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UJIAN TENGAH SEMESTER 

Mata Kuliah  : Etika Profesi dan Pengembangan Diri 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Widya Parimita, SE., M.PA. 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Studi Kasus: Hubungan pribadi vs Nilai-nilai etika 

Pawan mengejar MBA dan berbagi kamar dengan Anda di asrama pribadi. Dia 

putus asa membutuhkan pekerjaan setelah menyelesaikan studinya karena pinjaman 

pendidikan dan ekonomi lemah Latar Belakang. Dalam dua semester terakhir, dia tidak 

bisa mendapatkan nilai bagus karena sakit parah. Pada semester saat ini dia harus 

mendapatkan nilai bagus dengan biaya berapa pun untuk memenuhi kriteria minimum 

untuk penempatan. Beberapa hari sebelum ujian akhir semester, dia mendatangi Anda dan 

meminta uang. Dia adalah stres dan gugup. Dia memberi tahu Anda tentang rencananya 

untuk membeli kertas semester untuk menyelesaikan ujian dan meyakinkan Anda untuk 

hal yang sama dengan memberikan referensi tentang kesehatannya yang buruk, status 

keluarga dan pinjaman pendidikannya. 

1. Dalam keadaan seperti itu, apakah benar meminjamkan uang kepadanya? 

a. Identifikasi dilema moral yang Anda hadapi. 

b. Analisis peran dan tugas Anda sebagai teman, juga sarankan tindakan Anda. 
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Studi Kasus : Pembangunan vs Lingkungan dan Hak asasi Manusia 

Anda adalah Managing Director Metro Rail Corporation (MRC) kota metropolitan 

dan Anda telah menerima pesanan dan dana untuk pembangunan jalur metro dan parkir 

ruang di daerah berhutan lebat di kota dengan rumah-rumah beberapa keluarga kurang 

mampu sebagai baik di dalamnya. Untuk pembangunannya, hutan harus ditebang dan 

keluarga harus dipindahkan ke suatu tempat tempat lain. Penduduk setempat telah memulai 

protes setelah mengetahui tentang perintah tersebut. 

 Mereka sangat mengamuk karena menebang ribuan pohon dan keluarga yang 

terkena dampak juga bergabung dengan mereka karena hutan menyimpan nilai emosional 

bagi mereka. 

2. Disisi lain, Menteri yang langsung mengontrol MRC menekan Anda untuk segera 

memulai proses penebangan. Anda tahu bahwa melawan perintahnya akan berakibat 

serius. 

a. Masalah etika apa yang terlibat dan pilihan yang tersedia bagi Anda dalam situasi 

seperti itu? 

b. Juga, sarankan tindakan yang ingin Anda ikuti. 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Etika Profesi dan Pengembangan Diri 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Widya Parimita, SE., M.PA. 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Buatlah sinopsis bibliography dari sebuah buku, novel ataupun film yang berkaitan 

dengan pengembangan diri, kecerdasan emosional, self efficacy, self esteem, growth 

mindset, serta beberapa aspek sesuai dengan materi yang telah dipelajari.  

2. Waktu pengerjaan selama 1 minggu dan dikumpulkan via Google Classroom. 

3. Sinopsis dibuat dalam bentuk paper dengan format sebagai berikut :  

a. BAB I SINOPSIS 

b. BAB II PEMBAHASAN 

Kajian Pustaka (minimal 5 referensi) 

Pembahasan 

- deskripsikan perasaan Anda setelah membaca bibliography lalu 

- kaitkan dengan referensi 

- pembelajaran yang Anda dapatkan dari bibliography 

c. DAFTAR PUSTAKA 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Sumber Daya Manusia 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Christian Wiradendi Wolor, SE., MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Jelaskan menurut anda fungsi dari interview kandidat pelamar kerja ? Dan bagaimana 

anda memutuskan untuk memilih satu dari beberapa kandidat ? 

2. Jelaskan fungsi penilaian kinerja bagi karyawan dan perusahaan ? 

3. Jelaskan menurut anda manakah yang lebih efektif merekrut karyawan dari dalam 

atau dari luar perusahaan ? 

4. Jelaskan apa dan fungsi job analysis bagi perusahaan ? 

5. Bagaimana penerapan pelatihan bagi karyawan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan dimasa pandemic covid-19 ? 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Sumber Daya Manusia 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Christian Wiradendi Wolor, SE., MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Petunjuk : 

1. Project dikerjakan dalam waktu seminggu (tepat waktu). 

2. Kerjakan semua project. 

3. Kumpulkan dalam bentuk PDF. (Jika anda ingin menambahkan PPT, E-flyer, PDF, 

Video, dll) dalam mendukung rancangan kerja anda diperbolehkan. 

 

Soal : 

1. Buatlah proposal rancangan kerja anda berupa mekanisme dan teknis terkait dengan 

Keselamatan dan Kesehatan Karyawan terutama dimasa pandemic covid-19 supaya 

tetap optimal dalam bekerja. Rancangan kerja ini akan anda usulkan pada rapat 

pimpinan. 

2. Buatlah proposal rancangan kerja anda terkait dengan cara anda mempertahankan 

karyawan yang berprestasi dan mengatasi permasalahan karir karyawan (career 

path). Rancangan kerja ini akan anda usulkan pada rapat pimpinan.  
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Ratu Amilia Avianti, M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

 Naskah Soal 

 

Jumlah soal 17 

Jawablah setiap soal pada … dengan tepat. 

 

1. Karangan ilmiah mengunakan makna denotasi bukan konotasi. Definisi formal dari 

konotasi adalah  …. 

2. Definisi operasional denotasi adalah  …. 

3. Di tempat ini semua kendaraan dapat bebas parkir. Pada kalimat itu ada kekeliruan 

diksi. Tulislah kalimat dengan diksi yang benar. 

4. Buku Teknologi Pemesinan dibeli Rizal. Pada kalimat ini, subjeknya adalah ….  

5. Penelitian eksperimen ini akan dilaksanakan di Bengkel Produksi. Pada kalimat ini, 

predikatnya adalah …. 

6. Kampus UNJ dimana dia kuliah tidak jauh dari rumahnya. Kalimat itu seharusnya 

diubah menjadi ….   

7. Diskusi komunikasi interaktif telah dilaksanakan oleh para dosen, dan para 

mahasiswanya. Kalimat itu tidak efektif, Buatlah kalimat efektifnya…. 
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8. Dari keterangan masyarakat daerah itu belum pernah diteliti. Kalimat yang lebih baik 

adalah …. 

9. Karangan ilmiah mempunyai ciri-ciri … dan …. 

10. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian depan paragraf disebut …. 

11. Salah satu syarat terbentuknya paragraf adalah …. 

12. Penulisan unsur serapan yang benar dari kata executive adalah … 

13. Apakah penulisan kata serapan accent yang benar …. 

14. Terdapat 2 ragam bahasa menurut penuturnya, yaitu …dan …. 

15. Terdapat penambahan 219 Case baru pada hari ini, artinya bahwa ini diperkirakan 

infeksinya, terinfeksinya di 5-6 hari yang lalu sebanyak 219 Case baru," ucap ahmad 

Yuri yang merupakan fihak dari jubir covid-19. Kalimat diperbaiki dengan diksi yang 

tepat: …. 

16. Ragam tulis fungsional baku yaitu … dan …. 

17. Paragraf  ineratif adalah …. 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Bahasa Indonesia 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Ratu Amilia Avianti, M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Identifikasilah, apakah betul bahwa teks abstrak dari artikel ilmiah tentang 

biologi di bawah ini mengandung lebih banyak kata leksikal daripada kata 

struktural (dengan catatan kata yang sama dihitung sekali). Untuk menunjukkan 

perbedaan jumlah kata leksikal dan kata struktural, Anda dapat menggunakan 

persentase. 

Temulawak merupakan tanaman yang banyak digunakan sebagai bahan baku 

obat tradisional. Dalam budidaya temulawak yang menjadi kendala adalah rimpang 

tidak tumbuh dengan cepat dan serempak. Penelitian mengenai pengaruh konsentrasi 

air kelapa dan urin sapi terhadap percepatan pertunasan temulawak bertujuan untuk 

memperpendek masa tertundanya pertunasan temulawak dan menentukan konsentrasi 

larutan urin sapi dan air kelapa yang paling baik bagi percepatan pertunasan bibit 

temulawak.  

Penelitian ini dilakukan di Padukuhan Pusmalang, Cangkringan, Yogyakarta 

pada bulan Agustus hingga November 2012. Penelitian yang dilakukan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dengan 8 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang 

diberikan adalah perendaman dalam urin sapi konsentrasi 25%, 50%, dan 75%, air 

kelapa konsentrasi 25%, 50%, dan 75%, serta kontrol berupa perendaman dalam 

akuades dan tanpa perendaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman 
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rimpang temulawak dalam air kelapa konsentrasi 50% dapat meningkatkan indeks 

vigor tanaman temulawak. (Teks Biologi, Karimah, Purwanti, & Rogomulyo, 2013) 

 

2. Identifikasilah nomina sebagai hasil dari nominalisasi yang terdapat pada 

petikan dari artikel ilmiah di bawah ini. Tunjukkan pula hasil nominalisasi dari 

apakah nomina tersebut (verba, adjektiva, konjungsi, atau kelas kata yang lain?) 

Para pakar politik telah banyak menyoroti keunikan suatu bangsa atau negara 

dalam hal kenyataan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, persamaan, dan 

pemerataan. Menurut Dahl (1971), persamaan mutlak tidak mungkin pernah ada. 

Pemaksaan oleh negara atau pemerintah, malah bukan menimbulkan persamaan dan 

keadilan yang dicita-citakan melainkan ketidaksamaan.  

Di negara-negara demokrasi yang maju ketidaksamaan tetap ada, namun 

ketidaksamaan ini bersifat relatif. Oleh karena itu, tumpuan utama negara-negara 

demokrasi maju adalah memusatkan perhatian pada mencari cara-cara mengurangi 

sumbersumber ketidaksamaan (daripada berusaha melaksanakan persamaan dalam 

masyarakat). Berbagai cara dilakukan untuk mencapai persamaan, dengan jalan 

memperluas pendistribusian sumber-sumber kekuasaan, ekonomi, dan kesempatan. 

Penyebaran nilai-nilai demokrasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk: undang-

undang, pendapatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, perlindungan hukum, 

keadilan, dan lain-lain. (Teks Politik, Djafar, 2008)  

 

3. Petikan berikut ini adalah abstrak dari artikel ilmiah yang berjudul “Peran 

pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral”. Teks tersebut 

mengandung banyak leksis yang menunjukkan metafora gramatika (dicetak 

tebal). Observasilah metafora gramatika yang ada, dan jelaskan bagaimana 

metafora gramatika tersebut terjadi. Selain itu, dengan meniru Contoh (1.14) di 

atas, identifikasilah dan nyatakanlah bahwa kalimat-kalimat simpleks 

merupakan pemadatan atau pergeseran dari beberapa kalimat sekaligus. 
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Kondisi krisis moral pascareformasi menunjukkan capaian kompetensi moral 

yang diproses melalui bangku persekolahan belum menghasilkan keluaran 

pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Kondisi demikian diduga berawal dari 

tumbuhnya budaya verbalistik dari proses pembelajaran yang cenderung mengajarkan 

pendidikan moral sebatas tekstual. Fenomena dan fakta tersebut menyebabkan banyak 

pihak menyimpulkan pentingnya peran pendidikan karakter secara intensif sebagai 

esensi pengembangan kecerdasan moral (building moral intelligence). Perspektif ini 

menempatkan moral sebagai aspek lingkungan utama yang menentukan karakterisasi 

peserta didik. Oleh karena itu, kecerdasan moral harus secara sadar dipelajari dan 

ditumbuhkan melalui pendidikan karakter secara aplikatif. 

