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UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KISI-KISI SOAL PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran
Kode : 6045
Alokasi Waktu : 18 jam

No. Standar Kompetensi Lulusan Kemampuan yang Diuji

1 Menggunakan peralatan kantor Menggunakan peralatan kantor
(komputer/mesin tik elektronik) untuk mengetik
kecepaan sesuai penggunaan keybording
dengan tepat
Mencapai kecepatan 150 epm dan
ketelitian 98% dalam bahasa Indonesia
dengan menggunakan komputer/ mesin tik
elektronik
Menggunakan aplikasi MS Word untuk
pengetikan naskah
Menggunakan jaringan internet/surat
kabar/majalah untuk mencari informasi
yang diperlukan perusahaan/organisasi
(menampilkan dan menyimpan inforrnasi
dari situs yang tepat/sesuai dengan yang
diminta, Informasi diedit, dicetak dan
disajikan, Informasi dikirim melalui email
ke alamat yang dituju/disajikan dalam
bentuk ketikan naskah)

2 Melakukan komunikasi melalui
telepon

Menerapkan etika berkomunikasi (sikap,
etika dan intonasi yang sopan dan ramah)
Menjawab panggilan secara cepat, jelas
dan ramah sesuai standar operasional
prosedur perusahaan
Mencatat pesan telepon masuk dengan
tulisan stenografi di atas block note
Melakukan penulisan pesan pada LPT
dalam bahasa Inggris/Bahasa Indonesia
sesuai dengan ejaan penulisan yang benar
Menggunakan alat/sarana kantor (pesawat
telepon) secara tepat

3 Melakukan korespondensi Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris

Mengetik konsep surat bisnis dengan
memperhatikan tanda-tanda koreksi dalam
bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai
bentuk yang diminta
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Mengetik amplop dan melipat surat sesuai
dengan standar lipatan surat
Mencetak surat/dokumen sesuai dengan
instruksi dan kebutuhan

4 Memproses surat/dokumen Mengidentifikasi surat masuk/surat keluar
yang bersifat penting dan rahasia
Mencatat surat masuk dan keluar sesuai
dengan sistem pola lama atau pola baru

5 Mengimplementasikan sistem
kearsipan

Menyimpan dokumen dengan
memperhatikan status dokumen yang akan
disimpan
Menyimpan dokumen pada ordner atau
filing kabinet sesuai dengan sistem
kronologis masalah

6 Melaksanakan penanganan
perjalanan bisnis

Menyusun agenda pimpinan/perjalanan
dinas berdasarkan data yang telah
disediakan
Menyusun perkiraan biaya perjalanan
dengan aplikasi MS Excel sesuai data yang
tersedia

7 Membukukan mutasi dan selisih dana
kas kecil

Mengidentifikasi sistem pembukuan
keuangan sesuai dengan prosedur
perusahaan
Mencatat setiap transaksi keuangan sesuai
bukti yang ada pada kas kecil.
Membuat laporan keuangan dengan aplikasi
MS Excel berdasaran bukti  transaksi tanggal
penerimaan atau pengeluaran secara
kronologis

8 Membuat catatan hasil
pertemuan/rapat

Menyusun laporan hasil kegiatan/rapat
sesuai skenario, dan membuat kesimpulan
hasil rapat (notula).

9 Mengoperasikan aplikasi presentasi Memilih judul presentasi dari salah satu
judul yang telah ditentukan
Membuat bahan presentasi berupa slide
Powerpoint (tayangan dan print out)


