
Latihan Soal Ujian Advokat Perdata 

1. Tata cara pengajuan gugatan tertulis 
dalam:

a. Pasal 118 HIR/142 RBg

b. Pasal 122 HIR/ 144 RBg

c. Pasal 123 HIR/ 142 RBg

d. Pasal 118 HIR/ 143 RBg

2. Pengajuan  Gugatan  yang  lebih  dari 
seorang  Tergugat  harus  di  ajukan  ke 
Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya 
meliputi tempat tinggal:

a. Salahsatu Tergugat

b. Dimana barang sengketa tidak bergerak 
berada 

c. Tergugat yang tempat tinggalnya lebih 
dekat dengan Penggugat

d. Tergugat Pertama

3. Tergugat  berhak  untuk  mengajukan 
gugatan  balasan  atau  gugatan  dalam 
Rekonvensi, jika:

a. Penggugat  dalam  konvensi  bertindak 
dalam kualitas hal tertentu, dan ada hal 
yang belum diselesaikan dalam kualitas 
hal  tersebut sehingga gugatan balasan 
ditujukan kepada diri pribadi Penggugat

b. Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa 
Tergugat tidak mempunyai kewenangan 
mengadili

c. Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan 
tidak  mempunyai  kewenangan 
mengadili

d. Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan 
tidak  mempunyai  kewenangan  mutlak 
untuk mengadili perkara tersebut.

4. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara  yang  sedang  berlangsung  dan 
menggabungkan  diri  dengan  salahsatu 
pihak dalam perkara, disebut:

a. Voeging 

b. Tussenkomst

c. Intervensi

d. Vrijwaring

5. Tussenkomst adalah:

a. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara  yang  sedang  berlangsung 
menggabungkan  diri  dengan  salahsatu 
pihak dalam perkara

b. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara yang sedang berlangsung tidak 
memihak  kepada  pihak  Tergugat 
ataupun  pihak  Penggugat,  untuk 
membela haknya sendiri

c. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara  yang  sedang  berlangsung, 
karena di tarik oleh pihak Tergugat

d. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara  yang  sedang  berlangsung 
karena di tarik oleh pihak Penggugat

6. Vrijwaring adalah:

a. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara  yang  sedang  berlangsung 
menggabungkan  diri  dengan  salahsatu 
pihak dalam perkara
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b. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara yang sedang berlangsung tidak 
memihak  kepada  pihak  Tergugat 
ataupun pihak Penggugat

c. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara  yang  sedang  berlangsung 
karena di tarik oleh pihak Tergugat

d. Masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara  yang  sedang  berlangsung 
karena di tarik oleh pihak Penggugat

7. Pihak  ketiga  yang  merasa  sebagai 
Pemilik  dari  barang  yang  sedang  di 
sengketakan di Pengadilan Negeri,  dan dia 
ingin  membela  haknya,  maka  ia  dapat 
masuk dalam perkara tersebut yang sedang 
berjalan,  hal  ini  dalam  praktek  Peradilan 
disebut?

a. Tussenkomst

b. Derden Verzet

c. Intervensi

d. Vrijwaring

8. Testimonium de auditu adalah:

a. Keterangan  yang  bersumber  dari 
pengalaman  pribadi  saksi  atas  suatu 
kejadian  atau  peristiwa  yang 
disengketakan

b. Keterangan  yang  saksi  peroleh  dari 
oranglain

c. Keterangan  yang  bersumber  dari 
peenglihatan  atau  pendengaran  saksi 
secara  langsung  atas  suatu  kejadian 
atau peristiwa yang di sengketakan

d. Jawaban a dan c benar

9. Hakim  akan  memberikan  suatu  putusan 
yang  menyatakan  bahwa  gugatan 
dinyatakan  tidak  dapat  diterima  (niet  
onvankelijke verklaard) jika :

a. Penggugat  tidak  mampu membuktikan 
dalil gugatannya

b. Gugatan yang di ajukan Penggugat salah 
alamat (error in persona) 

c. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur 
dan tidak jelas (obscuur libel)

d. Jawaban b dan c benar

10. Tahapan  pelaksanaan  eksekusi  lelang 
meliputi:

a. Penetapan  sita  eksekusi-aanmaning-
berita  acara  sita  eksekusi-penetapan 
lelang-pengumuman lelang

b. Berita  acara  sita  eksekusi-penetapan 
sita eksekusi- aanmaning-pengumuman 
lelang- penetapan lelang

c. Aanmaning-  penetapan  sita  eksekusi- 
berita  acara  sita  eksekusi-  penetapan 
lelang- pengumuman lelang

d. Aanmaning-  penetapan  sita  eksekusi- 
berita  acara  sita  eksekusi- 
pengumuman lelang- penetapan lelang

11. Manakah  yang  merupakan  sifat  atau 
karakteristik dari putusan akta perdamaian?

a. Mempunyai  kekuatan  yang  sama 
dengan  putusan  yang  berkekuatan 
hukum tetap

b. Bersifat  eksekutorial
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c. Dapat  dilakukan  upaya  Banding  atau 
Kasasi

d. Jawaban a dan b benar

12. Eksepsi Kompetensi Relatif dapat diajukan:

a. Kapanpun, selama proses pemeriksaan 
di  pengadilan  tingkat  pertama  masih 
berlangsung

b. Harus  diajukan  bersama  dengan 
jawaban  pertama  terhadap  pokok 
perkara

c. Dapat  diajukan  dalam  pemeriksaan  di 
pengadilan tingkat Banding atau Kasasi

d. Jawaban a dan c benar

13. Putusan  yang  amar  putusannya  adalah 
menghukum  salah  satu  pihak  yang 
berperkara disebut:

a. Putusan konstitutif

b. Putusan deklaratoir

c. Putusan verstek

d. Putusan condemnatoir

14. Putusan uit voerbaar bij vooraad adalah:

a. Putusan  yang  telah  mempunyai 
kekuatan hukum tetap

b. Putusan  yang  meniadakan  atau 
menimbulkan suatu keadaan hukum

c. putusan yang bersifat menerangkan

d. Putusan  yang  dapat  dilaksanakan 
terlebih  dahulu,  meskipun  belum 
berkekuatan hukum tetap

