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KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR
Adopsi terhadap perangkat lunak open source juga bisa diartikan sebagai bagian 
dari proses migrasi yang tidak secara kasat mata merupakan perpindahan, karena 
pada dasarnya migrasi bertujuan untuk menguatkan penggunaan software legal 
oleh pengguna perangkat lunak. 

Migrasi adalah pekerjaan dengan tingkat kerumitan yang sangat beragam, bisa 
mudah dan bahkan bisa menjadi sulit. Bila tidak ahli di bidangnya, proses migrasi 
akan menjadi lebih sulit. 

Untuk memudahkan anda dalam melakukan proses migrasi,  modul pelatihan ini 
disusun sebagai salah satu referensi dan diperuntukkan untuk level administrator 
dan mudah-mudahan dengan adanya referensi ini dapat membantu anda. 

Salam Hangat

Hasan B. Usman
Ketua Tim Migrasi
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RINGKASAN

RINGKASAN
Materi  pelatihan  teknologi  informasi  menggunakan  open  source  software  ini 
adalah salah satu referensi untuk mendukung proses migrasi yang bersifat teknis 
untuk  level  administrator.  Topik  pembahasan  pada  materi  ini  adalah  mengenai 
strategi  migrasi,  pengantar  linux,  aplikasi  desktop  OSS,  openoffice,  dasar 
penggunaan linux, instalasi linux sampai dengan sistem admin linux dan jaringan 
linux
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COURSE OBJECTIVE

COURSE OBJECTIVE
Deskrispi 

Modul pelatihan ini Desktop dan OpenOffice menggunakan Distro Ubuntu 10.4 Lucid 
namum juga dapat digunakan pada Distro Ubuntu sebelumnya dan juga Distro yang 
lain  seperti  IGN  maupun  Fedora.  Penyajian  modul  ini  menggunakan  bahasa 
Indonesia dengan materi yang bahas strategi migrasi OSS, pengantar open source 
software, Aplikasi Desktop, Instalasi Linux, dasar penggunaan Linux sampai dengan 
sistem adminsitrasi Linux 

Diharapkan dari pelatihan ini partisipan :

1. Memahami strategi migrasi OSS

2. Memahami konsep dasar dari Open Source Software 

3. Memahami aplikasi-aplikasi Desktop Linux

4. Memahami dan dapat menggunakan OpenOffice

5. Dapat melakukan instalasi Linux

6. Dapat mengelola manajemen user dan groups

7. Dapat mengelola manajemen paket dan pengarsipan 

8. Dapat melakukan setting repository 

9. Dapat  melakukan  settting  service-service  jaringan  seperti  tpc/ip  dan  file 
sharing dengan samba

10. Dapat melakukan setting printer 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
iii

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
RINGKASAN .............................................................................................................. ii
COURSE OBJECTIVE .............................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................x
1.PENDAHULUAN .....................................................................................................1

1.1. Definisi Migrasi................................................................................................1
1.2. Tujuan Migrasi ................................................................................................1
1.3. Alasan Migrasi ................................................................................................1

2.STRATEGI MIGRASI DENGAN OSS .....................................................................5
2.1. Perencanaan migrasi......................................................................................5
2.2. Pilot project.....................................................................................................7
2.3. Implementasi skala penuh...............................................................................8
2.4. Sustainable management................................................................................9
2.5. Migrasi dan lingkungan sistem operasi yang beragam..................................10
2.6. Indikator Kunci Migrasi..................................................................................11

2.6.1. Leadership.............................................................................................11
2.6.2. Helpdesk support...................................................................................12
2.6.3. Pemilihan tim help desk.........................................................................13
2.6.4. Metode...................................................................................................14

2.7. Tugas............................................................................................................15
2.8. Proses help desk...........................................................................................15
2.9. Terminasi help desk.......................................................................................16
2.10. Keberlanjutan program................................................................................16

3.TAHAPAN IMPLEMENTASI ..................................................................................18
3.1. Sosialisasi.....................................................................................................18
3.2. Survei............................................................................................................19
3.3. Analisa dan Perencanaan..............................................................................20
3.4. Pelatihan.......................................................................................................21
3.5. Pilot Migrasi...................................................................................................21
3.6. Evaluasi.........................................................................................................22
3.7. Migrasi...........................................................................................................22
3.8. Post Migrasi...................................................................................................22
3.9. Hardware baru...............................................................................................23

4.GNU/LINUX DAN APLIKASI DESKTOP ...............................................................24
4.1. Apa itu GNU/Linux ........................................................................................24
4.2. Distribusi Linux..............................................................................................25
4.3. Memilih Distro ...............................................................................................27
4.4. Aplikasi Desktop............................................................................................29

4.4.1. Lingkungan Kerja atau Desktop Environment........................................29
4.4.2. Aplikasi OpenOffice................................................................................30

4.4.2.1. Pendahuluan..................................................................................30
4.4.2.2. Open Document Format (ODF)......................................................31
4.4.2.3. Openoffice.org Writer.....................................................................32

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
iv

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR ISI

4.4.2.3.1. Menu OpenOffice.org Writer...................................................33
4.4.2.3.2. Icon Toolbar Writer..................................................................33
4.4.2.3.3. Mengenali shortcut key Writer.................................................35
4.4.2.3.4. Mengatur Setting OpenOffice.org Writer.................................36
4.4.2.3.5. Membuat Dokumen Sederhana .............................................44
4.4.2.3.6. Ekspor Dokumen ke PDF.......................................................45
4.4.2.3.7. Membuka Dokumen................................................................45
4.4.2.3.8. Menutup Dokumen.................................................................45
4.4.2.3.9. Format Halaman Dokumen.....................................................46
4.4.2.3.10. Pengaturan Halaman Organizer...........................................46
4.4.2.3.11. Menentukan Ukuran Halaman Kertas...................................47
4.4.2.3.12. Mengaktifkan Header dan Footer..........................................48
4.4.2.3.13. Memasukkan Nomor Halaman..............................................48
4.4.2.3.14. Footnode dan Endnote.........................................................49
4.4.2.3.15. Membuat Kolom ...................................................................50
4.4.2.3.16. Beberapa Tips : ....................................................................51
4.4.2.3.17. Format Karakter....................................................................52
4.4.2.3.18. Format Paragraf Dokumen ..................................................52
4.4.2.3.19. Format Indentasi dan Spasi .................................................53
4.4.2.3.20. Format Perataan Paragraf....................................................54
4.4.2.3.21. Tabs......................................................................................54
4.4.2.3.22. Membuat Huruf Besar di Awal Teks......................................55
4.4.2.3.23. Menggunakan Fasilitas Styles..............................................55

4.4.2.3.23.1.Mengaktifkan Style ........................................................56
4.4.2.3.23.2.Membuat Paragraph Style..............................................57
4.4.2.3.23.3.Membuat Page Style......................................................61
4.4.2.3.23.4.Mengaplikasikan Styles..................................................65
4.4.2.3.23.5.Tampilan Akhir Dokumen ...............................................74
4.4.2.3.23.6.Modifikasi Styles.............................................................74
4.4.2.3.23.7.Menghapus Style ...........................................................75
4.4.2.3.23.8.Memanggil Style.............................................................75

4.4.2.3.24. Menggunakan Find & Replace..............................................77
4.4.2.3.25. Penyuntingan Otomatis.........................................................77

4.4.2.3.25.1.AutoCorrect ...................................................................77
4.4.2.3.26. AutoSpellcheck.....................................................................79
4.4.2.3.27. Bekerja Dengan Tabel...........................................................79

4.4.2.3.27.1.Pengaturan Tabel ..........................................................81
4.4.2.3.28. Menyisipkan Obyek...............................................................82

4.4.2.3.28.1.Menyisipkan Gambar.....................................................82
4.4.2.3.29. Fields....................................................................................83
4.4.2.3.30. Daftar Isi...............................................................................83

4.4.2.3.30.1.Daftar Isi dengan memanfaatkan Styles and Formatting 84
4.4.2.3.30.2.Daftar Isi dengan tidak memanfaatkan Styles and 
Formatting..........................................................................................84

4.4.2.3.31. Mengupdate Daftar Isi...........................................................86
4.4.2.3.32. Daftar Index..........................................................................88

4.4.2.3.32.1.Membuat Daftar Index ...................................................88
4.4.2.3.33. Menampilkan Daftar Index ...................................................90

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
v

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR ISI

4.4.2.3.34. Membuat Daftar Gambar, Tabel, atau Objek Lainnya...........92
4.4.2.3.35. Membuat Daftar Pustaka......................................................94

4.4.2.3.35.1.Menempatkan Tanda Referensi Pustaka........................94
4.4.2.3.36. Menampilkan Daftar Pustaka................................................96
4.4.2.3.37. Menggunakan Mail Merge....................................................98

4.4.2.3.37.1.Buat Surat Master..........................................................98
4.4.2.3.37.2.Alamat Tujuan ...............................................................98

4.4.2.3.38. Track Change.....................................................................102
4.4.2.3.39. Navigator ...........................................................................104

4.4.2.4. Openoffice.org.org Calc................................................................105
4.4.2.4.1. Menjalankan OpenOffice.org calc.........................................105
4.4.2.4.2. Memahami Lembar Kerja Spreadsheet.................................105
4.4.2.4.3. Operasi Pada Sel .................................................................106
4.4.2.4.4. Pengaturan Setting OpenOffice.org Calc .............................106
4.4.2.4.5. Format Sel ...........................................................................107
4.4.2.4.6. Membuat Address Data source.............................................108
4.4.2.4.7. Fungsi OpenOffice.org calc...................................................110

4.4.2.4.7.1.Fungsi kategori Matematika............................................111
4.4.2.4.7.2.Fungsi Statistik...............................................................113
4.4.2.4.7.3.Fungsi Logika.................................................................115
4.4.2.4.7.4.Fungsi Tanggal dan Waktu ............................................118
4.4.2.4.7.5.Fungsi Spreadsheet ......................................................123

4.4.2.4.8. Data Filter ............................................................................125
4.4.2.4.9. Data Pilot .............................................................................125
4.4.2.4.10. Membuat Grafik..................................................................127

4.4.2.5. Menggunakan Openoffice.org Impress.........................................130
4.4.2.5.1. Memahami Lembar Kerja Presentasi ...................................130
4.4.2.5.2. Memulai OpenOffice.org Impress .........................................132
4.4.2.5.3. Menyusun Slide Presentasi Menggunakan Template............133
4.4.2.5.4. Format halaman ...................................................................136
4.4.2.5.5. Menambah Objek Lain .........................................................136
4.4.2.5.6. Memberikan Efek Animasi ...................................................137

4.4.2.5.6.1.Slide Transisi .................................................................137
4.4.2.5.6.2.Custom  Animasi ...........................................................139

4.4.2.6. Mencetak Dokumen ....................................................................141
4.4.2.7. Ekspor File Dokumen Openoffice ke Portable Document Format.145

4.4.2.7.1. Ekspor File Dokumen Tidak Terkontrol .................................146
4.4.2.7.2. Ekspor File Dokumen Terkontrol ..........................................146

4.4.2.8. Menggunakan Formula.................................................................151
4.4.3. Mail......................................................................................................155
4.4.4. Internet.................................................................................................156
4.4.5. Pengolah gambar raster......................................................................158
4.4.6. Pengolah Gambar Vektor.....................................................................159
4.4.7. Multimedia...........................................................................................161

4.5. Audio/video Player.......................................................................................162
4.5.1. Audio editor/ripper................................................................................164
4.5.2. Video encoder......................................................................................165
4.5.3. Video editor..........................................................................................166

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
vi

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR ISI

4.5.4. Pembuatan animasi.............................................................................168
4.5.5. Emulator software, hardware dan kompiler multi platform....................170

4.6. Instalasi GNU/Linux ....................................................................................172
4.6.1. Persiapan Instalasi ..............................................................................172
4.6.2. Backup Data........................................................................................172
4.6.3. Spesifikasi Hardware...........................................................................172
4.6.4. Ruang (partisi) Linux............................................................................173
4.6.5. Instalasi melalui media CDROM/DVDROM..........................................174
4.6.6. Instalasi melalui media jaringan...........................................................186
4.6.7. Instalasi melalui media USB................................................................186

4.7. Menjalankan Linux Pertama kali..................................................................187
4.7.1. Login Logout .......................................................................................187

4.7.1.1. Login............................................................................................187
4.7.1.2. Logout .........................................................................................189

4.8. Pengelolaan File dan Direktori.....................................................................190
4.9. Memantau Sistem.......................................................................................193
4.10. Pengelolaan Pengguna (User) dan Kelompok (Group).............................196
4.11. Konsep Hak Akses File/Direktori. ..............................................................201

4.11.1. Kepemilikan dan Hak Izin Akses........................................................201
4.11.2. Merubah kepemilikan.........................................................................201
4.11.3. Merubah Hak Izin Akses.....................................................................202

4.12. Pengelolaan Paket....................................................................................203
4.12.1. Add/Remove Program........................................................................203
4.12.2. Synaptic Package Manager ..............................................................204
4.12.3. Apt.....................................................................................................205
4.12.4. Mengupdate Daftar Paket..................................................................205
4.12.5. Mencari Paket....................................................................................206
4.12.6. Menginstall Paket...............................................................................206
4.12.7. Remove paket ...................................................................................206
4.12.8. Upgrade Paket...................................................................................207
4.12.9. Upgrade rilis distro ............................................................................207
4.12.10. Menghapus file-file yang tidak terpakai............................................207
4.12.11. Untuk melihat daftar perintah dan opsi apt: .....................................207
4.12.12. Pencarian Aplikasi yang terpasang..................................................207
4.12.13. Pencarian direktori lokasi aplikasi....................................................208

4.13. Repository ................................................................................................209
4.13.1. Alamat URL Arsip Perangkat Lunak ( repositories)............................209
4.13.2. Konfigurasi Repository.......................................................................210
4.13.3. Update List Aplikasi Repository..........................................................210
4.13.4. Pencarian Aplikasi yang diinginkan....................................................210

4.14. Pengelolaan Pengarsipan..........................................................................211
4.14.1. Pengarsipan Dengan Modus Grafis...................................................211
4.14.2. Pengarsipan Dengan Modus Teks.....................................................213

4.14.2.1. TAR Ball (TAR GZ).....................................................................213
4.14.2.2. Zip .............................................................................................213
4.14.2.3. Gzip ...........................................................................................214

4.14.3.  Melihat Kapasitas file kompresi.........................................................214
4.15. Penjadwalan Otomatis...............................................................................215

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
vii

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR ISI

4.15.1. Format Penulisan Crontab. ...............................................................215
4.15.2. Contoh Penggunaan..........................................................................216

4.16. Pengalamatan IP.......................................................................................217
4.16.1. Kelas A...............................................................................................217
4.16.2. Kelas B..............................................................................................217
4.16.3. Kelas C..............................................................................................218

4.17. Konfigurasi IP Address..............................................................................220
5.INSTALASI DAN SETTING PRINTER  ...............................................................221
6.SAMBA FILESHARING  ......................................................................................225

6.1. Definisi Filesharing......................................................................................225
6.2. Samba ........................................................................................................225
6.3. Instalasi dan Konfigurasi Samba.................................................................225

6.3.1. Instalasi Samba...................................................................................225
6.3.2. Konfigurasi Konfigurasi .......................................................................226

6.3.2.1. Pengelolaan Pengguna dan Kelompok Linux...............................226
6.3.2.2. Pengelolaan Pengguna Samba....................................................226
6.3.2.3. Pengelolaan Direktori Filesharing.................................................227
6.3.2.4. Konfigurasi Samba Filesharing.....................................................227

6.3.3. Akses Samba Filesharing.....................................................................228
6.3.3.1. Mengakses Filesharing.................................................................228
6.3.3.2. Mapping Direktori.........................................................................228

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................230

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
viii

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL
Tabel  1  :  Pentahapan  implementasi  migrasi  di  organisasi  kecil  (desktop  client 

dibawah 50 unit) dan  besar (desktop client diatas 100 unit)  : ............    9

Tabel  2  :  15  Distro  Paling  Populer  berdasar  jumlah  hit  per  day  (HPD)  selama 
semester 2 2009, sebagaimana listing http://distrowatch.com/  : .......    28

Tabel 3  :  Tabel komparasi aplikasi office productivity di lingkungan proprietary dan 
open source  : ....................................................................................    30

Tabel 4 :  Icon Toolbar Writer  : .............................................................................    33

Tabel 5 : Informasi Pelatihan OSS  : ...................................................................    113

Tabel 6 :  Contoh Soal 1  : ..................................................................................    114

Tabel 7 :  Operator Ekspresi Logika   : ................................................................    115

Tabel 8 :  Contoh Soal Fungsi Logika  : ..............................................................    115

Tabel 9 :  Fungsi Logika IF  : ..............................................................................    116

Tabel 10 :  Contoh soal Fungsi IF Bertingkat  : ...................................................    117

Tabel 11   :   Statistik penggunaan browser di dunia selama tahun 2009  : ........    156

Tabel 12  :  Editor grafis berbagai vektor yang bersifat Open Source dan berjalan di 
lingkungan Unix  : ............................................................................    159

Tabel 13   :   Program-program audio/video player di Linux  : ............................    161

Tabel 14   :   Ripper/encoder file audio   : ...........................................................    164

Tabel 15   :   Aplikasi video encoder yang berjalan di Windows dan di Linux  : . .    165

Tabel 16   :   Aplikasi editor video yang berjalan di Windows dan di GNU/Linux  : ....... 
167

Tabel  17:  Contoh  praktis  proses  pengolahan  file  multimedia  di  GNU/Linux  bagi 
pengguna Window  : ........................................................................    168

Tabel 18 :   Aplikasi pembuatan animasi berbasis 2D dan 3D yang bersifat proprietary 
dan open source  : ...........................................................................    169

Tabel 19  :  Tabel Sistem Operasi Windows  : ....................................................    180

Tabel 20  :  Tabel Sistem Operasi GNU/Linux  : .................................................    180

Tabel 21: Partisi Harddisk  : ...............................................................................    180

Tabel 22  :  Parameter tar  : ................................................................................    211

Tabel 23  :  Format Penulisan File Crond  : ........................................................    215

Tabel 24  :  Contoh penulisan file crond  : ..........................................................    216

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
ix

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Analisa gap dalam proses perencanaan.................................................  6

Gambar 2: Kurva umum perkembangan proses migrasi...........................................  6

Gambar 3: Prioritas pelaksanaan implementasi mengikuti jenis penggunaan desktop, 
dimulai dari dalam keluar........................................................................  8

Gambar 4: Konsep sustainable management yang menjadi dasar dalam merancang 
tahapan migrasi di Depdiknas.................................................................  9

Gambar  5:  Proses  pelaksanaan  migrasi  setelah  inventarisasi  hingga  produk 
akhirnya............................................................................................... .  10

Gambar 6:  Sistem antrian dan ticketing permasalahan yang dikelola tim helpdesk..... 
15

Gambar 7: Rumpun Unix/Linux...............................................................................  24

Gambar 8: Desktop Environment GNOME.............................................................  29

Gambar 9: Penyimpanan dokumen calc dengan format .xls...................................  31

Gambar 10: Penyimpanan dokumen writer dengan format .doc.............................  31

Gambar 11: Penyimpanan dokumen impress dengan format .ppt...........................  31

Gambar 12: Tampilan OpenOffice.org Writer..........................................................  32

Gambar 13: lokasi penyimpanan file.......................................................................  36

Gambar 14: Pengaturan penyimpana data.............................................................  37

Gambar 15: Mengatur settingan ukuran kertas serta jarak tabulasi........................  38

Gambar 16: Mengatur tampilan writer.....................................................................  38

Gambar 17: Mengatur formating Aids.....................................................................  39

Gambar 18: Setting Grid........................................................................................ .  39

Gambar 19: Huruf standar serta ukurannya............................................................  40

Gambar 20: Mengatur cetakan dokumen................................................................  40

Gambar 21: Pengaturan Tabel................................................................................  41

Gambar 22: Pengaturan perubahan dokumen........................................................  41

Gambar 23: Pengaturan Compatibility Dokumen....................................................  41

Gambar 24: Pengaturan AutoCaption.....................................................................  42

Gambar 25: Pengaturan Opsi HTML.......................................................................  42

Gambar 26: Penyimpanan dengan Format HTML..................................................  42

Gambar 27: DataBase pada OpenOffice................................................................  43

Gambar 28: Mengatur warna pada grafik dokumen................................................  43

Gambar 29: Pengaturan jaringan internet...............................................................  43

Gambar 30: Menyimpan lembar kerja Writer...........................................................  44

Gambar 31: Konfirmasi penyimpanan dokumen.....................................................  45

Gambar 32: Format Halaman ................................................................................  46

Gambar 33: Style Default pada kotak dialog organizer...........................................  47

Gambar 34: Style Default pada pengaturan halaman di status bar.........................  47

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
x

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 35: Pengaturan Format Dokumen.............................................................  47

Gambar 36: Mengaktifkan Header..........................................................................  48

Gambar 37: Penomoran di bagian footer................................................................  49

Gambar 38: Memasukkan cacatan kaki..................................................................  49

Gambar 39: Footnode dengan bertipe karakter......................................................  50

Gambar 40: Membuat kolom...................................................................................  50

Gambar 41: Penomoran tidak dimulai dari halaman 1............................................  51

Gambar 42: Pengaturan Karakter...........................................................................  52

Gambar 43: Format paragraf..................................................................................  53

Gambar 44: baris spasi ganda................................................................................  53

Gambar 45: Pengaturan perataan paragraf............................................................  54

Gambar 46: Pengaturan tabs..................................................................................  54

Gambar 47: Drops Caps........................................................................................ .  55

Gambar 48: Mengaktifkan styles and formatting.....................................................  56

Gambar 49: Membuat Paragraph Styles.................................................................  57

Gambar 50: Memberi nama "Judul" pada organizer................................................  58

Gambar 51: Pengaturan Identasi dan spasi............................................................  59

Gambar 52: Tipe huruf yang digunakan..................................................................  60

Gambar 53: Perataan paragraf...............................................................................  60

Gambar 54: Membuat style baru ............................................................................  62

Gambar 55: Mengaktifkan page styles....................................................................  62

Gambar 56: Membuat page style dengan nama cover............................................  62

Gambar 57: Mengatur ukuran kertas, batas margin dan penomoran .....................  62

Gambar 58: Membuat style kata pengantar & Daftar isi..........................................  63

Gambar 59: Mengatur ukuran kertas, margin dan penomoran dokumen................  63

Gambar 60: Mengaktifkan header...........................................................................  63

Gambar 61: Mengaktifkan footer.............................................................................  63

Gambar 62: Membuat Page Style Untuk Dokumen Bab.........................................  64

Gambar 63: Menentukan format, margin dan penomoran.......................................  64

Gambar 64: Mengaktifkan header...........................................................................  64

Gambar 65: Mengaktifkan footer.............................................................................  64

Gambar 66: Hasil Pengaturan Page Styles.............................................................  65

Gambar 67: Tampilan Awal Sebelum Menerapkan Paragraf Styles........................  65

Gambar 68: Menerapkan Paragraf styles Judul pada Kata Pengantar...................  66

Gambar 69: Menerapkan Paragraf styles teks pada dokumen teks........................  66

Gambar 70: Contoh Paragraph Styles yang telah digunakan pada dokumen judul, 
subjudul, subsubjudul dan teks.............................................................  66

Gambar 71: Menerapkan Page Styles Cover pada Halaman Depan......................  67

Gambar 72: Page Styles Cover pada halaman depan telah diaktifkan...................  67

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
xi

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 73: Mengatur Penomoran Style yg di awali dari 1 atau i............................  67

Gambar 74: Memilih styles kata Pengantar & Daftar Isi..........................................  67

Gambar 75: Halaman Kata Pengantar menggunakan format kata pengantar & daftar 
Isi......................................................................................................... .  68

Gambar 76: Memasukkan penomoran ...................................................................  68

Gambar 77: Daftar Isi dengan format page sama dengan kata pengantar..............  68

Gambar 78: Menggunakan Format Page Dokumen Bab........................................  69

Gambar 79: Mengawali penomoran halaman dokumen dengan angka 1 ..............  69

Gambar 80: Halaman Bab  telah menggunakan format page Dokumen Bab..........  69

Gambar 81: Penomoran Halaman Dokumen bab di Footer....................................  69

Gambar 82: Menganti level 1 paragraph style heading 1 menjadi judul..................  70

Gambar 83: Mengganti level lain pada paragraph style (contoh subsubjudul)........  70

Gambar 84: Menampilkan judul (level 1) pada header............................................  71

Gambar 85: Judul dari paragraf (judul) pada header dokumen...............................  71

Gambar 86: Sebelum Judul Bab di tampilkan di header.........................................  72

Gambar 87: Setelah Judul Bab di tampilkan di Header...........................................  72

Gambar 88: Posisi Kursor tepat di bawah Daftar Isi................................................  73

Gambar 89: Kotak dialog Index/Table.....................................................................  73

Gambar 90: Daftar Isi yang telah dibuat..................................................................  73

Gambar 91: Tampilan Kata, Pengantar dan Dokumen Babnya...............................  74

Gambar 92: Hasil Akhir Tampilan Dokumen Cover, Kata Pengantar & Daftar Isi. . ..  74

Gambar 93: Memodifikasi Style..............................................................................  74

