibeli oleh 20 (dua puluh) pihak
D. Penawaran saham Perseroan Terbatas melalui media massa dengan nilai Rp50 Miliar
46 Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam-LK dinyatakan efektif pada tanggal 20 Februari 2012. Maka comfort letter oleh akuntan yang mengaudit
laporan keuangan calon Emiten yang manakah berikut ini yang memenuhi ketentuan waktu penyampaiannya?
A. Comfort Letter tertanggal 31 Desember 2011
B. Comfort Letter tertanggal 20 Januari 2011
C. Comfort Letter tertanggal 1 Februari 2011
D. Comfort Letter tertanggal 10 Februari 2011
47 Apa konsekuensi hukumnya apabila suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan tidak memperoleh persetujuan dari RUPS
Independen yang sudah memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan?
A. Transaksi dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak RUPS Independen tersebut
B. Transaksi tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak RUPS Independen tersebut
C. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Independen kedua
D. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dilaksanakan oleh Perseroan
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48 Manakah ketentuan yang benar di bawah ini mengenai harga Penawaran Tender Sukarela atas obligasi konversi yang dapat ditukar dengan
saham Perusahaan Terbuka?
A. Harus lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Sukarela yang diajukan sebelumnya oleh Pihak yang sama dalam jangka waktu 180
(seratus delapan puluh) hari sebelum Pengumuman Penawaran tender
B. Harus lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum
Pengumuman Penawaran Tender
C. Harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi pada perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan
terakhir sebelum perdagangan terakhir atas saham dimaksud
D. Harus lebih tinggi dari harga Obligasi Konversi yang telah ditetapkan pada saat penerbitannya
49 Manakah yang benar di bawah ini terkait dengan pembuktian dengan pengakuan dalam hukum perdata?
A. Pengakuan sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan di muka hakim
B. Pengakuan sebagai alat bukti dapat dilakukan di luar sidang pengadilan
C. Pengakuan di muka hakim dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf mengenai soal-soal hukum
D. Suatu pengakuan dapat dipisah-pisahkan untuk kerugian orang yang melakukannya
50 Manakah di bawah ini yang menurut KUHPerdata merupakan penyebab hapusnya perikatan?
A. Pembayaran, musnahnya barang yang terutang, pengakuan utang, lewatnya waktu
B. Novasi, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang
C. Pembayaran, meninggalnya salah satu pihak, pembatalan, penanggung utang
D. Berlakunya syarat batal, keadaan yang memaksa, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
pembaharuan utang
51 Pernyataan yang paling tepat menggambarkan kebijakan yang bersifat Anti Siklus Ekonomi adalah
A. Kebijakan fiskal kontraktif ketika perekonomian mengalami booming
B. Kebijakan moneter kontraktif ketika perekonomian mengalami resesi
C. Kebijakan fiskal ekspansif ketika perekonomian menggalami booming
D. Kebijakan peningkatan pajak ketika perekonomian mengalami depresi
52 Komite Audit yang merupakan perangkat Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan memiliki peranan dalam mendukung terciptanya
independensi auditor, baik internal maupun eksternal. Manakah dari jawaban berikut yang merupakan keterbatasan paling potensial yang
berpengaruh terhadap efektivitas Komite Audit?
A. Komite Audit meluangkan hampir seluruh waktunya untuk menangani isu yang disampaikan oleh auditor eksternal, sehingga kurang
memperhatikan isu yang disampaikan oleh auditor internal dan juga pemasalahan lingkungan pengendalian
B. Anggota Komite Audit diberikan kompensasi oleh perusahaan, dan oleh karena itu akan memihak pandangan pemegang saham
C. Anggota Komite Audit umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau auditing
D. Komite audit dapat beranggotakan Komisaris Independen, tetapi individu tersebut dapat memiliki hubungan pribadi dan pertemanan
dengan manajemen
53 Salah satu peran dunia usaha dalam GCG adalah melakukan peran Ombudsman sehingga terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan
transparan. Tindakan mana yang paling mewakili kebenaran peran tersebut?
A. Menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan dan melindungi whistleblower
B. Melakukan koordinasi bersama perusahaan lain pada satu kelompok usaha, untuk menjajaki keluhan masyarakat
C. Melakukan koordinasi dengan perusahaan lain untuk menyelesaikan keluhan masyarakat
D. Semua jawaban A, B, C benar
54 Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk
menerapkan standar GCG yang juga sudah menjadi tuntutan internasional. Melihat berbagai kondisi di bawah ini, kondisi manakah yang
paling tepat menggambarkan tingkatan aplikasi GCG rata-rata perusahaan di Indonesia?
A. Prinsip GCG sudah menjadi kultur kerja di banyak perusahaan di Indonesia
B. Prinsip tertulis GCG sudah banyak dimiliki oleh banyak perusahaan di Indonesia
C. Prinsip GCG dibuat untuk memenuhi syarat-syarat regulasi pemerintah agar tidak terkena sanksi
D. GCG sudah mampu memperbaiki kualitas laporan-laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan
55 Pembuktian dalam proses peradilan perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana
yang dikenal dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Apa yang dimaksud oleh pernyataan ini?
A.
B.
C.
D.

