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UJI KOMPETENSI PRAKTIK KODE SOAL: WP005 

UNIT KOMPETENSI 
WORDPROCESSING (WP) 

WAKTU PENGERJAAN 
 

 

A. PETUNJUK UMUM 
 
1. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN : 

Sebelum memulai mengerjakan Materi Uji Kompetensi Praktik ini, periksalah terlebih 
dahulu; 
a. PASTIKAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) YANG TERDAPAT DI KOMPUTER 

ANDA TELAH SESUAI. 
b. PASTIKAN FOLDER DENGAN NO. UJIAN ANDA SUDAH DIBUAT (TERDAPAT) DI 

KOMPUTER YANG ANDA GUNAKAN. 
2. Bila Anda mengalami kesulitan dengan peralatan komputer yang Anda hadapi, segeralah 

lapor kepada Pengawas Ujian yang bertugas. 
3. LEMBAR MATERI UJI KOMPETENSI PRAKTIK ini dikembalikan kepada Pengawas 

Ujian setelah ujian selesai/berakhir. 
4. Penilaian tidak dilakukan saat proses mengerjakan soal namun terhadap hasil pekerjaan 

(soft-copy) yang dapat diselesaikan dengan tepat dan benar sesuai Petunjuk 
Mengerjakan Soal di bawah ini dan contoh hasil pengerjaan yang dilampirkan. 

5. Tidak ada tanya jawab antara Peserta Ujian dengan Pengawas Ujian tentang soal yang 
diujikan. Anda wajib dapat menginterprestasikan maksud soal secara tepat dan benar. 

6. Bekerjalah dengan tenang, penuh percaya diri dan diawali berdoa. 

 

B. PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 
 
Kerjakanlah seluruh soal yang meliputi materi sebagai berikut : 
1. Bentuk Indentasi (satu lembar);  (nama file WP005-indentasi diikuti NOMOR UJIAN 

Anda). Gunakan word art untuk membuat judul, insert clip art, dan penomoran secara  
otomatis. 
 

2. Bentuk Kolom (satu lembar); (nama file WP005-kolom diikuti NOMOR UJIAN Anda) 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
 Naskah dicopi dari naskah Bentuk Indentasi. 
 Ubah jenis huruf dan jarak spasi menjadi 1 baris pada teks butir I. 
 Beri garis antara kolom dan jarak antara kolom adalah 1,5 cm dan aturlah lebar        

kolom menjadi 6.5 cm. 
3. Bentuk Pengetikan Tabel dan Surat massal (satu lembar); (nama file WP005-tabel-surat-

massal diikuti NOMOR UJIAN Anda) 
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Bentuk Surat massal : 

 Yang tercetak dalam kurung adalah variabel (data yang berubah-ubah). 
 Buatlah file data sebanyak 4 buah record (data bebas); 
 Perhatikan format penulisan judul, bentuk surat dan insert ClipArt 

 
Bentuk Tabel  
 Berikan format tabel seperti contoh soal (border, shading, lebar kolom, tinggi baris, 

penggabungan kolom, perataan teks); 
 Lakukan perhitungan dengan formula sebagai berikut : 

o Penjumlahan kolom hadiah utama dan kolom pendaftaran 
 
 

4. Aturlah Format Dokumen untuk semua bentuk di atas dengan ketentuan sebagai berikut: 
 Margin kanan dan kiri = 4 cm; margin atas & bawah = 3 cm; 
 Ukuran kertas A4; 
 Jenis huruf Times New Romans dan Arial; 
 Ukuran huruf untuk Judul 16pt; teks 12pt dan 11pt; 
 Jarak spasi 1 ½ baris dan 1 baris; 
 Efek pencetakan sesuai naskah (tebal, miring, dan garis bawah) 
 Header dan Footer sesuai teks dan posisi yang terdapat di masing-masing bentuk. 

 
5. Cetaklah semua file di atas (bentuk indentasi, bentuk kolom, bentuk tabel, hasil surat 

massal) ke dalam bentuk file.PDF sesuai nama-file dokumen aslinya. 

 

C. KETERANGAN: 
 
1. Soal terlampir (sebanyak tiga lembar) wajib Anda kerjakan sama (sempurna) seperti 

bentuknya sesuai petunjuk di atas dengan tepat dan benar. 
 

2. Semua bentuk soal di atas wajib dikerjakan (Indentasi, kolom, tabel formula -surat 
massal), sehingga dalam folder ujian  anda terdapat 3 file MS. Word dan 3 file pdf, 
dengan nama sesuai petunjuk soal. 

 
3. Perhatikan NOMOR UJIAN Anda masing-masing ditulis di Header sesuai posisi dan teks 

yang terdapat di contoh soal. Selain itu NOMOR UJIAN Anda juga ditulis sebagai nama-
file dokumen yang disimpan. 

 
 Selamat mengerjakan – SUKSES * 