Gambar 94: Menghapus Styles...............................................................................  75

Gambar 95: Memanggil Styles................................................................................  76

Gambar 96: Mengaktifkan fasilitas styles................................................................  76

Gambar 97: memanggil file writer format odt..........................................................  76

Gambar 98: fasilitas Find dan Replace...................................................................  77

Gambar 99: Kotak dialog AutoCorrect.....................................................................  77

Gambar 100: Beberapa pengaturan pada AutoCorrect...........................................  78

Gambar 101: Beberapa tanda tambahan pada AutoCorrect...................................  78

Gambar 102: Mengaktifkan/ nonaktifkan fungsi AutoSpellcheck.............................  79

Gambar 103: Bekerja dengan Tabel........................................................................  79

Gambar 104: Fasilitas AutoFormat pada tabel........................................................  80

Gambar 105: Membuat tabel dengan toolbar..........................................................  80

Gambar 106: Toolbar pengaturan tabel...................................................................  81

Gambar 107: Menyisipkan gambar.........................................................................  82

Gambar 108: Pengaturan Obyek gambar...............................................................  83

Gambar 109: Mensoroti dan memilih teks dokumen...............................................  84

Gambar 110: Menampilkan Daftar isi......................................................................  85

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
xii

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 111: Daftar isi yang terbentuk....................................................................  86

Gambar 112: Index Entry untuk mengedit daftar isi.................................................  86

Gambar 113: Kotak dialog Edit Index Entry untuk melakukan beberapa perubahan..... 
87

Gambar 114: Mengupdate Daftar Isi.......................................................................  87

Gambar 115: Kotak dialog Insert Index Entry..........................................................  88

Gambar 116: Menampilkan Daftar Indexs...............................................................  90

Gambar 117: Daftar Indexs 1 tingkat.......................................................................  92

Gambar 118: Gambar 86: Kotak dialog Insert/Table untuk mengatur daftar gambar, 
daftar tabel, atau daftar objek lainnya...................................................  93

Gambar 119: Daftar Gamber pada naskah dokumen..............................................  94

Gambar 120: Bibliography Entry.............................................................................  95

Gambar 121:  Kotak dialog Insert  Index/Table untuk membuat daftar pustaka......  96

Gambar 122: Kotak dialog Define Bibliography Entry.............................................  97

Gambar 123: Tampilan Design tabel mail merge....................................................  99

Gambar 124: Mengatur field-field data source........................................................  99

Gambar 125: menyimpan tabel data source yang telah dibuat...............................  99

Gambar 126: Menampilkan serta memasukkan field-field data source ke mail merge.. 
100

Gambar 127: Lembar konfirmasi untuk mencetak dokumen mail merge...............  100

Gambar 128: Menentukan output mail merge.......................................................  101

Gambar 129: Contoh dokumen yang telah di edit.................................................  102

Gambar 130: Proteksi dokumen...........................................................................  103

Gambar 131: kotak dialog : Accept or Reject Changes.........................................  103

Gambar 132: Kotak dialog Navigator....................................................................  104

Gambar 133: Menjalankan OpenOffice.org Calc...................................................  105

Gambar 134: Lembar Kerja OpenOffice Calc........................................................  106

Gambar 135: Konfigurasi Calc..............................................................................  107

Gambar 136: Format Sel.......................................................................................  107

Gambar 137: Pengaturan tata letak teks...............................................................  108

Gambar 138: Data Informasi karyawan.................................................................  108

Gambar 139: Koneksi ke data source...................................................................  109

Gambar 140: Penamaan data source...................................................................  109

Gambar 141: Menampilkan data source di writer..................................................  110

Gambar 142: Fungsi-fungsi di OpenOffice.org Calc..............................................  111

Gambar 143: Mengatur kalkulasi tanggal dan waktu.............................................  118

Gambar 144: Menampilkan data filter...................................................................  125

Gambar 145: Tampilan data menggunakan data pilot...........................................  125

Gambar 146: seleksi tabel untuk data pilot...........................................................  126

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
xiii

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 147: Pengaturan layout data pilot............................................................  126

Gambar 148: Hasil akhir tampilan data menggunakan data pilot..........................  126

Gambar 149: Tipe grafik 3 D.................................................................................  127

Gambar 150: Data range..................................................................................... .  127

Gambar 151: Data Series.....................................................................................  128

Gambar 152: Memasukkan judul dan informasi lainnya........................................  128

Gambar 153: Grafik yang terbentuk......................................................................  129

Gambar 154: Mengedit Grafik...............................................................................  129

Gambar 155: Tampilan OpenOffice.org Impress...................................................  130

Gambar 156: lembar kerja OpenOffice Writer.......................................................  130

Gambar 157: Menjalankan Impress......................................................................  132

Gambar 158: Memilih Template Default ...............................................................  133

Gambar 159: memilih layout standar impress.......................................................  133

Gambar 160: Memberikan efek transisi slide........................................................  134

Gambar 161: Memasukkan informasi pada layout design standar........................  134

Gambar 162: Mengatur slide yang akan ditampilkan............................................  135

Gambar 163: slide sederhana terbentuk...............................................................  135

Gambar 164: Format halaman slide Impress........................................................  136

Gambar 165: Menyisipkan obyek OLE..................................................................  136

Gambar 166: Memasukkan objek multimedia.......................................................  137

Gambar 167: Efek Transisi....................................................................................  138

Gambar 168: customise slide presentasi..............................................................  139

Gambar 169: Mengatur warna huruf.....................................................................  139

Gambar 170: Kotak dialog Cetak (printer).............................................................  141

Gambar 171: Pengaturan Opsi cetakan ...............................................................  141

Gambar 172: Menentukan jumlah halaman yang dicetak.....................................  143

Gambar 173: Mengatur beberapa properties........................................................  143

Gambar 174: Pengaturan tugas cetakan..............................................................  144

Gambar 175: pengaturan kwalitas gambar...........................................................  144

Gambar 176: Pengaturan cetakkan lainnya..........................................................  145

Gambar 177: Tampilan umum opsi PDF...............................................................  146

Gambar 178: Beberapa pengaturan tampilan.......................................................  148

Gambar 179: User Interface..................................................................................  148

Gambar 180: pengaturan Links.............................................................................  149

Gambar 181: Pengaturan keamanan dokumen PDF............................................  150

Gambar 182: Rumus-rumus OpenOffice.org.........................................................  151

Gambar 183: Menuliskan rumus...........................................................................  152

Gambar 184: Tampilan seleksi..............................................................................  152

Gambar 185: tampilan awal editor rumus n-th root...............................................  153

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
xiv

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 186: Mengisi angka.................................................................................  153

Gambar 187: Hasil Akhir...................................................................................... .  153

Gambar 188: Mengatur jarak antar rumus-rumus.................................................  153

Gambar 189: Penulisan beberapa rumus.............................................................  154

Gambar 190: Mail Client dengan Evolution...........................................................  155

Gambar 191: Mail Client Sylpheed........................................................................  155

Gambar 192: Menjalankan Browser Mozila Firefox  .............................................  157

Gambar 193: Chatting dengan Pigdin ..................................................................  157

Gambar 194: Komunasi dengann Pigdin menggunakan protokol YM...................  157

Gambar 195:  Lingkungan kerja GIMP yang memisah-misahkan antara window grafis 
yang  sedang  diedit  dan  tools  lainnya  memungkinkan  window  utama 
dimaksimalkan untuk memaksimalkan ide editing..............................  158

Gambar 196: Aplikasi Multimedia di Linux............................................................  162

Gambar 197:  Rhythmbox bukan hanya player,  tapi juga memudahkan organisasi 
dan download musik. Diinspirasi dari Apple's iTunes  dan menggunakan 
library Gstreamer................................................................................  163

Gambar 198:  Rose Garden, bersama Audacity, adalah aplikasi audio editor yang 
lengkap dan membutuhkan pemahaman tentang entitas-entitas yang ada 
dalam audio file..................................................................................  164

Gambar 199:  CD/DVD ripping dari  format  analog ke format  digital  menggunakan 
CD/DVD burner K3B...........................................................................  166

Gambar  200:  Aplikasi  KDEnlive  membagi  video  sekurang-kurangnya  menjadi 
gambar dan suara dalam timeline sesuai metode editing NLE...........  168

Gambar  201:  Ruang kerja  Blender  yang mirip  dengan  3ds Max.  Blender  adalah 
aplikasi  animasi  3D  yang  rumit  dan  perlu  penguasaan  khusus  bila 
hendak digunakan bukan untuk keperluan pembuatan gambar 3D, tapi 
untuk pembuatan film animasi sesungguhnya....................................  169

Gambar 202: Game Windows  yang dijalankan di Linux dengan Wine.................  171

Gambar 203: Informasi Hardware ........................................................................  172

Gambar 204: Membuat partisi baru dari partisi yang sudah ada...........................  173

Gambar 205: Mempertisi harddisk........................................................................  173

Gambar 206: Welcome screen Ubuntu 10.04  “Lucid Lynx”, Tampilan Bahasa.....  174

Gambar 207: Tampilan Menjalalan Linux Tanpa Instalasi......................................  175

Gambar 208: Tampilan proses booting.................................................................  176

Gambar 209: Tampilan Layar Desktop Ubuntu.....................................................  176

Gambar 210: Pemilihan Bahasa...........................................................................  177

Gambar 211: Pilih Area/ Lokasi.............................................................................  178

Gambar 212: Tipe Keyboard.................................................................................  178

Gambar 213: Persiapan Partisi Harddisk..............................................................  179

Gambar 214: Memilih partisi yang akan di install..................................................  179

Gambar 215: Mengatur Partisi /............................................................................  181

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
xv

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 216: Menentukan partisi /home...............................................................  181

Gambar 217: Partisi swap.....................................................................................  182

Gambar 218: Hasil Akhir Partisi Linux...................................................................  182

Gambar 219: pengguna dan kode sandi ..............................................................  183

Gambar 220: Migrasi dokumen pada sistem yang lain..........................................  183

Gambar 221: persiapan instalasi..........................................................................  184

Gambar 222: Proses Instalasi...............................................................................  184

Gambar 223: Proses Instalasi selesai...................................................................  185

Gambar 224: Tampilan Screen Boot Awal Komputer............................................  185

Gambar 225: Tampilan Login Ubuntu Lucid 10.4  Mode GUI ...............................  187

Gambar 226: Tampilan Desktop Ubuntu ..............................................................  188

Gambar 227: logout dari sistem linux....................................................................  189

Gambar 228: Struktur direktori Linux....................................................................  190

Gambar 229: Memantau Sistem...........................................................................  193

Gambar 230: Proses yang berjalan pada sistem GNU/Linux................................  193

Gambar 231: Modus Command line Interface (CLI)..............................................  194

Gambar 232: Penggunaan Sumber Daya Sistem.................................................  194

Gambar 233: Informasi FileSystem.......................................................................  195

Gambar 234: Tampilan Awal Pengelolaan Users dan Groups...............................  196

Gambar 235: Pengisian password admin sebelum dilakukan penambahan pengguna 
dan kelompok.................................................................................... .  196

Gambar 236: Menambah user igos.......................................................................  196

Gambar 237: Kontak Person.................................................................................  197

Gambar 238: User igos ....................................................................................... .  197

Gambar 239: Pengaturan privilages user igos......................................................  197

Gambar 240: Nomor ID user igos.........................................................................  197

Gambar 241: Pengelolaan Kelompok...................................................................  198

Gambar 242: Menambah kelompok (group) baru.................................................  198

Gambar  243:  Nama  kelompok  (group)  yang  dibuat  yaitu  kpde  serta  mengatur 
member pengguna dari kelompok tersebut.........................................  198

Gambar 244: Kelompok (group) kpde telah terbentuk...........................................  198

Gambar 245: Kepemilikan dan Hak Izin Akses File/Direktori................................  201

Gambar 246: Merubah hak akses dengan kode oktal...........................................  202

Gambar 247: Instalasi paket openoffice.org-base (Aplikasi database)..................  204

Gambar 248: Openoffice.org-base memerlukan beberapa file yang lain...............  204

Gambar 249: Anda dapat membatalkan atau melanjutkan instalasi dengan klik Mark. . 
204

Gambar 250: Proses download dan instalasi paket .............................................  204

Gambar 251: Software Pengarsipan File Roller 2.30.0 di Ubuntu Lucid 10.4........  211

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
xvi

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


DAFTAR GAMBAR

Gambar 252: Mengarsip sebuah direktori.............................................................  212

Gambar 253: Arsip dengan .zip.............................................................................  212

Gambar 254: Mengekstrak file arsip .zip...............................................................  212

Gambar 255: Pilih Ipv4 Settings, Method Manual dan lakukan konfigurasi alamat IP 
(Contoh menggunakan kelas C yaitu 192.168.0.34)...........................  220

Gambar 256: Pada bagian Wired, Auto eth0, klik Edit...........................................  220

Gambar 257: Tampilan Setting Printer..................................................................  221

Gambar 258: Printer Canon IP3500......................................................................  221

Gambar 259: Pencarian driver di internet.............................................................  221

Gambar 260: Tampilan Konfigurasi Printer............................................................  222

Gambar 261: Pilih tipe koneksi Internet Printing Protocol.....................................  223

Gambar 262: Tipe Driver yang digunakan.............................................................  223

Gambar 263: Memilih Model dari Driver Canon IP3500........................................  224

Gambar 264: filesharing dengan samba...............................................................  228

Gambar 265: Mapping Direktori............................................................................  229

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
xvii

http://www.igos.or.id/
mailto:info@igos.or.id


1. PENDAHULUAN  

1.1. Definisi Migrasi

Adopsi terhadap perangkat lunak open source juga bisa diartikan sebagai bagian 
dari proses migrasi yang tidak secara kasat mata merupakan perpindahan, karena 
pada dasarnya migrasi bertujuan untuk menguatkan penggunaan software legal 
oleh pengguna perangkat lunak.

1.2. Tujuan Migrasi 

Secara  umum,  migrasi  akan  terbagi  menjadi  banyak  bagian  kegiatan  yang 
memuat tujuan untuk:

1. Membumikan  penggunaan  perangkat  lunak  legal,  dengan  memanfaatkan 
perangkat lunak berbasis open source.

2. Menjamin kemudahan garansi legalitas perangkat lunak yang digunakan di 
institusi yang bersangkutan

3. Efisiensi pembiayaan

4. Pemanfaatan sebanyak mungkin sumberdaya lokal

5. Minimalisasi vendor lock terhadap data yang diproduksi, khususnya oleh unit 
yang menangani keperluan khusus

Satu atau beberapa tujuan tersebut diatas bisa dijadikan rujukan atau alasan bagi 
suatu  institusi  untuk  melakukan  migrasi,  bergantung  pada  kebutuhan  dan 
permasalahan utama yang dihadapi tiap institusi  atau unit.  Uraian dari  masing-
masing tujuan tersebut diatas perlu ditentukan dan dijabarkan dalam perencanaan 
manajemen migrasi OSS.

1.3. Alasan Migrasi 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diatas, dibawah ini adalah latar belakang 
dan  alasan  melakukan  migrasi  dari  masing-masing  tujuan,  diurutkan  sesuai 
dengan nomor tujuan pada sub bagian sebelumnya. 

1. Riset  IDC  pada  tahun  2008  menunjukkan  bahwa  tingkat  pembajakan 
software di Indonesia mencapai 85%, atau naik 1% dibandingkan 2007 yang 
berada  di  angka  84%.  Alternatif  untuk  menghindari  penggunaan  software 
bajakan  adalah  dengan  bermigrasi  atau  hijrah  ke  perangkat  lunak  Open 
Source yang lisensinya bersifat bebas dan umumnya tersedia secara gratis. 
Dilain  pihak,  produsen  perangkat  proprietary  yang  umumnya  berasal  dari 
negara  maju  dengan modal  besar  melakukan propemasaran  yang sangat 
agresif sehingga seolah-olah pengguna komputer sudah 'dicuci otak' karena 
hanya mengerti tentang perangkat proprietary ketika menggunakan komputer.

2. Perangkat  lunak Open Source umumnya mengadopsi lisensi  yang bersifat 
bebas,  bukan  semata-mata  tersedia  secara  gratis.  Migrasi  sistem operasi 
proprietary ke open source lebih menjadikan garansi bahwa lingkungan kerja 
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Alasan Migrasi 

pengguna  komputer  akan  lebih  bersih  dari  perangkat  lunak.  Hal  ini 
disebabkan lisensi ini  mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk 
menjalankan,  menggandakan,  menyebarluaskan,  mempelajari,  mengubah 
dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Tepatnya, mengacu pada empat 
jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak:

• Kebebasan  untuk  menjalankan  programnya  untuk  tujuan  apa  saja 
(kebebasan 0). 

• Kebebasan  untuk  mempelajari  bagaimana  program  itu  bekerja  serta 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda (kebebasan 1). Akses pada 
kode program merupakan suatu prasyarat. 

• Kebebasan  untuk  menyebarluaskan  kembali  hasil  salinan  perangkat 
lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama anda (kebebasan 2). 

• Kebebasan  untuk  meningkatkan  kinerja  program,  dan  dapat 
menyebarkannya  ke  khalayak  umum  sehingga  semua  menikmati 
keuntungannya  (kebebasan  3).  Akses  pada  kode  program merupakan 
suatu prasyarat juga. 

3. Secara umum, banyak negara dan lembaga riset di Amerika latin dan Selatan 
dan  Uni  Eropa  yang  secara  formal  mengakui  bahwa  implementasi  open 
source  salah  satunya  adalah  karena  alasan  penghematan  biaya.  Contoh 
terkini  adalah  rilis  formal  dari  Departemen  pertahanan  Amerika  Serikat, 
sebgai  organ  pertama  dalam  lingkup  pemerintah  federal  amerika  serikat, 
disamping  pemerintah  kota  atau  negara  bagian  yang  telah  lebih  dahulu 
mengadopsi perangkat lunak open source. 

Contoh pada tingkat negara, Brasil adalah contoh baik tentang implementasi 
dan pengembangan perangkat lunak Open Source yang intensif dan masif 
pada semua sektor.  Sejak 2003 pemerintah Brasil  mencatat  penghematan 
hingga BRL R$ 370 Juta atau setara dengan EUR €140 Juta. Penghematan 
tercapai  karena  hilangnya  pos  pengeluaran  untuk  membayar  lisensi 
“proprietary  software”,  yang  dialihkan  untuk  investasi  pengembangan 
berbagai teknologi solusi baru. 

4. Kebijakan  nasional  mengenai  pemanfaatan  perangkat  lunak  open  source 
juga pada akhirnya mendorong pertumbuhan lokal sebuah negara. Jepang 
yang  sejak  awal  mempunyai  pengembang  perangkat  lunak  open  source 
terbesar bahkan telah memiliki  standar  bahasa pemrograman sendiri  yaitu 
Ruby. Di akhir 2009, pemerintah brasil merilis bahwa penggunaan perangkat 
open  source  telah  menumbuhkan  industri  perangkat  lunak.  Portal  Public 
Software yang dikelola oleh Menteri Perencanaan, Anggaran dan Manajemen 
memiliki koleksi berbagai aplikasi Open Source yang bernilai BRL R$ 50Juta 
atau setara dengan EUR €19 Juta yang digunakan oleh 5.560 administrasi 
publik, dan memiliki 50.000 user aktif.

5. Hukum  ekonomi  dalam  dunia  kapitalis  membuat  kecenderungan  ketika 
perusahaan  pengembang  perangkat  lunak  proprietary  mulai  menguasai 
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pasar, ia akan membuat standar sendiri untuk melindungi pasar yang sudah 
terbentuk dan mengembangkan pasarnya dengan modal  yang lebih besar 
lagi.  Sun  Microsystem,  sebuah  vendor  hardware  yang  kemudian  aktif 
mendukung oepn source mempunyai  contoh yang telah didokumentasikan 
mengenai  pengalaman vendor  lock-in  dari  Microsoft  Exchange setebal  36 
halaman.

6. Permasalahan Legal

Di Indonesia, perangkat lunak atau software dilindungi dengan diratifikasinya 
produk  hukum  dalam  kelompok  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI). 
Produk hukum HaKI  terdapat  didalam :  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2000  Tentang  Rahasia  Dagang,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000 
Tentang Desain  Industri,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang  
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001  
Tentang  Paten,  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek,  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Di Indonesia, perangkat  open source  secara informal sudah diadopsi sejak 
awal 1990-an atau bahkan sebelumnya ketika internet pertama kali dikenal di 
lingkungan  kantor  pemerintah  dan  swasta  besar  yang  menyandarkan 
bisnisnya  pada  dunia  informatika.  Contoh  yang  paling  banyak  digunakan 
adalah untuk kebutuhan server, dengan menggunakan perangkat lunak yang 
berjalan di sistem operasi GNU/Linux, FreeBSD dan HPUX. 

Secara formal, perangkat open source mulai diadopsi oleh pemerintah pada 
2004 melalui pencanganan gerakan “Indonesia, Go Open Source!” (IGOS). 
IGOS  adalah  gerakan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  untuk 
membudayakan  penggunaan  perangkat  lunak  open  source  dan  legal. 
Gerakan  ini  berawal  dari  deklarasi  IGOS  pada  30  Juni  2004  oleh  5 
kementerian  yaitu  Kementerian  Negara  Riset  dan  Teknologi,  Departemen 
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Kementerian  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Departemen 
Pendidikan Nasional. Dengan semangat IGOS pula, berturut-turut pada 2005 
dan  2006  Kementerian  Negara  Riset  dan  Teknologi  dan  Departemen 
Komunikasi dan Informatika melakukan migrasi ke lingkungan open source. 

Gerakan tersebut berlanjut  dengan adanya Surat Edaran dari  Menkominfo 
tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti  Lunak Legal  di 
Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 24 Oktober 2005. Surat edaran ini 
membawa  konsekuensi  bahwa  seluruh  komputer/desktop  yang  tidak 
berlisensi harus menggunakan software yang legal atau migrasi dari software 
ilegal ke software yang legal.

Selanjutnya  pada tanggal  27  mei  2008,  dilakukan deklarasi  IGOS-II  yang 
penggunaannya  diperluas  meliputi  18  (delapan  belas)  kementerian  dan 
Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND) di seluruh Indonesia.

Pada  2009,  pemerintah  kembali  menekankan  pentingnya  penggunaan 
software  open  source  dengan  dikeluarkannya  surat  edaran  Nomor: 
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SE/01/M.PAN/3/2009,  tentang  Pemanfaatan  Perangkat  Lunak  Legal  dan 
Open  Source  Software  (OSS).   Diharapkan  paling  lambat  tanggal  31 
Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan 
perangkat  lunak  legal.  Untuk  itu  diharapkan  instansi  masing-masing 
mengatur  agenda  pentahapan  untuk  mencapai  target  selesai  tahun  2011. 
Anggaran  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  dimaksud  dibebankan  kepada 
anggaran instansi masing-masing.
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2. STRATEGI MIGRASI DENGAN OSS  

Migrasi  adalah  pekerjaan  dengan  tingkat  kerumitan  yang  sangat  beragam,  bisa 
mudah dan bahkan bisa menjadi sulit.  Bila tidak ahli di bidangnya, proses migrasi 
akan menjadi lebih sulit. 

Bila  dinas/  instansi  anda  akan  migrasi,  sebaiknya  memperhatikan  beberapa  hal, 
seperti yang diuraikan dibawah ini :

2.1. Perencanaan migrasi

Perencanaan  dimulai  dengan  sesi  brainstorming  untuk  menjawab  pertanyaan 
berikut:

1. Preliminary

Sebelum memulai migrasi,  sebaiknya memiliki  pemahaman tentang alasan 
mengapa bermigrasi

2. Manajemen

• Mulailah dari sistem yang non kritis

• Yakinkan bahwa setiap langkah migrasi dapat dikelola (managable)

3. Team Teknis/ Help Desk

• Bangun keahlian open source software

• Pelajari lingkungan sosial dalam proses migrasi, terutama kemampuan 
para pekerja migrasi

4. Pengguna

• Adanya champion untuk melakukan perubahan – level tertinggi dalam 
organisasi itu lebih baik

• Berikan jaminan akan  adanya dukungan aktif kepada staf IT dan para 
pengguna 

5. Pemeliharaan berkelanjutan

• Perencanaan  implementasi  perubahan  dari  prop  ke  oss 
pertumbuhannya  gradual  sigmoid.  Pada  setiap  stage  irama  migrasi 
harus  dijaga  dengan  memperhatikan  faktor  kunci  migrasi  (Bab  6), 
disamping perencanaan yang baik.

• Dalam  kerangka  keberlanjutan  proses,  perlu  dibuat  kebijakan  untuk 
mengantisipasi  perubahan  hardware,  software  dan  sumber  daya 
manusia pada jangka menengah.

Migrasi ke Open Source adalah implementasi teknologi yang baru yang membawa 
perubahan, baik perubahan secara teknis maupun non teknis seperti  kebiasaan 
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pengguna. Setiap perubahan pasti memiliki resiko, dan resiko dalam melakukan 
migrasi adalah penurunan kinerja serta produktifitas ketika sedang dilaksanakan 
proses migrasi. Sebab proses migrasi memerlukan waktu dan biaya. Resiko yang 
sangat  mungkin  terjadi  adalah  resistensi  atau  penolakan  perubahan  teknologi 
tersebut. Jika terjadi penolakan dan situasi kembali menjadi seperti semula, maka 
akan  ada  pemborosan  waktu  dan  biaya.  Proses  migrasi  pun  menjadi  sia-sia. 
Sukses migrasi adalah ketika tidak ada return ke situasi semula. 

