
CONTOH

SOAL UJIAN TEORI KOMPETENSI KEJURUAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Petunjuk :  Jawablah  soal-soal  di  bawah  ini  dengan  memberi  tanda  silang 
huruf a, b, c, d, atau e pada lembar jawaban yang paling anda anggap benar!

1. Suatu proses menterjemahkan simbol-simbol oleh pihak penerima 
pesan disebut....
a. respone
b. feedback
c. encoding
d. decoding
e. receiving

2. Lampu lalulintas termasuk bentuk komunikasi....
a. langsung
b. tidak langsung
c. verbal
d. nonverbal
e. non formal

3. Bentuk media komunikasi yang lebih menitikberatkan pada 
hubungan antar manusia ( human relation ) adalah....
a. surat pribadi
b. telepon
c. pertemuan
d. wawancara
e. kunjungan 

4. Untuk melakukan hubungan telepon ke luar, seorang sekretaris 
harus mengetahui beberapa hal berikut, kecuali ....
a. nomor kode
b. nomor telepon
c. tarif dan biaya telepon
d. halaman kuning
e. buku telepon

5. Jika orang yang ditelepon tidak ada ditempat, maka kita akan 
meninggatkan pesan. Oleh penerima telepon, pesan tersebut 
sebaiknya dicatat dalam ....
a. block note
b. lpt
c. kertas folio bergaris
d. kertas hvs
e. kertas buram

6.Pengguna produk perusahaan secara terus menerus di sebut .....
a.kolega
b.rekan
c.produsen
d.pelanggan
e.pembeli

7. Melayani pelanggan usia lanjut perlu kesabaran dan perhatian 
yang lebih karena pelanggan . Tipe ini memiliki ciri....
a.menyukai hal-hal yang bersifat rmantis dan memilih-milih 

barang
b.sering menanyakan barang yang ketinggalan aman dan tidak 

mudah di rayu
c.boros dan mudah terpengaruh bujukan  pelayanan
d.keinginan tidak konsisten dan boros
e.tidak sabar dalam memilih barang dan mudah di rayu
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8. Salah satu cara agar menimbulkan kesan positif dan menarik di 
depan kolega dan pelanggan adalah .....
a. berpenampilan berbeda dengan kolega
b. berpenampilan bersih dan rapi
c. menggunakan baju dengan banyak aksesoris
d. berpenampilan lebih dengan bahan baju berkualitas tinggi
e. berpenampilan trendi dengan memakai baju yang modenya 

sedang   in
9. Mematuhi etiket yang berlaku di tempat kerja akan 

mengakibatkan ....
a.suasana kejra yang kaku
b.memperjelas kedudukan karyawan dan pimpinan
c.karyawan semakin menghormati pimpinan
d.meningkatkan produktifitas kerja
e.karyawan akan menjadi lebih disiplin dan takut melakukan 

pelanggaran 

10. Jika anggota tim yang ragu terhadap kemapuan diri sendiri 
dalam menyelesaikan masalah.Tindakan terbaik yang harus 
dilakukan adalah ....
a. membantu dan memberi motivasi
b. meminta anggota tersebut untuk mengundurkan diri
c. menggantinya dengan orang lain yang lebih kompeten
d. mengeluarkannya dari anggota tim
e. melaporkan kepada ketua tim

11. Untuk membuat banyak surat dengan isi yang sama dengan 
tujuan berbeda yang tepat menggunakan fasilitas ....
a. print screen
b. mail merge
c. header and footer
d. envelope and letter
e. label

12. Untuk mengoperasikan presentasi yang telah dibuat, setelah 
mengklik view pilih ....
a. slide show
b. animation show
c. view show
d. effect show
e. play

13. Setiap  surat  atau  dokumen  harus  ditangani  dengan  tepat. 
Prosedur  pengurusan  surat  masuk  dalam  system  kartu  kendali 
adalah …. 
a. penerimaan,  pencatatan,  pengendalian,  pengolahan, 

penyimpanan
b. penerimaan,  pencatatan,  pengarahan,  pengendalian, 

penyortiran 
c. penerimaan, pencatatan, pengetikan, pengarahan, pengolahan 
d. penyortiran,  penggandaan,  pengendalian,  pengolahan, 

pencatatan
e. penerimaan,  penyortiran,  pengolahan,  pengiriman,  dan 

penyimpanan

14. Tanggal 22 Pebruari 2011, Ayu Wulandari selaku staff PT 
Usaha Taruna menerima Surat dari PT Harapan Makmur. Surat 
tersebut telah dikirim  lima hari sebelumnya. Oleh Ayu 
Wulandari staff PT Usaha Taruna. Pada kolom tanggal surat 
dalam buku agenda, Ayu Wulandari mencatat ….
a. 17 Pebruari 2011
b. 19 Pebruari 2011
c. 22 Pebruari 2011
d. 27 Pebruari 2011
e. 28 Pebruari 2011
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15. Untuk surat masuk yang memerlukan tindak lanjut, pimpinan 
menuliskan petunjuk / instruksi pada ….

a. buku agenda
b. kartu kendali
c. surat pengantar
d. lembar tunjuk silang
e. lembar disposisi

16. Untuk mempermudah dalam pelacakan kembali, maka penanganaan 
dan pendistribusian surat atau dokumen yang paling tepat 
menggunakan ….

a.buku korespondens
b.buku registrasi
c.kartu tunjuk silang
d.lembar pengantar
e.kartu kendali

17. Sejenis mesin pengganda yang dapat menyalin ulang 
kembali, kondisi atau keadaan fisik melalui pembuatan master 
dengan cara merekam, adalah mesin ….

