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1. Undang-Undang yang berlaku untuk pengukuran, penakaran atau melakukan timbang adalah, ……
a. UU no 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
b. UU No 2 tahun 1981 tentang Metereologi Legal
c. UU No 2 tahun 1981 tentang Metrologi
d. UU No 22 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
e. UU No 22 tahun 1981 tentang Metereologi Legal

2. Satuan dasar besaran panjang adalah, ……
a. Meter
b. Kilogram
c. Sekon
d. Ampere
e. Kelvin

3. Mole adalah satuan dasar besaran..
a. Panjang
b. Kuantitas zat
c. Massa
d. Waktu
e. Kuat cahaya

4. Lambang satuan sekon adalah….
a. SK
b. Sk
c. S
d. s
e. Skn

5. K adalah lambang satuan dari …..
a. Meter
b. Kilogram
c. Candela
d. Mole
e. Kelvin

6. Pada alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau
ditera ulang akan dibubuhi tanda….

a. Daerah
b. Jaminan
c. Batal
d. Sah
e. Pegawai bank

7. Permasalahan mengenai segala sesuatu dalam ukur mengukur, takar menakar dan timbang
menimbang secara luas disebut permasalahan,……

a. Metrology
b. Metereologi
c. Metodologi
d. Metode
e. Metodik

8. Alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa disebut ..
a. Ukuran
b. Timbangan
c. Takaran
d. Meteran
e. Depa-an

9. Timbangan yang pengoperasiannya menggunakan tenaga listrik disebut timbangan….
a. Mekanik
b. Manual
c. Tradisional
d. listrik
e. Elektronik

10. Gambar berikut ini merupakan kode yang biasa digunakan pada label produk, dinamakan…

1234567890
a. Code barang
b. Code produksi
c. Barcode Product
d. Kode halal
e. Kode perusahaan



11. Sertifikat halal suatu produk yang diedarkan, dijual dan atau dipamerkan dikeluarkan oleh ..
a. BPOM
b. MUI
c. MPR
d. Depkes
e. Depsos

12. Sedangan pelaksanaan sayembara produk yang disertakan pada kemasan wajib diketahui
dan disahkan oleh …..
a. BPOM
b. MUI
c. MPR
d. Depkes
e. Depsos

13. “P No1 Awas Obat keras” atau “Simpan ditempat sejuk” merupakan penyertaan tulisan
peringatan dan himbauan agar konsumen harus berhati-hati terhadap produk tersebut.
Tulisan di atas termasuk ke dalam,……
a. Himbauan Produk
b. Himbauan pemerintah
c. Himbauan agar berhati-hati
d. Himbauan konsumen
e. Agar berhati-hati

14. Logo/ gambar himbauan  di bawah ini biasanya ada pada produk-produk tertentu, Bila kita
melihat sepintas akan terdapat sebuah bola bumi disertai tulisan yang jelas. Apa maksud
logo tersebut disertakan pada kemasan produk ?....

a. Himbauan agar turut menyelamatkan bumi
b. Himbauan agar turut menanam pohon
c. Himbauan agar turut membuang sampah pada tempatnya
d. Himbauan agar turut menyelamatkan lingkungan
e. Himbauan Pemerintah

15. Arti Expire date pada kemasan diartikan …
a. Bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi
b. Bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi
c. Terdapat batas waktu penggunaan atau konsumsi suatu produk
d. Produk tersebut mengeluarkan tanggal produksi
e. Tanggal makanan

16. Beberapa aksara atau tulisan yang harus disertakan pada produk selain bahasa Indonesia
diantaranya bahasa…..
a. Melayu
b. Hongkong
c. Mesir
d. Amerika
e. Arab

17. Contoh dari “Barang dalam Keadaan terbungkus”/ BDKT ada di bawah ini, kecuali,……
a. Ketupat
b. Ice cream
c. Snack pabrikan
d. Obat resep dokter
e. Elektronik

18. Besaran pokok waktu  pada satuan internasional dapat diukur dengan ..
a. Neraca
b. Jam/stopwatch
c. Thermometer
d. Jam tangan
e. Handphone

19. Besaran Kecepatan dengan Satuan Internasional jarak/waktu dilambangkan dengan symbol ..



a. M/S2
b. m/s
c. kg.m/s2
d. kg.m2
e. kg/m2

20. Gambar di bawah ini  merupakan..

a. Logo produk
b. Sertofikat penghargaan
c. Produk TOP
d. Tahun Produksi
e. Logo Tahun diproduksi

21. Kata komunikasi diartikan sebagai kata kerja, artinya adalah ....
a. Pengiriman penerimaan warta
b. Proses pemberitahuan
c. Saling mengenal
d. Hubungan sesama pegawai
e. Hubungan atasan dengan karyawan

22. Keterampilan berbicara dan menulis,  merupakan keterampilan....
a. Menyampaikan
b. Menerima
c. Membaca
d. Berfikir
e. Mendengarkan