Untuk meminimalisasi resiko migrasi diperlukan strategi dalam melakukan migrasi. 
Metodenya adalah dengan analisa gap (Gambar 1), yakni analisa kondisi sebelum 
dan sesudah migrasi.  Harus diketahui dengan jelas tujuan atau kondisi  setelah 
migrasi  dari  berbagai  aspek  mulai  dari  hardware,  software,  data,  sampai  ke 
sumber  daya  manusia  (SDM).  Setelah  mengetahui  tujuan  dan  kondisi  setelah 
migrasi dengan jelas, dilakukan pemetaan kondisi sebelum migrasi atau kondisi 
saat ini. Perbedaan itulah yang nanti akan dikerjakan dalam proses migrasi.
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Dalam perancangan, perlu disadari juga oleh tiap personil bahwa kegiatan migrasi 
akan menurunkan produktivitas hingga batas tertentu, sebelum kemudian kejadian 
menjadi lebih baik dari kondisi semula. Dalam hal ini perancangan bertujuan untuk 
mengendalikan penurunan produktivitas dan mempersingkat tingkat stress yang 
muncul.  Gambar  2 Menunjukkan  proses  perkembangan  migrasi  dan  tujuan 
dikerjakannya perencanaan.

Kurva diatas menunjukkan akan adanya ketidak puasan, penolakan, perlawanan, 
eksplorasi  dan kepuasan/produktifitas dari  tiap individu yang mengalami proses 
migrasi.  Disini,  perancangan  berperan  penting  untuk  menurunkan  tingkat  stres 
atau respon negatif dari individu dan agar proses migrasi berlangsung lebih cepat.

2.2. Pilot project

Pilot project adalah fase pertama implementasi dalam keseluruhan proses migrasi. 
Pilot berfungsi sebagai uji coba rencana implementasi untuk kemudian dilakukan 
evaluasi sebelum implementasi dalam skala penuh.

Beberapa  kriteria  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  penentuan  pilot  migrasi 
adalah :

• Skala Pilot

Mulai migrasi dengan skala atau unit yang kecil dengan aplikasi yang tidak 
kompleks, misalnya yang dijadikan pilot migrasi adalah unit administrasi yang 
sehari-hari menggunakan aplikasi office untuk kegiatan operasionalnya.

• Pilih unit yang mewakili, tapi didominasi kalangan muda

Umumnya,  resistensi  banyak  muncul  dari  pekerja  yang  secara  intelektual 
sudah  mulai  menurun  atau  sudah  merasa  mapan  dengan  kondisi  yang 
dialami bertahun-tahun. Pekerja dari kalangan muda ini nantinya juga bisa 
difungsikan untuk membantu proses scale up migrasi.

• Pilih unit dengan tingkat kesulitan rendah

Mulai migrasi dengan tingkat kesulitan yang rendah. Biasanya implementasi 
sisi Server jauh lebih mudah karena dilakukan secara back-end bukan front-
end. Pengguna tidak akan merasakan perbedaan penggunaan email meski 
misalnya server email diganti dari Exchange Server menjadi Sendmail, Qmail 
atau Postfix. Pengguna juga tidak akan keberatan seandainya Web Server 
diganti  dari  Internet  Information  Services  (IIS)  menjadi  Apache.  Karena 
dilakukan secara back-end pengguna tidak akan merasakan perbedaan yang 
berarti dari kondisi sebelumnya.

• Lakukan pilot pada periode beban kerja rendah

Sebagaimana diuraikan pada  Gambar 2, migrasi akan memunculkan stres. 
Karena itu, implementasi sebaiknya dilakukan pada saat beban kerja rendah. 
Pada  periode  bulanan,  beban  kerja  biasanya  tinggi  di  minggu  3  dan  4. 
Sehingga implementasi disarankan pada minggu 1 atau 2, setelah dilakukan 
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brainstorming  dan  perencanaan  pada  minggu  3  dan  4  pada  bulan 
sebelumnya.  Logika  tersebut  diatas  juga  berlaku  pada  periode  tahunan, 
dimana kuartal 4 biasanya beban kerja lebih tinggi dengan laporan tahunan 
dan rencana tahun yang akan datang. Hasil pilot project kemudia dievaluasi 
sebagai umpan bali rencana. Perbaikan kemudian disosialisasikan ke semua 
unit untuk keperluan implementasi skala penuh.

2.3. Implementasi skala penuh

Implementasi skala penuh dilaksanakan bertahap kepada unit dengan beban kerja 
setingkat  pilot  ptoject.  Gambar 3 dibawah adalah penyederhanaan dari  metode 
implementasi skala penuh. Implementasi bergerak dari dalam/inti/warna hijau dan 
secara bertahap keluar ke area merah dan ungu.

Penjadwalan implementasi  skala penuh dibagi  dalam 4 tahap.  Pada organisasi 
kecil  dengan  desktop  client  dibawah  50  unit,  penjadwalan  implementasi  bisa 
dilakukan dalam waktu 1 bulan yang terbagi dalam kegiatan per pekan. Sedang 
pada organisasi skala besar dengan desktop client dan server berjumlah diatas 
100 unit,  tiap  tahap berlangsung selama 3 bulan.  Berikut  ini  pentahapan yang 
diberlakukan di 2 kondisi organisasi tersebut, dengan satuan waktu pekan (kondisi 
1) dan triwulan (kondisi 2).
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Tabel 1 : Pentahapan implementasi migrasi di organisasi kecil  
(desktop client dibawah 50 unit) dan  besar (desktop 

client diatas 100 unit)

Periode Kegiatan

Q0 Brainstorming,  pembuatan rencana, sosialisasi

Q1 Pilot project, evaluasi, revisi rencana

Q2 Implementasi skala penuh kelas 1 dan 2

Q3 Implementasi pada kebutuhan khusus (kelas 3)

Q4 Sustainable managemet

2.4. Sustainable management

Tahapan migrasi dalam project plan dan pada proses-proses berikutnya seperti 
yang telah diuraikan pada sub bab diatas, dirancang mengikuti konsep sustainable 
management (Gambar 4) untuk menjaga keberlanjutan migrasi agar tidak berhenti 
dan bisa dilaksanakan secara menyeluruh ke semua unit. 

Dalam  proses  tersebut,  masterplan  atau  rencana  dibuat  pertama  kali  dengan 
brainstorming  pada  level  manajerial  pelaksana  migrasi.  Simpul  kedua  adalah 
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kegiatan  pilot  project yang  bertujuan  untuk  mengawali  proses  besar  migrasi 
sebelum  implementasi  skala  peruh.  Hasil  pilot  digunakan  untuk  memverifikasi 
rencana  migrasi  yang  sudah  disusun  menjadi  produk  kebijakan.  Proses  ini 
digambarkan sebagai  awal  proses migrasi  yang membentuk  loop dan berakhir 
pada kebijakan. Hasil kebijakan ini kemudian yang akan menjadi feed back untuk 
memperbaiki  dan meningkatkan proses migrasi  di  lingkungan yang lebih  besar 
lagi.

Pada loop yang lebih kecil, pilot plan dan implementasi skala penuh tersusun atas 
kegiatan-kegiatan  inventarisasi,  implementasi,  pemeliharaan  atau  maintenance, 
evaluasi dan pendokumentasian hasil  implementasi.  Dokumen ini  menjadi input 
bagi implementasi pada skala yanglebih besar.  Dengan pendekatan manajemen 
seperti ini, diharapkan migrasi akan berlangsung dengan baik dan terancana dan 
pada  periode  tertentu  akan  bisa  dilakukan  penelaahan  sesuai  dengan  kondisi 
lapangan yang baru yang hendak dijadikan sasaran migrasi.

2.5. Migrasi dan lingkungan sistem operasi yang beragam

Migrasi  umumnya  adalah  proses  perubahan  dari  sistem  proprietary  ke  sistem 
open source.  Selama proses  ini,  akan  muncul  kondisi  sistem yang bercampur 
antara  kedua  jenis  sistem  operasi  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  ini, 
perusahaan  TI  besar  Novell  mempunyai  contoh  baik  mengenai  adopsi 
implementasi skala penuh seperti  Gambar 5. Pada skema tersebut, ada kondisi 
antara  dimana  sekelompok  desktop  client,  terutama,  akan  mencapadi  sistem 
campuran antara proprietary dan open source. Periode intermediate ini bervariasi 
bergantung  pada  jumlah  desktop  client  yang  ada  di  suatu  unit  dan  tingkat 
kebutuhan aplikasi yang ada. Contoh pada unit dengan desktop client dibawah 25 
komputer  dengan  penggunaan  untuk  kebutuhan  utama  dengan  aplikasi 
perkantoran  (text  editor,  spreadsheet  dan  presentasi),  periode  ini  bisa  sangat 
singkat  (hari)  atau  bahkan  dihilangkan  sama  sekali.  Dalam  kasus  ini, 
pendampingan penuh diperlukan untuk jangka waktu 1-2 pekan.
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Sehubungan  dengan  periode  intermediate,  manajer  migrasi/organisasi  perlu 
memahamii bahwa pada 1 komputer bisa dioperasikan lebih dari 1 sistem operasi 
yang diinstall pada partisi yang berbeda, dengan emulator mesin (qemu, vmware, 
dll) atau tanpa adanya emulator mesin (menggunakan GRUB atau LILO loader), 
atau emulator aplikasi seperti wine dan crossover. Tahap intermediate state adalah 
fase utama dimana akan terdapat  banyak mesin dengan lingkungan campuran 
seperti ini. Meskipun demikian, pada fase lanjut, keberadaan lingkungan seperti ini 
masih ada, dengan kondisi seperti dijelaskan pada alinea diatas.

Dalam implementasi perlu diingat bahwa hasil akhir migrasi sangat mungkin akan 
menghasilkan  lingkungan  sistem  campuran  antara  open  source  dengan 
proprietary. Hal utama yang mendasari hal ini adalah adanya keterhubungan atau 
pertukaran data antara lingkungan internal dan lingkungan bisnis diluar. Misalnya, 
ketika dilakukan pelaporan pajak atau keuangan, maka institusi pemerintah atau 
organisasi lain di luar masih menggunakan aplikasi proprietary, meskipun didalam 
sudah dilakukan migrasi hingga le layer terluar (Gambar 3).

2.6. Indikator Kunci Migrasi

2.6.1. Leadership

Leadership adalah aspek terpenting dalam proses migrasi di Indonesia, karena 
terkait dengan logika sosial dalam suatu organisasi. Di Indonesia, proses-proses 
sosial  yang berlaku di  masyarakat  sangat  terkait  dengan figur  pimpinan dan 
logika  bawahan.  Sebagaimana  pemilihan  pemimpin  yang  banyak  berlaku  di 
Indonesia, Jepang dan negara Asia lain, senioritas masuk dalam kategori utama 
pemilihan  pemimpin  atau  manajer  suatu  organisasi.  Dalam  banyak  kasus 
migrasi  open source, anggota organisasi yang tergolong senior adalah bagian 
yang paling sering melakukan resistensi. Logika sosial yang sama juga berlaku 
bagi staf atau bawahan. Golongan bawah atau staf biasanya menunggu contoh 
dari  pimpinan atau senior.  Logika sosial  yang bersifat  rutin  atau timbal  balik 
diatas menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan migrasi.

Hambatan  kedua  terkait  leadership  adalah  sifat  dasar  manusia  (atau  benda 
secara umum, dalam Hukum Newton 1) yang menyukai status quo. Salah satu 
alasan yang paling diungkapkan adalah cap atau merek bahwa Linux dan open 
source itu sulit. Bila dicari-cari pembenarannya, pernyataan tersebut bisa benar 
karena  GNU/Linux  dibuat  dengan  pendekatan  berbeda  dengan  lingkungan 
proprietary.  GNU/Linux  dan  software  bebas  umumnya dibuat  untuk  memberi 
ruang kebebasan atau kustomisasi. Dampak dari pola pengembangan seperti ini 
membuat suatu aplikasi menjadi sangat modular, dan pada ujungnya, seorang 
user akan benar-benar mengerti tentang apa yang dikerjakan. Berbeda dengan 
pendekatan  proprietary  yang  cenderung  menutup  kemungkinan  kecerdasan 
manusia untuk turut mengkustomisasi suatu aplikasi dengan alasan marketing 
“working out of the box”.

Untuk mengatasi hambatan diatas, migrasi perlu dirancang dengan model  top 
down. Model ini menginvestasikan banyak sesi preliminary untuk para pemimpin 
sebelum dilakukan  sosialisasi.  Dengan  demikian,  golongan  leaders,  manajer 
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atau  para  senior  secara  sosial  tidak  merasa  teralineasi  karena  potensi 
kreatifitasnya  umumnya  lebih  rendah  dibanding  golongan  muda  atau  staf. 
Dengan kata lain, hambatan ini diatasi dengan mencerdaskan para senior yang 
secara  intelektual  lebih  lambat  dibanding  golongan  muda  yang  lebih  suka 
mencoba hal yang baru.

Kesulitan lain adalah bahwa para pekerja migrasi umumnya dipilih dari kalangan 
muda yang dipersepsikan siap menerima perubahan dan mudah menguasai hal 
yang baru. Pekerja migrasi seperti ini, umumnya kurang berpengalaman dalam 
hal interaksi dengan lingkungan sosial atau kurang adaptif terhadap kekurangan 
orang  lain.  Gap  sosial  diatas  adalah  diantara  hambatan  utama  migrasi. 
Manajemen dan pengelola migrasi  yang tidak kuat akan menyebabkan migrasi 
terhenti atau teraliniasi pada golongan staf tertentu.

Bila  terjadi  kemandegan  seperti  diatas,  migrasi  bisa  direncanakan  sebagai 
kegiatan voluntary. Misalnya, dengan sistem insentif bagi pekerja yang dengan 
suka rela melakukan migrasi. Untuk insentif, bisa diambilkan dari bagian kapital 
yang  ditanamkan  untuk  pengadaan  perangkat  lunak  proprietary.  Cara  lain 
adalah  dengan  menawarkan reformasi  birokrasi  untuk  lebih  adaptif  terhadap 
open source software.  Rumah Sakit Pusat Pertamina mempunyai contoh yang 
kongkrit  dengan hal  ini,  yaitu  dengan 'ancaman'  untuk menugaskan petugas 
medis  ke  daerah  bagi  yang  berkeinginan  menetap  dengan  lingkungan 
proprietary. Di  kantor  Menristek,  dan  beberapa  institusi  swasta  bahkan 
menawarkan posisi diluar bagi yang hendak bertahan dengan proprietary.

Diluar  itu  semua,  perlu  sosialisasi  dan  pelatihan  yang  berlanjut  dan 
memperhatikan kemampuan dan kecenderungan senioritas dari sisi usia atau 
jabatan sebelum implementasi dalam skala luas.

2.6.2. Helpdesk support

Helpdesk adalah hal kedua yang paling penting dalam proses migrasi. Banyak 
contoh migrasi yang tidak terlalu berhasil  karena kurangnya dukungan ketika 
terjadi permasalahan. Hal ini terkait dengan paradigma umum yang membagi 
pengguna  komputer  menjadi  pengguna  aktif  dan  pasif.  Seorang  pengguna 
menjadi  pengguna  aktif  bila  ia  berusaha  menyelesaikan  permasalahannya 
sendiri.  Sedang  pengguna  pasif  mempunyai  kendala  dalam  menyelesaikan 
permasalahan  penggunaan  komputer  dan  banyak  bergantung  pada  tim  help 
desk.

Pengguna  aktif  umumnya  mempunyai  latar  belakang  komitmen  terhadap 
penggunaan  open  source.  Komitmen tersebut  bisa  berangkat  dari  4  alasan, 
yaitu:

• Pengguna  mempunyai  keterbatasan  anggaran  untuk  membeli  perangkat 
lunak,  sementara  ia  berkomitmen  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran 
terhadap lisensi perangkat lunak yang diberlakukan oleh produsen.

Contoh klasik dari pengguna seperti ini adalah Linus Thorwald yang memulai 
pengembangan kernel  Linux  itu  sendiri.  Di  komunitas  Linux  di  Indonesia, 
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Helpdesk support

fatwa haram dalam pembajakan software oleh MUI banyak dijadikan alasan 
pengguna aktif  dari  golongan ini  berpindah dari  lingkungan  proprietary ke 
lingkungan open source.

• Pengguna merasa mempunyai  kebutuhan  terhadap  teknologi  yang handal 
dan tidak mudah digangu oleh atau bosan terhadap perangkat malware yang 
banyak menyerang perangkat lunak proprietary.

• Ketidaksetujuan terhadap konsep imperialisme dalam penyebaran perangkat 
proprietary yang  mengatasnamakan  pertumbuhan  perusahaan.  Komunitas 
yang berangkat dari konsep ini pada umumnya tidak setuju dengan konsep 
kapitalisme. Hal ini tidak hanya terjadi di  negara berkembang, tapi juga di 
Amerika Utara dan latin dan Eropa. Pengguna dan pengembang perangkat 
lunak di negara-negara Perancis, Jerman dan Jepang sangat sadar terhadap 
sudut  pandang  ini.  Hal  ini  tampak  dalam  respon  kemungkinan 
diberlakukannya paten software.

• Pengguna  mempunyai  waktu  untuk  mempelajari  hal  baru.  Komunitas 
pengguna  Linux  yang  masuk  kategori  ini  banyak  diwakili  oleh  para 
mahasiswa dan pekerja yang bekerja di lingkungan riset.

Kondisi tersebut diatas menjadikan pengguna aktif loyal terhadap pemanfaatan 
aplikasi  free  dan  open source softwre  dan lisensi yang masuk dalam kategori 
copyleft.

Dalam proses migrasi,  pengguna aktif  jumlahnya secara  faktual  hanya 5  %. 
Angka  tersebut  hanyalah  perkiraan  dari  kondisi  lapangan  dan  rumus-rumus 
statistik  yang bisa  digunakan dalam perancangan manajemen migrasi.  Tidak 
riset khusus yang memastikan hal ini.  Di ujung lain dari kurva populasi,  bisa 
dipastikan pula bahwa 5% pengguna lain adalah yang antipati terhadap proses 
migrasi dan perangkat lunak open source.

Sisa  90%  dari  pengguna  komputer  adalah  pengguna  pasif  yang  banyak 
bergantung pada keaktifan dan sistem manajemen yang ada di tim help desk. 
Demikian luasnya ruang layanan tim help desk, sehingga tim ini menjadi sangat 
penting untuk keberhasilan proses migrasi open source.

2.6.3. Pemilihan tim help desk

Pendekatan yang bisa dipilih dalam merencanakan SDM untuk tim help desk 
bisa diangkat dari 3 sumber:

1. Tim internal

Organisasi secara mandiri  menginisiasi  proses migrasi dengan menggunakan 
panduan dan informasi  yang ada.  Panduan ini  dipersiapkan diataranya agar 
sebuah  organisasi  bisa  memulai  proses  migrasi  dan  mengenali  hambatan-
hambatan yang ada dalam melakukan migrasi.

Pada periode migrasi, manajemen merancang penguatan tim teknis OSS untuk 
membantu implementasi migrasi. Orang-orang yang bisa diambil untuk tujuan ini 
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Pemilihan tim help desk

umumnya kalangan muda yang mempunyai waktu untuk mempelajari hal baru 
dan energi untuk membantu orang lain. Kelemahan golongan ini umumnya lebih 
asosial  dan  suka  bekerja  tanpa  diganggu.  Kelebihan  yang  akan  didapat 
golongan ini, sebagai tim help desk ia akan mempunyai akses terhadap semua 
tingkat kepegawaian dan data yang dimiliki.

2. Out Sourcing

Out sourcing adalah tenaga ayng dikontrak dari luar organisasi untuk bekerja 
membantu atau melaksanakan proses migrasi secara paruh waktu atau penuh 
waktu. Sebagian besar anggota komunitas GNU/Linux adalah orang muda yang 
sedang  belajar  atau  baru  lulus  sekolah/kuliah.  Tenaga  kerja  seperti  ini  bisa 
dimanfaatkan  sebagai  tenaga  part  timer  atau  fultime  dengan  kontrak  untuk 
menjadi anggota tim help desk.

Tenaga out  source juga bisa  diambil  dari  kalangan profesional  yang bekerja 
untuk  perusahaan  pengerah  tenaga  kerja  atau  perorangan.  Banyak 
pengembang  perangkat  lunak  saat  ini  yang  menjadi  anggota  komunitas 
GNU/Linux dan lebih suka bekerja secara  free lance   dan bisa dimanfaatkan 
untuk keperluan ini.

3. Konsultansi

Diantara organisasi ada yang harus mengikatkan diri dengan kontrak terhadap 
pekerjaam  migrasi  open  source  software.  Sebagaimana  proses  konsultansi 
pada umumnya,  migrasi  bisa dilaksanakan hanya melalui  proses konsultansi 
untuk  manajemen  migrasi  (perancangan  dan  implementasi)  atau  secara  in 
house dimana konsultan bekerja mulai dari menginisiasi proses, implementasi 
program dan penanganan setelah proses migrasi selesai dilaksanakan.

2.6.4. Metode

Untuk melaksanakan tugas help desk, metode yang digunakan adalah:

1. Online

Disamping call center, diperlukan server internal yang melayani chat, forum, 
blog atau wiki yang akan memuat yang sering ditanyakan (FAQ, “Frequently 
Asked Questions” atau TILIL, “tanya itu lagi itu lagi” dalam istilah vlsm.org), 
tips  dan  howto  (dalam  satu  kata,  sebagaimana  bahasa  baku  dalam 
GNU/Linux). 

2. Offline

Cara  ini  dilakukan  terutama  pada  saat  periode  instalasi  yang  merupakan 
masa  paling  intensif  dalam  proses  implementasi  migrasi  open  source 
software, dimana tim help desk lebih banyak beredar dari  meja pengguna 
satu ke meja yang lain.

3. Reguler Metting

Regular  meeting  diperlukan  bila  dalam  masa  paling  intensif  saat 
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Metode

implementasi (3 bulan pertama) tidak terjadi banyak proses offline. Hal ini 
diperlukan untuk menjaga irama migrasi agar tetap ketat.

2.7. Tugas

Help desk support menjalankan beberapa tugas:

1. Implementasi rencana yang dibuat manajemen.

2. Berhubungan secara langsung di meja pengguna untuk proses inventarissasi, 
sosialisasi personal,  data backup, instalasi,  dan troubleshooting serta tidak 
langsung melalui telepon atau server intranet.

3. Melakukan kodifikasi hasil implementasi kedalam server.

4. Membuat  umpan  balik  kepada  manajemen,  misalnya  mengenai  resolusi 
penggunaan  software  dan  pengembangan  hardware  di  masa  yang  akan 
datang.

2.8. Proses help desk

Dalam  migrasi  OSS,  tim  help  desk 
bukan  hanya  pasif  menerima  dan 
menyelesaikan keluhan pengguna,  tapi 
juga  aktif  ketika  melakukan 
implementasi.  Keaktifan  ini  selain 
menjadi  bagian  proses  migrasi  pada 
fase  inventarisasi  dan  instalasi  seperti 
telah  dibahas  sebelumnya,  juga 
merupakan  mempunyai  perpanjangan 
dari tahap sosialisasi. Tujuannya adalah 
pengguna benar-benar meresa ditemani 
atau mempunyai tempat bertanya ketika 
muncul masa pemeliharaan.

Dalam proses pendampingan ini tim kerja help desk dibagi dalam 3 tingkatani ii. 
Pada organisasi yang lebih kecil, pembagian ini tidak harus secara fisik berbeda 
tapi  berlaku  pada  beban  kerja  masing-masing  individu  yang  melaksanakan 
migrasi. 
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Proses help desk

Ketiga tingkatan tersebut adalah: 

1. First level helpdesk 

Bertugas  memberikan  support  langsung  di  meja  pengguna  dalam  proses 
implementasi  open  source.  Proses  ini  dijalankan  pada  fase  inventarisasi, 
instalasi dan fase sesudahnya (pemeliharaan). Pada fase pemeliharaan ini, 
idealnya tim first level help desk masih bekerja hingga tiga bulan pertama 
sejak  implementasi.  Tim  menerima  input  dari  call  center  dan  melaporkan 
hasilnya secara lisan atau membuat ringkasan tertulis kepada call center.

2. Second level helpdesk (desk side team)

Second level  helpdesk  datang  bila  first  level  tidak  mampu menyelesaikan 
masalah di  meja kerja pengguna.  Pada saat  desk side team tidak aktif  di 
tempat  pengguna,  maka  ia  bekerja  mengembangkan  Mengembangkan 
konten FAQ server dengan input dari first level help desk.

3. Third level helpdesk (network side team)

Third level help desk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi  oleh 
second level help desk. 

Pada saat  network side tem ini  tidak aktif  menyelesaikan masalah,  maka 
tugas utamanya adalah mengembangkan tools jaringan dan server FAQ, file 
server, repository, atau server lain yang digunakan dalam proses migrasi.

4. Other team

Dalam organisasi yang lebih besar, diperlukan tim pendukung lain, misalnya 
yang  hanya  bertugas  menerima  keluhan,  mendistribusikan  permasalahan 
dan melakukan pencatatan yang perlu.