 Pada tahap awal implementasi pendidikan karakter di tingkat persekolahan 

perlu dilakukan melalui pengkondisian moral (moral conditioning) yang kemudian 

berlanjut dengan latihan moral (moral training). Desain pendidikan karakter seperti ini 

berfungsi sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral yang membekali 

peserta didik dengan kompetensi kecerdasan plus karakter. (Teks Pendidikan, 

Setiawan, 2013). 

 

4. Petikan dari artikel ilmiah di bawah ini mengandung banyak istilah teknis. 

Observasilah dan jelaskanlah makna istilah teknis yang ada di dalamnya. 

Jelakan pula bahwa apabila istilah teknis yang sama digunakan di bidang ilmu 

yang berbeda, istilah teknis tersebut mengandung makna yang berbeda. 

Setiap peristiwa keluarnya magma Gunung Kelud pada tahun 2007 yang 

membentuk anak gunung merupakan deformasi dari tubuh gunung api. Peristiwa 

deformasi ini dapat berupa inflasi ataupun deflasi. Deformasi yang berupa inflasi 

umumnya terjadi karena proses gerakan magma ke permukaan yang menekan 

permukaan tanah di atasnya. Dalam hal ini deformasi yang maksimal biasanya teramati 

tidak lama sebelum letusan gunung api berlangsung. Adapun deformasi berupa deflasi 

umumnya terjadi selama atau sesudah masa letusan. Perubahan struktur di bawah 
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permukaan bumi terjadi akibat perubahan beban massa tanah dan batuan baik di 

permukaan bumi maupun di dalam bumi, dalam peristiwa keluarnya magma Gunung 

Kelud. Untuk mengidentifikasi struktur bawah permukaan akibat peristiwa tersebut, 

dapat digunakan beberapa metode geofisika. Metode geofisika yang sering digunakan 

untuk menyelidiki struktur bawah permukaan antara lain: metode geolistrik, metode 

gaya berat, metode seismik dan metode geomagnet atau magnetik. Penelitian ini 

menggunakan metode magnetik karena telah banyak digunakan dalam eksplorasi 

mineral dan batuan. Metode magnetik dapat digunakan untuk menentukan struktur 

geologi besar bawah permukaan seperti sesar, lipatan, intrusi batuan beku atau kubah 

garam dan reservoir geothermal. Menurut metode magnetik dapat digunakan untuk 

mengetahui kedalaman dan struktur permukaan, pengukuran dapat diperoleh dengan 

mudah untuk studi lokal dan regional. Metode magnetik bekerja didasarkan pada 

pengukuran variasi kecil intensitas medan magnetik di permukaan bumi. Variasi ini 

disebabkan oleh kontras sifat kemagnetan antar batuan di dalam kerak bumi, sehingga 

menimbulkan medan magnet bumi yang tidak homogen, bisa disebut juga sebagai 

suatu anomali magnetik. (Teks Fisika, Santosa, Mashuri, Sutrisno, Wafi, Salim, & 

Armi, 2012) 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Korespondensi I 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Marsofiyati, S.Pd., M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

PT. Buana Tunggal Motor yang beralamatka di Jl. Raya Perjuangan No. 15, 

Jakarta memperkenalkan produknya berupa Sedan Toyota dan Sepeda Motor Yamaha 

kepada PT. Gilang Perdana Kusuma. Didalam perkenalan tersebut PT. Buana Tunggal 

Motor mengirimkan lampiran berupa katalog beserta daftar harga. 

Setelah melihat katalog yang diberikan kepada PT. Gilang Perdana Kusuma 

ingin memesan beberapa produk yang ditawarkan unuk kendaraan operasional kantor 

yaitu mobil dan motor. Maka untuk mengetahui lebih lanjut dari produk tersebut 

menghubungi bagian penjualan PT. Buana Tunggal Motor untuk menanyakan cara 

pembayaran, penyerahan barangnya, discount, serta pemilihan warna pada Sedan 

Toyota dan Sepeda Motor Yamaha apakah juga tersedia di PT. Buana Tunggal Motor. 

Jika semua persyaratan cocok dan pemilihan warna juga tersedia, maka PT. 

Gilang Perdana Kusuma ingin memesan 5 Unit Mobil dan 10 Unit Sepeda Motor. Untuk 

pembayaranya akan dikirimkan uang muka sebesar Rp. 600.000.000,- melalui Bank 

Mandiri cabang Pekalongan dan sisanya akan dianggsur 4x sesuai dengan prasyarat 

yang telah ditentukan. Warna untuk sedan yang diminta adalah 3 unit warna biru dan 2 

unit warna hitam. Sedangkan unuk sepeda motor diminta 4 unit warna merah, 3 unit 

warna biru, 3 unit warna hitam. Dan meminta pengiriman barang paling lambat 

dikirimkan selama 1 bulan, 



 

 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 

PROGRAM STUDI D-3 ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

13 
 

 

 

1. Petunjuk pembuatan surat tersebut mahasiswa diminta: 

a. Penulisan menggunakan Times New Roman 

b. Ukuran tulisan 12 

c. Ukuran spasi 1,5 

d. Menggunakan justify 

 

2. Dari soal cerita diatas mahasiswa diminta untuk membuat: 

a. Buatlah surat perkenalan dari PT. Buana Tunggal Motor beserta dengan konsep 

surat suratmya! 

b. Buatlah surat penawaran dari PT. Buana Tunggal Motor beserta dengan konsep 

surat suratmya! 

c. Buatlah surat pesanan dari PT. Gilang Perdana Kusuma kepada PT. Buana 

Tunggal Motor beserta dengan konsep suratnya! 

 

3. Buatlah surat tersebut menurut bentuk surat: 

a. Surat Perkenalan dibuat dengan bentuk Full Block Style 

b. Surat penawaran dibuat dengan bentuk Indented Style 

c. Surat pesanan dibuat dengan bentuk New Official Style 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Korespondensi I 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Marsofiyati, S.Pd., M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Buatlah surat permintaan penawaran Lemari Es, dengan menanyakan syarat pembayaran, 

potongan, cara penyerahan barang dan informasi lain yang diperlukan dalam bentuk 

ketikan dan bahasa surat yang tepat! (Sertakan dengan konsep suratnya) 

 

Petunjuk pembuatan surat tersebut mahasiswa diminta:  

a. Penulisan menggunakan Times New Roman  

b. Ukuran tulisan 12  

c. Ukuran spasi 1,5  

d. Menggunakan justify 

e. Surat tidak boleh sama dengan yang lainnya 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Bisnis 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Marsofiyati, S.Pd., M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1.   Sebutkan pengertian bisnis menurut 5 orang ahli! (Beserta tahun) 

2.   Sebutkan dan jelaskan manfaat dari menjalankan etika bisnis yang baik! 

3.   Sebutkan dan jelaskan fungsi dari POAC dalam perusahaan atau bisnis! 

4.   Sebutkan dan jelaskan bagaimana bisnis internasional dapat meningkatkan kinerja! 

5.   Sebutkan dan jelaskan karakteristik, keuntungan dan kerugian dari bentuk 

kepemilikan perseorangan! 

6.   Sebutkan dan jelaskan bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi dari pasar! 

7.   Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis keahlian dari manajerial! 

8.   Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan dari tipe struktur 

organisasi garis dan staf (Line and staff organization) beserta gambar tipe struktur 

organisasi garis dan staf (Line and staff organization)! 

9.   Sebutkan aspek-aspek dalam perencanaan bisnis! 

10.  Apa yang kalian harus perhatikan dan lakukan dalam membuat suatu bisnis? 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Bisnis 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Marsofiyati, S.Pd., M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Buatlah Bussiness Plan atau Perencanaan Bisnis dalam bentuk Papper oleh 

kelompok Anda (Bebas Bisnis Apa Saja) ditengah pandemi Covid 19 dan dipresentasikan! 

 

Makalah berisi: 

1. Latar belakang pembuatan bisnis 

2. Analisis SWOT 

3. Marketing Plan 

4. Perhitungan BEP 

5. inovasi-Inovasi yang diberikan 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Manajemen 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Mardi, M.Si 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Jelaskan pengertian Management, Kepemimpinan dan yang dimaksud konsep kunci 

manajemen beserta contoh? 

2. Jelaskan maksud gambar berikut: 

            

3. Jelaskan dimaksud Perumusan Strategi (Strategy Formulation), dan MBO ?  

4. Dalam pengambilan keputusan dikenal dengan 3 model (Klasik, Administratif dan 

Politik), jelaskan eklebihan dan kekurangan masing2 model. 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Manajemen 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Mardi, M.Si 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Dari model motivasi berikut menjelaskan; Kebutuhan, Prilaku dan Hadiah serta 

Umpan balik. Jelaskan maksud gambar tersebut berdasarkan pemahaman anda: 

 

             

 

2. Dalam Teknik komunikasi kita kenal dengan Kunci Mendengarkan yang Efektif 

(Listen actively., Find areas of interest., Resist distractions., Capitalize on the fact 

that thought is faster than speech., Be responsive). Jelaskan yang dimaksud masing-

masingnya. 
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3. Jelaskan perbedaan anta Group dengan Team, mana yang cocok dijadikan sebagai 

Teamwork. 

4. Jelaskan pengertian Balanced Scorecard beserta 4 perspektif yang digunakan untuk 

mengukur kinerja organisasi. 

 

  



 

 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 

PROGRAM STUDI D-3 ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

20 
 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Kesekretarisan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Hendrik Heri Sandi, S.P.d., MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Jelaskan pengertian sekretaris secara singkat? Berdasarkan ruang lingkup dan 

tanggung jawabnya sekretaris dibedakan menjadi sekretaris eksekutif dan sekretaris 

pribadi, jika Anda mendapat kesempatan untuk bekerja menjadi seorang sekretaris 

Anda lebih memilih menjadi sekretaris apa dan berikan alasannya menurut Anda? 

2. Untuk menjadi sekretaris profesional, pengetahuan dan keterampilan apa saja yang 

diperlukan? dan jika Anda saat ini sedang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan 

menjadi seorang sekretaris, berdasarkan kemampuan yang dimiliki Anda saat ini, 

keterampilan mana yang dapat menjadi nilai lebih/keunggulan diri Anda sehingga 

berbeda dengan kandidat lainnya sehingga Anda menjadi layak dipilih sebagai 

sekretaris? 

3. Untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien sebaiknya seorang sekretaris 

mempunyai rencana kerja, jelaskan? 

4. Mengapa sekretaris dalam pelaksanaan tugas harus menjaga hubungan dengan atasan 

dan juga rekan kerja? 

5. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, memasuki era industri 4.0 banyak 

pekerjaan yang sudah diganti mesin atau robot, serta Artificial Intelligence yang telah 

banyak diadopsi di era industri 4.0 ini. Artificial Intelligence mampu 

menghubungkan setiap perangkat, diantaranya smartphone, personal digital 



 

 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 

PROGRAM STUDI D-3 ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

21 
 

assistance, serta media lainnya yang berbasis komputer dan internet. Menurut Anda 

apakah pekerjaan seseorang sebagai sekretaris dapat hilang atau digantikan tugas dan 

fungsinya oleh otomatisasi kantor dan teknologi informasi? Apa saja yang menjadi 

tantangan kedepan dan yang harus Anda siapkan jika Anda akan menjadi seseorang 

yang bekerja sebagai sekretaris di era yang akan datang? 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Kesekretarisan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Hendrik Heri Sandi, S.Pd., MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

Kerjakan tugas dibawah ini secara individu dengan baik dan benar ! 

1. Anda adalah calon sekretaris profesional, bagaimana cara Anda untuk  

mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian sebagai seorang sekretaris  yang 

profesional dalam menghadapi tantangan baru di era digital?  