23. . Tempat / sumber komunikasi,disebut Komunikan
a. Komponen
b. Respon
c. Komunikator
d. Proses komunikasi
e. Tata Hubungan Komunikasi

24. Proses penyampaian ide dari komunikator kepada komunikan, dengan menimbulkan reaksi
umpan balik, disebut ....
a. feedback
b. Komponen komunikasi
c. Proses komunikasi
d. Dekode
e. Enkode

25. Lambang yang digunakan untuk komunikasi verbal adalah lambang  ....
a. gerak
b. warna
c. suara
d. isyarat
e. bahasa

26. Apabila kamu mendengar dering telepon, sebaiknya segera diangkat. Maksimal dering telepon
berbunyi…………..kali

a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat
e. Lima

27. Telepon berdering, angkat telepon dengan ………….
a. Tangan kiri



b. Tangan kanan
c. Handfree
d. Tombol penerima
e. Tombol flash

28. Pertama kail yang diucapkan saat kalian menerima telepon adalah………..
a. Halo, disini PT ABCD
b. Halo, dengan nomor 235768
c. Halo, selamat siang PT Aloha
d. Selamat siang dengan PT Wijaya
e. Siang, bisa dibantu ?

29. Jika penelepon tidak menyebutkan identitasnya, kamu dapat menanyakan hal seperti ini……….
a. Siapa ini ?
b. Siapa yang bicara ?
c. Boleh saya tahu siapa yang bicara ?
d. Tolong dikasih tahu dengan siapa yang bicara.
e. Bolehkah saya tahu dengan siapa saya bicara ?

30. Jika penelepon meminta kamu menyampaikan pesan untuk pimpinan, kamu harus
menjawab……
a. Nanti saya sampaikan
b. Pesan bapak akan saya sampaikan
c. Jelas pak, akan saya sampaikan
d. Sudah pak, akan saya sampaikan
e. Iya pak, nanti disampaikan

31. Berikut ini adalah alat penerima telepon, kecuali…………….
a. Pesawat telepon
b. Alat tulis
c. Kalender meja
d. Meja telepon
e. Daftar nomor telepon

32. Telepon yang dipergunakan hanya untuk lingkungan kantor disebut………………
a. Telepon local
b. Telepon interlokal
c. Telepon nasional
d. Telepon selular
e. Interphone

33. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan jika kamu mengetahui telepon yang digunakan
mengalami kerusakan…………….

a. Pura-pura tidak tahu
b. Melaporkan pada Telkom
c. Memberitahu rekan kerja
d. Melaporkan pada atasan
e. Melaporkan pada bagian perawatan

34. Dalam menangani telepon, salah satu factor yang menjadi hambatan adalah………..
a. Factor alat dan pemakai
b. Faktor dana dan pemakai
c. Factor komunikasi dan alat
d. Factor posisi dan alat
e. Factor manusia dan penggunaan

35. Dalam bertelepon kita sebaiknya berbicara………………
a. Singkat
b. Dua kalimat saja
c. Tidak lebih dari 5 menit
d. Seperlunya
e. Sesuka hati

36. Cara perawatan telepon adalah sebagai berikut, kecuali…………….
a. Letakan gagang telepon dengan benar
b. Lakukan pemeriksaan kabel penyumbang telepon
c. Bersihkan pesawat telepon secara rutin
d. Jika telepon rusak beli yang baru
e. Jika telepon rusak segera lapor petugas Telkom

37. Saat menelepon……………….



a. Letakan gagang telepon kurang lebih 5 cm
b. Tanyakan kabat terlebih dahulu
c. Apabila telah tersambung segera ucapkan salam
d. Suara harus keras
e. Jika sudah selesai berbicara segera tutup telepon

38. Saat menerima telepon sebaiknya kita melakukan hal-hal berikut ini, kecuali………….
a. Paksa si penelepon untuk menyebutkan namanya
b. Jika salah sambung, telepon langsung ditutup
c. Menyebutkan identitas diri/perusahaan
d. Tidak perlu melakukan transfer jika penelepon salah menekan ekstensi
e. Jika penelepon berbicara hal yang tak penting langsung tutup telepon

39. Beberapa kelemahan yang dimiliki operator berbasis CDMA dibandingkan dengan operator
berbasis GSM antara lain, adalah…………………

a. Suara kurang jernih
b. Pengiriman pesan singkat lebih lambat
c. Tidak bisa menelepon ke luar negeri
d. Biaya pulsa lebih mahal
e. Ada batasan wilayah untuk menelepon

40. Yang dimaksud dengan conference call pada penggunaan hand phone adalah…………
a. Pembicaraan dilakukan bersama dengan teman
b. Pembicaraan bisa dilakukan dengan banyak lawan bicara
c. Pembicaraan telepon dalam siding atau konferensi
d. Pembicaraan telepon dua arah
e. Pembicaraan telepon diluar daerah secara bersamaan