Tugas  ini  juga  diperlukan  bila  migrasi  sudah  masuk  fase  pemeliharaan 
setelah 3 bulan, dan dikerjakan secara remote sebagai pihak ke tiga.

2.9. Terminasi help desk

Terminasi  yang  merupakan  selesainya  tugas  tim  help  desk  ditentukan  oleh 
bagian  manajemen  bila  migrasi  sudah  dinyatakan  berhasil.  Pada  organisasi 
yang kecil,  terminasi  bisa diputuskan setelah 3 bulan.  Pada organisasi  yang 
besar dengan banyak bagian, terminasi diputuskan pada masa 6 bulan atau 1 
tahun.

Pada organisasi yang besar, proses implementasi ini juga merupakan proses 
ujian  bagi  tim  help  desk  dari  hasil  out  source  untuk  mendapatkan  kontrak 
permanen oleh organisasi penggunanya.

2.10. Keberlanjutan program

Menjaga irama keberlanjutan migrasi OSS bisa dilaksanakan dengan membuat 
acara-acara yang terkait  dengan migrasi. Acara ini disesuaikan dengan kurva 
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Keberlanjutan program

capaian program migrasi. Acara-acara terkait dengan hal ini adalah:

1. Pelatihan

a) General user meeting

i. Ditargetkan untuk seluruh pengguna. 

ii. Berisi kebijakan umum tentang migrasi OSS, kelebihan dan 
kekurangan OSS dalam lingkungan kerja, titik-titik kritis migrasi 
dan demo OSS.

b) Training user

Training ke pengguna bisa dilakukan dengan perwakilan atau kepada 
seluruh pengguna dalam beberapa rombonga dan terbagi dalam 
beberapa periode yang mana tiap periode berbeda materi. Misalnya, 
pada periode pertama hanya berisi pengantar lingkungan desktop 
GNU/Linux, periode kedua berisi penggunaan aplikasi perkantoran 
dan ke tiga berisi penggunaan GNU/Linux untuk keperluan khusus, 
misalnya bagian keuangan, multimedia atau pemeliharaan server 
FAQ.

c) Training of trainers

Pada organisasi yang besar, ditunjuk 1 atau 2 orang kader yang akan 
menjadi leader dalam OSS. Orang-orang ini yang secara bersama 
akan mengambil alih kerja tim help desk bila migrasi telah selesai 
(terminasi).

2. Regular meeting

Dalam organisasi biasanya terdapat pertemuan rutin semacam coffee 
morning dimana setiap pegawai bertemu selama 1-2 jam pada hari Jumat 
untuk saling berbagi. Forum ini bisa digunakan atau dibentuk untuk 
menjaga irama keberlangsungan migrasi OSS.

3. Pembentukan komunitas

Forum komunitas pengguna dibentuk agar terjadi interaksi pengguna 
sebagai tempat untuk saling bertanya, saling berbagi tips, maupun 
mendiskusikan hal-hal yang timbul setelah migrasi. Dalam forum ini 
pengguna berhubungan secara interaktif secara langsung atau melalui 
server intranet. 
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3. TAHAPAN   IMPLEMENTASI  

Untuk bisa melaksanakan tahap implementasi dengan baik,  perlu dikenali konsep 
dasar keberlanjutan proses yaitu seperti pada Gambar 4. Implementasi dari konsep 
tersebut  adalah fase sosialisasi,  survei,  analisa dan perencanaan,  pelatihan,  pilot 
migrasi, evaluasi, migrasi, post migrasi dan rekomendasi pengembangan hardware 
yang  didukung  dan  mendukung  terhadap  perkembangan  GNU/Linux  dan  Open 
Source Software.

Bekal penting yang harus dimiliki tim implementasi selain kemampuan teknis adalah 

Untuk inilah tim implementasi atau help desk dibagi dalam beberapa level mulai dari 
level 1 yang berhubungan langsung dengan user, hingga level 2 atau 3 yang lebih 
advance  dan  tidak  harus  selalu  bertemu dengan  user.  Khususnya  pada  level  1, 
kemampuan bersosialisasi semestinya lebih dominan daripada kemampuan teknis.

3.1. Sosialisasi

Proses migrasi Open Source tidak selalu berhubungan dengan masalah teknis. 
Karena diharapkan migrasi yang dilakukan mendapat dukungan penuh baik dari 
level eksekutif/manajemen dan juga level operator pengguna dilapangan. Strategi 
yang dilakukan antara lain :

1. Level Eksekutif

Pada  level  eksekutif  sosialisasi  dan  penjelasan  mengenai  penerapan 
Undang-Undang  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  (HAKI).  Bagi  institusi, 
ketaatan  pada  Undang-Undang  dan  hukum  adalah  sesuatu  yang  harus 
dilakukan. Berbeda dengan pribadi atau rumahan yang mungkin akan berpikir 
mengenai 'tidak terjangkau' oleh HAKI, untuk institusi cara berpikirnya akan 
didasari  pada kelancaran operasional dan sanksi yang menimpa jika tidak 
mengikuti  Undang-Undang.   Memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai 
resiko yang akan timbul jika masih menggunakan perangkat lunak ilegal dan 
memberikan  penjelasan  pilihan  alternatif  yang  efisien,  legal  dan  mandiri 
dengan menggunakan Open Source  dibandingkan  dengan harus  membeli 
lisensi  software  propietary.  Berikan  perbandingan  antara  total  biaya  yang 
dikeluarkan untuk membeli lisensi software dengan biaya untuk migrasi ke 
open  source.  Sosialisasikan  pula  tahapan-tahapan  perencanaan  proses 
migrasi kepada eksekutif.

2. Operator Lapangan

Sosialiasi penggunaan open source sangat perlu dilakukan kepada operator 
lapangan  atau  pengguna  agar  tidak  kaget  saat  penerapannya.  Sebagian 
operator mungkin ada yang belum pernah sama sekali mendengar tentang 
open source, atau telah mengetahui namun memiliki paradigma yang salah 
bahwa menggunakan open source software itu sulit. Untuk hal ini kita harus 
menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti  oleh 
pengguna akhir. 

Mulai sosialisasi dengan hal yang paling mudah seperti penggunaan internet 
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Sosialisasi

dan  email  dengan  open  source.  Sosialisasi  penggunaan  dengan 
menggunakan antar muka berbasis grafis, bukan melalui konsol.

3.2. Survei

Tahapan survei ini merupakan tahapan yang penting, sebab hasil survei ini akan 
menjadi  dasar  untuk  mengetahui  area,  resiko,  dan  strategi  migrasi  yang  tepat 
untuk dilakukan sekaligus membuat perencanaan migrasi. Survei yang dilakukan 
adalah  mensurvei  penggunaan  dan  kebutuhan  para  pengguna  di  suatu 
perusahaan. Survei yang baik haruslah lengkap dan menyeluruh serta mendetail. 
Survei yang dilakukan meliputi software, hardware, data, infrastruktur, dan yang 
tak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia (SDM).

Berikut ini kategori-kategori yang harus disurvei secara menyeluruh dan lengkap:

1. Software

Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui aplikasi perangkat lunak 
apa  yang  dipakai  oleh  para  pengguna  komputer.  Hal  ini  juga  termasuk 
perangkat lunak yang dibuat sendiri (custom), yang disurvei adalah bahasa 
pemrograman apa yang dipakai. 

Yang menjadi point penting disini adalah untuk mengetahui biaya pembelian 
aplikasi  propietary sekaligus  mengetahui  apakah  ada  perangkat  lunak 
propietary yang mungkin bisa dimigrasikan ke perangkat lunak open source 
atau mungkin meminta pembuatnya membuat aplikasi dengan bahasa open 
source. Berikut ini data-data survei yang harus dikumpulkan:

• Nama aplikasi, versi, bahasa pemrogramannya, dan kontak pembuatnya 
jika ada.

• Berapa banyak user yang memakainya.

• Sistem operasi  apa  yang  dipakai  aplikasi  tersebut,  bisa  Ms  DOS,  Ms 
Windows.

• Kegunaan aplikasi tersebut, apakah untuk fungsi administratif atau untuk 
fungsi tertentu.

Biaya aplikasi tersebut.

2. Hardware

Survei yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari hardware 
pengguna.  Melakukan  analisa  hardware  yang  dipakai  dalam menjalankan 
software aplikasi.  sehingga dengan informasi yang didapat dapat memberi 
kemudahan untuk mengetahui kompabilitas hardware dari setiap PC. Selain 
itu juga bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam proses instalasi sistem 
Linux. Hal ini  akan menjadi point  penting untuk menentukan distro sistem 
operasi dan aplikasi open source apa yang bisa dipakai demi menyesuaikan 
kebutuhan hardware yang ada. Karena terkadang ada beberapa hardware 
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yang tidak didukung beberapa distro sistem operasi Linux.

Hardware yang patut disurvei adalah:

• Komputer  (merek,  jenis  prosesor  CPU,  kapasitas  dan  tipe  memory, 
mainboard,  kartu  grafis,  kartu  add  on  PCI,  tipe  komputer  server  apa 
client, dan jumlah komputer).

• Jaringan (router, switch, access point wireless, dll)

Perangkat input dan output seperti scanner, CD/DVD, printer, dan lain-
lain.

3. Data 

Melakukan analisa data-data yang dipakai perusahaan. Tujuan survei disini 
adalah mengetahui data-data yang dipakai serta untuk mengetahui apakah 
ada  data-data  tersebut  bisa  dibuka  aplikasi  open  source.  Informasi  data 
survei yang perlu didapatkan adalah:

• Tipe  database  yang  dipakai  untuk  keperluan  operasional  perusahaan 
seperti Ms Access, Oracle, MySQL, dll.

File  format  yang dipakai,  contohnya file  format  docx yang hanya bisa 
dibuka di Ms. Word 2007.

4. Infrastruktur

Yang disurvei adalah:

• Struktur jaringan yang ada.

• Protokol apa yang dipakai.

Lokalisasi  dan  internasionalisasi,  serta  mata  uang  dan  bahasa  yang 
terpakai apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau lainnya.

5. SDM

Survei yang tak kalah pentingnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di 
suatu institusi. Meliputi tingkat keahlian dan pemakaian SDM pada aplikasi 
tertentu saat ini serta pengetahuan dan keahliannya tentang open source. Ini 
juga akan menjadi patokan untuk keperluan pelatihan.

3.3. Analisa dan Perencanaan

Merujuk pada strategi dan perencanaan yang ditetapkan di tingkat manajerial, tim 
implemntasi perlu membuat terjemahan untuk menghasilkan hal-hal berikut:

1. Penetapan Tujuan

Pada tahapan ini ditetapkan tujuan akhir atau output yang diharapkan setelah 
proses migrasi. Meliputi kondisi sistem setelah migrasi dan juga hasil yang 
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dipenuhi setelah migrasi. 

2. Penetapan Batasan

Menetapkan  target  area  migrasi  yang  meliputi  area server,  desktop,  atau 
level aplikasi.

3. Analisa Gap

Analisa  gap  antara  kondisi  saat  ini  dan  kondisi  yang  diharapkan  pasca 
migrasi.  Menetapkan  tahapan  pencapaian  (milestone)  dan  rencana  detail 
proses migrasi.

3.4. Pelatihan

Strategi penyampain dan penetapan materi untuk tiap tingkat berbeda. Misalnya, 
untuk tingkat eksekutif, petugas implementasi harus aktif menyampaikan informasi 
sebagai  bentuk  sosialisasi  dan  pelatihan.  Demikian  pula  dengan  materi 
pengajaran, dipilih sesuai kebutuhan tiap tingkat pelatihan.

Pembagian tingkatan pelatihan tersebut secara lengkap adalah:

1. Eksekutif

2. Operator

Pada level operator fokus mater pelatihan meliputi penggunaan aplikasi 
open source sehari-hari seperti open office (untuk perkantoran : pengolah 
kata, spreadsheet, presentasi), gimp (untuk mengolah gambar), inkscape 
(mengolah gambar vektor), dll.

3. Administrator

Pada level administrator pelatihan yang diberikan bersifat teknis. Materi 
pelatihan antara lain adalah system administrator, network administrator, 
scripting, dan pemrograman.

4. Pembentukan Tim Helpdesk

Pelatihan ini diharapkan memberikan pengetahuan dan skill bagi tim 
teknis unit kerja yang dimigrasikan, sehingga dapat secara mandiri 
melakukan migrasi dan menjadi helpdesk di unit masing-masing. Tim 
Helpdesk ini nantinya akan memberikan dukungan dan troubleshooting 
terhadap permasalahan yang dihadapi pengguna.

3.5. Pilot Migrasi

Dalam  melakukan  melakukan  migrasi  dibuat  pilot  migrasi  sebagai  uji  coba 
implementasi  open  source,  beberapa  kriteria  yang  bisa  dijadikan  sebagai  pilot 
migrasi adalah :

1. Skala Kecil

Mulai  migrasi  dengan skala atau unit  yang kecil  dengan aplikasi  yang 
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tidak  kompleks,  misalnya  yang  dijadikan  pilot  migrasi  adalah  unit 
administrasi yang sehari-hari menggunakan aplikasi office untuk kegiatan 
operasionalnya.

2. Tingkat kesulitan rendah

Mulai  migrasi  dengan  tingkat  kesulitan  yang  rendah.  Biasanya 
implementasi sisi Server jauh lebih mudah karena dilakukan secara back-
end bukan  front-end.  Pengguna  tidak  akan  merasakan  perbedaan 
penggunaan email  meski  misalnya server  email  diganti  dari  Exchange 
Server menjadi Sendmail, Qmail atau Postfix. Pengguna juga tidak akan 
keberatan  seandainya  Web  Server  diganti  dari  Internet  Information 
Services  (IIS)  menjadi  Apache.  Karena  dilakukan  secara  back-end 
pengguna  tidak  akan  merasakan  perbedaan  yang  berarti  dari  kondisi 
sebelumnya.

3.6. Evaluasi

Setelah dilaksanakn pilot migrasi maka dilakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan 
untuk  melihat  kekurangan  dalam  pelaksanaan  migrasi.  Beberapa  hal  yang 
dilakukan adalah evaluasi kesiapan organisasi pendukung yang meliputi struktur 
organisasi  dan  kapasitas  SDM,  evaluasi  kinerja  organisasi,  serta  kesiapan 
teknologi yang meliputi software dan migrasi data. 

Setelah  evaluasi  dilakukan  maka  dilakukan  perencanaan  ulang  dengan 
memperhitungkan hasil evaluasi pada pilot migrasi.

3.7. Migrasi

Jika tahapan pilot migrasi telah dilakukan dan dievaluasi hasilnya secara simultan 
dan periodik, penerapan open source akan menghasilkan resistensi yang minim 
dan dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Maka tahapan berikutnya adalah 
migrasi secara keseluruhan. 

Persiapan  yang  harus  ada  sebelum  melakukan  migrasi  secara  besar  adalah 
persiapan tim migrasi, persiapan peralatan (software, hardware, driver), persiapan 
legal dokumen. Migrasi dilakukan secara bertahap.

3.8. Post Migrasi

Kegiatan  pasca  migrasi  ditujukan  untuk  membentuk  dan  membina  lingkungan 
sosial pengguna open source software agar tiap pengguna bisa saling berbagi dan 
berkontribusi di lingkungan kecil dan di dunia yang lebih luas.

Rancangan kegiatan post migrasi adalah:

1. Pembentukan forum pengguna

Forum dibentuk untuk bertanya, saling berbagi tips, maupun 
mendiskusikan hal-hal yang timbul setelah migrasi. Dalam forum ini 
pengguna bisa berhubungan secara interaktif. 
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2. Penyusunan FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ) disusun dengan membuat daftar 
pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh pengguna, disertai dengan 
jawabannya. Sehingga jika pengguna kesulitan dapat mencari tahu 
solusinya dari FAQ ini. Jika tidak ditemukan barulah pengguna 
menghubungi tim help desk untuk meminta bantuan.

3. Helpdesk

Helpdesk merupakan salah satu komponen penting dalam migrasi. Unit 
ini bertugas memberikan support dalam implementasi open sourve. 
Support yang diberikan bukan sekedar informasi pasif seperti menu FAQ 
(frequently-asked questions) namun lebih memiliki memiliki potensi 
interaktif, bahkan bila perlu bersifat technical support. 

3.9. Hardware baru

Dalam melakukan migrasi, akan ditemui hardware yang tidak mudah dijalankan di 
GNU/Linux. Terhadap kasus ini, tim migrasi perlu membuat rekomendasi kepada 
pihak  manajemen  berisi  saran  pengembangan  hardware  ke  depan  sesuai 
kebutuhan,  anggaran  dan  sumberdaya  manusia  yang  ada  di  organisasi  yang 
bersangkutan.

Ada  pesan  terbaik  yang  sering  dikutip  di  komunitas  GNU/Linux  seputar 
permasalahan oleh user yaitu "There is no stupid question, the only stupid question 
is  the one not  asked"  atau  “Tidak ada pertanyaan bodoh.  Hal  bodoh adalah 
apabila kita tidak berani bertanya”.
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4. GNU/LINUX DAN APLIKASI DESKTOP  

4.1. Apa itu GNU/Linux 

Linux adalah sebuah kernel yang ditulis dan dikembangkan oleh Linus Benedit 
Torvalds  pada  tahun  1991,  kernel  linux  terinspirasi  oleh  sistem operasi  UNIX. 
Kernel adalah jembatan antara level user dengan perangkat keras. Pendekatan 
yang dikembangkan Linux adalah pendekatan open source dimana kode sumber 
dari  program  dapat  di  lihat  (open)  sehingga  bebas  untuk  digunakan  untuk 
keperluan tertentu.  Kata bebas ini  mengacu pada “penggunaan” bukan sebuah 
“harga”.  Lebih  tepatnya  silahkan  berfikir  seseorang  bebas  “berbicara”.  Karena 
keterbukaan dan bebas digunakan memberikan inovasi perkembangkan perangkat 
lunak,  lahirnya  distro-distro  Linux  terkenal  seperti  RedHat,  SuSe,  Mandrake, 
Slakware, Debian dan lahir sebagainya. Sementara itu distro di Indonesia yang 
dikembangkan adalah blangkon dan Nusantara 3 (mahakam). Istilah lisensi dalam 
open source adalah GPL (General Public license atau  copyleft yang merupakan 
saingan dari copyright Informasi lengkap mengenai open source dan free software 
dapat mengacu pada alamat URL http://gnu.org 

Linux  merupakan  sistem  operasi  yang  multitasking dan  multiuser.  Istilah 
multitasking dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan beberapa program 
secara bersamaan, sedangkan multiuser dikaitkan dengan kemampuannya untuk 
digunakan oleh beberapa user sekaligus.  Sebagai sistem operasi turunan UNIX, 
maka  Linux  sangat  mendukung  implementasi  TCP/IP  (Transmission  Control 
Protocol/Internet  Protocol).  Protokol  TCP/IP  merupakan  protokol  standar  yang 
digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer dalam sebuah jaringan. 

GNU/Linux merupakan sistem berbasis GNU GPL (General Public Lisence) yang 
artinya memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk melakukan modifikasi, 
mendistribusi  sebagian  bahkan  keseluruhan  sistem  ini  guna  untuk  keperluan 
tertentu. Setiap software yang menggunakan lisensi GNU GPL seperti GNU/Linux 
ini  diharuskan  untuk  menyertakan  kode  asal  sistem  tersebut  dalam  hasil 
perubahan tersebut. 

Sebagai  sistem  dalam  rumpun  UNIX,  GNU/Linux  mewarisi  sifat-sifat  yang 
menyerupai  UNIX  misalnya  multiuser,  multitasking,  line/text  command  based,  
secure, ready for network, development tool support.  Dalam pengembangannya 
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GNU/Linux sendiri dikembangkan terpisah misalnya kernel Linux dibuat oleh Linus 
Benedict  Tolvalds  pada  tahun  1991,  Donal  Knuth  membuat  standar  formatter 
(Tex), Bob Schefler mengembangkan X Window dan sebagainya. 

Pada dasarnya GNU/Linux adalah sebuah kernel, paket lainnya yang melengkapi 
misalnya  aplikasi,  compiler, window manager,  redhat  paket  manager  dan 
sebagainya  disebut  sebagai  distribusi,  di  mana  saat  ini  distribusi  GNU/Linux 
banyak sekali. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Linux pada dasarnya 
adalah sebuah kernel,  dimana kernel menjembatani antara user level hardware 
dan  aplikasi-aplikasi  yang  menerjemahkan   bahasa  sofware  sehingga  mampu 
dipahami  oleh  hardware  kemudian  hardware  memprosesnya  sesuai  dengan 
kebutuhan. 

4.2. Distribusi Linux

Berikut ini merupakan review singkat dari beberapa distribusi Linux yang populer 
digunakan. 

1. Debian GNU/Linux 

Merupakan  non  komersial  produk  yang  dibuat  oleh  banyak  programmer 
independen.  Bisa  dikatakan Debian GNU/Linux merupakan distribusi  yang 
baik  untuk  digunakan  oleh  seorang  hacker.  Distribusi  yang  satu  ini  sama 
sekali  tidak  memiliki  dukungan  komersial  untuk  digunakan  oleh  instansi 
bisnis. Debian sendiri memiliki dukungan terhadap beberapa platform. Selain 
jalan pada mesin Intel, debian juga dapat dijalankan pada Alpha, Macintos 
68K,  dan  Sun  Sparc.  Untuk  informasi  lebih  lanjut  bisa  dilihat  pada 
www.debian.org.  

2. Fedora

Fedora  merupakan  salah  satu  distribusi  Linux  yang  dikembangkan  oleh 
Yayasan Fedora. Distro ini awal mulanya adalah Red Hat, salah satu distro 
tertua yang dikenal keandalannya di bidang enterprise. Meskipun berasal dari 
Red Hat, namun dalam pengembangannya Yayasan Fedora berusaha lepas 
dari  bayang-bayang Red Hat,  dan berkeinginan menjadi distro yang 100% 
dikembangkan oleh komunitas.

3. Ubuntu

Ubuntu  adalah  cabang  dari  Debian  Desktop  yang  dikembangkan  untuk 
keperluan end user. Ubuntu mencampur antara cabang Debian stable, testing 
dan unstable untuk bisa bekerja sama dalam satu instalasi, yang di Debian 
menggunakan  metode  apt  pinning.   Ubuntu  mengambil  perjanjian  Debian 
untuk selalu free atau bebas.

4. RedHat

Merupakan distribusi Linux yang paling populer. Menggunakan rpm sebagai 
sistem paket yang juga digunakan oleh beberapa distribusi lainnya. Dengan 
rpm maka penginstalan, proses uninstall dan upgrade paket dapat dilakukan 
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secara  otomatis.  Saat  ini  redhat  banyak  bekerjasama  dengan  berbagai 
perusahaan  besar  seperti  Oracle,  IBM,  Sun  dan  lain-lain.  Informasi  lebih 
lanjut silahkan lihat di www.redhat.com. 

5. Nusantara 3 

Distro Nusantara 3 (Mahakam) merupakan distro berbasis Fedora yang telah 
disesuaikan  dengan  kebutuhan  pengguna  Indonesia.  Pengembangan 
lanjutan distro ini disponsori oleh Kementrian Riset dan Teknologi Republik 
Indonesia  dan  dikembangkan  oleh  Yayasan  Penggerak  Linux  Indonesia 
(YPLI).  Meskipun disponsori  oleh pemerintah,  namun distro ini  diharapkan 
dapat tumbuh dan dikembangkan oleh komunitas. Nusantara 3 (Mahakam) 
dikembangkan dengan mengambil basis Fedora 9. 

6. OpenLinux

Caldera  Open  Linux  Didesain  untuk  penggunaan  tingkat  korporasi  atau 
penggunaan komersial lainnya. Distribusi ini menyertakan berbagai macam 
paket,  termasuk semua paket-paket  software dari  GNU, seperti  X Window 
Sistem, Sistem Manajer,  Internet  server dan lainnya. Caldera memisahkan 
bagian dari  produk mereka sesuai  dengan target  pasar  yang akan dituju. 
Seperti caldera eDesktop yang didesain untuk digunakan pada workstation, 
dan  eServer  yang  digunakan  untuk  tingkatan  server.  Jelasnya  lihat  di 
www.caldera.com  

7. SuSE

Pada awalnya hanya merupakan sebuah distribusi Lokal yang menggunakan 
bahasa  jerman.  Pada akhirnya  SuSE merupakan distribusi  Linux  pertama 
yang  memiliki  dukungan  kuat  terhadap  bahasa  Indonesia  melalui  I18N. 
Distribusi ini juga menyertakan beberapa paket seperti Word Perfect, Koffice, 
StarOffice  dan  lain-lain.  SuSE  juga  menyertakan  beberapa  software 
komersial seperti AdabasD dan Linux Office Suite. Lebih lengkapnya silahkan 
tengok di www.suse.com 

8. Knoppix

Knoppix  merubakan  sebuah  distribusi  Linux  dengan  versi  Live  CD,  yang 
berarti  bahwa  knoppix  bisa  dijalankan  langsung  dari  CD  tanpa  harus 
melakukan instalasi. Bagi pengguna yang ingin belajar sistem operasi linux 
akan  tetapi  kesulitan  atau  belum  siap  melakukan  instalasi  dapat 
menggunakan  distribusi  versi  Live  CD.  Selain  berbagai  distribusi  Linux  di 
atas,  masih  terdapat  lagi  banyak  distribusi  seperti  slackware,  mandrake, 
Turbolinux, trustix merdeka, winbi, bijax dan lainnya. Selain distribusi generik 
diatas masih banyak distribusi Linux lain yang memang dikhususkan untuk 
tujuan tertentu seperti Router, Diskless atau Firewall
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4.3. Memilih Distro 

Pada saat  ini,  memilih distribusi utama Linux untuk keperluan PC/Desktop sulit 
untuk dibuat kategorinya. Hal ini mengingat hampir semua distribusi GNU/Linux 
telah  berkembang  dan  berorientasi  untuk  kebutuhan  desktop  atau  end  user. 
Seorang  pengguna  bisa  menentukan  pilihan  yang  sangat  personal  seperti 
misalnya  karena  melihat  sebuah  distribusi  mempunyai  tampilan  awal  menarik, 
karena  disarankan  oleh  teman kerja,  karena  urutan  popularitasnya  di  internet, 
karena tersedia gratis atau ada di toko buku/komputer. Pemilihan bisa juga karena 
pertimbangan non teknis karena supportnya tersedia dan dalam jangkauan budget 
pengguna.