2. Mengelola telepon merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh  seorang 

sekretaris profesional, apa saja etika dalam menerima telepon serta  uraikan langkah 

dan prosedur dalam menerima telepon? Berikan contoh  simulasi percakapan: Anda 

sebagai seorang sekretaris yang menerima  telepon dari agen perjalanan yang 

menginformasikan mengenai pesanan  transportasi dan akomodasi untuk perjalanan 

dinas Direktur Perusahaan. (Waktu, Tempat, dan Agenda bebas disesuaikan dengan 

simulasi Anda). 

  Note: Jawaban diketik dan dikumpulkan dalam format PDF.  
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Kesekretarisan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M. SM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

1. Jelaskan persyaratan menjadi sekretaris yang baik 

2. Susunlah email kepada rekan kerja atasan anda yang berintikan perihal pembatalan 

kerjasama 

3. Secara etika, hal apa saja yang harus dilakukan dan atau dihindari selama melakukan 

perjalanan bisnis bersama atasan 

4. Susunlah rundown perjalanan bisnis ke luar kota untuk 3 hari dua malam dengan 

keperluan negosiasi perjanjian kerjasama 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Kesekretarisan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M. SM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

1. Bila kamu bekerja sebagai sekretaris perusahaan multinasional, sistem pengaturan 

surat seperti apa yang akan diterapkan, berikan alasan memilihnya, dan gambarkan 

alur penyortiran keluar masuk 

2. Dari berbagai sistem pengarsipan yang ada, manakah yang akan kamu pilih untuk 

diterapkan, jelaskan alasannya 

3. Jelaskan prosedur pembentukan, penyimpanan dan pengunaan sistem kas kecil. 

4. Apa saja yang harus kamu  persiapkan bila posisimu sebagai sekretaris yang harus 

mempersiapkan perjalanan dinas atasannya 

5. Buatlah naskah presentasi bisnis dimana posisimu sebagai staff yang berusaha 

memperkenalkan produk baru dan meyakinkan investor untuk mendanai produk baru 

tersebut (buat dengan tabel 2 lajur di mana ada penejasan bagian pembukaan,point2 

penting dan kesimpulan) 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Ilmu Administrasi 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Jawablah pertanyaan berikut di dalam kertas hvs atau folio bergaris dan di scan lalu 

dikumpulkan ke dalam assignment Google Classroom ini. 

 

Soal! 

1. Sebutkan dan jelaskan pengertian administrasi menurut para ahli (minimal 5)! 

2. Jelaskan Perkembangan Ilmu Sebagai Ilmu dan Seni! 

3. Sebutkan dan Jelaskan tahapan-tahapan administrasi dalam perkembangan ilmu! 

4. Sebutkan dan jelaskan hakikat-hakikat administrasi! 

5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis administrasi! 

6. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip administrasi! 

7. Sebutkan dan jelaskan prinsip administrasi menurut Fayol! 

8. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dan kriteria pokok administrasi! 

9. Sebutkan dan Jelaskan unsur-unsur administrasi! 

10. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi administrasi! 

 

 

  



 

 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 

PROGRAM STUDI D-3 ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

26 
 

UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Ilmu Administrasi 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Kerjakan Ujian Akhir Semester ini dengan: 

1. Soal ini dikerjakan di kertas folio atau HVS polos dan di tulis tangan, 

2. Setelah soal ini dikerjakan, Scan Hasil Jawaban tersebut dengan CamScanner. 

3. Setelah di scan, kumpulkan Hasil Tersebut dengan Format: Nama 

Lengkap_NIM_UAS PIA_Kelas. 

 

SOAL – SOAL : 

1. Sebutkan dan Jelaskan tahapan perkembangan administrasi sebagai Ilmu! 

2. Sebutkan dan Jelaskan 6 (enam) Fungsi administrasi secara umum! 

3. Sebutkan dan Jelaskan Unsur Komunikasi Administrasi menurut Mulyana (2009)! 

4. Sebutkan dan Jelaskan Kaidah atau peraturan agar komunikasi dapat berjalan efektif! 

5. Sebutkan dan Jelaskan Faktor yang mempengaruhi Komunikasi! 

6. Sebutkan dan Jelaskan Tugas Kepemimpinan menurut Ahli! 

7. Sebutkan dan Jelaskan Hal-hal yang menghambat berkembangnya potensi seorang 

pemimpin! 
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8. Sebutkan dan Jelaskan Bentuk Kewenangan Secara teoritik! 

9. Sebutkan dan Jelaskan 3 (tiga) karakteristik yang menunjukkan pemimpin yang 

efektif! 

10. Sebutkan dan Jelaskan Fungsi dari Birokrasi! 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Akuntansi 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Tri Hesti Utaminingtyas, SE, MSA 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

SOAL I  

Buatlah Jurnal Umum berdasarkan transaksi dari “Resik Corporation” yang 

didirikan oleh Melani selama bulan Juli 2017 dengan menggunakan rekening sebagai 

berikut: Kas, Piutang, Perlengkapan, Asuransi dibayar dimuka, Truck, Utang, Modal 

Melani, Prive Melani, Pendapatan Jasa, dan Beban. 

July 1 : Melani menanamkan modalnya sebesar Rp 200.000.000,- secara tunai  

July 2 : Membeli truk bekas senilai Rp 90.000.000,- dengan membayar tunai sebesar  

    Rp 40.000.000,- dan sisanya dibayar beberapa bulan kemudian. 

July 3 : Membeli perlengkapan senilai Rp 21.000.000 secara kredit. 

July 5 : Membayar polis asuransi untuk jangka waktu satu tahun secara tunai sebesar  

               Rp 18.000.000,-  

July 12 : Mengirimkan tagihan kepada pelanggan senilai Rp 135.000.000,-  

July 18 : Membayar utang pembelian truk dan perlengkapan senilai Rp 29.000.000,-  

July 20 : Membayar gaji karyawan senilai Rp 20.000.000,-  

July 21 : Menerima pembayaran atas tagihan yang dikirim tanggal 12 Juli 2017 senilai 

               Rp 34.000.000,- 

July 25 : Membayar beban transportasi senilai Rp 3.500.000,- 

July 31 : Melani mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 16.000.000,- 
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SOAL II 

1. Posting seluruh jurnal yang telah dibuat ke dalam Buku Besar! 

2. Lengkapi Neraca Saldo per 31 Juli 2017 di lembar kertas kerja yang tersedia! 

 

SOAL III 

Informasi untuk memmbuat ayat jurnal penyesuaian: 

a. Tagihan yang belum dikirimkan ke pelanggan sebesar Rp 27.000.000,- 

b. Penyusutan truk selama bulan Juli sebesar Rp 5.000.000,- 

c. Beban asuransi telah digunakan selama satu bulan 

d. Perlengkapan yang tersisa sampai tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 7.000.000,- 

e. Beban gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,- 

Diminta:    

1. Buatlah Jurnal Penyesuaian pada tanggal 31 July 2017! 

2. Lengkapi lembar kertas kerja (Neraca Lajur) yang tersedia! 

3. Buatlah Ayat Jurnal Penutup yang diperlukan! 

4. Susun Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Posisi Keuangan  
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengantar Akuntansi 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Tri Hesti Utaminingtyas, SE, MSA 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Buatlah jurnal dari UD Pangrango Co dengan menggunakan Periodik Sistem which 

applies the perpetual system. 

July 3 :  Membeli barang dagangan dari UD Agung senilai Rp 15.000.000 dengan  

   termin 1/10, n/30, FOB destination. 

July 7 : Menjual barang dagangan kepada UD Merbabu senilai Rp 10.500.000  

     dengan termin 2/10, n/60, FOB destination. Harga Pokok Penjualan  

  sebesar Rp 7.500.000 

July 10 : Membeli persediaan barang dagangan dari UD Merapi senilai Rp  

  14.200.000 dengan termin 1/10, n/45, FOB shipping point. Biaya  

  pengiriman tertera di dalam invoice sebesar Rp 600.000. 

July 11 : Membayar biaya pengiriman penjualan tanggal 7 Juli sebesar Rp 300.000. 

July 12 : UD Merbabu Co. mengembalikan persediaan barang dagangan yang dibeli  

  tanggal 7 Juli 2020 senilai Rp 1.750.000 (HPP sebesar Rp 1.250.000). 

July 17 : Menerima pelunasan dari UD Merbabu. 

July 20 : Membayar utang kepada UD Merapi. 

July 31 : Membayar utang kepada UD Agung. 
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2. UD Merkurius menggunakan perhitungan persediaan secara Perpetual Sistem. Berikut 

adalah transaksi pembelian dan penjualan selama Januari 2021: 

 

Tanggal Transaksi Pembelian  Penjualan 

Jan 2 Saldo Awal 500 units @ Rp 9.500  

Jan 10 Penjualan  450 units @ Rp 12.500 

Jan 12 Pembelian 350 units @ Rp 9.800  

Jan 20 Penjualan  375 units @ Rp 12.500 

Jan 28 Pembelian 125 units @ Rp 8.500  

 

Required: 

a. Hitung HPP dengan menggunakan FIFO dan Average! 

b. Hitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan FIFO dan Average! 

c. Hitung laba kotor dengan menggunakan FIFO dan Average!  
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Matematika Ekonomi Bisnis 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Siti Fatimah Zahra, S.E.I, M.E 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Himpunan. 

Jika Diketahui : U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} X = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 

13} 

Y ={3, 4, 6, 7, 13} Z = {1, 2, 3, 5, 6} 

a. Gambarkanlah diagram Venn nya! 

b. Selesaikanlah :  

Z U Y = {…………………………}  

Z U Y U X = {…………………………}  

Z ∩ Y ∩ X = {…………………………}  

Z ∩ Y = {…………………………}  

Y ∩ X = {…………………………}  

X ∩ Z = {…………………………} 

 

2. Akar, Pangkat, Logaritma  

Sederhanakanlah dan kemudian selesaikan :  

a. 7 3 . 74 . 7-2 

b. 4 4 . 4 : (-3)4  
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c. 10√81 ∶ 4 √9 

d. (6√125 3 ). √27 3  

e. 8 Log 512 

 

3. Barisan Dan Deret  

Jika diketahui barisan : 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, ……………..  

a. Berapakah S30 barisan tersebut !  

b. Hitunglah deret untuk 20 angka pertama (J20)! 

 

4. Deret dan Penerapannya Dalam Ekonomi  

Pak Aris ingin menabungkan uangnya setiap tahun sebanyak Rp. 3.000.000 setiap awal 

tahun, selama empat tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% 

per tahun, maka berapakah jumlah nilai sekarang yang dimiliki pak Arisdari 

tabungannya selama 4 tahun? 5. Teori Fungsi Jika diketahui f (X) = X2 – 2X +3, maka 

tentukanlah : a. f (-2) b. f (8) c. f (4) 

 

5. Penerapan Fungsi Linier Dalam Ekonomi (boleh pilih salah satu soal) 

a. Diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi penawaran P = 7 + Q dan fungsi 

permintaan P = 16 – 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar Rp. 6,-/unit a. 

Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak ?  

b. Gambarkan grafiknya!  

c. Berapa besar pajak yang ditanggung kosumen dan produsen?  

d. Berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah? B. Andaikan biaya total yang 

dikeluarkan perusahaan ditunjukan oleh persamaan C = 50.000 + 100 Q dan 

penerimaan totalnya R = 200 Q. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan 

mengalami pulang pokok ? apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 300 

unit (Perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian)? 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Matematika Ekonomi Bisnis 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Siti Fatimah Zahra, S.E.I, M.E 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Diketahui terdapat 3 persamaan fungsi permintaan kuadratik dan penawaran kuadratik 

suatu barang. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan dari masing-masing 

persamaan berikut : 

a. Pd = 144-Q2 dan Ps = Q2 +8Q + 48 

b. Pd = 128 – 0,5Q2 dan Ps = Q2 +6Q + 38 

c. Pd = 100 – 0,25Q2 dan Ps = 0,25Q2 +2Q + 30 

2. Carilah limit dari setiap fungsi berikut : 

3. Selesaikan himpunan persamaan linear berikut 

dengan matriks! 

a. X1 + 4X2 - 2X3 = 3 
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3X1 + 2X2 + X3 = 10 

2X1 + 3X2 + 2X3 = 14 

b. X + Y + 2Z = 4 

3X + 5Y – Z = 0 

5X + 4Y – 3Z = 7 

4. Diketahui fungsi penerimaan total (TR) dan fungsi biaya total adalah sebagai berikut :  

a. TR = 150Q – Q2 dan TC = Q2 + 30Q + 1000 

b. TR = 100Q – Q2 dan TC = Q2 + 20Q + 350 

Untuk masing-masing persamaan, hitunglah : 

a. Jumlah produk yang harus di produksi agar perusahaan mendapatkan laba 

maksimum 

b. Laba maksimum yang dihasilkan perusahaan 

5. Diketahui fungsi biaya total suatu perusahaan adalah TC = 0,5Q3 – 24Q2 + 410Q 

+1500 

a.   Carilah fungsi total biaya variabel (TVC) dan total biaya tetap (TFC)! 

b.   Hitunglah nilai biaya variabel rata-rata nya (AVC) minimum! 

c.  Hitunglah nilai biaya marginal (MC) minimum! 

6. Diketahui tabel input output sektor ABC sebagai berikut : 

 

Carilah total output dan nilai tambah nya!  
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Aplikasi Komputer 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   :  Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Siapkan sebuah paper berjumlah 5 halaman dengan topik program studi Anda. 

2. Buatlah video tutorial dengan audio penjelasan Anda menggunakan paper tersebut 

yang di dalamnya mengandung penggunaan:  

a. Mendeley (Materi pertemuan 4) 

b. Grammarly (Materi pertemuan 5) 

c. Microsoft Office Advance (Materi pertemuan 6) 

3.  Tidak ada minimum/maksimum durasi video 

4.  Buatlah video yang informatif dan explore kemampuan kalian dalam membuat video 

tersebut 

5.  Kumpulkan dengan format nama video "UTS_Nama_NIM_Prodi_Kelas" 
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UJIAN AKHIR SEMESTER  

 

Mata Kuliah  : Aplikasi Komputer 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   :  Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Perhatikan Case berikut ini: 

Saat ini Anda berada ditahap akhir proses penyeleksian calon sekertaris direktur utama dari 

sebuah perusahaan bergengsi di Jakarta. Anda adalah satu di antara 10 pelamar. Sayangnya, 

hanya ada 1 orang yang akan diterima setelah melalui seleksi akhir.  

Bentuk seleksi akhirnya adalah: Anda diminta mempromosikan kota tempat tinggal Anda 

selama 10 menit.   

Silahkan siapkan bahan presentasi sebaik dan semenarik mungkin. 

Note: 

1. Format file: Nama_NRM_UASAPLIKOM.ppt 

2. Durasi pengerjaan: 90 menit 

3. Deadline: 10 Desember pukul 15.00  

4. file size tidak lebih dari 5MB. 
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UJIAN TENGAH SEMESTER  

 

Mata Kuliah  : Pengantar Ilmu Ekonomi 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Aditya Pratama 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Apa keterkaitan antara uang, bank sentral dan kebijkan moneter. Silahkan buat secara 

sistematis dan ilmiah serta berikan contoh nyata. 

2. Buatlah sebuah uraian atau analogi berdasarkan fakta dan data yang mampu 

menggambarkan kebijakan fiskal yang sudah dilakukan oleh negara indonesia baik 

sebelum pandemi dan disaat pandemi . silahkan dibuat secara sistematis dan ilmiah 

3. Berikut merupakan contoh dari Time Value of Money, silahkan kalian buat suatu 

analogi tentang time value of money yang mampu menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. 
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4. Silahkan buat analisis secara sistematis, ilmiah dan lengkap berdasarkan data tentang 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara indonesia di masa pandemi. 

Silahkan memilih salah satu: Triwulan I atau Triwulan II atau Triwulan III atau 

Triwulan IV atau tahun 2021. 

5. Terkait dengan teori pertumbuhan ekonomi, banyak pendapat para ahli terkait hal 

tersebut. Bahkan teori pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan seiring dengan 

perkembangan ekonomi yang ada. Silahkan kalian buat analisis terkait dengan Teori 

Pertumbuhan Ekonomi yang ada dan berikan contoh nyata teori tersebut dari 

lingkungan sekitar atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Bisnis Digital 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Terrylina Arvinta Monoarfa, SE., MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Jawablah soal-soal berikut: 

1. Dahulu, preferensi konsumen dalam memilih merek bank adalah dipengaruhi oleh 

banyaknya kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah, mesin ATM yang 

mudah dijumpai di setiap pusat perbelanjaan, atau banyaknya fitur layanan ATM 

yang tersedia. Namun, seperti kita ketahui bahwa situasi pandemic telah membatasi 

mobilitas individu. Dalam berbagai aspek, “new normal” telah mengubah perilaku 

konsumen sehingga lebih memilih bertransaksi secara digital, termasuk pada industri 

perbankan. Digitalisasi telah mengubah wajah industri keuangan dan perbankan, 

dimana saat ini kita mulai mengenal tentang “Financial Technology”, “Digital 

Banking”, atau “Blockchain Technology”. 

a. Jelaskan bagaimana perbankan konvensional dapat bertahan dan berdaya saing 

dengan kehadiran layanan digital perbankan, seperti fintech dan digital banking 

(DANA, OVO, Gopay, Shopee, dll)? 

b. Jelaskan bagaimana gambaran perkembangan digitalisasi perbankan di masa 

mendatang? 
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2. Jelaskan bagaimana kehadiran media sosial telah berkontribusi dalam perkembangan 

digital bisnis? Berikan contoh aktivitas promosi dan penjualan yang dilakukan 

melalui media sosial! 

3. Jelaskan bagaimana seharusnya sebuah website lembaga pemerintah memberikan 

layanannya kepada masyarakat, ditinjau dalam hal: 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Humas dan Protokoler (Public Relations) 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Widya Parimita, SE., M.P.A 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. A. Deskripsikan pengertian Public Relations (PR), serta  jelaskan mengapa PR 

merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi penting dalam sebuah perusahaan. 

B. Jelaskan perbedaan antara PR dengan Marketing, serta perbedaan PR dengan 

Advertising. Berikan contoh. 

2. A. Anda adalah seorang PR pada sebuah perusahaan X, yang telah terbukti 

menghasilkan produk yang berbahaya pada kesehatan. Dapatkah Anda tetap 

menjalankan profesi tersebut  secara professional namun tetap tidak melanggar kode  

etik PR? Jelaskan sesuai dengan kode etik PRSA. 

B. Menurut Anda, apakah telah terjadi pelanggaran kode etik PR, jika seorang PR 

memberikan “hadiah” untuk jurnalis? Jelaskan!  

3. A, Menurut Anda, mengapa “research” merupakan langkah utama dalam merancang 

program PR? 

B. Dapatkah internet dan world wide web digunakan sebagai teknik untuk mencari 

data dalam research? Jelaskan! 

4. Asumsikan Anda adalah seorang PR pada perusahaan di bawah ini. 

1. Jelaskan permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan (situasi). 

2. Anda di minta untuk merancang 1 program /komponen PR dengan tujuan untuk   

mengatasi masalah tsb. 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Humas dan Protokoler (Public Relations) 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Widya Parimita, SE., M.P.A 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

HUMAS 

1. Pengertian  

2. Karakteristik Humas 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Humas 

4. Peran Humas 

5. Kode Etik Humas 

PROTOKOLER 

1. Pengertian 

2. Asas-asas Protokol 

3. Tujuan Protokol 

4. Peran Protokol 

5. Pengertian Unsur-unsur Protokol (tata ruang, Tata Upacara dan Tata Tempat) 

6. Pedoman tata tempat (preseance)  

TEKNIS PENULISAN 

1. Times New Romance (Font types) 

2. 12 (font size) 

3. 1.5 (spacing) 
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UAS akan di bagi menjadi 2: 

1. Paper (minimal 8 halaman – maksimal 15 halaman) 

2. PPT 

DAFTAR ISI  

I. PENDAHULUAN  

II. KAJIAN TEORI 

A. HUMAS 

B. PROTOKOLER 

Mencantumkan kajian teori yang terkait dengan poin-poin di atas – harus mengacu pada 

sumber referensi online (artikel scopus, e-book, dll)  

Referensi tidak boleh sebelum 2016 

Menggunakan aplikasi sitasi (Mendeley, endnotes, dll) 

III. DAFTAR PUSTAKA 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Komunikasi Publik 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M. SM  

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Buatlah video peragaan dimana anda harus melakukan pidato betapa pentingnya 

melakukan vaksin dan menjaga 4M dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Durasi video minimal 7 menit.  

b. Minimal terdapat 1 orang audiens. 

c. Boleh dilakukan secara virtual maupun langsung. 

d. Tetap memperhatikan protokol kesehatan jika pidato dilakukan secara langsung. 

e. Video di upload ke youtube kemudian linknya dikumpulkan ke Google Classroom. 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Komunikasi Publik 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M. SM  

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Buatlah video speech di mana kamu berusaha meyakinkan pentingnya mengsahkan 

permendikbud dan undang-undang anti kekerasa seksual. Bisa menggunakan contoh kasus 

yang ada dan faktual. penonton minimal 1 orang (bisa anggota keluarga, teman, art), 

adakan sesi tanya jawab. Durasi speech dan tanya jawab minimal 7 menit dan maksimal 

15 menit. perhatikan body langguage, artikulasi dll 

note : bila video tidak bisa diunggah , upload di youtube dan diattach di jawaban 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Perkantoran 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Peraturan: 

1. Pahami yang diinginkan oleh soal. 

2. Kerjakan dengan seksama. 

3. Gunakan jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda. 

4. Kerjakan sampai batas waktu yang ditentukan. 

5. Jangan lupa untuk berdoa. 

 

SOAL 

1. Jelaskan pengertian manajemen menurut para ahli (min. 3), kemudian buatkan sintesa 

menurut pendapat Anda! (25) 

2. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda mengenai ruang lingkup manajemen 

perkantoran! (25) 

3. Sebutkan fungsi-fungsi manajemen perkantoran, dan jelaskan secara rinci menurut 

pendapat Anda! (15) 

4. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pekerjaan kantor, dan simpulkan kembali menurut 

pendapat Anda! (15) 

5. Sebutkan dan jelaskan pekerjaan dan pelayanan manajemen perkantoran yang Anda 

ketahui! (20) 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Perkantoran 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Kalian adalah CEO atau Direktur Utama dari sebuah perusahaan (Perusahaan 

Bebas/Dibuat Sendiri (Prefer buat sendiri)) 

2. Jelaskan perusahaan kalian bergerak di bidang apa, buatlah Visi Misi Perusahaan, 

Struktur Organisasi, Divisi-Divisi, serta target-target yang kalian akan tetapkan (Bisa 

Rancangan Kerja). 

3. Buatlah 4 Fungsi Manajemen yang sesuai dengan perusahaan kalian (Planning, 

Organazing, Actuating, dan Controling) 

4. Teknologi dan Gaya Kepemimpinan apa yang akan kalian terapkan untuk 

mengefisiensikan pekerjaan di perusahaan kalian. 

5. Buat layout atau tata ruang Kantor Kalian beserta SOP di salah satu divisi. 

 

Format Makalah: 

1. Times New Rowman 12, Spasi 2, dengan Margin 4 3 3 3 

2. Pengumpulan Menggunakan PDF 

3. Menggunakan Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Daftar Pustaka 

4. Boleh melihat dari Referensi lain sepeerti buku, jurnal, atau internet asalkan tidak 

copy paste 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Kepemimpinan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Petunjuk: 

1. Soal ujian ini terdiri atas 10 pertanyaan; 

2. Tidak boleh ada jawaban yang sama antara mahasiswa satu dengan lainnya, jika terjadi 

maka keduanya/semuanya diberi skor 0 (pengecekan menggunakan program 

antiplagiarism turnitin); 

Pengumpulan paling lambat Hari Kamis, 10 Maret 2022, Pukul 18.00. 