Pembuktian bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran formil (formeel waarheid)
Pemeriksaan bertujuan untuk mencapai kebenaran hakiki (materiel waarheid)
Putusan juga harus didukung keyakinan hakim tentang kebenaran pembuktian (beyond a reasonable doubt)
Hakim berwenang secara aktif meminta para pihak mengajukan dan menambah pembuktian yag diperlukan

56 Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung
jawaban likuidasi diterima oleh RUPS dan pengadilan. Namun pada saat tersebut, perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum
kecuali pemberesan pembubaran perseroan. Apa yang terjadi apabila hal ini dilanggar?
A. Direksi, anggota dewan komisaris dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng
B. Tidak ada yang terjadi, selama masih berstatus badan hukum bebas melakukan segala sesuatu
C. Pemberhentian direksi dan dewan komisaris
D. Pembubaran perseroan dapat dibatalkan
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57 Bezit adalah suatu keadaan lahir dimana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, keadaan mana oleh hukum
dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Cara kepemilikannya bermacam-macam,
termasuk ketika seseorang mengklaim benda bergerak yang dia dapatkan dari laut dan hutan. Istilah apa yang diberikan untuk cara
kepemilikan tersebut?
A. Eigendom
B. Traditio
C. Originair
D. Res Nullius
58 Prinsip utama kepailitan Perseroan Terbatas adalah menyegerakan proses likuidasi asset Perseroan untuk kemudian membagikannya kepada
segenap kreditornya. Bagaimana eksistensi yuridis dari Perseroan Terbatas yang telah dipailitkan?
A. Secara mutatis mutandis badan hukum Perseroan menjadi tidak ada
B. Perseroan bubar
C. Semenjak pailit status badan hukumnya dicabut namun dapat dipulihkan kembali
D. Status badan hukum tetap melekat
59 Jenis penjaminan apa yang bisa diterapkan atas barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang termasuk
bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak bergerak?
A. Gadai
B. Hipotek
C. Credietverband
D. Fiducia
60 Manakah di antara hal di bawah ini yang dapat membatalkan putusan arbitrase?
A. Terdapat dokumen yang disembunyikan oleh lawan
B. Ada dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh lawan
C. Adanya piutang yang semakin bertambah
D. Ada piutang yang terhapuskan
61 Telah terjadi pengembalian BKP oleh Pembeli kepada PKP Pedagang Eceran yang Faktur Pajak atas penyerahannya tidak mencantumkan
identitas Pembeli. Pembeli telah menyampaikan Nota Retur kepada PKP Penjual ketika mengembalikan BKP tersebut. Bagaimana perlakuan
Nota Retur tersebut bagi PKP Pedagang Eceran?
A. Dapat sebagai pengurang Pajak Keluaran yang terutang oleh PKP Penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut,
karena PKP Pedagang Eceran diperkenankan membuat Faktur Pajak tanpa identitas Pembeli
B. Seharusnya Pembeli tidak perlu membuat Nota Retur, karena pengembalian BKP dianggap tidak terjadi apabila BKP yang dikembalikan
tersebut diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya oleh PKP Penjual
C. Tidak berpengaruh terhadap Pajak Keluaran yang terutang oleh PKP Penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP, walaupun
PKP Pedagang Eceran telah membayar kembali harga senilai BKP yang dikembalikan oleh Pembeli
D. Tidak dapat dipergunakan sebagai pengurang Pajak Keluaran bagi PKP Pedagang Eceran, sebab keterangan yang dicantumkan dalam
Nota Retur tidak sama dengan keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas penyerahannya karena dulu saat dibuat tidak
mencantumkan identitas Pembeli
62 Sepanjang bulan Maret 2011 PT. Surya Cemerlang mempunyai transaksi sebagai berikut:
Ø Membeli bahan baku (sudah termasuk PPN) Rp110 Juta
Ø Membeli bahan penolong seharga
Rp 40 Juta (belum termasuk PPN)
Ø Menjual produknya (termasuk PPN 10%) Rp 220 Juta
Kelebihan PPN bulan Februari 2011 sebesar Rp 20 Juta
PPN kurang/lebih bayar pada bulan Maret 2011 adalah sebesar :
A. Kurang bayar sebesar Rp6 Juta
B. Lebih bayar sebesar Rp14 Juta
C. Lebih bayar sebesar Rp10 Juta
D. Lebih bayar sebesar Rp20 Juta
63 Angelina adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT. Siang Malam dengan gaji sebulan sebesar Rp 2,5
Juta. Angelina membayar iuran pensiun sebesar Rp 50 Ribu. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda setempat bahwa suaminya lumpuh
dan tidak mempunyai penghasilan apapun. PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dari Angelina adalah sebesar
A.
B.
C.
D.