Pada pengguna komputer aktif, bisa juga karena alasan teknis seperti teknologi, 
cara  pemaketan,  keleluasaan  koneksi  internet,  pendekatan  teknis  mengapa 
sebuah distribusi dibuat atau kekayaan paket dan komunitas yang telah ada.

Dibawah  ini  adalah  beberapa  perbedaan  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan 
adalah: 

1. Keumuman distribusi yang digunakan oleh komunitas terdekat 
(lingkungan kerja atau komunitas daerah setempat).

2. Volume instalasi

Ringan atau berat, terkait dengan ukuran RAM dan HD. Kalau mau rumit 
yang tergantung lagi sama kualitas mainboard dan VGA.

3. Penggunaan distribusi 

a) Server, desktop ringan atau desktop lengkap

b) Thin client, rescue, server khusus, server besar, desktop utama, 
hardware lama

4. Popularitas di internet

Distrowatch.com secara aktif mengupdate popularitas distribusi.

5. Garansi distribusi

a) Umur atau keaktifan pengembangan 

b) Milestone pengembangan distribusi

c) Lisensi

6. Ketersediaan support oleh pihak ketiga
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Tabel 2 : 15 Distro Paling Populer berdasar jumlah hit per day  
(HPD) selama semester 2 2009, sebagaimana listing  

http://distrowatch.com/

Rank Distribution H.P.D

1 Ubuntu 2,224

2 Fedora 1,728

3 Mint 1,458

4 openSUSE 1,380

5 Mandriva 1,076

6 Debian 952

7 Sabayon 843

8 Puppy 812

9 PCLinuxOS 790

10 Arch 763

11 Slackware 678

12 FreeBSD 620

13 CentOS 594

14 MEPIS 550

15 Tiny Core 540

.      
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4.4. Aplikasi Desktop

Referensi  ini  berbasis  pada  user  yang  fungsional/official,  dalam  arti  untuk 
kebutuhan  umum adminstrasi  dan  tidak  ada  kebutuhan  khusus  seperti  Sistem 
informasi  Geografis  atau keperluan scientific  lainnya.  Untuk keperluan desktop, 
dikategorikan  beberapa  kebutuhan,  yaitu:  Lingkungan  kerja  atau  Desktop 
environment, Office, Mail, Internet, Calendaring dan groupware, Pengolah gambar 
raster,  Pengolah  gambar  vektor,  Multimedia,  Pembuatan  animasi,  Emulator 
hardware dan software

4.4.1. Lingkungan Kerja atau Desktop Environment

Terlepas dari distribusi yang digunakan, terdapat banyak lingkungan kerja (DE, 
desktop environment) yang bisa digunakan. KDEiii dan GNOMEiv adalah diantara 
2 DE yang paling berkembang dan disarankan disamping 2 lainnya yang lebih 
ringan  dan  belum  berkembang  baik  yaitu  XFCE  (cholesterol  free  desktop 
environment) dan LXDE (lightweight desktop environment). KDE memiliki  look 
and  feel  sebagaimana  MS  Windows,  sedang  GNOME  lebih  mengikuti 
mainstream Mac OS.

Disamping  itu  masih  ada  banyak  sekali  Window  Manager  yang  berfungsi 
sebagai  lingkungan grafis  GNU/Linux.  Diantaranya adalah FVWM, FVWM95, 
TWM/VTWM,  AfterStep,  Enlightenment,  WindowMaker,  IceWM,  Blackbox, 
Fluxbox  dan  Metacity.  Listing  lengkap  dari  DE  dan  WM  ada  di 
http://xwinman.org/. 
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4.4.2. Aplikasi OpenOffice

4.4.2.1. Pendahuluan

Terdapat 3 office productivity lengkap yaitu OpenOffice.org, Koffice dan Gnome 
Office.  Ketiga  keluarga  office  productivity  tersebut  sudah  mempunyai  text 
prosesor, spreadsheet, presentasi, diagram editor, database administrasi, serta 
pengolah gambar vektor dan raster. 

OpenOffice  terdiri  dari  writer  (word  prosesor),  calc  (spreadsheet),  draw 
(manipulasi  gambar  raster  dan  vektor  dengan  diagram  editor  terintegrasi), 
impress  (presentasi)  dan  database  (manipulasi  database).  OpenOffice  juga 
mempunyai  kompatibilitas  dan  look  and  feel  yang  baik  dengan  MS Office. 
OpenOffice juga dengan mudah dintegrasikan melalui OLE (open linking and 
embedding) Object dengan fitur yang lebih kaya dibanding MS Office.

Tabel 3  :  Tabel komparasi aplikasi office productivity di lingkungan proprietary dan open  
source

Fungsi MS Office OpenOffice.org Koffice Gnome-office

Pengolah 
kata

MS Word OpenOffice 
Writer

kword Abiword

Spreadsheet MS Excel OpenOffice 
Calc

kspread Gnumeric

Presentasi MS  Power 
Point

OpenOffice 
Impress

kpresenter Agnubis

Database MS Access OpenOffice 
Database

kexi Glom

Pengolah 
gambar 
raster

- OpenOffice 
Draw

Krita -

Pengolah 
gambar 
vektor

- OpenOffice 
Draw

Karbon -

Koffice  dan  gnome-office  adalah  kumpulan  aplikasi  office  yang  mengikuti 
standar  dari  KDE dan  GNOME.  Meskipun  bisa  diintegrasikan  dengan  OLE 
Object,  tapi  keduanya  mengumpulkan  dari  banyak  proyek  yang  terpisah. 
Aplikasi  dalam  gnome-office  cenderung  lebih  ringan  dan  kalah  mature 
dibanding aplikasi office lainnya.
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Dari sisi penggunaan, diatara 4 kelompok aplikasi perkantoran tersebut tidak 
banyak  berbeda  karena  desain  antar  muka dan  look  and  feel keempatnya 
sangat  mirip.  Perbedaan  terdapat  pada  perletakan  beberapa  menu  seperti 
page setup dan kemampuan OLEnya.  Mengenai  format  file,  ketiga  aplikasi 
office  yang  bersifat  open  source,  bersama  dengan  10  aplikasi  office  lainv, 
mendukung ODF (open document format) yang telah mendapat sertifikasi ISO, 
melalui  ISO/IEC  26300:2006vi,  dan  bisa  membaca  OOXML milik  Microsoft 
Office. Dilain pihak, MS Office bisa membaca dari dan menulis ke format ODF 
dengan menggunakan plugin dari Sun Microsystem atau built in pada Microsoft 
Office 2007 Service Pack 2 (SP2)vii. 

4.4.2.2. Open Document Format (ODF)

Setiap file dokumen yang dihasilkan oleh suatu 
aplikasi  memiliki  extension  dibelakangnya. 
Extention  ini  menunjukkan  identitas  suatu 
dokumen, jadi  kita bisa mengetahui dokumen 
tersebut diproduksi oleh software apa. Contoh 
pada  OpenOffice.org,  tiap  dokumen  yang 
diproduksi  itu  merupakan  Open  Document 
format  (ODF)  dengan  spesifikasi  Open 
Document  Text (ODT)  untuk  dokumen  yang 
berupa  teks  dokumen,  Open  Document 
Presentation (ODP)  untuk  dokumen  berupa 
presentasi dan  Open Document Sheet (ODS) 
untuk dokumen ya yang berupa lembar kerja. 
Hal  yang  mendukung  penggunaan  software 
Open  Source  adalah  adanya  Standardisasi 
spesifikasi,  seperti  adanya  Format  Dokumen 
yang  perlu  untuk  pertukaran  Naskah-naskah, 
yaitu  menggunakan  Open  Document  Format  
atau  ODF yang  telah  menjadi  Standar  ISO 
(International Standards Organizaion). Adanya 
standar  ISO  ini  memungkinkan 
interoperabilitas antar  software-software,  baik 
itu  Open  Source maupun  Proprietary.  Solusi 
lain  adalah  dengan  menggunakan 
OpenOffice.org bertahap  atau  secara  penuh. 
OpenOffice.org juga  mendukung  atas 
extention-extention  file MS-Office 97/2000/XP. 
Gambar  berikut  memperlihatkan  format file 
OpenOffice.org yang  dapat  di  simpan  dalam 
format  MS-Office seperti terlihat pada gambar-
gambar di samping
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Gambar 10: Penyimpanan dokumen writer  
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Gambar 9: Penyimpanan dokumen calc dengan 
format .xls
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4.4.2.3. Openoffice.org Writer

Writer adalah bagian dari  OpenOffice.org yang digunakan untuk pengolahan 
kata.  Kegiatan  –  kegiatan  pengolahan  kata  berupa  pembuatan  laporan, 
penulisan proposal, pembuatan surat, penulisan karya ilmiah, penulisan buku/ 
artikel  dan  lain  sebagainya  dapat  dikerjakan  menggunakan  OpenOffice.org 
Writer.  OpenOffice.org Writer ini  mirip dengan Microsoft  Word, selain kedua 
jenis  aplikasi  pengolah kata tersebut  masih terdapat  aplikasi  serupa seperti 
halnya StarOffice, Abiword, Kword, Wordstart (WS) dan lain-lain. 

Writer  memiliki  kemampuan  dalam  pengelolaan  dokumen  berbasis  teks. 
Penggunaan style yang dapat dimanfaatkan guna membuat dokumen dengan 
cepat serta tertata dengan baik,  penggunaan track change guna memonitor 
aslian dokumen, menulis dokumen spreadsheet/ presentation pada area Writer 
dapat dilakukan dengan mudah serta mampu mengenali ekstention doc dari 
Microsoft. 

OpenOffice.org Writer selain  di  Linux  dapat  berjalan  pula  pada  sistem 
Windows, Solaris dan MacOS. Menjalankan  OpenOffice.org Writer  klik pada 
menu Aplication | Office | OpenOffice.org Word Processor

Gambar 12: Tampilan OpenOffice.org Writer
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4.4.2.3.1. Menu OpenOffice.org Writer

Menu-menu OpenOffice.org Writer terdiri atas :

1. Menu  File,  yaitu  menu-menu  yang  berkaitan  dengan  operasi  file 
seperti  menyimpan  dokumen,  membuka  file,  ekspor  ke  pdf, 
melakukan/ pengatur pencetakan dan keluar dari file tersebut.

2. Menu  edit,  yaitu  menu-menu  yang  berkaitan  dengan  penyutingan 
dokumen.

3. Menu View, yaitu menu-menu yang berkaitan dengan tampilan.

4. Menu  format,  yaitu  menu-menu  yang  berhubungan  dengan 
pengaturan formatdokumen

5. Menu  Table,  yaitu  menu-menu yang berkaitan dengan pengaturan 
serta penyuntingan tabel

6. Menu  Tools,  yaitu  menu-menu yang berkaitan  dengan pengaturan 
perkakas-perkakas tertentu

7. Menu Windows, yaitu menu-menu yang digunakan untuk pengaturan 
jendela OpenOffice.org Writer

8. Menu Help, yaitu menu-menu untuk pengaturan fasilitas bantuan.

4.4.2.3.2. Icon Toolbar Writer

Icon toolbar pada  OpenOffice.org Writer yang umum digunakan dijabarkan 
pada tabel berikut :

Tabel 4 :  Icon Toolbar Writer

Icon Keterangan

 New,  membuat dokumen baru. 

Open, membuka dokumen 

save, untuk menyimpan dokumen
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Edit, untuk mengedit dokumen

Export, untuk mengeksport file ke format PDF

Print, untuk mencetak dokumen secara cepat

Spelling & Grammar, untuk mengejaan text 
(off)

AutoSpellcheck, untuk mengecek ejaan text 
(on)

Cut, untuk memotong karakter teks

Copy, untuk meng-copy teks dokumen

Paste, untuk menempel (paste) teks dokumen 
hasil dari copy-an

Undo dan redo, untuk kembali/ membatalkan 
kegiatan/ aksi

Font, menentukan tipe dari font/ huruf
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Aligment, menentukan perataan paragraf

Numbering/ bullets

Font color, menentukan warna dari font/ huruf

Background color, menentukan warna latar 
belakang paragraf

Font, menentukan jenis huruf dan ukuran huruf

Styles, menentukan jenis style yang digunakan

4.4.2.3.3. Mengenali shortcut key Writer

Standar  shortcut  key pada  Writer  berikut  ini  dapat  diterapkan  pada  Calc 
maupun  Impress.  Lebih  tepatnya  shortcut  key ini  secara  garis  besar 
digunakan pada OpenOffice.org, yaitu :

• Cut (Control+X) 

• Copy (Control+C) 

• Paste (Control+V) 

• Undo (Control+Z) 

• Redo (Control+Y) 

• save (Control+S) 

• Open (Control+O) 

• New (Control+N) 
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Gambar 13: lokasi penyimpanan file

Aplikasi OpenOffice

4.4.2.3.4. Mengatur Setting OpenOffice.org Writer

Ada  kalanya  pengaturan  standar  OpenOffice.org tidak  sesuai  dengan 
kebutuhan  kita.  Secara  standar  OpenOffice.org  Writer mengatur  ukuran 
kertas dengan tipe “Letter”, dengan satuan “cm”, orentasi kertas “Portrait” 
dan format penomoran “1,2,3, ...”.  Anda dapat merubah pengaturan tersebut 
sesuai dengan kebutuhan. Selain format standar  OpenOffice Writer, masih 
banyak  pengaturan-pengaturan  standar  lainnya.   Anda  dapat  mengatur 
settingan  penyimpanan  otomatis  dokumen  lengkap  dengan  autorecovery,  
sehingga bila aliran listrik turun, dokumen tersebut tidak hilang. 

Berikut  ini  gambaran  dari  pengaturan  settingan  OpenOffice.org  Writer 
sebagai berikut :

Pengaturan konfigurasi pada OpenOffice.org terdiri dari : 

1. OpenOffice.org, digunakan untuk mendefinisi pengaturan konfigurasi 
secara umum  OpenOffice.org.  Misalnya  setting informasi pengguna 
(user),  setting direktori  (paths)  untuk  menyimpan  data  –  data  file 
dokumen dan sebagainya.   Pengaturan OpenOffice.org terdiri atas : 

• User  Data,  mengatur  informasi  data  -  data  pengguna  (user) 
OpenOffice.org

• General,  pengaturan umum

• Memory (penggunaan memori)

• View, pengaturan tampilan dokumen OpenOffice.org Writer

• Print, pengaturan dokumen saat di cetak

• Paths,  pengaturan  letak  lokasi  direktori  penyimpanan  dokumen 
OpenOffice.org.  Pada  gambar  8  menunjukkan  letak  direktori 
penyimpan  data  secara  default yang  tersimpan  di  rektori 
/home/nusa/Documents.  Untuk merubah klik  Edit kemudian memilih 
direktori lain. 
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Gambar 14: Pengaturan penyimpana data

Aplikasi OpenOffice

• Colors, pengaturan warna 

• Font, pengaturan huruf

• Security, pengaturan keamanan

• Apprearance,  mengatur  pola  warna  dari  elemen-elemen  interface 
seperti HTML Document, Spreadsheet, Drawing dan sebagainya

• Accessibility, mengatur hal-hal lainnya

• Java, OpenOffice.org memerlukan java runtime environments (jre)

2. Load/Save,  pengaturan  secara  umum  misalnya  menyimpan  serta 
memuat (Load) dokumen. Anda dapat mengatur perlakuan dari fitur 
Macro, objek OLE OpenOffice.org serta pengaturan dokumen HTML. 
Load/ Save terdiri dari : 

• General, dibagian ini anda dapat mengatur pola penyimpanan dan 
pola  pemuatan  (load)  dokumen.  Pola  penyimpanan  data  diatur 
secara  otomatis  dalam  periode  tertentu.  Selain  itu  anda  dapat 
menggubah  default  pola  penyimpanan  dokumen  Writer dari 
OpenDocumen  Text menjadi  Microsoft  Word  97/2000/XP secara 
otomatis.  Simpan  secara  otomatis  dalam  format  MS  Office  ada 
kemungkinan  beberapa  informasi  akan  hilang,  anda  perlu 
memperhatikan kondisi ini. 

• VBA Properties,  memuat dan menyimpan dokumen Microsoft Office 
97/2000/XP dengan kode VBA

• Microsotf  Office,  memuat  dan  konversi  objek  Microsoft  Office ke 
OpenOffice.org dan sebaliknya
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Gambar 15: Mengatur settingan ukuran kertas serta jarak tabulasi

Aplikasi OpenOffice

• HTML Compatibilty, pengaturan dokumen-dokumen HTML 

3. Language Settings, pengaturan bahasa dan bantuan saat penulisan 
dokumen OpenOffice.org, opsi ini  terdiri dari : Language, pengaturan 
bahasa dan Writing Aids, pengaturan bantuan saat penulisan 

4. OpenOffice.org  Writer,  secara  khusus  mengatur  komponen-
komponen  yang  berkaitan  dengan  pengolahan  kata  (Text 
Documents), yang terdiri atas :

• General, mengatur perubahan (update) link serta pengaturan satuan 
ukuran  dan  tabulasi.  Satuan  ukuran  OpenOffice.org  Writer yang 
digunakan adalah Centimeter. Sementara jarak henti tabulasi (jarak 
posisi  tabulasi  ketika  tombol  tab  ditekan)   adalah  1,25cm.   Anda 
dapat  merubah  satuan  ukuran  maupun  tabulasi  sesuai  dengan 
kebutuhan. Lihat Gambar 15

• View,  pengaturan  tampilan  OpenOffice.org  Writer secara  umum 
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Gambar 16: Mengatur tampilan writer
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Gambar 18: Setting Grid
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misalnya pengaturan mistar (rules) perlu ditampilkan atau tidak dan 
sebagainya. 

• Formating Aids,  mengatur bantuan pengaturan secara umum pada 
saat  pengetikan  dokumen  misalnya  menampilkan  atau 
menyembunyikan  tanda  akhir  paragraf  (Paragraph  End)  dan 
sebagainya

• Grid, digunakan untuk mengetahui ketepatan posisi obyek dokumen 
secara horisontal maupun vertikal. 
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Gambar 17: Mengatur formating Aids
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Gambar 19: Huruf standar serta ukurannya
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• Basic  Font,  pengaturan  huruf  yang  digunakan  pada  setiap 
pengetikan dokumen OpenOffice.org Writer. 

• Print,  pengaturan  pencetakan  dokumen  yang  diinginkan  pada 
dokumen  OpenOffice.org  Writer.  Anda  dapat  menentukan  bagian-
bagian dokumen yang perlu di cetak seperti bagian contents, bagian 
pages,  notes  dan  other.  Bagian  dokumen  yang  akan  di  cetak  di 
tandai dengan tanda centang sebaliknya jika tidak di centang maka 
bagian tersebut tidak di cetak. 

• Table,  pengaturan  tabel  dokumen.  Pada  bagian  ini  menjelaskan 
mengenai  pengaturan  tabel  misalnya  pada  tabel  di  beri  arsiran 
(bolder), pengaturan penanganan keyboard (keyboard handling) dan 
behavior of rows/columns
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Gambar 20: Mengatur cetakan dokumen
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• Change,  mengatur  tampilan  pesan-pesan  dokumen  ketika  terjadi 
perubahan. Bila terjadi perubahan  penyisipan maka dokumen akan 
di  tandai  dengan  garis  bawah  berwarna  sementara  jika  terjadi 
penghapusan maka dokumen terlihat seperti tercoret dan berwarna. 
Pesan-pesan  ini  dapat  ditampilkan  ketika  fungsi  Track  Change di 
aktifkan.  Pembahasan Track Change pada bab selanjutnya.

• Compatibility, 
mengatur 
kesesuaian 
dokumen yang 
meliupti 
penggunaan jenis 
printer metrics, 
spasi antara 
paragraf dan 
tabel, dan 
sebagainya. 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 41

Gambar 21: Pengaturan Tabel

Gambar 22: Pengaturan perubahan dokumen

Gambar 23: Pengaturan Compatibility Dokumen

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Gambar 26: Penyimpanan dengan Format HTML

Gambar 25: Pengaturan Opsi HTML
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• AutoCaption, pengaturan AutoCaption OpenOffice.org Writer

5. OpenOffice.org 
Writer/Web,  dapat 
digunakan untuk membuat 
halaman  HTML  pada 
lembar  kerja 
OpenOffice.org Writer. 
Anda  dapat  mengatur 
beberapa  opsi,  terkait 
dengan  dokumen  HTML, 
lihat  Gambar  25. 
Sementara  Gambar  26 
memperlihatkan  dokumen 
Writer disimpan  dalam 
format HTML
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Gambar 24: Pengaturan AutoCaption
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Gambar 27: DataBase pada OpenOffice
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6. OpenOffice.org Base,  pengaturan secara umum terhadap akses data 
source. Pada opsi ini, beberapa database seperti Bibliography dapat di 
jadikan sebagai referensi address data source pada mail merge.  

7. Charts, pengaturan penggunaan warna grafik pada OpenOffice.org 

8. Internet,  pengaturan  konfigurasi  internet  pada  OpenOffice.org.  Anda 
dapat mengatur proxy secara manual (Gambar 29), Search Engine, E-
mail dan Mozila plug-in. 
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Gambar 28: Mengatur warna pada grafik dokumen

Gambar 29: Pengaturan jaringan internet
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4.4.2.3.5. Membuat Dokumen Sederhana 

Ketika lembar kerja Writer diaktifkan, anda akan dihadapkan dengan lembar 
dokumen kosong dengan format pengaturan menggunakan format default. 
Pada lembar tersebut anda dapat bekerja untuk mengolah dokumen. 

Membuat Dokumen Baru

Membuat  dokumen  baru  pada  OpenOffice.org Writer dapat  dilakukan 
dengan beberapa cara seperti :

1. Melalui Menu File | New | Text Dokumen

2. Klik  new pada icon toolbar (icon toobar  new tepat berada dibawah 
menu File)

3. Kombinasi tombol Ctrl + N

Menyimpan Dokumen Baru

Untuk  menyimpan  dokumen  yang  telah  dibuat  dapat  dilakukan  dengan 
cara :

1. Melalui Menu File | save atau save As (simpan dengan nama lain)

2. klik save pada icon toolbar disket 

3. Kombinasi tombol Ctrl + S 

Setelah itu  akan muncul  window baru untuk penyimpanan file,  ketikkan 
nama file pada kotak dialog Nama serta extention file dokumen. Bila anda 
tidak  memilih  tipe  extention file  maka  secara  default  Writer  akan 
menyimpan dengan format extention ODT. 

Mengatur penyimpanan dokumen Writer dalam format lain secara otomatis 
dapat di atur pada bagian Options | Load/Save | General 
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Gambar 30: Menyimpan lembar kerja Writer
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Selain  itu  format  extention  DOC,  Writer mendukung  extention lainnya 
seperti  html,  xml,  rtf.  Jika diperlukan dokumen dapat  di  simpan dengan 
menggunakan password, caranya cukup lakukan atau centang pada kotak 
save with password

4.4.2.3.6. Ekspor Dokumen ke PDF

OpenOffice.org menyediakan fasilitas ekspor ke format  Portable Document  
Format.  PDF merupakan  suatu  format standar  dokumen yang  digunakan 
dalam teknologi informasi. 

Untuk melakukan ekspor ke PDF dapat dilakukan dengan cara berikut.  

1. Melalui menu File | Export as PDF atau 

2. Klik pada icon toolbar PDF 

3. Detail bahasan ekspor file ke PDF dibahas pada bab selanjutnya

4.4.2.3.7. Membuka Dokumen

Membuka dokumen yang telah disimpan dapat dilakukan dengan salah satu 
cara berikut :

1. Melalui Menu File | Open 

2. Klik Open pada icon toolbar direktori

3. Kombinasi tombol Ctrl + O

4.4.2.3.8. Menutup Dokumen

Membuka dokumen yang telah disimpan dapat dilakukan dengan salah satu 
cara berikut :

1. Melalui Menu File |  Close (menutup dokumen aktif)

2. Melalui Menu File |  Exit (menutup semua dokumen dan keluar dari 
OpenOffice.org Writer)

3. Kombinasi tombol Ctrl + Q 

Saat  dokumen  ditutup  ketika  belum  disimpan  maka  akan  muncul  kotak 
dialog  konfirmasi  yaitu  save  (menyimpan  dokumen),  Discard (menutup 
tanpa disimpan) dan Cancel (membatalkan penutupan dokumen).
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Gambar 31: Konfirmasi penyimpanan dokumen
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4.4.2.3.9. Format Halaman Dokumen

Sebelum  pekerjaan  penulisan  dokumen  dimulai,  hal  yang  paling  umum 
dilakukan adalah mempersiapkan dan mengatur lembar kerja halaman yang 
akan digunakan. Persiapan dan pengaturan lembar kerja dokumen meliputi 
beberapa  pengaturan  seperti  pengaturan  ukuran  kertas,  header/footer, 
catatan kaki (footnote), kolom dan sebagainya.  

