
Contoh soal WPPE 

1. Pemimpin satuan pemeriksa Bursa Efek wajib melaporkan secara langsung masalah – masalah 

material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota 

Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan, kepada: 

I. Menteri Keuangan 

II. Direksi Bursa Efek 

III. Dewan komisaris Bursa Efek 

IV. Bapepam 

 

a. I saja 

b. I, II, dan III saja 

c. II, III, dan IV saja 

d. I, II, III, dan IV 

 

2. Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak 

benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi yang benar tentang fakta material 

sehingga informasi dimaksud menjadi menyesatkan, maka pihak – pihak yang wajib bertanggung 

jawab baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, atas kerugian yang timbul adalah: 

I. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran. 

II. Direktur dan Komisaris emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. 

III. Penjamin Pelaksana emisi efek. 

IV. Profesi Penunjang Pasar Modal atau pihak lainnya yang memberikan pendapat atau 

keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran. 

 

a. I dan II saja 

b. III saja 

c. I, II, dan III saja 

d. I, II, III, dan IV 

 

3. Laba bersih per saham suatu perusahaan pada tahun lalu sebesar Rp 480,-. Dan mengeluarkan 

20% sebagai deviden. Tahun ini laba perusahaan meningkat 30%, kebijakan rasio pembayaran 

deviden tetap 20%. Berapa besarnya deviden per saham yang dapat anda harapkan atas laba 

tahun ini? 

a. Rp 125 

b. Rp 187 

c. Rp 144 

d. Rp 96 

 

 

 

 



4. Apakah hak - hak yang dimiliki oleh para pemegang saham biasa? 

I. Hak preemptive ( didahulukan ) 

II. Hak suara untuk menentukan deviden tahunan 

III. Hak suara untuk memilih dewan komisaris 

IV. Hak atas harta perusahaan setelah dikurangi hak para kreditur, apabila perusahaan harus 

dilikuidasi 

 

a. I, II 

b. III, IV 

c. I, II, III, IV 

d. II, III, IV 

 

5. Dalam periode harga – harga turun, semua pernyataan di bawah ini adalah benar, kecuali: 

                                                    LIFO                     FIFO 

a. Pajak                                     Tinggi                   Rendah 

b. Laba bersih                          Tinggi                   Rendah 

c. Harga pokok penjualan      Tinggi                   Rendah 

d. Modal Kerja                         Tinggi                   Rendah 

 

6. Seorang dianggap telah berpenampilan palsu seolah – olah aktif berdagang pada Bursa Efek 

apabila ia: 

a. Ambil bagian dalam transaksi semu yang tidak mengubah manfaat kepemilikan efek 

tersebut. 

b. Memberikan rekomendasi pembelian efek kepada lebih dari sepuluh orang klien. 

c. Berpartisipasi dalam penjaminan emisi efek dari suatu perusahaan. 

d. Melakukan transaksi efek untuk kepentingan rekening pribadi. 

 

7. Manakah di antara berikut ini yang dapat dianggap melanggar Kode Etik Asosiasi WPPE? 

I. Memberikan konfirmasi kepada nasabah lebih dari 24 jam sejak terjadinya transaksi 

II. Meminjamkan efek milik nasabah kepada pihak lain tanpa seizin nasabahnya. 

III. Memberikan rekomendasi atas Efek berdasarkan analisis pribadi terhadap saham 

tersebut. 

IV. Memberikan rekomendasi short selling kepada nasabahnya. 

 

a. I, dan II saja 

b. I, II, dan III saja 

c. IV saja 

d. I, II, dan IV saja 

 

 

 

 



8. Seorang WPPE memberikan rekomendasi kepada nasabahnya untuk melakukan short selling 

atas suatu saham berdasarkan informasi orang dalam yang dimilikinya dengan harapan dapat 

melakukan buy back pada saat harga saham tersebut turun. Manakah yang benar dari 

pernyataan berikut ini? 

a. Rekomendasi tersebut tidak melanggar peraturan / perundangan karena hanya merupakan 

salah satu siasat perdagangan saja. 

b. Rekomendasi tersebut tidak melanggat peraturan / perundangan sepanjang informasi 

tersebut terbukti benar. 

c. Rekomendasi tersebut melanggar peraturan / perundangan karena menggunakan informasi 

orang dalam. 

d. Rekomendasi tersebut melanggar peraturan / perundangan dengan alasan apapun. 

 

9. Laporan riset / analisis yang akan dipublikasikan harus memuat karakteristik sebagai berikut, 

kecuali: 

a. Tingkat kepastian atas hasil investasi yang akan didapatkan. 

b. Resiko inflasi 

c. Resiko usaha, keuangan, dan pasar. 

d. Semua jawaban diatas benar 

 

10. Manakah yang benar tentang izin perorangan di antara pernyataan berikut ini? 

I. Izin perorangan Wakil Perusahaan Efek dikeluarkan oleh Panitia Standar Profesi Pasar 

Modal 

II. Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Penjamin Emisi Efek dapat memberikan 

nasihat investasi asalkan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan 

kegiatannya di bidang efek serta tidak menerima imbalan tertentu untuk pemberian 

nasihat tersebut 

III. Orang – perorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek yang sudah 

berhenti bekerja pada sebuah Perusahaan Efek atau pindah kerja di Perusahaan Efek 

lain, wajib melaporkan hal tersebut kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 hari 

terhitung sejak yang bersangkutan berhenti bekerja atau pindah ke Perusahaan Efek 

lain. 

a. I dan II 

b. I dan III 

c. II dan III 

d. I, II, dan III 
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