Rp 48.000
Rp 44.750
Rp 89.500
Rp 50.250

64 Pada bulan Oktober 2009, Brazil mengejutkan dunia (terutama investor) dengan menerapkan pajak terhadap capital inflow sebesar 2% di
pasar modal dan obligasi. Kebijakan yang dilakukan oleh Brazil tersebut terutama ditujukan untuk :
A. Menambah pendapatan pajak pemerintah Brazil
B. Mengurangi hot money yang masuk akibat melemahnya perekonomian IS
C. Meningkatkan arus modal masuk
D. Memperkuat kurs mata uang Brazil
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65 Pernyataan yang paling tepat menggambarkan kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian dari kondisi resesi
A. Kebijakan fiskal kontraktif
B. Kebijakan moneter kontraktif
C. Kebijakan fiskal ekspansif
D. Kebijakan tight monetary policy
66 Jika diketahui w1=30%, w2=70%, σ1=25%, σ2=26%, ρ1,2=0,7 berapakah standar deviasi portfolio untuk aset 1 dan 2 (simbol σportfolio 1,2 ):
(Keterangan : ρ1,2 menggambarkan korelasi antara aset 1 dan 2)
A. 2.01%
B. 5.6%
C. 22.39 %
D. 23.69 %
67 Apabila seorang debitur memperkirakan tidak bisa melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo, maka upaya hukum apakah
yang dapat dilakukan oleh debitur menurut UU No.37 tahun 2004, untuk menghindari kepailitan?
A. Mengajukan penyitaan aset-asetnya
B. Mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang
C. Mengajukan pelelangan aset-asetnya
D. Meminta pihak ke-3 untuk menjadi penjamin
68 Dalam kontrak hukum dagang modern terdapat perbedaan antara istilah Hardship dan Force Majeur, yang mengakibatkan berubahnya hak
dan kewajiban para pihak. Apakah hal yang paling membedakan di antara keduanya?
A. Adanya kejadian yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan dalam kontrak
B. Salah satu pihak mengalami kerugian akibat peristiwa yang tidak dapat diperhitungkan
C. Salah satu pihak dianggap wanprestasi namun dimaafkan
D. Adanya peristiwa di luar kontrol para pihak
69 Pemegang Hak Tanggungan memiliki hak eksekutorial apabila
A. Pemegang hak tanggungan telah memperoleh Sertifikat Kredit dari Debitor dan Sertifikat Tanah
B. Pemegang hak tanggungan telah memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Pernyataan dari Debitor untuk melelang tanah
C. Pemegang hak tanggungan telah memperoleh Akta Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dan Sertifikat Tanah
D. Pemegang hak tanggungan telah memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Tanah
70 Manakah di antara peristiwa di bawah ini yang tidak membatalkan suatu perjanjian arbitrase?
A. Meninggalnya salah satu pihak
B. Para pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, novasi (pembaharuan utang), dan insolvensi
C. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase
tersebut
D. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok
71 Manakah di bawah ini yang membedakan dalam pembuktian antara hukum pidana dan hukum perdata?
A. Hukum pidana bersifat formal dan keyakinan hakim, sedangkan dalam hukum Perdata berdasarkan keyakinan hakim
B. Hukum pidana bersifat material dan keyakinan hakim, sedangkan dalam hukum Perdata bersifat formal
C. Hukum pidana pembuktiannya bersifat sakral sedangkan dalam hukum perdata bersifat material
D. Hukum pidana bersifat formal dan berdasarkan keinginan jaksa dan keyakinan hakim, sedangkan dalam hukum Perdata bersifat formal
72 Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk
menerapkan standar GCG yang juga sudah menjadi tuntutan internasional. Melihat berbagai kondisi di bawah ini, kondisi manakah yang
paling tepat menggambarkan tingkatan aplikasi GCG rata-rata perusahaan di Indonesia?
A. Prinsip GCG sudah menjadi kultur kerja di banyak perusahaan di Indonesia
B. Prinsip tertulis GCG sudah banyak dimiliki oleh banyak perusahaan di Indonesia
C. Prinsip GCG dibuat untuk memenuhi syarat-syarat regulasi pemerintah agar tidak terkena sanksi
D. GCG sudah mampu memperbaiki kualitas laporan-laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan
73 Teori korporasi akan mempengaruhi struktur corporate governance yang dianut oleh suatu negara. Pernyataan berikut ini yang paling benar:
A.
B.
C.
D.