Untuk mengatur  format halaman dokumen  klik pada menu  Format |  Page 
sehingga terlihat seperti  pada gambar 24. Pada kotak dialog  Page Style, 
terdiri  atas  Organizer,  Page,  Background,  Header,  Footer,  Borders, 
Columns dan Footnote

4.4.2.3.10. Pengaturan Halaman Organizer

Bagian Organizer terdiri dari Name, Next Style dan Category. Pengaturan ini 
berfungsi untuk menentukan  format halaman dokumen saat ini dan format 
halaman berikutnya. Dokumen pada halaman satu dengan lainnya memiliki 
format yang sama disebabkan karena penggunaan  Next Style yang sama. 
Secara baku  setiap halaman dokumen menggunakan  style dengan nama 
“Default”. 

Pada  Gambar 33 style aktif dengan nama “Default”  dan  style berikutnya 
dengan  nama  “Default”,  yang  berarti  halaman  1,2  dan  seterusnya 
menggunakan  format yang sama  (Default).  Bila  ingin  mengatur  setiap 
halaman memiliki format yang berbeda misalnya halaman pertama format 
A4, halaman kedua format Tabloid dan halaman ketiga format Letter. 
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Gambar 32: Format Halaman 
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Caranya  adalah  pada  bagian  Organizer,  next  style gunakan  style yang 
berbeda dengan style name kemudian pindah ke bagian page dan tentukan 
format halaman pada halaman dokumen tersebut. 

Gambar 34: Style Default pada pengaturan halaman di status bar

4.4.2.3.11. Menentukan Ukuran Halaman Kertas

Standar satuan ukuran halaman kertas writer menggunakan format  Letter 
dengan  lebar 21,59 cm dan panjang 27,94 cm. Format ukuran kertas dapat 
dirubah caranya  klik pada menu  Format |  Page,  maka akan di tampilkan 
kotak dialog Page Style kemudian pilih Page
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Gambar 35: Pengaturan Format Dokumen

Gambar 33: Style Default pada kotak dialog organizer

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Aplikasi OpenOffice

4.4.2.3.12. Mengaktifkan Header dan Footer

Header adalah  area  (di  bagian  atas  dokumen)  yang  digunakan  untuk 
meletakkan fields,  sementara footer serupa dengan header tetapi diletakkan 
pada  bagian  bawah  halaman.  Pada  Header  atau  Footer anda  dapat 
memasukkan  fields seperti  nomor  halaman,  judul  bab,  nama pengarang, 
waktu, dan lain sebagainya

Header/Footer  dapat  di  aktifkan  dengan  cara klik pada menu  Format  | 
Page,  sehingga  muncul  kotak  dialog  Page Style kemudian  klik pada tab 
Footer atau Header, centang di bagian header/footer on

4.4.2.3.13. Memasukkan Nomor Halaman

Penomoran  pada  halaman  dokumen  dapat  diletakkan  di  bagian  atas 
(header)  maupun  di  bagian  bawah  (footer),  namum  pada  umumnya 
penulisan dokumen penyertakan penomoran di bagian bawah (footer).  

Untuk memasukkan nomor halaman, pertama-tama pastikan bahwa footer 
tersebut telah aktif, bila belum aktif klik pada menu Insert | Footer | Default. 
Terlihat  pada  bagian  bawah  dokumen  berbentuk  kotak  persegi  panjang, 
masuk pada area tersebut kemudian klik pada menu Insert | Fields | Page 
Number
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Gambar 36: Mengaktifkan Header
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4.4.2.3.14. Footnode dan Endnote

Footnode atau lebih di kenal dengan catatan kaki adalah catatan penjelasan 
dari suatu teks dokumen yang berada tepat di bawah halaman dokumen dan 
biasanya berada satu halaman dengan halaman yang diberi  catatan kaki 
tersebut. Tipe dari cacatan kaki dapat berupa angka atau bentuk karakter, 
dimana catatan kaki posisinya berbentuk superscript tepat berada di sebelah 
kanan  teks  yang  diberi  catatan  kaki  tersebut.  Sementara  endnote mirip 
dengan  footnote,  namum pada endnote catatan kaki berada pada bagian 
akhir dokumen. 

Untuk  menggunakan  footnote atau  endnote,  posisikan  kursor tepat  pada 
bagian kanan teks kemudian klik menu Insert | Footnote , sehingga muncul 
gambar seperti berikut.
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Gambar 37: Penomoran di bagian footer

Gambar 38: Memasukkan cacatan kaki
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Gambar 40: Membuat kolom
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Pada gambar diatas catatan kaki secara baku di  set “Automatic”, berupa 
angka yang di mulai dari angka 1 dan nilainya akan bertambah setiap ada 
penambahan catatan kaki. Selain bentuk desimal (angka 1,2, .. dsb), catatan 
kaki dapat di set menggunakan bentuk karakter misalnya “10” atau karakter 
lainnya (a, b, c, dsb)

Selain bentuk di atas, anda masih dapat memasukkan karakter spesial pada 
catatan kaki. Perhatikan lingkaran pada Gambar 39, klik pada kotak tersebut 
maka akan muncul beberapa karakter spesial yang disiap di inputkan. 

4.4.2.3.15. Membuat Kolom 

Pengaturan  kolom  dilakukan  dengan  cara  klik  pada  menu  Format | 
Columns  atau  Format|  Page Coloumns,  setelah itu  kotak  dialog kolom 
akan  muncul.  Pada  kotak  dialog  tersebut  terdapat  beberapa  pengaturan. 
Anda  dapat  menentukan  jumlah  kolom  yang  akan  dipergunakan,  atau 
mengubah ukuran baku dari tiap kolom, caranya hilangkan  checkbox pada 
Automatic Width kemudian ubah pada bagian width untuk tiap kolom. 
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Gambar 39: Footnode dengan bertipe karakter
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4.4.2.3.16. Beberapa Tips : 

Format Halaman berbeda-beda 

• Petunjuk :

◦ Membuat  format  halaman  dokumen  berbeda-beda  misalnya 
halaman  pertama  ukuran  A4,  halaman  kedua  tabloid dan 
halaman ketiga Env. #12. 

• Langkah-langkah : 

◦ Dihalaman pertama  klik menu  Format |  Page,  kemudian pada 
Organizer pilih  Name  :  Default dan  Next  Style :  First  Page. 
Selanjutnya  klik Page,  atur  paper  format sesuai dengan format 
yang diinginkan yaitu A4 (untuk style : default).

◦ Pindah ke halaman kedua, klik Format | Page | Organizer. Pada 
Name :  First  Page dan  Next Sytle :  Left  Page.  Kemudian klik 
Page, atur paper format yaitu Tabloid (untuk style : First Style).

◦ Pindah kehalaman ketiga, tentukan Next Style dan paper  format 
seperti pada langkah-langkah di atas.

Penomoran Halaman dan Text pada Header/Footer

1. Nomor  halaman  pertama  tidak  dimulai  dari  angka  1  misalnya 
penomoran dimulai dari angka 15

◦ klik Insert  |  Header/Footer (untuk  menempatkan  nomor 
halaman)

◦ klik Insert | Fields | Other | Variables. Pilih Set page Variable, 
Selection : On, Offseft : 14, klik Insert
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Gambar 41: Penomoran tidak dimulai dari halaman 1
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◦ Klik Show Page Variable, As Page Style, Insert

◦ Nomor yang ditampilkan adalah 15

2. Nomor halaman dengan format “Page 1 of 20”

◦ Klik Insert, Hearder/footer. 

◦ Arahkan  pointer  mouse pada  header/footer,  sebelum penulisan 
nomor ketik  “Page”  kemudian  klik insert,  page number (akan 
muncul  number setelah tulisan page).  Setelah muncul  number, 
ketik “Of” dan terakhir klik insert, page count.

◦ Nomor halaman dengan format Page 1 of 20 (halaman 1 dari 20 
halaman) 

4.4.2.3.17. Format Karakter

Format  karakter  dipergunakan  untuk  mengatur  beberapa  hal  seperti 
mengatur jenis huruf, penggunaan efek huruf, posisi huruf, pengaturan link 
dan pengaturan warna latar. Bila anda ingin menggunakan karakter dengan 
beberapa  pengaturan,   klik  menu  Format |  Character,  sehingga  akan 
muncul  kotak  dialog  karakter  yang  meliputi Font,  Font  Effect,  Position,  
Hyperlink  dan  Background.   Pada  bagian  itu,  anda  dapat  menentukan 
pengaturan karakter sesuai dengan kebutuhan akan dokumen  yang di buat. 

4.4.2.3.18. Format Paragraf Dokumen 

Rangkaian  teks  dokumen  membentuk  suatu  paragraf  sebagai  bentuk 
berkesinambungan  antara  bab-bab  dokumen  tersebut.  Anda  dapat 
menentukan indent dari suatu teks, jarak spasi antara paragraf, jarak baris, 
pengaturan  perataan,  penomoran,  pengaturan  tabulasi,  drop  caps  dan 
borders.  
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Gambar 42: Pengaturan Karakter
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Untuk  mengatur  suatu  paragraf  dokumen  klik  pada  menu  Format | 
Paragraph. Penjelasan detail pada bagian identasi dan spasi

4.4.2.3.19. Format Indentasi dan Spasi 

Pada  bagian  kotak  dialog  Paragraph,   tab  pertama  adalah  Indent  & 
Spacing yang mengatur indentasi dan spasi. Indent & Spacing terdiri dari 3 
bagian yaitu Indent, Spacing dan Line spacing. 

1. Bagian Indent digunakan untuk mengatur jarak sisi paragraf dan sisi 
margin. 

◦ Before text, mengatur jarak paragraf sisi kiri dengan margin kiri

◦ After  text,  mengatur  jarak  paragraf  sisi  kanan  dengan  margin 
kanan

◦ First Line, mengatur jarak pada baris pertama paragraf lebih ke 
dalam paragraf dari pada baris berikutnya dan seterusnya.

2. Bagian  Spacing  digunakan  untuk  mengatur  jarak  spasi  antara 
paragraf satu dengan lainnya. 

◦ Above  Paragraph,  mengatur  jarak  spasi  paragraf  dengan 
paragraf di atasnya sedangkan

◦ Below Paragraph, mengatur jarak spasi paragraf dengan paragraf 
dibawahnya

3. Bagian  Line  Spacing,  mengatur  jarak  spasi 
antara baris paragraf. Terdiri atas single, 1.5 
lines, Double, Proportional, At least, Leading  
dan Fixed. 
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Gambar 43: Format paragraf

Gambar 44: baris  
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Gambar 46: Pengaturan tabs
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4.4.2.3.20. Format Perataan Paragraf

Perataan  paragraf  adalah  pengaturan  teks-teks  yang  berada  pada  posisi 
terdekat margin kiri maupun kanan. Perataan diatur pada tab kedua kotak 
dialog Paragraph yaitu Alignment. Anda dapat mengaktifkan pilihan perataan 
rata  kiri  (Left),  rata  kanan  (Right),  rata  tengah  (Center)  dan  rata  penuh 
(Justified).  Cara  lain  perataan  paragraf  dapat  dilakukan  dengan 
menggunakan kombinasi tombol keyboard yaitu ctrl+l (rata kiri), ctrl+r (rata 
kanan), ctrl+e (rata tengah) dan ctrl+j (rata penuh/ rata kedua sisi) 

4.4.2.3.21. Tabs

Tabs  digunakan  untuk  mengatur  perataan  teks  pada  suatu  posisi  tab 
berdasarkan jarak ketika tombol keyboard ditekan. 
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Gambar 45: Pengaturan perataan paragraf
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Pengaturan posisi tab dibedakan atas : 

• Left, pada saat kursor posisi tab, teks ditampilkan rata kiri

• Right, pada saat kursor posisi tab, teks ditampilkan rata kanan

• Center, pada saat kursor posisi tab, teks ditampilkan rata tengah

• Decimal, tab digunakan sebagai pemisah pada penulisan angka  

4.4.2.3.22. Membuat Huruf Besar di Awal Teks

Drops Caps adalah fasilitas untuk membuat sebuah karakter menjadi lebih 
besar  dari  yang  biasanya.  Drop  caps biasanya  digunakan  pada  awal 
paragraf. 

4.4.2.3.23. Menggunakan Fasilitas Styles

Salah satu fasilitas dalam word prosesor adalah sytles, fasilitas ini digunakan 
untuk mengatur dan membuat dokumen secara otomatis. Styles merupakan 
kumpulan pengaturan yang dapat diterapkan pada bagian paragraf, karakter, 
halaman, frame,  dan list

Ada beberapa jenis style untuk format dokumen yaitu :

• Paragraph  Styles,  untuk  melakukan  pengaturan  style yang 
berhubungan dengan paragraf

• Text  Styles,  untuk  melakukan pengaturan  style yang berhubungan 
dengan karaker
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Gambar 47: Drops Caps
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• Frame Styles, untuk pengaturan halaman  style yang berhubungan 
frame teks dan gambar

• Page Styles, untuk pengaturan halaman style termasuk ukuran kertas 
dan batas margin

• Numbering  Styles,  untuk  pengaturan  halaman  style yang 
berhubungan dengan daftar

• Fill  Mode  Mode,  digunakan  untuk  penerapan  style menggunakan 
mouse

• New Styles  Form Selection,  digunakan  untuk  membuat  style baru 
dari teks yang terseleksi serta dapat juga digunakan untuk memangil 
style yang  pernah  dibuat  sebelumnya  untuk  digunakan  pada 
dokumen baru.

4.4.2.3.23.1. Mengaktifkan Style 

Style dapat diaktifkan dengan menekan tombol  F11 pada keyboard atau 
melalui menu format | Styles and formatting

Bila anda belum membuat style, maka style yang ditampilkan adalah style-
style “Default”. Styles yang tersedia cukup banyak,  untuk melihat seluruh 
styles  yang  ada,  pilih  bagian  All  (lihat  pada  lingkarang  gambar)  maka 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 56

Paragraph Style

Text Style

Page Style

Frame Style Numbering Style

New Style Form Selection 

File Mode Style

Style Default

Tampilan seluruh 
ragam style

Gambar 48: Mengaktifkan styles and 
formatting

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Gambar 49: Membuat Paragraph Styles
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terlihat daftar jenis ragam style-style yang tersedia.

4.4.2.3.23.2. Membuat Paragraph Style

Sebuah dokumen biasanya terdiri  dari  beberapa paragraf  yaitu  paragraf 
yang  mengatur  judul (heading  1),  paragraf  yang  mengatur  subjudul 
(heading  2),  paragraf   subsubjudul  (heading  3),  paragraf  teks serta 
paragraf lainnya. 

Paragraf  yang  mengatur teks dokumen  biasanya  menggunakan  huruf 
standar dengan ukuran 12, sementara judul menggunakan huruf yang lebih 
besar  dengan tipe tebal  (bold)  dan subjudul  juga tebal  namum dengan 
ukuran yang lebih kecil  dari pada judul.  Kemudian anda akan mengatur 
jarak spasi antara paragraf judul,  sub judul serta teks dokumen dengan 
memanfaatkan fasiltas styles. 

Styles  dapat  diaktifkan,  caranya  klik  menu Format  |  Styles  and 
Formatting atau  dengan  menekan  tombol F11,  sehingga  akan  muncul 
kotak  dialog  Styles  and  Formatting.   Kemudian arahkan  kursor  pada 
kotak  dialog  Styles  and  formatting,  klik pada  Paragraph  Style  (lihat 
gambar), pada area Paragraph Style klik kanan pilih New. 

Setelah klik New akan muncul kotak dialog seperti  Gambar 50 dan pada 
bagian Organizer tuliskan nama dari paragraf yang akan di buat, misalnya 
akan di buat paragraf dengan nama “Judul”
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Pada kotak dialog Paragraph Style terdapat pilihan pengaturan yaitu  :

1. Pengaturan Organizer

2. Pengaturan Indents & Spacing

3. Pengaturan Aligment

4. Pengaturan Text Flow

5. Pengaturan Font

6. Pengaturan Font Effect

7. Pengaturan Position

8. Pengaturan Numbering

9. Pengaturan Tabs

10. Pengaturan Drop Caps

11. Pengaturan Background

12. Pengaturan Bolder

13. Pengaturan Conditions 

Tidak semua pengaturan pada paragraf digunakan, tergantung kebutuhan 
dokumen  yang  dibuat.  Misalnya  pada  contoh  ini,  hanya  beberapa 
pengaturan  yang  digunakan  seperti  pengaturan  Organizer,  pengaturan 
Indents & Spacing, Pengaturan Aligment dan Pengaturan Font. 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 58
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Pengaturan Organizer

Di  bagian  Organizer,  isikan  nama  paragraf  yang  akan  dibuat  misalnya 
“Judul”.  Di  sini  anda  akan  mengatur  paragraf  Judul  dengan  beberapa 
pengaturan seperti yang terlihat pada langkah-langkah berikut di bawah.

Pengaturan Indents & Spacing 

Bagian  Indent  digunakan  untuk  mengatur  jarak  sisi  paragraf  dan  sisi 
margin.  Before text, mengatur jarak paragraf sisi  kiri  dengan margin kiri 
sejauh  0,50  cm,  After  text,  mengatur  jarak  paragraf  sisi  kanan  dengan 
margin kanan dan First Line, mengatur jarak pada baris pertama paragraf 
lebih ke dalam paragraf dari pada baris berikutnya sejauh 0,20 cm

Bagian  Spacing  digunakan  untuk  mengatur  jarak  spasi  antara  paragraf 
satu  dengan  lainnya.  Above  Paragraph,  mengatur  jarak  spasi  paragraf 
dengan  paragraf  di  atasnya  dengan  jarak  0,  10  cm  sedangkan  Below 
Paragraph,  mengatur  jarak  spasi  paragraf  dengan paragraf  dibawahnya 
jarak  0,  10 cm.  Sedangkan bagian Line Spacing,  mengatur  jarak  spasi 
antara baris paragraf. Terdiri atas single, 1.5 lines, Double, Proportional, At  
least, Leading dan Fixed. 

Pengaturan Font

Font di atur sesuai dengan jenis paragraf yang dibuat. Contohnya untuk 
paragraf  sebuah  judul  dokumen  ukuran  huruf  yang  dipergunakan 
cenderung lebih besar dan biasanya bertipe tebal misalnya dipergunakan 
jenis huruf  Petra,  tipe  bold (tebal)  dan ukuran  16 pt.  Sementara untuk 
pengaturan huruf  pada paragraf  lainnya  dapat  disesuaikan dengan tipe 
paragraf yang dibuat misalnya saja huruf pada paragraf sub-judul  ukuran 
14 pt , paragraf  sub-sub-judul  ukuran  13 pt dan teks dokumen dengan 
menggunakan tipe reguler dengan ukuran huruf 12 pt
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Gambar 51: Pengaturan Identasi dan spasi
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Pengaturan Perataan 

Pengaturan  perataan  paragra  dapat  di  atur,  misalnya  contoh  ini 
menggunakan tipe Justified yaitu perataan sisi kiri margin dan sisi kanan 
margin sama

Ulangi langkah-langkah tersebut diatas pada dokumen yang diperuntukkan 
untuk  paragraf  lainnya  seperti  paragraf  untuk  subjudul,  paragraf  untuk 
subsubjudul maupun paragraf untuk teks dokumen dan paragraf lainnya 
yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  lihat  pada  Gambar  49 hasil  akhir  dari 
pengaturan paragraf.
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Gambar 52: Tipe huruf yang digunakan

Gambar 53: Perataan paragraf
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4.4.2.3.23.3. Membuat Page Style

Page Style digunakan untuk mengatur halaman kertas suatu dokumen. 
Dalam suatu penulisan dokumen, paling tidak terdiri atas halaman depan 
(halaman cover), halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman 
dari dokumen babnya. 

Kemudian  format  pada  halaman-halaman  tersebut  satu  dengan  lainya 
berbeda.  Misalnya  halaman  depan  (cover)  header/  footer tidak  aktif, 
sementara halaman kata pengantar serta daftar isi dilengkapi header dan 
footer dengan tipe  penomoran berupa  romawi (i,ii,iii, dsb ) dan dokumen 
bab penomorannya menggunakan format desimal (1,2,3, .. dsb). Header di 
aktifkan untuk memuat judul dari suatu bab sementara footer (diaktifkan 
juga) yang digunakan untuk memuat penomoran halaman dokumen.  

Untuk memudahkan silahkan di lihat pada ilustrasi berikut :

Hal yang menarik dengan memanfaatkan fasilitas ini anda dapat membuat, 
daftar  tabel,  daftar  gambar  dan  lainya  secara  otomatis  tanpa  perlu 
mengetik secara manual.

Dari gambar ilustrasi di atas pengaturan halaman dokumen terdiri atas 3 
pengaturan berbeda yaitu halaman depan, halaman kata pengantar/ daftar 
isi dan halaman dokumen (bab 1, bab2, .. dsb)
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Halaman Cover

               Kata Pengantar

i

                      Daftar Isi

ii

Kata Pengantar Daftar Isi         

1

                Pendahuluan

Pendahuluan   

Kata Pengantar .........  i
Daftar isi ....................  ii
Pendahuluan ............  1
Pembahasan ..............  2

Dokumen  ini  digunakan 
untuk pembelajaran OSS

2

                Pembahasan

Pembahasan

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Aplikasi OpenOffice

Langkah-langkah membuat page styles

1. Page Style Cover 

• Klik bagian page style, sampai terlihat arsiran pada bingkai page 
style tersebut

• Pada area  page style klik kanan pilih  new,  kemudian muncul 
kotak  dialog pages  styles dan  pada  bagian  organizer,  name 
isikan  dengan  style  yang  akan  dibuat  misalnya  cover. 
Sedangkan di bagian page atur format dokumen (Gambar 57)
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Gambar 55: Mengaktifkan 
page styles

Gambar 54: Membuat style baru 

Gambar 56: Membuat page style dengan nama cover

Gambar 57: Mengatur ukuran kertas, batas margin dan  
penomoran 
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2. Page Style Kata Pengantar dan Daftar Isi

• Langkahnya sama, klik kanan area page styles dan kemudian di 
bagian organizer isikan dengan nama kata pengantar & daftar 
isi

• Klik  dibagian  page  kemudian  tentukan  ukuran  kertas,  batas 
margin serta penomoran (pilih tipe romawi)

• Klik dibagian header dan footer, kemudian aktifkan kedunya
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Gambar 58: Membuat style kata pengantar & Daftar isi

Gambar 59: Mengatur ukuran kertas, margin dan penomoran 
dokumen

Gambar 60: Mengaktifkan header Gambar 61: Mengaktifkan footer
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3. Page Styles Dokumen Bab 

• Langkahnya sama, klik kanan area page styles dan kemudian di 
bagian organizer isikan dengan nama Dokumen Bab

• Tentukan ukuran kertas, margin penomoran serta mengaktifkan 
header dan footer. 
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Gambar 62: Membuat Page Style Untuk Dokumen Bab

Gambar 63: Menentukan format, margin dan penomoran

Gambar 65: Mengaktifkan footerGambar 64: Mengaktifkan header
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Hasil akhir pengaturan page styles seperti terlihat pada Gambar 66

4.4.2.3.23.4. Mengaplikasikan Styles

Styles yang sudah dibuat pada contoh di atas terdiri dari paragraph styles 
dan  page  styles  dimana  paragragh  styles  terdiri  dari  paragraf  yang 
mengatur  judul,  subjudul,  subsubjudul  dan  teks  sementara  page  styles 
terdiri  dari  page  yang  mengatur  halaman depan  (cover),  halaman  kata 
pengantar dan daftar isi serta halaman dokumen bab (Bab 1, bab 2 dan 
seterusnya).