a. spirit duplicator
b. risograph
c. scanner
d. offset
e. fotokopi

18. Mesin  pengganda  dokumen  yang  digunakan  oleh  administrasi 
kantor dalam melakukan pekerjaan penanganan dokumen, adalah 
mesin ….

a. stensil
b. fotokopi
c. offset
d. risograph
e. printer

19. Bagian  mesin  stensil  yang  digunakan  untuk  menggerakkan 
mesin, dengan cara memutar searah jarum jam disebut ….

a. handle/engkol
b. counter
c. silinder
d. rol
e. screen

20. Pada  mesin  fotokopi,  tombol  yang  digunakan  untuk 
memperbesar hasil kopian adalah ….
a. fullsize
b. reduction
c. enlargement
d. zoom
e. start

21. Dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari 
sumbernya seperti penelitian, laporan, disertasi, kertas kerja 
disebut dokumen....
a. sekunder
b. tersier
c. primer
d. statis
e. dinamis
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22. Bentuk surat dengan ciri letak tanggal berada di sebelah 
kanan, tanda tangan berada di sebelah kanan , dan alinea baru 
masuk 5 spasi, serta tulisan lampiran ada di paling bawah 
setelah tanda tangan adalah surat bentuk ....
a. block
b. indented
c. full block
d. semi bock
e. official

23. Hal yang paling penting dan perlu diperhatikan dalam pembuatan 
surat undangan selain bagian-bagian surat adalah ....
a. kualitas kertas
b. bahasa surat
c. warna kertas
d. cara mencetak
e. bentuk huruf

24.Tempat penataan dokumen dengan system abjad, diperlukan folder 
paling sedikit sejumlah …buah. 
a. 12 
b. 24 
c. 26
d. 30 
e. 36 

25. Penyimpanan dan penemuan kembali arsip perusahaan 
berdasarkan wilayah asal / tujuan, disebut ….
a. alphabetic filing system
b. subject filing system
c. numeric filing system
d. geographic filing system
e. chronological filing system

26. Untuk perusahaan yang mengimplementasikan kearsipan system 
tanggal, minimal menyediakan guide sejumlah …buah.

a. 10 
b. 12 
c. 16 
d. 24 
e. 26 

27. Untuk penyimpanan arsip dengan system subyek, diperlukan 
folder sejumlah ….
a. pembagian masalah utama
b. pembagian masalah
c. pembagian submasalah
d. daftar klasifikasi
e. kartu indeks

28. Untuk memelihara arsip statis agar tidak terkena 
jamur/hama, dapat dilakukan pemeliharaan berupa ….
a. duplikasi
b. fumigasi
c. penyusutan
d. membuat salinan arsip
e. pemasangan detector

29. Tujuan dari kegiatan penyusutan arsip adalah ….
a. ketertiban penataan arsip
b. melakukan penilaian arsip
c. memudahkan inventarisasi arsip
d. pengecekan arsip secara periodic
e. mengurangi jumlah arsip
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30. Efisiensi dan efektifitas pengeloaan arsip
Kain penyaring (silk screen) harus dibersihkan dengan bensin. Hal 
tersebut merupakan pemeliharaan mesin ….

a. stensil 
b. facsimile
c. fotokopi
d. risograph
e. scanner

31. Yang termasuk persiapan akomodasi  adalah : ....
a. menentukan acara rapat
b. menyiapkan daftar hadir
c. menyiapkan hotel
d. lokasi kegiatan
e. waktu kegiatan

32. Pengaturan tempat duduk dalam mempersiapkan rapat harus 
disesuaikan dengan ....
a. susunan acara
b. peralatan soud system yang dipakai
c. bentuk ruangan
d. lampu penerang
e. organisasi

33. Untuk menghasilkan media audio yang baik dan maksimal dalam 
penyelenggaraan rapat, maka dibutuhkan peralatan :
a. Over head projector
b.  LCD projector
c. Video shooting
d. Handy cam
e. Sound system

34. Rapat ini melibatkan seluruh anggota untuk saling berperan 
dalam proses bekerja guna mencapai hasil. Rapat yang dimaksud 
adalah rapat....
a. akbar
b. penjelasan
c. perundingan
d. pemecahan masalah
e. koordinasi

35. Perbedaan antara Notula dengan Rangkuman terletak 
pada .....
a. notula berisi ringkasan
b. rangkuman lebih komplit
c. notula mencatat apa adanya dalam rapat
d. rangkuman mencatat apa adanya 
e. notula berisi rangkuman

36. Yang dimaksud dengan perjalanan bisnis adalah ....
a. perjalanan seorang pegawai dari kantor ke tempat tujuan
b. perjalanan  seorang  pegawai  dari  kantor  ke  tempat  tujuan 
tugas

c. perjalanan sorang pegawai ke tempat tugas sampai ke kantor 
lagi

d. perjalanan  seorang  pegawai  ke  tempat  tugas,  ke  kantor 
sampai ke rumah lagi

e. semuanya benar

37. Dokumen administrasi perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh 
kantor imigrasi adalah ....
a. paspor
b. visa
c. fiskal
d. yellow card
e. surat tugas
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38. Dana kas kecil yang setiap bulannya diberikan dalam jumlah 
tertentu secara tetap sistim pengisian data seperti ini 
disebut ....
a. imprest
b. fluktuasi
c. rutin
d. buku besar
e. tebelaris

39. Tahap pertama dalam jadwal kegiatan pimpinan adalah ....
a.merekap kegiatan pimpinan
b.menyusun kegiatan mingguan pimpinan
c.menyusun jadwal kegiatan harian pimpinan
d.menyusun jadwal bulanan
e.menyusun jadwal pimpinan

40. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material 
adalah....
a. buku petunjuk penggunaan alat
b. rambu-rambu
c. isyarat bahaya
d. baju kerja
e. himbauan-himbauan
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