15. Yang dimaksud dengan akta otentik adalah:

a. Akta yang dibuat oleh pegawai umum

b. Akta yang di buat di hadapan pegawai 
umum

c. Akta  yang  sengaja  dibuat  untuk 
pembuktian  oleh  para  pihak  tanpa 
bantuan dari seorang pejabat

d. Jawaban a dan b benar

16. Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden  Verzet) 
diajukan terhadap:

a. Penetapan sita jaminan

b. Penetapan sita eksekusi  

c.  Penetapan eksekusi

d. Jawaban a,b dan c benar

17. Gugatan  terdiri  dari  dua  bagian,  yaitu 
bagian  posita  dan  bagian  Petitum.  Yang 
dimaksud dengan Petitum adalah:

a. Bagian dari Gugatan yang memuat alas 
an berdasarkan keadaan

b. Bagian dari Gugatan yang memuat alas 
an berdasarkan hukum

c. Bagian dari Gugatan yang memuat hal-
hal  yang  diinginkan  atau  diminta 
Penggugat

d. Bagian dari Gugatan yang memaparkan 
mengenai dasar dari duduk perkara

18. Campur  tangan  pihak  ketiga  dalam  suatu 
perkara yang sedang berlangsung dan tidak 
memihak di sebut:

a. Intervensi
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b. Voeging

c. Derden Verzet

d. Vridjwaring

19. Berdasarkan prinsip  Process  Dolmatigheid,  
Hukum Acara Perdata memberikan peluang 
untuk dicabutnya suatu gugatan oleh pihak 
Penggugat,  dengan  syarat  bahwa 
pencabutan gugatan tersebut:

a. Dilakukan  oleh  Penggugat  secara 
sepihak,  asalkan  Tergugat  belum 
menyampaikan jawaban

b. Dilakukan  oleh  Penggugat  secara 
sepihak,  meskipun  Tergugat  telah 
menyampaikan jawabn

c. Dilakukan  oleh  Penggugat  atas 
persetujuan  Tergugat,  meskipun 
Tergugat  belum  menyampaikan 
jawaban

d. Dapat  dilakukan  oleh  Penggugat 
ataupun  Tergugat  meskipun  perkara 
yang  bersangkutan  sedang  dalam 
proses pemeriksaan

20. Eksepsi  mengenai  tidak  berwenangnya 
Pengadilan  Negeri  untuk  mengadili  suatu 
perkara Perdata berkaitan dengan wilayah 
disebut:

a. Eksepsi Kewenangan Absolut

b. Eksepsi delatoir

c. Eksepsi kompetensi relative

d. Eksepsi preemptoir

21. Sita  Revindicatoir  (Revindicatoir  Beslag) 
dapat dimintakan terhadap:

a. barang tidak bergerak milik pihak ketiga 
yang di kuasai Tergugat

b. barang tidak bergerak milik  Penggugat 
yang di kuasai oleh Tergugat

c. barang  bergerak  milik  Penggugat  yang 
dikuasai oleh Tergugat

d. barang bergerak milik pihak ketiga yang 
dikuasai oleh tergugat

22. Sita  Jaminan  (Conservatoir  Beslag)  dapat 
dimintakan terhadap:

a. barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak milik Tergugat

b. barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak milik Penggugat yang dikuasai 
oleh Tergugat

c. barang  bergerak  milik  Penggugat  yang 
dikuasai oleh Tergugat

d. barang tidak bergerak milik  Penggugat 
yang dikuasai oleh Tergugat

23. Yang dimaksud dengan  Judex  Facti  adalah 
Hakim tingkat:

a. Pengadilan Negeri

b. Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan 
Tinggi

c. Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi 
dan Makamah Agung

d. Jawaban a dan b benar

24. Putusan  yang  dibacakan  di  luar  hadirnya 
salah satu pihak disebut:

a. In Absentia
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b. Verzet

c. Verstek

d. Derden Verzet

25. Duplik diajukan pada saat:

a. setelah Gugatan di bacakan

b. setelah pembuktian

c. sebelum di bacakan Gugatan

d. setelah Replik

26. Replik di ajukan oleh:

a. Pihak Penggugat

b. Pihak Tergugat

c. Pihak ketiga

d. Jawab semua benar

27. Dalam suatu perkara Perdata dapat disertai 
oleh pihak ketiga dengan cara:

a. Intervensi dan vrijwaring

b. Voeging

c. Derden Verzet

d. Jawaban semua benar

28. Asas  ‘Res  judikata  proveretate  habituur’ 
maksudnya adalah;

a. Hukum harus di patuhi

b. Hakim harus mematuhi hukum

c. Hakim harus di hormati

d. Putusan  Hakim  harus  di  hormati  dan 
dilaksanakan walaupun salah

29. Sumpah decisoir adalah:

a. Sumpah penentu

b. Sumpah yang diajukan oleh salah satu 
pihak

c. Sumpah  yang  bertujuan  untuk 
mengakhiri sengketa

d. semua jawaban benar

30. Pada prinsipnya tidak semua Putusan dapat 
dipaksakan pelaksanaanya, kecuali: 

a. Putusan yang bersifat Condemnatoir

b. Putusan yang bersifat Constitutif 

c. Putusan yang bersifat Deklaratif

d. Putusan Hakim di Pengadilan
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