Teknis pengumpulan dikirim ke alamat email: maulanaamirul1013@gmail.com  

Format penamaan file: Kelas_UTS Kepemimpinan_No Presensi_Nama 

Contoh: A_UTS Kepemimpinan_01_Ardilla Sekar. 

 

SOAL UJIAN 

1. Jelaskan perbedaan pengertian antara kepemimpinan sebagai suatu kondisi dengan 

kepemimpinan sebagai suatu proses? 

2. Bagaimanakah keterkaitan antara manajemen dengan kepemimpinan? Jelaskan 

mengapa akhlaq menjadi inti dari kepemimpinan! 

3. Jelaskan keterkaitan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola perubahan 

dengan kesiapan memasuki era globalisasi! 
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4. Jelaskan mengapa pemimpin tingkat atas harus memiliki keterampilan konseptual 

lebih banyak dari manajemen tingkat bawah! Jelaskan pula bentuk kegiatan yang 

berkaitan dengan konseptual skill di dalam perusahaan! 

5. Menurut pendapat saudara, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan 

sebagai suatu ilmu dan seni! 

6. Sebut dan jelaskan dengan bahasa saudara, Multi Indikator tipe kepemimpinan! 

7. Apakah keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi disuatu 

tempat juga akan berhasil dalam memimpin organisasi di tempat lain yang berbeda? 

8. Bacalah kasus dibawah ini: 

Ibu Nova baru saja diangkat menjadi pimpinan pada perusahaan cabang di Kota 

Bandung menggantikan pimpinan cabang lama yang pindah tugas. Kebetulan 

perusahaan cabang yang dipimpinnya ini merupakan salah satu perusahaan cabang 

yang terkenal memiliki kinerja paling baik diantara perusahaan cabang yang lainnya. 

Namun belakangan perusahaan cabang ini merasakan bahwa perlu upaya 

peningkatan kualitasnya seiring dengan persaingan yang makin ketat dengan 

perusahaan-perusahaan lain dalam bidang yang sama.  

Permasalahan yang dirasakan Ibu Nova cukup berat bahwa ternyata perusahaan 

cabang ini perlu melakukan perbaikan diberbagai aspek agar dapat tetap dapat 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam bidang yang sama yang terus 

berkembang. Dapatkah anda memberikan saran strategi mengembangkan perusahaan 

cabang yang dipimpinnya agar dapat tetap unggul serta dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan? 

9. Bacalah kasus dibawah ini: 

Pak Fakhri baru saja diangkat menjadi kepala sekolah sebuah SMK swasta yang baru 

3 tahun beroperasi, Beliau merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan 

dan merasa percaya diri akan dapat memimpin SMK tersebut untuk dapat 

berkembang. Namun baru 2 bulan memimpin ia mulai menghadapi permasalahan 

yang terus berdatangan. Mulai dari komplain orang tua soal kegiatan pembelajaran 
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yang dinilai tidak berkualitas, sarana yang tidak memadai serta komunikasi dengan 

guru yang belum berjalan baik. Setiap kali ia menerapkan kebijakan baru selalu saja 

ditanggapi dingin oleh staff. 

Pak Fakhri berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin terutama ia fokuskan 

pada hal-hal yang bersifat administratif. Setelah satu tahun ajaran ia memimpin 

sekolah belum dirasakan perkembangan yang berarti. Komplain-komplain dari orang 

tua terus berdatangan mengenai berbagai aspek yang ada di sekolah dan 

menyampaikan tuntutan yang begitu tinggi terhadap sekolah. Komunikasi dengan 

staff pun belum dapat berjalan dengan baik.  

Berdasarkan kasus di atas cobalah analisa apa yang menjadi kelemahan 

kepemimpinan Pak Fakhri, Apa saran yang bisa anda berikan agar beliau sebagai 

pemimpin sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. 

10. Bacalah kasus dibawah ini: 

Seorang Direktur pada perusahaan swasta di sebuah kota besar. Perusahaan yang 

dipimpinnya ini sangat progresif. Sang direktur adalah tipe orang yang sangat 

bersemangat untuk terus belajar tentang manajemen perusahaan dan peningkatan 

kinerja para staff. Segala informasi yang ia dapatkan baik dari hasil mengikuti 

seminar, workshop, studi banding maupun saran2 dari orang yang dianggap sukses 

dalam memimpin perusahaan telah diterapkan. Namun Ketika melakukan evaluasi 

terhadap kinerja perusahaannya ia mendapatkan informasi bahwa para staff merasa 

beban kerjanya terlalu berat dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh manajemen. 

Sang direktur merasa terkejut akan kenyataan ini dan perlu mendapatkan saran. 

Saran apa yang anda akan berikan kepada direktur tersebut. 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Sistem Informasi Manajemen 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Widya Parimita, MPA 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Business Problem-Solving Case “Are Electronic Medical Records a cure for health 

care?” page 33-35 number 1-5. 

a. Identifikasi dan jelaskan masalah dalam kasus ini. 

b. Faktor orang, organisasi, dan teknologi apa yang menyebabkan kesulitan dalam 

membangun sistem rekam medis elektronik? Jelaskan jawabanmu. 

c. Apa dampak bisnis, politik, dan sosial dari tidak mendigitalkan rekam medis 

(untuk dokter individu, rumah sakit, asuransi, pasien, dan pemerintah AS)? 

d. Apa manfaat bisnis dan sosial dari digitalisasi rekam medis? 

e. Apakah sistem rekam medis elektronik merupakan solusi yang baik untuk 

masalah meningkatnya biaya perawatan kesehatan di Amerika Serikat? Jelaskan 

jawabanmu. 

 

2. Business Problem-Solving Case “Should Business Move to The Cloud” page 144-

145 number 1-4. 

a. Apa manfaat bisnis yang diberikan oleh layanan komputasi awan? Masalah apa 

yang mereka pecahkan? 

b. Apa kerugian dari komputasi awan? 
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c. Bagaimana konsep perencanaan kapasitas, skalabilitas, dan TCO berlaku untuk 

kasus ini? Terapkan konsep ini baik untuk Amazon dan pelanggan layanannya. 

d. Jenis bisnis apa yang paling mungkin mendapat manfaat dari penggunaan 

komputasi awan? Mengapa? 

e. Cari 2 article yang terkait dengan pertanyaan nomor 1, cantumkan link di lembar 

jawaban (tidak perlu di analisis, cukup mencantumkan link article). 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pendidikan Pancasila 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Sarkadi, M.Si 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. Manusia secara kodrati disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk 

sosial dan makhluk yang bertuhan. Bagaimana pendapat anda mensikapi kondisi saat 

ini dengan merebaknya pandemi COVID-19. Jawaban harus berlatar dari diri anda 

sebagai manusia dan sebagai warga negara yang baik. 

2. Bagaimana anda mensikapi adanya perilaku-perilaku yang intoleran dalam hidup 

bermasyarakat, kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI 

PROGRAM STUDI D-3 ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

55 
 

UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pendidikan Pancasila 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Sarkadi, M.Si 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. Menguasai Pengantar Pendidikan Pancasila 

2. Menguasai Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia 

3. Menguasai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia 

4. Menguasai Pancasila sebagai Ideologi Negara 

5. Menguasai Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

6. Menguasai Pancasila sebagai Sistem Etika 

7. Menguasai Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

8. Menguasai Pancasila dan Nilai-nilai Anti Korupsi 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pendidikan Agama Islam 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Yusuf Ismail. S.Ag. M.A.hum 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. berikan argumentasi keberadaan Tuhan dengan argumen rasional dan teologis /Al-

quran dan sunnah, minimal 3 argumen! 

2. masih adakah umat islam yang mempraktekkan animisme dan dinamisme? jika ada 

berikan contoh masing-masing dan berikan komentar serta solusinya. 

3. bagaimana menanamkan iman di kalangan anak-anak agar iman mereka benar dan 

kuat? 

4. sebutkan 3 problem umat islam dalam kehidupan modern yang berkaitan dengan 

iman! minimal 3 problem dan solusinya! 

5. jelaskan peran dan fungsi manusia di dunia perpektif islam! minimal 3 peran! 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pendidikan Agama Islam 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Yusuf Ismail. S.Ag. M.A.hum 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar! 

1. sebutkan problematika, hambatan dan tantangan umat islam yang berkaitan dengan 

pendidikan dan bagaimana solusinya! minimal 3 problem 

2. sebutkan problematika, tantangan dan hambatan yang di hadapi umat islam yang 

berkaitan dengan pegembangan ekonomi islam dan berikan solusinya! minimal 3 

problem. 

3. sebutkan problematika umat islam yang berkaitan pengembangan IPTEK dan 

bagaimana solusinya? minimal 3 problem! 

4. sebutkan problematika umat islam yang berkaitan dengan akhlak dan bagaimana 

solusinya? minimal 3 problem! 

5. sebutkan 3 problem umat islam yang berikatan dengan hukum islam dan bagaimana 

solusinya? minimal 3 problem! 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pelayanan Prima 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M. SM  

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Buatlah video peragaan di mana kamu bertugas sebagai staff yang memberikan pelayanan 

di toko sepatu kepada customer VIP 

 

Ketentuan video : 

1. Baik kustomer VIP maupun staff diperankan oleh diri sendiri.  

2. Rekam video dan digabungkan menggunakan aplikasi seperti vn, capcut etc.  

3. Naskah konversasi di video peragaan tidak boleh sama.  

4. Durasi video minimal 5 menit. 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Bahasa Inggris Bisnis 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dewi Agustin Permata Sari, SE., M.S.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Speaking test “in from to about covid-19” 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Bahasa Inggris Bisnis 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dewi Agustin Permata Sari, SE., M.S.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Membuat PPT dari Materi yang sudah diberikan (minimal 2) dan membuat video presentasi 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Public Relations 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

MAKALAH PUBLIC RELATIONS PADA UNJ  

 

Anda harus membuat makalah yang terkait dengan:  

1. Arti penting public relations bagi UNJ  

2. Arti penting komunikasi yang di lakukan oleh PR UNJ 

3. Mengapa UNJ harus menjaga citra dan reputasi? (bedakan pengertian citra dan 

reputasi) 

4. Arti penting corporate identity bagi UNJ  

5. Apa yang harus di lakukan oleh PR UNJ, ketika UNJ mengalami krisis atau issue 

yang terkait dengan kebijakan internal, sebagai contoh pada tahun 2018 FMIPA di 

pindahkan dari kampus B ke kampus A. Pada saat itu terjadi gejolak di internal UNJ.  

 

Teknis menjawab kasus diatas: 

1. Kalian harus memberikan pengertian mengacu pada teori terlebih dahulu lalu kalian 

menjawab pertanyaan.  