Berikut ini langkah-langkah untuk mengaplikasi styles adalah :

Paragraph Styles

• Aktifkan  kotak 
dialog  Styles  and 
Formatting

• Pilih  di  bagian 
Paragraph Style

• Arahkan  dan 
posisikan  kursor 
pada  area  teks 
dokumen  yang 
akan  di  format 
menggunakan 
style  tertentu 
misalnya   judul, 
lihat Gambar 67

• Double  klik  style 
yang  dimaksud 
(misalnya Judul)
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Gambar 66: Hasil Pengaturan 
Page Styles

Gambar 67: Tampilan Awal Sebelum Menerapkan Paragraf Styles
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• Perhatian 
perubahannya

• Lakukan  hal 
yang  sama 
pada  teks 
dokumen 
lainnya 
misalnya  sub 
judul,  sub-sub 
judul  dan teks 
dokumen  itu 
sendiri

• Gambar  70, 
memperlihatka
n  paragraf 
styles  yang 
telah 
diterapkan 
pada 
dokumen
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Gambar 69: Menerapkan Paragraf styles teks pada dokumen teks

Gambar 70: Contoh Paragraph Styles yang telah digunakan pada dokumen 
judul, subjudul, subsubjudul dan teks

Gambar 68: Menerapkan Paragraf styles Judul pada Kata Pengantar
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Page Styles 

• Aktifkan  kotak  dialog 
Styles  and 
Formatting

• Pilih  di  bagian  Page 
Style

• Arahkan dan 
posisikan kursor pada 
area halaman 
dokumen yang akan 
di format 
menggunakan style 
tertentu misalnya 
“Cover”

• Double klik style yang 
dimaksud yaitu Cover

• Perhatian 
perubahannya,  lihat 
lingkaran  pada  task 
bar  di  bawah 
sebelumnya  page 
styles  yang 
digunakan  Default 
(Gambar 71) berubah 
menjadi  Cover 
(Gambar 72)

• Kemudian, pindahkan 
Kata Pengantar ke 
halaman berikutnya 
dengan dengan 
format Kata 
Pengantar & Daftar 
Isi. Caranya posisikan 
kursor di sebelum 
huruf K pada Kata 
Pengantar, kemudian 
pilih menu Insert, 
Manual Break dan 
Pilih Pages Break, 
Style : Kata 
Pengantar & Daftar 
Isi, Gambar 73 dan 
Gambar 74 
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Gambar 71: Menerapkan Page Styles Cover pada Halaman Depan

Gambar 72: Page Styles Cover pada halaman depan telah diaktifkan

Gambar 74: Memilih styles kata  
Pengantar & Daftar Isi

Gambar 73: Mengatur  
Penomoran Style yg di awali  

dari 1 atau i
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Gambar 75: Halaman Kata Pengantar menggunakan format kata 
pengantar & daftar Isi

Gambar 76: Memasukkan penomoran 
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• Hasilnya halaman 
kata pengantar 
berpindah ke 
halaman berikut 
dengan format kata 
pengantar dan daftar 
isi (lihat Gambar 75)

• Memasukkan 
penomoran, 
posisikan kursor 
pada footer 
kemudian klik menu 
Insert, Fields, Page 
(Gambar 76)

• Selanjutnya, 
pindahkan halaman 
daftar isi ke 
halaman berikutnya 
dan menggunakan 
format kata 
pengantar & daftar 
isi. Caranya, 
Posisikan kursor di 
sebelum huruf D 
pada daftar Isi, 
kemudian tekan 
tombol keyboard 
ALT Enter secara 
bersamaan. Cara ini 
(tekan ALT enter) 
dilakukan karena 
halaman daftar isi 
sama formatnya 
dengan halaman 
kata pengantar. 

• Jika berbeda format 
maka dilakukan 
dengan cara Insert | 
Manual Break 
kemudian memilih 
style yang 
digunakan. 
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Gambar 77: Daftar Isi dengan format page sama dengan kata pengantar
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• Dokumen  Bab  1.  Pendahuluan,  di  pindahkan  ke  halaman  berikut 
dengan  format  dokumen  bab.  Karena  format  halaman  ini  berbeda 
dengan halaman kata pengantar & daftar isi maka dilakukan  Insert, 
Manual Break kemudian memilih style yang digunakan.   

• Hasil dari 
halaman 
Dokumen Bab 
seperti terlihat 
pada Gambar 80

• Memasukan 
nomor pada 
dokumen, 
posisikan kursor 
di footer, 
kemudian klik 
insert, fields dan 
page number 
(Gambar 81)

• Sementara untuk 
dokumen bab 2, 3 
dan seterusnya 
karena formatnya 
sama dengan bab 
1, maka bab 2 , 
dsb di pindahkan 
dengan cara 
poisikan kursor 
sebelum Bab 
tersebut kemudian 
tekan tombol ALT 
Enter bersamaan
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Gambar 78: Menggunakan Format Page 
Dokumen Bab

Gambar 79: Mengawali penomoran halaman 
dokumen dengan angka 1 

Gambar 80: Halaman Bab  telah menggunakan format page Dokumen Bab

Gambar 81: Penomoran Halaman Dokumen bab di Footer
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• Kemudian, untuk memasukkan judul setiap paragraf di  header yaitu 
Kata Pengantar, Daftar Isi, Bab 1. Pendahuluan, Bab 2. Pembahasan 
dan Bab 3. Penutup dilakukan dengan cara :

◦ Klik  Tools,  Outline  Numbering sehingga  muncul  kotak  dialog 
berikut :

◦ Klik Level 1,  di  bagian kanan  Paragraph Style ganti heading 1 
menjadi Judul (lihat lingkarang). 

◦ Level 2 di ganti menjadi subjudul dan level 3 di ganti menjadi 
subsubjudul begitu seterusnya bila ada penambahan sub judul 
yang lain, klik OK jika selesai 

◦ Setelah  itu,  posisikan  kursor  di  header  pada  halaman  kata 
pengantar,  kemudian Klik  Insert,  Fields,  Others,  Document. 
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Gambar 82: Menganti level 1 paragraph style heading 1 menjadi  
judul

Gambar 83: Mengganti level lain pada paragraph style (contoh 
subsubjudul)
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Pada bagian  Type pilih  Chapter dan di  bagian Format pilih 
Chapter Name, di bagian level pilih 1 (artinya judul yang akan 
ditampilkan pada header, jika ingin menampilkan subjudul pilih 
level 2 dan seterusnya) dan di akhiri dengan tekan Insert dan 
Close

◦ Pada halaman Kata Pengantar dan Daftar Isi terdapat judul dari 
paragraf di header.  
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Gambar 85: Judul dari paragraf (judul) pada header dokumen

Gambar 84: Menampilkan judul (level 1) pada header
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◦ Sementara untuk Bab 1 sama dengan kata pengantar (ulangi 
langkah di atas). Perhatikan gambar berikut :  Gambar 86 dan 
Gambar 87

◦
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Gambar 86: Sebelum Judul Bab di tampilkan di header

Gambar 87: Setelah Judul Bab di tampilkan di Header
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• Menampilkan Daftar Isi 

◦ Pindah  pada  halaman Daftar  Isi,  tempatkan kursor  di  bawah 
Tulisan  Daftar  Isi,  kemudian Klik menu Insert,  Indexes and 
Tabel, Indexes and Tabel 

◦ Pada Kotak Dialog Index/Table, di bagian Title Table Of Contens 
dihapus
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Gambar 88: Posisi Kursor tepat di bawah Daftar Isi

Gambar 89: Kotak dialog Index/Table

Gambar 90: Daftar Isi yang telah dibuat
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4.4.2.3.23.5. Tampilan Akhir Dokumen 

Berikut ini hasil akhir dari dokumen yang telah dibuat menggunakan Styles 
and Formatting 

4.4.2.3.23.6. Modifikasi Styles

Untuk melakukan modifikasi item-item pada styles, caranya cukup mudah. 
Posisikan  kursor  pada  item  bagian  item  styles  yang  akan  dirubah 
kemudian klik kanan, pilih Modify. 
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Gambar 92: Hasil Akhir Tampilan Dokumen Cover, Kata  
Pengantar & Daftar Isi

Gambar 91: Tampilan Kata, Pengantar dan Dokumen 
Babnya

Gambar 93: Memodifikasi Style
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4.4.2.3.23.7. Menghapus Style 

Styles dapat dihapus bila dirasa tidak perlu. Penghapusan  styles berlaku 
pada  styles yang  dibuat  secara  customise  sementara  styles bawaan 
OpenOffice.org Writer tidak dapat dihapus. Menghapus styles hampir sama 
dengan memodifikasi styles yaitu klik kanan pada bagian styles yang akan 
dihapus kemudian pilih Delete

Selain  menghapus 
styles dengan  cara 
diatas, item-item  sytles 
yaitu  Paragraph 
Styles yang  telah 
diterapkan  juga  dapat 
dihapus  dengan  cara 
cepat  dengan 
menggunakan  Clear 
formatting pada  drop 
down toolbar styles. 

4.4.2.3.23.8.
Memanggil Style

Styles yang pernah di buat sebelumnya, dapat diterapkan pada dokumen 
baru. Hal ini sangat membantu anda dalam mengerjakan dokumen dengan 
cepat  tanpa  perlu  lagi  membuat  styles  awaldari  awal.  Jadi  kesimpulan 
sekali anda membuat dokumen dengan memanfaatkan fasilitas ini maka 
dapat pula di terapkan pada dokumen yang baru.  Agar styles lama dapat 
diterapkan pada dokumen baru, format extentionnya .odt. 
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Menghapus styles 
dengan clear 
formatting

Gambar 94: Menghapus Styles
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Gambar 97: memanggil file writer format odt
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Memanggil  styles dilakukan  dengan  cara  klik pada  New  Style  From 
Selection | Load styles, sehingga akan muncul seperti gambar di bawah 
ini. 

Selanjutnya muncul kotak dialog  Load Styles  dan centang pada bagian 
Text, Frame, Pages, Numbering dan OverWriter yang artinya mengaktifkan 
semua  fastilitas  style dari  dokumen  style agar  dapat  digunakan  pada 
dokumen baru, setelah itu klik From File. 

Pada bagian Open File pilih dokumen yang akan di  panggil, lihat gambar 
Gambar 97
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Gambar 95: Memanggil Styles

Gambar 96: Mengaktifkan fasilitas styles
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4.4.2.3.24. Menggunakan Find & Replace

Fasilitas find digunakan untuk mencari kata-kata dalam dokumen sedangkan 
dan replace berfungsi untuk menggantikan kata-kata tersebut dengan kata-
kata baru. Untuk mengaktif fungsi ini klik pada menu Edit | Find & Replace 
atau dengan shourtcut Ctrl + F 

Pada bagian Search ketikkan kata yang akan dicari atau diganti dan pada 
bagian Replace With ketikkan kata penggantinya.

4.4.2.3.25. Penyuntingan Otomatis

4.4.2.3.25.1. AutoCorrect 

AutoCorrect digunakan untuk mengkoreksi ejaan yang salah.  AutoCorrect 
dapat di aktifkan dari menu Tools |  AutoCorrect, lihat pada Gambar 99
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Gambar 98: fasilitas Find dan Replace

Gambar 99: Kotak dialog AutoCorrect
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Fasilitas AutoCorrect terdiri atas :

1. Exceptions, memuat 2 daftar pengecualian dari sebuah teks/ kata 
yaitu  Abbreviations dan  Words  with  Two  Initial  CApitals.   Bila 
diinginkan  penulisan  sebuah  teks  dimana  tanda  titik  bukan 
menandakan  akhir  dari  suatu  kalimat  namum  merupakan  tanda 
singkatan maka kata tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar 
pengecualian pada Abbreviations, contoh “acct”. pengecualian dua 
adalah  penulisan  teks  dimana  huruf  pertama  dan  huruf  kedua 
adalah  huruf  kapital  maka  teks  tersebut  dapat  dimasukkan  ke 
dalam daftar pengecualian Words with Two Initial CApitals,  contoh 
CDs

2. Options,  memuat  daftar  optionsperbaikan  otomatis  oleh 
OpenOffice.org Writer  misalnya  penulisan  “1/2” secara  otomatis 
dirubah menjadi “½”, penulisan teks setelah tanda titik akan dimulai 
dengan huruf  kapital  kecuali  teks  tersebut  tidak  termasuk dalam 
daftar pengecualian (Exceptions)

3. Custom  Quotes, 
digunakan  untuk 
menggantikan tanda 
kutip default dengan 
tanda  kutip 
customise
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Gambar 100: Beberapa pengaturan pada AutoCorrect

Gambar 101: Beberapa tanda tambahan pada AutoCorrect
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4. Word Completion, digunakan untuk melengkapi daftar teks/ kata 
tertentu.  Misalnya  penulisan  teks  secara  “automatically”  ketika 
teks  diketik  'aut”  maka  word  completion akan  menawarkan 
kelengkapan  teks  tersebut  (ditandain  dengan  warna  biru) 
selanjutnya  tekan  enter untuk  menyetujui  kelengkapan  teks 
tersebut.

4.4.2.3.26. AutoSpellcheck

AutoSpellcheck adalah fasilitas yang digunakan untuk memeriksa kesalahan 
ejaan, pemeriksaan ini menggunakan format bahasa Inggris. Jika penulisan 
dokumen dalam bahasa Indonesia sementara fitur autoSpellcheck diaktifkan 
maka hampir dipastikan ejaan dokumen akan tampil garis merah berombok 
di  bawah kata  tersebut.  Ini  disebabkan tulisan dalam bahasan  Indonesia 
tidak dimasukkan dalam kamus. Untuk menonaktifkan/ mengaktifkan fungsi 
ini, klik pada Icon ABC 

4.4.2.3.27. Bekerja Dengan Tabel

Tabel dapat di aktifkan dari menu Insert | Table atau tekan tombol  Crtl F12 
sehingga  akan  muncul  kotak  dialog   Insert  Table seperti  terlihat  pada 
Gambar 103

Setelah muncul kotak dialog pada bagian Name isikan nama tabel misalnya 
“Tabel10” kemudian tentukan jumlah kolom dan baris tabel misalnya kolom 
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“5” dan baris “4”.  

Beberapa opsi yang perlu diatur adalah : 

• Heading, untuk menentukan heading pada tabel. Heading merupakan 
baris pertama pada tabel yang digunakan untuk menuliskan judul

• Repeat  Heading,  untuk  menentukan pengulangan pada baris  baru 
heading jika ukuran tabel lebih dari satu halaman. 

• The First, untuk menentukan jumlah baris baru dari tabel yang akan 
menjadi heading

• Don't Split Table, untuk mencegah tabel melebihi satu halaman.

• Border, digunakan untuk memberikan bingkai pada tabel  

• Autoformat, untuk membuat tabel lebih menarik. 

Cara lain membuat tabel secara cepat dapat memanfaatkan tombol  Table 
pada toolbar, perhatikan  gambar berikut (gambar 68).
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4.4.2.3.27.1. Pengaturan Tabel 

Toolbar Table akan muncul ketika kursor tepat berada di dalam tabel, lihat 
pada Gambar 106

Toolbar Table digunakan untuk pengaturan tabel. Ketika kursor diarahkan 
pada tombol-tombol toolbar tabel maka akan muncul keterangan tombol, 
berikut ini penjelasan tombol Toolbar Table sebagai berikut : 

• Table, untuk membuat tabel baru

• Line Color, menentukan jenis warna bingkai tabel

• Line Style, menentukan jenis bingkai pada sel tabel

• Border, menentukan sisi sel bingkai tabel

• Background, untuk menentukan warna latar belakang sel tabel

• Merge, mengabungkan sel-sel tertentu

• Split cells, untuk memecah sel tabel

• Optimize, untuk melakukan optimasi ukuran baris dan kolom tabel

• Top, untuk menentukan perataan vertikal teks dalam sel secara rata 
atas.

• Center, untuk menentukan perataan vertikal teks dalam sel secara 
rata tengah.

• Bottom, untuk menentukan perataan vertikal teks dalam sel secara 
rata bawah.

• Insert Row, untuk menambah satu kolom sel tabel dibawah posisi 
kursor
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• Insert  Column,  untuk  menambah  satu  baris  sel  tabel  disamping 
kanan posisi kursor

• Delete Row, menghapus kolom sel tabel

• Delete Column, menghapus baris sel tabel

• Autoformat, untuk menampilkan kotak dialog Autoformat

• Table Properties, menampilkan tabel properties 

• Sort, mengurutkan item-item tabel

• Sum, melakukan penjumlahan pada isi tabel yang berupa angka. 

4.4.2.3.28. Menyisipkan Obyek

Dalam  penulisan  naskah  dokumen  rasanya  kurang  lengkap  jika  tidak 
dikombinasikan dengan obyek lain.  Obyek lain yang dimaksudkan adalah 
obyek berupa gambar,  berupa grafik,  berupa formula dan bahkan berupa 
obyek OLE.  Dengan menyisipkan obyek-obyek tersebut  naskah dokumen 
menjadi  lebih  punya  nilai  sehingga  memberikan  kesan  yang  baik 
(profesional). 

Obyek  OLE  ini  dapat  berupa  obyek-obyek  seperti  spreadsheet,  chart,  
formula, drawing dan presentation. Naskah dokumen pengolahan kata dapat 
disisipkan obyek lain misalnya  spreadsheet yang mana pada area tersebut 
seolah-seolah sedang bekerja di aplikasi spreadsheet itu sendiri.  

Menyisipkan obyek OLE dimulai dari menu Insert | Object | OLE, kemudian 
memilih obyek OLE yang di inginkan. 

4.4.2.3.28.1. Menyisipkan Gambar

Selain obyek OLE, gambar dapat disisipkan, caranya dari menu  Insert | 
Picture | Form File, setelah itu pilih gambar yang akan disisipkan. 
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Anda dapat  melakukan pengaturan  ukuran  gambar,  penamaan gambar, 
penempatan gambar diantara teks,  penyisipan link gambar, pengaturan 
flip  gambar,  pemotongan  gambar,  borders  serta  mengatur  warna  latar 
gambar dengan mudah.  Cukup lakukan klik ganda pada obyek gambar 
tersebut maka gambar tersebut siap di edit. 

4.4.2.3.29. Fields

Penulisan dokumen minimal  dibutuhkan  penyisipan nomor  halaman serta 
judul dari  bab yang dibuat.  Penyisipan informasi tersebut  diletakkan pada 
header  maupun footer  dokumen.  Informasi  lainnya  yang  dapat  disisipkan 
meliputi waktu, tanggal, subjek, penghitung nomor, pengarang dokumen dan 
informasi lainnya (others)

OpenOffice.org Writer menyediakan  layanan  untuk  menyisipkan  informasi 
yang dimaksud, layanan ini disebut Fields. Bila anda menggunakan layanan 
ini,  pastikan  bahwa  header  ataupun  footer  telah  aktif  kemudian  fields  di 
aktifkan dengan cara  klik pada menu  Insert | Fields,  setelah itu tentukan 
jenis fields yang diperlukan

4.4.2.3.30. Daftar Isi

Daftar  isi  digunakan  untuk  memudahkan  dalam  pencarian  bagian-bagian 
informasi dalam suatu dokumen.  Daftar ini umumnya menampilkan daftar 
halaman  yang  mengandung  judul  bab,  sub  bab,  sub-sub  bab  dan 
seterusnya. Daftar isi dapat dibuat secara manual tetapi langkah ini kurang 
efektif  karena  butuh  waktu  yang  relatif  lama.  Dengan  adanya  fasilitas 
indexing maka daftar isi dapat dibuat secara otomatis berikut perubahannya 
dengan mudah dan cepat. 
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Ada  beberapa  cara  untuk  membuat  serta  menampilkan  daftar  isi  secara 
otomatis,  beberapa  antaranya  dengan  memanfaatkan  fasiltas Styles  and 
Formatting dan tidak memanfatkan fasiltas Styles and Formatting

4.4.2.3.30.1. Daftar  Isi  dengan  memanfaatkan  Styles  and 
Formatting

Cara ini relatif  cukup mudah, anda tidak perlu mengerjakan banyak hal, 
cukup mengatur  settingan yang standar  ke settingan yang dibuat  maka 
daftar  isi  terbentuk.  Berikut  ini  langkah-langkah  pembuatan  daftar  isi 
dengan memanfaatkan fasilitas  Styles and Formatting  yang telah dibuat 
sebelumnya (lihat  pembahasan  Menggunakan  Fasilitas  Styles pada 
bagian menampilkan Daftar Isi pada  halaman 73)

4.4.2.3.30.2. Daftar  Isi  dengan tidak memanfaatkan Styles and 
Formatting

Daftar isi dapat dibuat langkah-langkah berikut : 

1. Blok  teks  judul  yang  akan  dijadikan  daftar  isi,  misalnya  dalam 
contoh ini adalah “Bab 1 : Pendahuluan”

2. Pilih menu Insert | Indexes & Tables |  Entry, lihat pada gambar

3. Di kotak dialog  Insert Index Entry terdapat beberapa bagian yang 
harus di pilih yaitu :

• Selection Index pilih “Table of Contents”
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• Bagian  Entry keterangan  “Bab  1  :  Pendahuluan”  secara 
otomatis ditampilkan.

• Bagian Level  pilih Level : “1”, level ini untuk digunakan untuk 
merujuk pada judul bab. Level 1 merujuk untuk level judul bab, 
level 2 merujuk untuk judul sub bab, level 3 merujuk untuk judul 
sub-sub bab, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama seperti 
langkah di atas untuk judul sub/ sub-sub bab lainnya. Bagian 
judul  bab/sub/sub-sub  bab  yang  telah  di  Entry akan  terlihat 
berwarna “abu-abu”

• Bagian Apply All Similar Texts : tidak diaktifkan. Bagian ini terdiri 
dari  Match Case & Whole Words Only. Opsi ini merujuk pada 
bagian judul yang sama untuk ditampilkan. 

• Setelah selesai klik Insert | Close 

4. Posisikan kursor pada halaman yang akan memuat daftar isi. Pilih 
menu Insert | Indexes & Tables | Indexes & table. Pastikan type 
pada kotak dialog adalah “Table of  Contents”, setelah itu anda 
boleh menggantikan  Title dari  Table of  Contents  menjadi  “Daftar 
Isi”, kemudian klik OK. Perhatikan Gambar 110
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4.4.2.3.31. Mengupdate Daftar Isi

Mengupdate  daftar  isi  dilakukan  bila  ada  penambahan  halaman  atau 
terjadinya kesalahan penulisan.

Update daftar daftar isi dengan cara :

1. Posisikan kursor di asiran abu-abu teks, klik kanan mouse pilih Index 
Entry
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2. lakukan  perubahan-perubahan  yang  diperlukan,  contohnya  pada 
level 2 diganti menjadi level 1,  kemudian klik Ok | Close.  

3. Pindah ke halaman daftar isi, klik kanan mouse pada asiran abu-abu 
teks pilih Update Index/ Table. Perhatikan perubahan yang terjadi. 
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4.4.2.3.32. Daftar Index

Dalam dokumen atau buku yang Anda buat biasanya terdapat kata – kata 
kunci yang berhubungan dengan suatu topik tertentu. Kata – kata kunci ini 
disebut sebagai indeks, dan daftar indeks merupakan kumpulan dari indeks. 
Fungsi  daftar  indeks  ini  untuk  memudahkan  pencarian  istilah,  pokok 
bahasan, topik tertentu dalam dokumen, atau buku yang biasanya langsung 
merujuk ke halaman dimana indeks berada.

Persyaratan yang harus dimiliki sebelum daftar indeks dibuat adalah Anda 
harus  memberi  tanda  indeks  pada  topik  tertentu  dalam dokumen.  Tanda 
indeks  yang  Anda  tempatkan  pada  topik  tertentu  dalam  dokumen  bisa 
diwakili  satu  kata  (atau  lebih)  yang  ada  dalam  dokumen  tersebut  atau 
diwakili dengan kata tertentu yang Anda buat sendiri.

4.4.2.3.32.1. Membuat Daftar Index 

Untuk  menempatkan  tanda  indeks  pada  topik  tertentu  dalam dokumen, 
ikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Buka dan aktifkan dokumen yang Anda ingin beri tanda indeks.

2. Pilih dan klik menu Insert menu Insert | Indexes and Table | Entry 
...  sehingga  kotak  dialog  Insert  Index  Entry  ditampilkan.  Pada 
tombol daftar pilihan pilih Alphabetical Index. Lihat Gambar 115

3. Pilih (sorot) kata kunci yang akan dipakai sebagai tanda indeks.

4. Pilih  dan  klik   kotak  dialog  Insert  Index  Entry  untuk 
mengaktifkannya.  Pada kotak  isian  Entry  ditampilkan kata kunci 
yang Anda pilih.  

5. Bila perlu, Anda bisa membuat indeks bertingkat berdasarkan topik 
dan subtopik. Kata kunci yang Anda pilih (sorot) berada di bawah 
kata kunci (subtopik) yang Anda ketik pada kotak isian 2nd key dan 
berada di bawah kata kunci (topik) yang Anda ketik pada kotak . 
isian 1st key. 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 88

Gambar 115: Kotak dialog Insert Index Entry

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Aplikasi OpenOffice

6. Untuk mengatur pilihan lain, beri tanda kotak pilihan berikut ini.

• Main  entry,  menjadikan  kata  kunci  yang  Anda  pilih  (sorot) 
menjadi  kata  kunci  utama  ditandai  dengan  format  nomor 
halaman yang berbeda dengan kata kunci biasa yang lain.

• Apply  to  all  similar  texts.,  digunakan  untuk  menempatkan 
tanda indeks pada keseluruhan teks yang serupa dengan kata 
kunci  yang  Anda  pilih  (sorot)  dalam  dokumen  berdasarkan 
kriteria berikut ini.

• Match case, membedakan antara huruf besar dan huruf kecil.

• Whole  words  only,  mencari  teks  yang  serupa  dengan  kata 
kunci dan berdiri sendiri.