Stewardship theory akan cenderung membentuk struktur two-tier system
Agency theory akan cenderung membentuk struktur one-tier system- No Duality
Stewardship theory akan cenderung membentuk struktur one-tier system-CEO duality
Agency theory akan cenderung membentuk struktur one-tier system-CEO Duality

74 Dalam menjalankan usaha dan pengambilan keputusan perubahan strategi usaha, Direksi sering menghadapi transaksi yang mengandung
benturan kepentingan. Atas peristiwa tersebut, maka
A. Transaksi mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan Komisaris Independen, dan perubahan strategi usaha harus
mendapat persetujuan di RUPS
B. Transaksi mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan pemegang saham, sedangkan perubahan strategi usaha
tidak perlu
C. Perubahan strategi usaha harus mendapat persetujuan pemegang saham
D. Perubahan strategi usaha harus mendapat persetujuan di RUPS, namun Komisaris Independen tidak perlu ikut menyetujui transaksi
benturan kepentingan
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75 Manakah di antara peristiwa di bawah ini yang tidak membatalkan suatu perjanjian arbitrase?
A. Meninggalnya salah satu pihak
B. Para pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, novasi (pembaharuan utang), dan insolvensi
C. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase
tersebut
D. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok
76 Manakah di bawah ini yang membedakan dalam pembuktian antara hukum pidana dan hukum perdata?
A. Hukum pidana bersifat formal dan keyakinan hakim, sedangkan dalam hukum Perdata berdasarkan keyakinan hakim
B. Hukum pidana bersifat material dan keyakinan hakim, sedangkan dalam hukum Perdata bersifat formal
C. Hukum pidana pembuktiannya bersifat sakral sedangkan dalam hukum perdata bersifat material
D. Hukum pidana bersifat formal dan berdasarkan keinginan jaksa dan keyakinan hakim, sedangkan dalam hukum Perdata bersifat formal

77 Menurut Pasal 5 UU Hak Tanggungan suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin
pelunasan lebih dari satu utang. Bagaimana penentuan peringkat hak tanggungan atas lebih dari satu Hak tanggungan dalam hal kedua
tanggungan hak tersebut didaftar pada tanggal yang sama?
A. Menurut peringkat jumlah utang, dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan
B. Menurut keinginan kreditur pada saat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan
C. Menurut kesanggupan debitur, dan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan
D. Menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan
78 Pilih salah satu yang bukan merupakan unsur-unsur yang dianggap melakukan praktik monopoli!
A. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha
B. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga pemasaran barang atau jasa terpusat
C. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu
D. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum
79 Bagaimanakah tanggung jawab suatu perseroan terbatas yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum?
A. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua pendiri serta
semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut
B. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut
C. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut
D. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri tetapi boleh dilakukan oleh semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut
80 PT. Cipta Adhi Karya membangun gedung yang dananya berasal dari pinjaman sebesar Rp20 Miliar dengan suku bunga tetap sebesar 12%
pertahun dengan masa pinjaman selama 5 (lima) tahun. Pembangunan gedung dilakukan selama 3 (tiga) tahun.
Harga perolehan gedung sebagai dasar penghitungan penyusutan:
A. Rp 13,6 Miliar
B. Rp 16 Miliar
C. Rp 17,2 Miliar
D. Rp 27,2 Miliar
81 Angelina adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT. Siang Malam dengan gaji sebulan sebesar Rp 2,5
Juta. Angelina membayar iuran pensiun sebesar
Rp 50 Ribu. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda setempat bahwa suaminya
lumpuh dan tidak mempunyai penghasilan apapun. PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dari Angelina adalah sebesar
A.
B.
C.
D.