2. Jawaban no 1 – 5 merupakan satu rangkaian essay  

3. Jenis font times new romance, font size : 12, space: 1.5  

4. Minimum 2 halaman – maksimum 5 halaman 
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Score  

1. 80 - 100 : kajian teori – analisis  

2. 60 - 79 : hanya teori atau hanya analisis  

3. 0 – 59 : hanya mengulang soal, tidak ada teori dan tidak ada analisis 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pengembangan Diri 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

KERJAKAN SEMUA SOAL  

*SEMUA JAWABAN KALIAN HARUS MENGACU PADA TEORI DAN 

BERIKAN CONTOH*  

1. Pertanyaan no 1 

a. Bagaimana Anda bisa memahami tentang dinamika kepribadian? Analisis Anda 

harus mengacu pada teori dan berikan contoh untuk memperjelas analisis tersebut. 

b. Sejauh mana perkembangan kepribadian menyangkut pembentukan dan perubahan 

kepribadian mengacu pada pengaruh bilogis dan pengalaman masa kecil dan 

dewasa? Jelaskan dan berikan contoh  

2. Pertanyaan no 2 

a. Deskripsikan teori Psikolgi Individual menurut Alfred Adler (5 tahap)  

b. Jelaskan mengapa pengembangan kepribadian di pengaruhi oleh konstelasi 

keluarga  

3. Jelaskan mengapa pola budaya dan pengasuhan anak spesifik secara budaya, sangat 

mempengaruhi cara orang untuk terlibat konflik (Teori Erikcson) 

4. Pertanyaan no 4 

a. Mengapa kepercayaan diri itu penting?  

b. Jelaskan mengapa harga itu penting? 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Kearsipan I 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Dibawah ini termasuk ruang lingkup dokumentasi, kecuali .. 

a. Dokumentasi korporil 

b.  Dokumentasi literal 

c.  Dokumentasi privat 

d.  Dokumen waris 

e.  Dokumentasi publik 

2. Arsip memiliki nilai kegunaan, salah satunya adalah sebagai bukti yang sah dan salah 

satu contohnya adalah akte kelahiran. Berdasarkan hal diatas, arsip memiliki nilai 

kegunaan... 

a. Historis 

b. Hukum 

c. Administratif 

d. Informasional 

e. Surat 

3. Dokumen yang mengumpulkan tulisan kuno,fosil,arca dan sebagainya adalah 

dokumen... 

a. Dokumen pribadi 

b. Dokumen privat 
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c. Dokumen literal 

d. Dokumen asli 

e. Dokumen korporil 

4. Arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan kantor sehari-hari... 

a. Arsip asli 

b. Arsip dinamis 

c. Arsip statis 

d. Arsip pusat 

e. Arsip satuan 

5. Dokumentasi ini meliputi bidang perpustakaan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan 

mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur dan bahan pustaka lainnya yang disusun 

menurut sistem tertentu agar pengunjung lebih mudah mencari bahan yang diinginkan 

serta diperlukan. Ini adalah contoh dari dokumen? 

a. Dokumentasi Literer 

b. Dokumentasi Korporil 

c. Dokumentasi Privat 

d. Dokumentasi literasi 

e. Dokumen pribadi 

6. “Siklus pertama dalam hidup kearsipan dimulai dari tahap penciptaan arsip. Dimana 

pada tahap ini arsip lahir berupa bentuk konsep, daftar, formulir, laporan, surat, 

gambar, rekaman, memo dan lain sebagainya” merupakan pengertian dari? 

a. Penciptaan 

b. Pengendalian 

c. Penggukuran 

d. Referensi 

e. Refentatif 

7. Merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan operasional kearsipan. Sejak 

penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan 
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pemusnahan arsip, klasifikasi arsip digunakan. Ketika membuat naskah, seseoran akan 

menentukan sesuatu hal (perihal) yang menjadi subjek permasalahannya. Merupakan 

pengertian? 

a. Klasifikasi arsip 

b. Klasifikasi dokumen 

c. Klasifikasi kearsipan 

d. Klasifikasi 

e. Interpresepsi 

8. Pengkodean dilakukan secara sederhana dengan memberi tanda garis atau lingkaran 

dengan warna mencolok pada kata-tangkap yang sudah ditentukan pada langkah 

pekerjaan mengindeks . Termasuk langkah apakah ini? 

a. Pemeriksaan 

b. Mengindeks 

c. Memberi tanda 

d. Menyortir 

e. Menuliskan 

9. Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara 

langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip apa ini ? 

a. Arsip statis 

b. Arsip dinamis 

c. Arsip aktif 

d. Arsip in aktif 

e. Arsip berjalan 

10. Orang yang mengatur atau mengelola surat dengan buku ekspedisi disebut… 

a. Agendaris 

b. Verbalis 

c. Arsiparis 
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d. Ekspeditur 

e. Taklik 

11. Arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena 

mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara tepat dan tepat 

ditemukan kembali pengertian arsip menurut... 

a. Basir Barthos 

b. Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 

c. The liang gie 

d. Kamus umum bahasa indonesia 

e. Kamus umum administrasi perkantoran 

12. Fungsi dari dokumentasi dan kearsipan antara lain, kecuali… 

a. sebagai sumber informasi 

b. bahan penyimpanan 

c. bahan bukti 

d. bahan ingatan 

e. bahan sejarah 

13. Dokumen di tinjau dari segi kegunaannya, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, 

kecuali.. 

a. Nilai penerangan 

b. Nilai perdagangan 

c. Nilai historis 

d. Nilai yuridis 

e. Dokumen yang bersumber dari pemerintah 

14. Apakah fungsi penyekat? 

a. Pembatas 

b. Petunjuk 

c. Pembaca 

d. Pemenu 
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e. Penyusun 

15. Apakah fungsi dari guide? 

a. Sebagai batas menu antara arsip 

b. Sebagai petunjuk berkas arsip-arsip 

c. Sebagai penyusun arsip 

d. Sebagai penyimpan arsip 

e. Sebagai pembatas antara arsip 

16. Faktor yang bukan termasuk untuk dipertimbangkan sebelum membeli alat 

penyimpanan ? 

a. Efisien 

b. Ekonomis 

c. Kesetaraan 

d. Efisiensi 

e. Toko pembelian 

17. Alat penyimpanan arsip elektrik, kecuali... 

a. Baki surat 

b. Komputer 

c. Microfilm 

d. Faximile 

e. USB 

18. Agar surat dapat dengan cepat dan tepat sampai kepada pengolah. Menurut sifat dari 

surat, surat terdiri dari surat terbuka dan surat tertutup merupakan pengertian dari... 

a. Arsiparis 

b. Kompetensi arsiparis 

c. Tujuan pengelolaan arsiparis 

d. Wewenang arsiparis 

e. Tugas arsiparis 
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19. Aspek pengetahuan (knowledge), aspek keterampilan (skill), dan aspek sikap (attitude) 

merupakan… 

a. Kriteria Arsiparis 

b. Wewenang Arsiparis 

c. Kompetensi Arsiparis 

d. Tugas Arsiparis 

e. Syarat Pegawai Kearsipan 

20. Menyimpan kartu kendali berwarna putih menurut urutan nomer kode merupakan 

tugas… 

a. Penerima 

b. Pengarah 

c. Pencatat 

d. Pengolah 

e. Pengendali 

21. Berikut ini merupakan tugas penerima, kecuali… 

a. Meneliti kebenaran alamat naskah dinas tersebut 

b. Menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas penting 

c. Membubuhkan paraf pada bukti penerimaan 

d. Mensortir naskah dinas 

e. Menyampaikan naskah dinas pada pengarah 

22. Pedoman atau ketentuan mengenai pelaksana pengurusan surat dan naskah lain yang 

disepakati oleh pihak-pihak pengambil keputusan di dalam organisasi untuk 

diterapkan dalam sistem kearsipan suatu organisasi merupakan pengertian… 

a. Pengelolaan Arsip 

b. Asas Pengorganisasian Arsip 

c. Pengorganisasian Arsip 

d. Administrasi Arsip 

e. Asas Pengelolaan Arsip 
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23. Berikut ini yang termasuk dalam asas pengorganisasian arsip, kecuali… 

a. Sentralisasi 

b. Desentralisasi 

c. Kombinasi 

d. Dinamis 

e. Gabungan 

24. Asas yang lebih cocok diterapkan pada organisasi kecil yaitu. . . 

a. Sentralisasi 

b. Desentralisasi 

c. Gabungan 

d. Kombinasi 

e. Asas pengorganisasian arsip 

25. Berikut ini yang termasuk kendala dari asas Sentralisasi adalah… 

a. Penyimpanan arsip tersebar diberbagai lokasi dan dapat menimbulkan duplikasi 

arsip yang disimpan 

b. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip disetiap unit kerja. 

c. Fungsi dan wewenang unit kearsipan terbatas pada penerimaan dan pengelolaan, 

serta penyimpanan arsip inaktif 

d. Kondisi lingkungan gedung tidak terpisah-pisah (Saling berdekatan) 

e. Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang 

seragam 

26. Suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, yang dibuat atau diterima 

oleh petugas unit dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang 

bersangkutan. Kalimat tersebut merupakan pengertian... 

a. Surat 

b. Komunikasi 

c. Pengelolaan 

d. Kantor 
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e. Surat-menyurat 

27. Tujuan dari pengelolaan surat adalah... 

a. Agar dapat berhubungan baik 

b. Agar dapat dilaksanakan 

c. Agar surat dapat dengan cepat dan tepat sampai kepada pengolah. 

d. Agar sarana komunikasi dapat disampaikan 

e. Agar dapat disetujui pimpinan 

28. Buku agenda yang memuat daftar surat masuk sekaligus surat keluar dalam satu 

format. Kalimat tersebut merupakan pengertian... 

a. Buku agenda tunggal 

b. Buku agenda berpasangan 

c. Buku agenda kembar 

d. Kartu kendali 

e. Disposisi 

29. Fungsi dari kartu kendali adalah... 

a. Untuk merencanakan surat masuk 

b. Untuk menggandakan surat 

c. Untuk mengantikan buku agenda dan buku ekspedisi 

d. Untuk membuat daftar surat masuk dan keluar 

e. Untuk mengantikan disposisi 

30. Langkah pertama dalam pengelolaan surat adalah... 

a. Pembukaan sampul 

b. Mengeluarkan surat 

c. Pencatatan surat 

d. Pembacaan surat 

e. Penyortiran surat 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Kesekretariatan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Marsofiyati, S.Pd., M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Sekretaris adalah orang yang memegang rahasia, merupakan pengertian dari..... 

a.  Secretaria 

b.  Secretum 

c.  Secretarium 

d.  Secretaris 

e.  Segretaria 

2. Dalam bahasa Perancis etika memiliki arti..... 

a. Sopan santun dalam pergaulan hidup 

b. Kebebasan 

c. Solider dan tenggang rasa 

d. Sabar dan mampu menahan diri 

e. Timbul dari kebiasaan 

3. Ada beberapa hal yang harus diperharikan dalam mendukung kegiatan pimpinan 

adalah ... 

a. Menyusun acara pertemuan bisnis. 

b. Menyimpan arsip/surat. 

c. Memberikan jawaban secara tepat terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan 

jadwal kegiatan pimpinan. 
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d. Bertindak sebagai penghubung untuk meneruskan informasi kepada relasi. 

e. Mengonsep surat perjanjian kerjasama dengan relasi atau instansi luar. 

4. Berikut adalah contoh dari tamu tanpa perjanjian, kecuali..... 

a. Tamu salesman 

b. Tamu yang merupakan teman pimpinan 

c. Tamu yang ingin mengajukan keluhan/complain 

d. Tamu yang meminta sumbangan 

e. Tamu yang ingin membeli barang/jasa 

5. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat agenda pertemuan 

pimpinan, kecuali..... 

a. Dapat membatalkan acara pembukaan penataran dengan menunjuk pejabat lain 

sebagai wakilnya. 

b. Menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan yang bersifat harian, mingguan, 

bulanan. 

c. Memberikan jawaban secara tepat terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan 

jadwal kegiatan pimpinan. 

d. Mengingatkan pimpinan tentang setiap kegiatan pimpinan. 

e. Menerima dan menghimpun surat atau informasi berkaitan dengan acara 

pimpinan. 

6. “Agenda kerja pimpinan adalah jadwal kerja pimpinan yang disusun berdasarkan 

waktu kegiatan dan janjijanji yang telah disetujui oleh pimpinan”. Adalah pengertian 

dari agenda kerja pimpinan yang diungkapkan oleh.... 

a. Dewi 

b. Sedianingsih 

c. Hendarto 

d. Tulusharyono 

e. Sumarto 
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7. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ........ tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak Tetap bahwa jenis perjalanan dinas dalam negeri dibagi menjadi dua, yaitu 

perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah. 

a. 2 Tahun 2016 

b 227/PMK.05/2016 

c. 164/PMK.05/2015 

d. 45 Tahun 2013 

e. 113/PMK.05/2012 

8. Ciri – ciri dari surat resmi adalah sebagai berikut 1. Menggunakan kop surat. 2. Salam 

pembuka dan juga penutup yang digunakan baku. 3. Menggunakan nomor surat, 

lampiran, dan perihal. 4. Menggunakan bahasa resmi. 5. Menyertakan cap atau stempel 

dari lembaga resmi. 6. Menggunakan format surat tertentu.Dari pernyataan di atas, 

nomor berapakah yang tidak termasuk dari ciri-ciri surat resmi..... 

a. 1 dan 6 

b. 2 dan 6 

c. 3 dan 6 

d. 4 dan 6 

e. 5 dan 6 

9. Berikut adalah langkah dalam mengelola surat masuk:1. Menyortir 2. Menerima 3. 

Menyampaikan 4. Mengarahkan 5. Mencatat Urutkan surat tersebut hingga 

membentuk langkah yang benar dalam mengelola surat masuk.... 

a. 2-1-3-5-4 

b. 2-4-5-3-1 

c. 2-5-1-4-3 

d. 2-1-5-4-3 

e. 2-1-5-3-4 
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10. Dalam sistem penyimpanan surat terdapat 5 sistem yang umumnya digunakan. 

Manakah yang bukan termasuk dari sistem tersebut..... 

a. Sistem Alamat 

b. Sistem Nomor 

c. Sistem Abjad 

d. Sistem Wilayah 

e. Sistem Subyek 

11. Sistem dana kas kecil yang diterapkan pada perusahaan tidak dapat berjalan dengan 

baik apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian intern yang baik pula. Sistem 

Pengendalian Intern dalam suatu perusahaan meliputi struktur organisasi yang 

melakukan 

a. pemisahan tanggung jawab, sistem otorisasi, praktik yang sehat, serta karyawan 

yang memiliki kemampuan dibidangnya. 

b. pemisahan tanggung jawab, sistem otorisasi, praktik yang sehat, serta karyawan 

yang mampu. 

c. pemisahan tanggung jawab, sistem otorisasi, karyawan yang mampu 

d. disatukannya tanggung jawab, sistem otorisasi, praktik yang sehat, serta karyawan 

yang memiliki kemampuan di bidangnya. 

e. disatukannya tanggung jawab, sistem otorisasi, praktik yang sehat, serta karyawan 

mampu. 

12. Menurut Sedarmayanti rapat terbagi menjadi 2 macam, yaitu.... 

a. rapat terbuka dan rapat terturtup 

b. rapat formal dan rapat informal 

c. rapat anggota dan rapat kilat 

d. rapat paripurna dan rapat pleno 

e. rapat akbar dan rapat kerja 
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13. Berikut adalah hal-hal yang harus disiapkan dalam sebuah presentasi bagi seorang 

sekretaris, kecuali.... 

a. Periksa semua perlatan 

b. Membuat catatan kecil 

c. Audiens 

d. Penampilan 

e. Periska semua materi 

14. Ciri-ciri dari metode petty cash adalah sebagai berikut 1. Pembentukan dan pengisian 

kembali dana kas kecil di catat di debit dalam akun kas kecil. 2. Bukti pengeluaran kas 

kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait 

dengan penggunaan kredit akun kas kecil. 3. Besarnya jumlah dana kas kecil yang 

disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian 

pemakai dana. 4. Bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola 

kas kecil. 5. Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama 

jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana kas kecil 

kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula.manakah yang termasuk ciri-ciri dari 

metode yang berubah-ubah........ 

a.1,3, 5 

b. 4 dan 5 

c. 1 dan 5 

d. 1, 2, 3 

e. 1, 3, 4 

15. Langkah-langkah agar dapat menulis notula yang baik adalah, kecuali...... 

a. Tentukan terlebih dahulu format notulen yang lengkap sesuai kondisi dan 

keperluan rapat. 

b. Catat seluruh proses rapat yang diikuti apa adanya dengan tidak menambah atau 

mengurangi materi. 

c. Catat simpulan atau kesepakatan yang terjadi dalam rapat tersebut secara cermat. 
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d. Tulislah notulen tersebut secara rapi, dengan memperhatikan penulisan kalimat 

dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta penggunaan tanda baca yang 

tepat. 

e. Mencatat gagasan penting yang terdapat dalam naskah atau diskusi. 

16. Pada dering keberapa kita harus mengangkat telepon masuk dan berapakah batas 

maksimalnya..... 

a. 2 dan 4 

b. 4 dan 5 

c. 2 dan 3 

d. 1 dan 2 

e. 2 dan 3 

17. Yang termasuk dalam jenis surat resmi adalah, kecuali...... 

a. Surat Permohonan 

b. Surat Kuasa 

c. Surat Permintaan Penawaran 

d. Surat Edaran 

e. Surat Undangan 

18. Jimmy L. Gaol membagi tugas sekretaris sebagai berikut.... 

a. tugas personal, tugas internal, tugas khusus 

b. tugas rutin, tugas khusus, tugas istimewa 

c. tugas rutin, tugas khusus, tugas personal 

d. tugas rutin, tugas khusus, tugas istimewa, tugas keuangan, tugas insidental, tugas 

dalam business meeting 

e. tugas rutin, tugas khusus, tugas istimewa, tugas keuangan, tugas insidental, tugas 

personal 
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19. ”Seorang membantu dari seorang kepala yang menerima pen-diktean, menyiapkan 

surat-menyurat, menerima tamu-tamu, memeriksa atau mengingatkan kepalanya 

mengenai kewajiban lainnya yang berhubungan guna meningkatkan efektivitas dari 

kepala itu.” Merupakan pengertian dari sekretaris menurut...... 

a. M. Braum dan Lucas 

b. M. Braum dan Ramon 

c. Lucas dan Ramon 

d. George R. Terry 

e. G. Whitehead 

20. Penyusunan rencana kerja sekretaris dilaksanakan melalui proses sebagai berikut, 

kecuali.... 

a. Membuat jadwal kerja pimpinan 

b. Menentukan berbagai alternatif 

c. Menentukan maksud dan tujuan yang jelas 

d. Menentukan organisasi, metode, dan prosedur 

e. Menentukan pelaksanaan kerja 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Kesekretariatan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Marsofiyati, S.Pd., M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

SOAL – SOAL :  

1. Buatlah scenario dalam Bertelepon dan pergunakan Black Note serta LPT dalam 

pengelolaan telpon tersebut!  

2. Buatkah scenario persiapan dan pelaksaan rapat yang baik dan benar!  

3. Bagaimana tanggapan kalian sebagai seorang sekretaris dalam menghadapi era 

revolusi industri saat ini!  

4. Sebutkan dan jelaskan pengertian dan fungsi sekretaris, jenis-jenis jabatan sekretaris, 

kedudukan dan peran sekretaris, dan tugas-tugas sekretaris!  

5. Sebutkan dan jelaskan pengertian administrasi, pengertian perkantoran, dan ruang 

lingkup administrasi perkantoran! 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Otomatisasi Perkantoran 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   :  

Nama   : Roni Faslah, S.Pd.,MM 

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

1. Buatlah profil singkat, visi dan misi perusahaan 

2. Buatlah Schedule Perusahaan Bulan Oktober 2021 

3. Buatlah Profil Perusahaan – Google Bisnisku 

4. Buatlah Analisa Trend Terhadap 3 Barang yang Berkaitan Dengan Produk Perusahaan 

5. Buatlah Bagan Struktural Perusahaan 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Pelayanan Prima 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Rizki Firdausi Rachmadania, SE., M. SM  

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Buatlah video peragaan di mana kamu bertugas sebagai staff yang memberikan pelayanan 

di toko sepatu kepada customer VIP 

 

PS : Baik kustomer VIP maupun staff diperankan oleh diri sendiri. Rekam video dan 

digabungkan menggunakan aplikasi seperti vn, capcut etc. Naskah konversasi di video 

peragaan tidak boleh sama. Durasi video minimal 5 menit. 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Kepemimpinan 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

SOAL 

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan dari kepemimpinan dengan manajemen!  

2. Sebutkan dan jelaskan sifat kepemimpinan menurut Keith Davies!  

3. Sebutkan dan jelaskan tipe kepemimpinan paternalistin, disertakan kelebihan dan 

kekurangannya!  

4. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor penting yang dapat mempengaruhi kepemimpinan! 

5. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri kepemimpinan visioner! 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Kepemimpinan  

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

SOAL – SOAL :  

1. Pak Rudi baru saja diangkat menjadi kepala sekolah sebuah SD swasta yang baru 3 

tahun beroperasi, Ia merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan dan 

merasa percaya diri akan dapat memimpin SD tersebut untuk dapat berkembang. 

Namun baru 2 bulan memimpin ia mulai menghadapi permasalahan yang terus 

berdatangan. Mulai dari komplain orang tua soal toilet, kegiatan pembelajaran yang 

dinilai tidak berkualitas, sarana yang tidak memadai serta komunikasi dengan guru 

yang belum berjalan baik. Setiap kali ia menerapkan kebijakan baru selalu saja 

ditanggapi dingin oleh staff. Pak Rudi berupaya menjalankan tugasnya sebaik 

mungkin terutama ia fokuskan pada hal-hal yang bersifat administratif. Setelah satu 

tahun ajaran ia memimpin sekolah belum dirasakan perkembangan yang berarti. 

Komplain-komplain dari orang tua terus berdatangan mengenai berbagai aspek yang 

ada di sekolah dan menyampaikan tuntutan yang begitu tinggi terhadap sekolah. 

Komunikasi dengan staff pun belum dapat berjalan dengan baik.  

a. Berdasarkan kasus di atas cobalah analisa apa yang menjadi kelemahan 

kepemimpinan Pak Rudi?  

b. Apa saran yang bisa anda berikan agar Ia sebagai pemimpin sekolah dapat 

melaksanakan tugasnya dengan efektif?  
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2. Anda adalah seorang direktur disebuah rumah sakit swasta ternama. Anda mengenal 

hampir seluruh pegawai RS yang berjumlah lebih dari 300 orang, dari mulai para 

dokter sampai cleaning service. Anda menerapkan manajemen yang sangat baik dan 

bersahabat dengan sistem reward and punishment serta mendukung kinerja karyawan 

berdasarkan pendekatan kekeluargaan yang baik. Suatu hari, seorang perawat senior 

bernama Eva mendapat giliran jaga di ruang ICU yang sedang berisi satu orang dalam 

keadaan kritis. Tugasnya adalah mengganti infus setiap 1 jam. Ia berjaga pada 

periode shift jam 06.00 – 16.00 WIB. Setelah mengganti infus pasien yang terlihat 

baik dan stabil, Eva sempat tertidur selama 40 menit karena ia sangat lelah dan ruang 

ICU yang sangat dingin. Secara teori, 40 menit masih dibawah 1 jam, dan masih ada 

20 menit lagi sebelum waktu mengganti infus selanjutnya. Saat terhenyak, Eva 

mendapati pasien sudah meninggal, ketika membuka selimut pasien, ia melihat 

tangan pasien sedikit membengkak, rupanya selang infus sempat terlipat dan tertindih 

badan pasien dibalik selimutnya. Waktu meninggal tidak dapat diketahui. Rupanya, 

semalam sebelum kejadian itu, Eva sang perawat senior yang berumur 40 tahun dan 

belum menikah serta sering mendapatkan penghargaan dari RS karena 

pengabdiaannya selama ini, membantu sebuah yayasan di luar RS membagikan 

sumbangan di lokasi penampungan korban banjir. Ia baru sempat tidur jam 2 pagi 

sebelum bangun jam 5 untuk berangkat ke RS. Ini adalah kesalahan pertama yang 

dilakukan Eva selama bekerja di RS itu. a. Jika anda adalah sang direktur di RS itu, 

tindakan apa yang akan anda lakukan?  