Rp 48.000
Rp 44.750
Rp 89.500
Rp 50.250

82 Berdasarkan ketentuan PPh yang berlaku, pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk PT akan
dikoreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar apabila mengikuti salah satu dari kondisi sebagai berikut
A.
B.
C.
D.

Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain
Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman sebagian besar telah disetor
Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi
Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya
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83 Ny. Christina Tan memiliki rumah dan ruko yang letaknya terpisah di jalan Mangga Besar, Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut :
Rumah : NJOP bumi Rp1.872.500.000
NJOP bangunan Rp 454.800.000
Ruko : NJOP bumi Rp2.302.500.000
NJOP bangunan Rp 733.200.000
NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000
Dasar pengenaan PBB atas rumah di atas adalah
A. Rp2.327.300.000
B. Rp2.317.300.000
C. Rp2.377.300.000
D. Rp2.417.300.000
84 Aerospace Inc. merupakan perusahaan penerbangan komersial, yang berkedudukan di Belanda. Pesawat yang dimilikinya mengalami
kerusakan di Thailand. Pesawat tersebut dikirimkan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan perbaikan oleh PT. Space Engineering.
Perbaikan tersebut dilakukan di Indonesia. Segera setelah selesai, pesawat tersebut kembali ke Thailand. Berikut merupakan pernyataan
yang tepat atas perlakuan PPN terkait perbaikan pesawat tersebut:
A. PT. Space Engineering tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak karena jasa tersebut merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN sebagaimana
diatur dalam PP No. 144 Tahun 2000
B. PT. Space Engineering tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak karena bukan merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak
C. PT. Space Engineering mengeluarkan Faktur Pajak dengan tarif 0%
D. PT. Space Engineering mengeluarkan Faktur Pajak dengan tarif 10%
85 PT. Ratu menerima pinjaman dari bank rata–rata per bulan sebesar Rp150 juta dan memiliki deposito di bank rata–rata per bulan sebesar
Rp40 juta. Tingkat bunga pinjaman sebesar 15% per tahun. Besarnya biaya bunga yang dapat dikurangkan per bulan adalah sebesar
A.
B.
C.
D.

Rp 2.750.000
Rp 500.000
Rp 1.875.000
Rp 1.375.000

86 Mana yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta menurut UU HAKI pada pasal 14?
A. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali
apabila Hak Cipta itu dinyatakan tidak dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan
B. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
C. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali
apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu
sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
D. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis
lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
87 Jangka waktu merek untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah
A. 25 (dua puluh lima) tahun
B. 20 (dua puluh) tahun
C. 10 (sepuluh) tahun
D. 15 (lima belas) tahun
88 Pilih salah satu yang bukan merupakan unsur-unsur yang dianggap melakukan praktik monopoli!
A. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha
B. Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga pemasaran barang atau jasa terpusat
C. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu
D. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum
89 Bagaimanakah tanggung jawab suatu perseroan terbatas yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum?
A. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua pendiri serta
semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut
B. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut
C. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut
D. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri tetapi boleh dilakukan oleh semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut
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90 Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain
kepada Direktur Jenderal Pajak adalah Wajib Pajak yang dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena dalam tahun pajak
berjalan:
A. Mengalami kerugian fiskal karena baru berdiri dan masih dalam tahap investasi
B. Mempunyai kompensasi kerugian fiskal
C. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang
D. Seluruh jawaban di atas benar
91 Berakhirnya persekutuan perdata yang diatur dalam pasal Ps. 1646-1652 KUHPerdata. Manakah kejadian yang tidak mengakibatkan
berakhirnya persekutuan?
A. Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu
B. Musnahnya benda yang menjadi obyek persekutuan dan selesainya perbuatan yang menjadi bentuk persekutuan
C. Belum melampaui waktu yang telah diperjanjikan
D. Kematian salah satu sekutu, adanya pengampunan atau dinyatakan kepailitan terhadap salah satu sekutu
92 Bagaimanakah tanggung jawab suatu perseroan terbatas yang belum memperoleh pengesahan sebagai badan hukum?
A. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua pendiri serta
semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut
B. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut
C. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut
D. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri tetapi boleh dilakukan oleh semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut
93 Wajib Pajak Dalam Negeri PT. Grey memiliki penghasilan di luar usaha sebagai berikut:
1. Penghasilan bunga deposito dari bank di luar negeri sebesar Rp 50 Juta
2. Penghasilan bunga deposito dari bank di Indonesia sebesar Rp 75 Juta
3. Penghasilan royalti dari perusahaan Indonesia Rp 10 Juta
4. Penghasilan royalti dari perusahaan asing Rp 15 Juta
Berdasarkan informasi di atas, besarnya objek pajak yang akan digunakan perusahaan untuk menghitung PPh Badan adalah sebesar
A. 1 dan 3
B. 3 dan 4
C. 2, 3 dan 4
D. 1, 2, 3 dan 4
94 Berdasarkan ketentuan PPh yang berlaku, pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk PT akan
dikoreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar apabila mengikuti salah satu dari kondisi sebagai berikut
A.
B.
C.
D.

Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain
Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman sebagian besar telah disetor
Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi
Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya

95 Pada tanggal 25 Agustus 2008, KPP Tangerang melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PPN untuk masa pajak Januari sampai
dengan Desember 2007 dari PT. Central. Pada saat berlangsungnya pemeriksaan, Pihak pemeriksa menemukan adanya Faktur Pajak Masukan
bulan Juli 2007 yang belum pernah dikreditkan dan dilaporkan atas pembelian mesin pabrik. Bagaimana perlakuan atas pajak masukan yang
belum pernah dikreditkan tersebut?
A. Dapat dikreditkan melalui Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak
B. Dapat dikreditkan melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007
C. Tidak dapat dikreditkan karena ditemukan dalam pemeriksaan
D. Tidak dapat dikreditkan karena telah melampaui Tahun Buku
96 PT. Berapi mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas sengketa perpajakan dengan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan sengketa
tersebut Pengadilan Pajak telah memutus sengketa pajak yang isinya MENOLAK permohonan banding PT. Berapi. 4 (empat) bulan kemudian,
PT. Berapi menemukan bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di
Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. PT. Berapi dapat mengajukan upaya hukum yaitu
A.
B.
C.
D.

Mengajukan banding ulang atas kasus tersebut ke Pengadilan Pajak
Mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
Mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Pajak
Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
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97 Sarbanas Oxley Act (SOA) adalah Undang-Undang yang ditetapkan oleh Kongres Amerika Serikat pada 30 Juli 2002 menyangkut salah satu
syarat untuk perusahaan yang akan listing di New York Stock Exchange (NYSE). Dalam Section 404 diatur mengenai Internal Control Attest.
Manakah pernyataan yang benar mengenai Entity Level Control terkait dengan seksi ini?
A. Pengendalian yang di dalam proses dan system untuk memulai, mencatat, melaksanakan dan melaporkan transaksi yang telah dilakukan
B. Pengendalian yang dilakukan pimpinan puncak, termasuk etika bisnis dan komitmen mereka untuk tatakelola perusahaan
C. Pengendalian atas aplikasi dan system pemeliharaan perangkat lunak dan keamanan akses dalam program aplikasi dan data perusahaan
D. Semua pernyataan tersebut adalah benar
98 Siklus ekonomi berada dalam keadaan resesi jika
A. Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negatif
B. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dalam beberapa triwulan berturut - turut
C. Terjadi deflasi
D. Ekonomi mengalami kelesuan
99 Manakah di bawah ini yang merupakan persyaratan agar pengurangan modal yang dimuat dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas
dapat memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM?
A. Perseroan telah memberitahukan pengurangan modal tersebut kepada para kreditur dan mengumumkannya pada surat kabar paling
lambat 7 hari setelah RUPS
B. Tidak terdapat keberatan dari para kreditur yang disampaikan kepada Perseroan dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman
C. Perseroan telah memberikan jawaban tertulis atas keberatan dari kreditur terhadap pengurangan modal dalam jangka waktu 30 hari sejak
diterimanya keberatan
D. Keputusan RUPS yang menyetujui pengurangan modal telah memenuhi persyaratan korum kehadiran dan persetujuan yang ditentukan
Undang-undang Perseroan Terbatas
100 Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain
kepada Direktur Jenderal Pajak adalah Wajib Pajak yang dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena dalam tahun pajak
berjalan:
A. Mengalami kerugian fiskal karena baru berdiri dan masih dalam tahap investasi
B. Mempunyai kompensasi kerugian fiskal
C. Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang
D. Seluruh jawaban di atas benar
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