3. Sayudi adalah pemilik sekaligus direktur dari semua operasi PT. Samudra Intan 

Permata, sebuah pabrik pupuk di Surabaya. Setelah berjalan beberapa tahun, 

perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan yang mengakibatkan laba 

menyusut, dan banyak karyawan yang memutuskan akan keluar dari perusahaanya. 

Bagaimana perusahaan tersebut dapat bangkit kembali menjadi satu perusahaan yang 

lebih professional dan dapat meningkatkan kembali penjualanya serta mendapatkan 

laba?  
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a. Untuk mempertahankan perusahaan, Sayudi berencana mengembangkan 

produknya hingga keluar negri. Langkah-langkah apa yang harus dilakukanya 

terlebih dahulu ? 

b. Bentuk organisasi yang bagaimana yang seharusnya diterapkan Sayudi untuk 

mengembangkan struktur organisasi yang baru?  

c. Koordinasi apa dan bagaimana yang seharusnya dia lakukan? Dan mengapa 

koordinasi penting dilaksanakan?  

d. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Sayudi untuk mempertahankan 

karyawanya?  

e. Menurut pendapat Saudara, gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk PT. 

Samudra Intan permata? Dan persyaratan apa saja yang diperlukan oleh seorang 

pemimpin yang baik sehingga PT. Samudra intan Permata dapat mencapai tujuan 

yang di inginkan? 

4. RSUD X merupakan salah satu rumah sakit umum yang berada di daerah X. Dengan 

Visi menjadi Rumah Sakit Umum yang diminati oleh masyarakat. RSUD X selalu 

berusaha untuk berbenah diri agar dapat bertahan di tengah persaingan pertumbuhan 

rumah sakit di daerah tersebut. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa RSUD X 

belum menunjukan hasil yang maksimal. Munculnya keluhan masyarakat mengenai 

pelayanan yang di berikan RSUD X dan jumlah pasien yang belum menunjukkan 

peningkatan adalah bukti yang mengindikasikan bahwa pihak RSUD X belum 

mampu mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan wawancara awal diperoleh informasi 

mengenai ketidakpuasan pasien terhadap kualitas pelayan yang diberikan oleh RSUD 

X, khususnya pada bagian keperawatan. Melalui survey kepada beberapa perawat di 

RSUD X diperoleh data yang menunjukkan bahwa perawat kurang merasakan 

adanya kerjasama dan komunikasi yang baik, kurang memiliki rasa saling percaya 

dan saling mendukung, kurang mengetahui visi dan misi organisasi dan merasakan 

teamwork yang kurang efektif di RSUD X. Sikap tidak peduli dan saling 

menyalahkan antar perawat, kurang adanya keinginan dan kesadaran untuk 
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menyelesaikan konflik, kurang adanya kesadaran para perawat akan pentingnya 

kerjasama dan komunikasi sehingga sering menimbulkan konflik serta hubungan 

antar perawat yang dirasakan kurang harmonis yang menghambat terjalinnya 

kerjasama merupakan indikator masalah yang sebenarnya dihadapi oleh pihak RSUD 

X. Dari kasus diatas dapat kita mengerti bahwa inti dari Permasalahan Kasus diatas 

adalah Terletak pada Rendahnya tinggkat Kerjasama para Perawat yang ada di dalam 

RSUD X, Dimana tidak adanya Kerjasama dan juga komunikasi yang baik, kurang 

memiliki rasa saling Percaya dan saling mendukung dalam pekerjaan nya sebagai 

sesama perawat dan juga kurang mengetahui nya visi dan misi Organisasi, sehingga 

dapat menimbulkan sikap saling tidak peduli terhadap sesama perawat di dalam 

sebuah RSUD X tersebut, bahkan dapat menimbulkan sikap dimana saling 

menyalahkan antara para Perawat sehingga dapat menimbulkan juga Konflik 

Individu dari para masing-masing perawat, dimana akan menjadi indikator masalah.  

a. Jelaskan keterkaitan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola 

perubahan!  

b. Pada kasus diatas bagaimana seorang pemimpin menyamakan persepsi 

terhadap bawahannya dalam melihat tujuan organisasi!  

c. Sebagai seorang pemimpin bagaimana cara menghadapi hambatan dalam 

komunikasi dalam kasus diatas?  

d. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kasus diatas? 
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UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Perkantoran 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

SOAL – SOAL:  

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran berfungsi sebagai 

sebuah control fungsional!  

2. Bagaimana cara menerapkan fungsi pengarahan yang baik dan efektif agar tidak 

terjadi konflik di ruang lingkup sebuah perusahaan!  

3. Bagaimana mengoptimalkan kendala pada pelayanan kantor di masa pandemic ini 

dan strategi apa yang tepat dalam sebuah pelayanan di masa pandemic ini!  

4. Berikan tanggapan kalian mengenai apakah didalam manajemen perkantoran bisa 

mempengaruhi produktivitasnya? Nah pada masa pandemic ini perusahaan mayoritas 

mempekerjakan karyawannya di rumah (Work From Home/WFH) apakah juga 

berpengaruh terhadap produktivitas dari sebuah perusahaan?  

5. Apakah dengan adanya perencanaan tata ruang yang efisien dapat berpengaruh 

terhadap kondisi psikologis dari karyawan di lingkungan kerja?  

6. Berikan tanggapan anda mengenai bagaimana jika sebuah perusahaan mengalami 

kerugian atau mengalami kegagalan, Langkah apa yang harus dilakukan jika anda di 

posisi seorang manajer perusahaan!  
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Manajemen Perkantoran 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

SOAL – SOAL:  

1. Kompetensi - kompentensi apa saja yg harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk 

menghadapi era society 5.0?  

2. Apa pendapat kalian jika Indonesia akan menghadapi era society 5.0, dan hal-hal apa 

saja yang harus disiapkan untuk era tersebut di Indonesia?  

3. Kemampuan apa yang harus dikembangkan oleh seorang administrasi profesional 

dan tanggapannya apakah seorang administrasi profesional nantinya masih 

dibutuhkan di era society 5.0 ?  

4. Cara apa saja yang dapat dilakukan seorang sekretaris saat ini untuk mengasah 

kemampuan komunikasi dan berorganisasinya guna memaksimalkan perannya di era 

5.0?  

5. Bagaimana cara kerja yang harus dilakukan agar menjadi sekretaris yang cerdas 

dalam era society 5.0?  

6. Jelaskan apa maksud dari keahlian seorang arsiparis harus memiliki problem 

solving? dan bagaimana cara mengatasinya dalam era society 5.0? 
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UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : Korespondensi 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Marsofiyati, S.Pd., M.Pd 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Soal 1 

Pada tanggal 20 Oktober 2020, PT. Ghifari Tunggal Motor telah mengirim 30 Unit Sepeda 

Motor Yamaha kepada PT. Geza Maju Kusuma. Pada perjanjian yang tertera di surat 

pesanan mengatakan bahwa sisa pembayaran akan diangsur 4x dan pembayaran dilakukan 

melalui Bank Mandiri Cabang Rawamangun. Ternyata setelah barang dikirimkan 

pembayaran itu belum kami terima. Oleh karena itu kami ingin mengingatkan Kembali 

kepada PT. Geza Maju Kusuma untuk memenuhi kewajibannya atas pelunasan uang sisa 

segera dilunaskan. Tiga minggu setelah kami mengirimkan penagihan pertama, ternyata 

tidak mendapat respon dari PT. Geza Maju Kusuma. Mengingat pada perjanjian yang 

tertera di surat pesanan mengatakan bahwa sisa pembayaran akan diangsur 4x dan 

menghambat proses perdagangan perusahaan kami. Maka kami meminta kepada PT, Geza 

Maju Kusuma agar segera membayar sisa pembayaran yang telah dijanjikan. Seminggu 

setelah menerima surat Penagihan dari PT. Ghifari Tunggal Motor diterima oleh PT. Geza 

Maju Kusuma mengirimkan jawabannya dengan meminta maaf karena keterlambatan 

dalam sisa pembayaran untuk tagihan 30 Unit Sepeda Motor Yamaha. Dijelaskan juga 

kenapa PT. Gilang Perdana Kusuma terlambat dalam sisa pembayaran dikarenakan 

perusahaan mengalami gangguan keuangan akibat dampak pandemic corona. PT. Geza 

Maju Kusuma meminta diberikan kelonggoran pembayaran sampai akhir bulan. Dan PT. 
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Geza Maju Kusuma juga mengirimkan surat penuntutan kepada PT. Ghifari Tunggal Motor 

karena ada beberapa motor yang mengalami goresan kecil akibat pengiriman. 

1. Petunjuk pembuatan surat tersebut mahasiswa diminta:  

a. Penulisan menggunakan Times New Roman  

b. Ukuran tulisan 12  

c. Ukuran spasi 1,5  

d. Menggunakan justify  

e. Margin 4 4 3 3  

 

2. Dari soal cerita diatas mahasiswa diminta untuk membuat:  

a. Buatlah surat tagihan dari PT. Ghifari Tunggal Motor kepada PT. Geza Maju 

Kusuma (dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)  

b. Buatlah surat penangguhan pembayaran dari PT. Geza Maju Kusuma kepada PT. 

Ghifari Tunggal Motor (dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)  

c. Buatlah surat penuntutan dari PT. Geza Maju Kusuma kepada PT. Ghifari Tunggal 

Motor (dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)  

 

3. Buatlah surat tersebut menurut bentuk surat:  

a. Surat tagihan dibuat dengan bentuk hanging paragraph style  

b. Surat penangguhan pembayaran dibuat dengan bentuk indented style  

c. Surat penuntutan dibuat dengan bentuk new official Style  
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Soal 2  

Anda adalah mahasiswa lulusan Prodi D3 Administrasi Perkantoran UNJ, yang bermaksud 

untuk mencari lowongan pekerjaan. Setelah Anda mendapatkan informasi dari internet, 

kemudian Anda membuat surat lamaran pekerjaan untuk lowongan pekerjaan yang Anda 

peroleh di internet tersebut. Surat yang sudah Anda buat kemudian dikirim melalui email 

dosen anda. dengan subjek sesuai isi surat. 

- Surat dibuat dalam format Full Block Style, dengan jenis huruf Times New Roman 12, 

dan batas Margin 4 4 3 3 

- Lalu sertakan CV anda yang semenarik mungkin.  

- Kemudian lipatlah surat dengan jenis lipatan yang tepat. 
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UJIAN  TENGAH SEMESTER 

 

Mata Kuliah  : K3 Perkantoran 

Hari/Tanggal  :  

Jam   :  

Dosen   : Prof. Dr. Henry Eryanto, MM 

Nama   :  

Noreg   :  

Prodi/Kelas  :  

 

Peraturan: 

1. Pahami yang diinginkan oleh soal. 

2. Kerjakan dengan seksama. 

3. Gunakan jawaban yang sesuai dengan pendapat Anda. 

4. Kerjakan sampai batas waktu yang ditentukan. 

5. Jangan lupa untuk berdoa. 

 

SOAL 

1. Jelaskan pengertian dari K3 menurut beberapa ahli, kemudian simpulkan menurut 

pendapat Anda! (20) 

2. Jelaskan sesuai pendapat Anda mengenai pengertian Penyakit Akibat Kerja menurut 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019! (25) 

3. Sebutkan tujuan dari penerapan K3! (15) 

4. Kebakaran di Indonesia dibedakan menjadi 3 kelas, sebutkan dan jelaskan dari 

masing-masing kelas tersebut! (15) 

5. Sebutkan hierarki pengendalian risiko, dan jelaskan sesuai pendapat Anda! (25) 

 