7. Klik tombol perintah Insert untuk memberi tanda indeks pada kata 
kunci yang Anda pilih.

8. Ulangi langkah nomor 3 sampai langkah nomor 5 untuk memberi 
tanda indeks kata kunci yang lain.

9. Klik tombol perintah Close untuk menutup kotak dialog Insert Index 
Entry
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4.4.2.3.33. Menampilkan Daftar Index 

Setelah  Anda  memberi  tanda  indeks  pada  beberapa  kata  kunci  dalam 
dokumen,  barulah  Anda  bisa  membuat  daftar  indeks  dalam  dokumen 
berdasarkan urutan huruf. Ikuti langkah-langkah berikut ini :

1. Aktifkan dokumen yang sudah diberi tanda indeks.

2. Tempatkan  titik  sisip  di  tempat  daftar  indeks  yang  Anda  akan 
tampilkan. Biasanya ditempatkan pada akhir dokumen atau buku.

3. Pilih  dan  klik  menu Insert  |  Indexes  and  Tables  |  Indexes  and 
Tables... sehingga kotak dialog Insert Index/Table ditampilkan. 

4. Pilih tab Index/Table untuk mengatur daftar indeks.

5. Pada tombol daftar pilihan Type, pilih Alphabetical Index. Beri nama 
judul  daftar  indeks  pada  kotak  isian  Title,  sebagai  contoh, 
'Alphabetical Index’. 

6. Bila perlu,  beri  tanda pada kotak pilihan Protected against  manual 
changes agar daftar indeks tidak dapat langsung diubah (read only). 
Anda dapat mengubahnya dengan cara menyunting teks yang Anda 
beri tanda indeks tadi.

7. Bagian  Create  index/table,  digunakan  untuk  menentukan  daftar 
indeks yang dibuat  untuk keseluruhan dokumen (Entire  document) 
atau hanya untuk setiap bab (Chapter)  saja dengan memilihnya pada 
tombol daftar pilihan for. 

8. Bagian Options digunakan untuk  menentukan pengaturan lainnya. 
Beri tanda kotak pilihan berikut : 
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◦ C  ombine identical  entries,  digunakan untuk menggantikan 
beberapa  kata  kunci  indeks  yang  sama  menjadi  satu  kata 
kunci  dalam  daftar  indeks.  Misalnya,  kata  kunci  indeks 
“caption” pada halaman 2 dan “caption” pada halaman 7 maka 
dalam  daftar  indeks  akan  ditampilkan  dengan  format 
“caption.........................2,7”.

◦ Combine  identical  entries  with  p  or  pp,  jika  kata  kunci 
indeks  yang  sama  terjadi  pada  halaman  yang  sama, 
ditambahkan huruf ‘p’ di belakang nomor halamannya. Tetapi 
jika kata kunci indeks yang sama terjadi pada halaman yang 
berurutan, ditambahkan huruf ‘pp’ di belakang nomor halaman 
pertamanya.  Misalnya,  “caption”  pada halaman 10 ada tiga 
kata  maka  dalam  daftar  indeks  ditampilkan 
“caption..............10p”.  Tetapi  jika  “caption”  terdapat  pada 
halaman  10,11,  dan  12,  dalam  daftar  indeks  ditampilkan 
“caption....................10pp”. 

◦ Combine with -, menampilkan satu kata kunci indeks dengan 
tanda  pisah  (-)  pada  format  penomoran  halamannya  untuk 
mewakili  beberapa  kata  kunci  indeks  pada  halaman  yang 
berurutan. Misalnya, “caption” pada halaman 10, 11,12, dan 
13 maka dalam daftar indeks akan ditampilkan dengan format 
“caption.................10-13”.

◦ Case  sensitive,  digunakan  untuk  membedakan  huruf  kecil 
dan huruf besar pada kata kunci indeks yang sama.

▪ AutoCapitalize  entries,  agar  huruf  pertama  kata  kunci 
indeks menjadi huruf kapital.  

▪ K  eys  as  separate  entries,   menggunakan  kata  kunci 
topik (1st key) dan topik (2nd key) sebagai pemisah antara 
kata kunci dalam daftar indeks. 

▪ C  oncordance  file,  menggunakan  daftar  indeks  yang 
tersimpan dalam suatu file indeks tertentu (.sdi).

9. Bagian Sort digunakan untuk menentukan urutan daftar indeks.

◦ Language, digunakan untuk memilih aturan pengurutan daftar 
indeks sesuai dengan bahasa yang dipilih.

◦ Key type, digunakan untuk mengurutkan nomor daftar indeks 
berdasarkan.

▪ Numeric,  mengurutkan  daftar  indeks  berdasarkan 
nilainya, seperti 1,2,12.

▪ Alphanumeric,  mengurutkan  daftar  indeks  berdasarkan 
karakternya, seperti 1,12,2. 
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10. Pilih tab Columns untuk mengatur jumlah kolom ketika menampilkan 
daftar  indeks.   Dan  pilih  tab  Background untuk  memberi  latar 
belakang daftar indeks berupa warna atau gambar tertentu. 

11. Anda dapat terlebih dahulu melihat tampilan pengaturan yang telah 
dilakukan dengan memberi tanda kotak pilihan Preview.

12. Klik OK.

4.4.2.3.34. Membuat Daftar Gambar, Tabel, atau Objek Lainnya

Dalam dokumen atau buku yang Anda buat biasanya terdapat gambar, tabel, 
atau objek lainnya. Gambar, tabel, atau objek lain tersebut dapat Anda buat 
dalam suatu daftar tertentu yang memudahkan pencariannya. Persyaratan 
yang harus dimiliki sebelum daftar gambar, tabel, atau objek lainnya dibuat 
adalah  Anda  harus  menyisipkan  keterangan  caption  pada  gambar,  tabel, 
atau  objek  lain  tersebut  seperti  pada  bahasan  sebelumnya.  Setelah 
menyisipkan keterangan caption maka baru bisa dibuat daftar gambar, daftar 
tabel, atau daftar objek lainnya.  

Untuk membuat daftar gambar, daftar tabel, atau daftar objek lainnya, ikuti 
langkah-langkah berikut ini.

1. Aktifkan dokumen yang sudah diberi keterangan caption.

2. Tempatkan titik sisip di tempat daftar gambar, daftar tabel, atau daftar 
objek lainnya Anda akan tampilkan. Biasanya ditempatkan pada awal 
dokumen atau buku.

3. Pilih  dan klik  menu  Insert   |  Indexes and Tables |  Indexes and 
Tables, sehingga  kotak  dialog  Insert  Index/Table  ditampilkan, 
kemudian pilih tab Index/Table.

4. Pada tombol daftar pilihan Type, pilih Illustration Index  atau Index of 
Tables. Beri nama judul daftar indeks pada kotak isian Title. 

5. Bila perlu,  beri  tanda pada kotak pilihan Protected against  manual 
changes agar daftar gambar atau daftar tabel tidak dapat langsung 
diubah  (read  only).  Anda  dapat  mengubahnya  dengan  cara 
menyunting teks pada keterangan caption.

6. Pada bagian Create index/table digunakan untuk menentukan daftar 
tabel atau daftar gambar dibuat untuk keseluruhan dokumen (Entire 
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document)  atau  hanya  untuk  setiap  bab  (Chapter)  saja  dengan 
memilihnya pada tombol daftar pilihan for. 

7. Pada  bagian  Create  from,  tentukan  sumber  keterangan  yang 
digunakan. Beri tanda tombol pilihan berikut.

• Captions,  sumber  keterangan  diambil  dari  caption.  Tentukan 
kategori  dan  teks  yang  ditampilkan  dalam  daftar  pada  daftar 
tombol pilihan berikut.

• Category, digunakan untuk menentukan kategori caption.

◦ Table, digunakan untuk membuat daftar tabel.

◦ Illustration, digunakan untuk membuat daftar gambar.

◦ Text, digunakan untuk membuat daftar  teks.

• Display, digunakan untuk menampilkan teks dalam daftar.

◦ References,  menampilkan keseluruhan keterangan caption, 
label cation, beserta kategori, dan nomor caption.

◦ Category  and  Number,  menampilkan  kategori  dan  nomor 
caption saja.

◦ Caption Text, menampilkan label caption sesuai yang Anda 
ketik

• Object  names,  sumber  keterangan  daftar  objek,  diambil  dari 
nama objeknya langsung.
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8. Bila perlu, pilih tab  Columns untuk mengatur jumlah kolom yang 
digunakan  ketika  menampilkan  daftar  gambar,  daftar  tabel,  atau 
daftar  objek  lainnya.  Dan  pilih  tab Background untuk  memberi 
warna atau gambar latar belakangnya.

9. Anda dapat terlebih dahulu melihat tampilan pengaturan yang telah 
dilakukan dengan memberi tanda kotak pilihan Preview.

10. Klik OK .

4.4.2.3.35. Membuat Daftar Pustaka

Dengan Writer, Anda dapat membuat bibliografi atau referensi daftar pustaka 
dokumen secara mudah. Sama halnya membuat daftar indeks, hal pertama 
untuk membuat daftar pustaka adalah memberi tanda referensi pustaka di 
dalam dokumen Anda. Tanda referensi pustaka ini bisa berupa nama singkat 
atau nomor yang mewakili  keseluruhan informasi suatu referensi pustaka.
[[agung]]

4.4.2.3.35.1. Menempatkan Tanda Referensi Pustaka

Untuk menempatkan tanda referensi pustaka, ikuti langkah berikut.

1. Buka dan aktifkan dokumen yang Anda ingin beri tanda indeks.

2. Pilih dan klik  menu Insert | Indexes and Tables | Bibliography 
Entry, sehingga kotak dialog Insert Bibliography Entry ditampilkan.

3. Tempatkan  titik  sisip  di  tempat  tanda  referensi  pustaka  akan 
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ditampilkan. 

4. Pilih  dan  klik   kotak  dialog  Insert  Bibliography Entry  untuk 
mengaktifkannya. 

5. Pada bagian Entry  pilih salah satu sumber pustaka berikut.

• From  bibliography  database,  digunakan  untuk  memilih 
referensi  pustaka  dari  database  yang  telah  ada.  Anda  dapat 
mengatur isi database bibliografi ini.

• From document content,  digunakan untuk memilih  referensi 
pustaka yang ada dari dokumen aktif saja, atau menambahkan 
definisi pustaka secara langsung.   

6. Apabila  Anda  memilih  menambahkan  definisi  pustaka  secara 
langsung, klik tombol perintah  New sehingga kotak dialog Define 
Bibliography Entry ditampilkan. 

Pada kotak isian Short name, ketik nama singkat yang digunakan 
sebagai tanda referensi pustakanya. Isikan informasi pustaka yang 
digunakan  sebagai  referensi  pustaka  sesuai  dengan  kotak  isian 
yang  tersedia.  Anda  dapat  menggunakan  kotak  isian  User-
defined1 sampai  User-defined5 untuk  informasi  lain  yang  tidak 
sesuai dengan nama kotak isian yang disediakan.  Klik  OK untuk 
menyimpan informasi  referensi  pustaka  tersebut  dan  kembali  ke 
kotak dialog sebelumnya.

7. Pilih  tanda  referensi  pustaka  yang  Anda  inginkan  pada  tombol 
daftar pilihan Short name. Informasi referensi pustaka ditampilkan 
di atas tombol daftar pilihan Short name.

8. Klik  tombol  perintah  Insert untuk  menempatkan  tanda  referensi 
pustaka.

9. Ulangi  langkah  nomor  3  sampai  7  untuk  menempatkan  tanda 
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referensi pustaka yang lainnya.

10. Klik  tombol  perintah  Close untuk  menutup  kotak  dialog  Insert 
Bibliography Entry.

11. Tombol  perintah  Edit digunakan  untuk  menyunting  informasi 
referensi pustaka baik yang ada pada database bibliografi maupun 
yang ada pada dokumen langsung. Untuk menyunting juga dapat 
digunakan menu Edit | Bibliography Entry

4.4.2.3.36. Menampilkan Daftar Pustaka

Setelah Anda menempatkan tanda referensi  pustaka ke dalam dokumen, 
barulah bisa dibuat daftar pustakanya. Ikuti langkah berikut untuk membuat 
daftar pustaka.

1. Aktifkan dokumen yang sudah diberi tanda referensi pustaka .

2. Tempatkan  titik  sisip  di  tempat  daftar  pustaka  yang  Anda  akan 
tampilkan. Biasanya ditempatkan pada akhir dokumen atau buku.

3. Pilih  dan  klik  menu  Insert  |  Indexes  and  Tables  |  Indexes  and 
Tables, sehingga kotak dialog Insert Index/Table ditampilkan.

4. Pada tombol daftar pilihan Type pilih Bibliography. Beri nama judul 
daftar pustaka pada kotak isian Title. 

5. Bila perlu, beri tanda pada kotak pilihan Protected against manual 
changes agar  daftar  pustaka  tidak  dapat  langsung  diubah  (read 
only). Anda dapat mengubahnya dengan cara menyunting teks pada 
tanda referensi pustaka.
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6. Pada bagian Formatting of the entries, tentukan jenis tanda dalam 
kurung  yang  digunakan  untuk  penanda  referensi  pustaka  pada 
tombol daftar pilihan Brackets.

7. Bagian Sort digunakan untuk menentukan urutan daftar pustaka.

• Language,  digunakan  untuk  memilih  aturan  pengurutan  daftar 
pustaka sesuai dengan bahasa yang dipilih.

• Key type,  digunakan untuk mengurutkan nomor daftar pustaka 
berdasarkan.

◦ Numeric, mengurutkan daftar pustaka berdasarkan nilainya, 
seperti 1,2,12.

◦ Alphanumeric,  mengurutkan  daftar  pustaka  berdasarkan 
karakternya, seperti 1,12,2. 

8. Pilih  tab  Columns untuk  mengatur  jumlah  kolom  ketika 
menampilkan  daftar  pustaka.   Dan  pilih  tab  Background untuk 
memberi latar belakang daftar pustaka berupa warna atau gambar 
tertentu. 

9. Anda dapat terlebih dahulu melihat tampilan pengaturan yang telah 
dilakukan dengan memberi tanda kotak pilihan Preview.

10. Klik OK. 
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4.4.2.3.37. Menggunakan Mail Merge

Mail merge sering juga disebut surat berantai, yaitu surat yang isinya sama 
dan dikirimkan ke banyak orang atau tujuan yang berbeda-beda.  Dengan 
mail  merge,  pengiriman  surat  ke  banyak  tujuan  dapat  Anda  selesaikan 
secara cepat dan tepat. Mail merge terdiri  dari dua komponen yaitu surat 
master dan alamat tujuan surat tersebut. 

Berikut ini cara untuk membuat mail merge 

4.4.2.3.37.1. Buat Surat Master

Contoh master surat  dibuat sebagai berikut : 

Depok, 1 Juni 2010

Kepada Yth :

<sebutan> 

<Di> 

<Kota> 

<Kode Pos> 

<Telp.>

Dengan Hormat, 

Kami dari PT. Ardelindo Aples, dengan alamat Jln. Margonda Raya No. 535 
E Depok 16424, Depok Indonesia, Telp. 021-78849561, 021-7774333, HP. 
0811108837, Email : Aples.edu@ardelindo.com, mengundang <sebutan> 

Nama :

Alamat :

Untuk mengikuti pelatihan OpenOffice yang akan dilaksanakan di 20 Kota 
Indonesia 

Hormat Kami

Hasan B. Usman Lamatungga

Manajer TIK

4.4.2.3.37.2. Alamat Tujuan 

Alamat tujuan atau sering juga disebut data source berupa daftar tujuan 
dari pengiriman surat yang dimaksud. Anda dapat mengatur alamat tujuan 
(data source) sesuai yang diperlukan.  Contoh data source : terdiri  atas 
nama,  alamat,  kota,  kode  pos  dan  telepon.  Ada  beberapa  cara  untuk 
membuat  data  source  yaitu  dengan  menggunakan  fasilitas  bibliography 
pada writer itu sendiri dan menggunakan tabel spreadsheet OpenOffice.org 
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Calc Wizard Data Source. 

• Menggunakan fasilitas Bibliography  :  Klik  View | DataSource, 
klik simbol  +  pada  bagian  kiri Bibliograpy  |  Tables,  klik kanan 
biblio  pilih “edit database file” dan klik Tables | Create Table in 
Design View (Lihat gambar )

• Isikan field-field data sourcenya, selanjutnya klik File | Save

• Klik File | save, isikan nama file pada bagian table name misalnya 
“data_source”, tekan OK
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• Menggunakan  fasilitas Wizard  Data  Source pada aplikasi 
spreadsheet  OpenOffice.org  Calc.  Pembahasan  Wizard  data 
source dapat dilihat pada halaman 

Menampilkan Data Source 

Setelah  anda  membuat  data  source,  langkah  berikutnya  adalah 
menampilkannya.  Caranya Klik menu  View | DataSource,  klik simbol  + 
pada Tables, perhatikan tabel data_source yang telah dibuat (sisi kiri), di 
bagian kanan tampilan field-field datanya. 

Posisikan kursor di field tertentu misalnya field Nama, drag dan drop field 
nama ke dokumen master.  Lakukan hal serupa untuk field alamat,  kota 
serta  kode pos.  Atur  pengaturan posisi  fields  tersebut  sehingga terlihat 
rapi, field-field tersebut akan terlihat berwarna abu-abu. 

Mencetak Mail Merge

• Mencetak  mail  merge  klik menu  File  |  Print,  pada  lembar 
konfirmasi klik Yes
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• Muncuk kotak dialog mencetak Mail Merge. Terdapat 2 pilihan jenis 
keluaran yaitu berupa printout printer dan berupa  file.  Bila anda 
memilih jenis printout  printer  maka dokume langsung di cetak ke 
printer. Namum bila memilih  file, dokumen akan di simpan dalam 
bentuk file. 

• Anda dapat mencetak dokumen file tersebut di lain waktu atau pada 
saat  itu dengan terlebih dahulu membuka file  tersebut  kemudian 
klik menu File | Print
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4.4.2.3.38. Track Change

Track  change digunakan  untuk  memantau  dokumen  ketika  terjadi 
perubahan. Dengan adanya fasilitas track change dokumen-dokumen dapat 
di  pantau  sehingga  ke  aslian  dokumen  tetap  terjaga.  Ketika  fungsi  ini 
diaktifkan,  maka  perubahan  yang  terjadi  seperti  penyisipan  teks  maupun 
penghapusan teks dapat dipantau. Bila terjadi penyisipan teks maka tulisan 
penyisipan  tersebut  terlihat  dengan  jelas  berwarna  dan  bergaris  bawah 
sedangkan bila terjadi penghapusan teks, dokumen teks yang dihapus tidak 
hilang, melainkan muncul garis coretan berwarna pada teks tersebut. Anda 
dapat menentukan tindakan atas perubahan-perubahan yang terjadi baik itu 
diterima (accept) maupun di tolak (deny).

Track  Change diaktifkan  melalui  menu  Edit  |  Change  |  Record,  untuk 
menampilkan seluruh dokumen bila terjadi perubahan dengan mengaktifkan 
menu Edit | Change | Show. 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 102

Menyisipkan teks, terlihat teks 
tersebut bergaris bawah

Menghapus teks, terlihat teks 
tersebut tercoret

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Aplikasi OpenOffice

Untuk  memproteksi  dokumen,  anda  dapat  melakukan  dengan 
menginputkan kode sandi dan biasanya kode sandi minimal karakter yang 
diinputkan  adalah  6.  Aktifkan  kode  sandi  dari  menu  Edit  |  Change  | 
Protect Record. 

Lakukan  tindakan  selanjutnya,  apakah  perubahan-perubahan  tersebut 
diterima  atau  di  tolak,  caranya  dari  menu  Edit  |  Change  |  Accept  or 
Reject.  Ketika  anda  memilih  accept berarti  menyetujui  perubahan 
sebaliknya reject tidak menyetujui (menolak)

Untuk memberikan komentar pada dokumen cukup dengan mengaktifkan 
menu Edit | Change | Comment, kemudian isikan komentarnya.  
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4.4.2.3.39. Navigator 

Dalam penulisan dokumen biasanya dokumen dapat  terdiri  atas berbagai 
item  atau  bentuk  misalnya  dalam  bentuk  teks,  bentuk  tabel,  link,  objek, 
notes, frame, formula, gambar dan lain sebagainya. Anda akan mengalami 
kesulitan  untuk  memantau  penulisan  dokumen  satu  persatu  sementara 
halaman dokumen tersebut cukup banyak. Misalnya pada halaman 52 dari 
200 halaman, ada kesalahan penulisan teks dan jika dilakukan perbaikan 
kesalahan  tersebut  secara  manual  yaitu  dengan  berpindah  satu  persatu 
halaman  tentunya  ini  sangat  menyulitkan.  Untuk  memudahkan  pekerjaan 
tersebut dengan memanfaatkan fungsi Navigator. 

Navigator dapat diaktifkan melalui menu Edit, Navigator (atau tekan tombol 
F5). Setelah muncul window Navigator, anda dapat perpindah-pindah antara 
halaman  tertentu  untuk  melakukan  perubahan  atau  hanya  sekedar 
mengecek data.  Window Navigator  akan muncul sampai dengan anda me-
nonaktifkan fungsi ini.  Untuk mengnonaktifkan  Navigator  dari  menu  Edit, 
Navigator (atau tekan tombol F5)

Terlihat pada Gambar 132, terdapat beberapa item dokumen yaitu Headings, 
Tables,  Text  Frame,  grapichs  dan  sebagainya.  Untuk  perpindah  antara 
dokumen klik  pada tanda + dokumen dan untuk menuju pada item yang 
dituju dilakukan dengan klik pada item tersebut. 
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4.4.2.4. Openoffice.org.org Calc

Calc adalah  aplikasi  spreadsheet  atau  pengolah  angka  yang  merupakan 
bagian  dari  OpenOffice.org.org.  Calc mirip  dengan  Microsoft  Excel dari 
Microsoft,  itu  berarti  pengguna yang sebelumnya telah menggunakan excel 
untuk  migrasi  ke  calc pada  dasarnya  tidaklah  sulit.  Selain  itu  juga 
OpenOffice.org calc mendukung format dari excel sehingga fasilitas ini sangat 
membantu bila anda nantinya putuskan untuk migirasi ke OpenOffice.org Calc

4.4.2.4.1. Menjalankan OpenOffice.org calc

OpenOffice.org.org calc dapat  dijalankan  dari  start  Menu  Aplications  | 
Office  |  OpenOffice.org  Spreadsheet atau  dari  Menu  File  |New  | 
Spreadsheet

4.4.2.4.2. Memahami Lembar Kerja Spreadsheet

Halaman  lembar  kerja  dari  spreadsheet disebut  dengan  sheet, 
OpenOffice.org versi 3.0 ke atas menyediakan sekitar 65536 baris dan IV 
kolom. Secara default sheet pada spreadsheet ada 3 yaitu  sheet1,  sheet2 
dan sheet3. Sheet ini dapat tambahan, dihapus maupun di edit. Perpaduan 
baris dan kolom ini disebut dengan sel yaitu tempat terjadi pengolahan data 
dari  input  yang  dimasukkan  baik  berupa  teks,  angka,  mata  uang,  jam, 
maupun field yang lainnya. 
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4.4.2.4.3. Operasi Pada Sel 

Sel adalah perpaduan baris dan kolom, tempat eksekusi data. Untuk memilih 
sel pada baris dan kolom klik mouse pada title baris dan kolom, perhatikan 
sel pada baris dan kolom  yang dipilih akan berubah warna menjadi hitam. 
Anda juga dapat menyembunyikan baris dan kolom tertentu dengan cara klik 
kanan mouse pada  tittle  baris atau kolom kemudian  pilih “hide”,  untuk 
menampilkan kembali baris atau kolom tersebut pilih “show”. 

4.4.2.4.4. Pengaturan Setting OpenOffice.org Calc 

Ada beberapa pengaturan setting yang dapat dilakukan, pertama pengaturan 
setting secara  umum  OpenOffice.org,  kedua  pengaturan  mekanisme 
penyimpanan  data,  ketiga  setting  penggunaan  bahasa,  ke  empat  setting 
OpenOffice.org  Calc,  ke  lima  setting OpenOffice.org base,  ke  enam 
pengaturan  grafik  dan  ke  tujuh  pengaturan  setting  internet.  Pengaturan 
settingan  ini  mirip  dengan  pengaturan  pada  OpenOffice.org  Writer, 
perbedaannya  terletak  pada  bagian  OpenOffice.org  Writer maupun 
OpenOffice.org Calc itu sendiri. 

Pengaturan setting dilakukan dengan mengaktifkan menu Tools | Options | 
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Gambar 136: Format Sel
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OpenOffice.org.org calc

Pengaturan  setting utama  OpenOffice.org Calc di bagian “OpenOffice.org 
Calc”  yang terdiri dari  setting General,  View, calculate, Sort List, Change,  
Grid, Print. Pada contoh memperlihatkan pengaturan ukuran halaman dan 
jarak  tabulasinya  dan  untuk  pengaturan  yang  lain  di  atur  sesuai  yang 
diperlukan. 

4.4.2.4.5. Format Sel 

Sel  dapat  di  format untuk  mengatur  tipe  data  yang  akan  di  inputkan. 
Beberapa pengaturan sel adalah pengaturan tipe data angka,  pengaturan 
tipe  font,  efek  font,  perataan,  bolders,  background  dan  proteksi  sel. 
Pengaturan tipe data angka (numbers) terdiri atas number, percent, currency 
(mata uang), date, time, scientific, fraction, boolean value  dan text.  Format 
sel dapat dilakukan dari menu Format | Cells sehingga akan muncul gambar 
berikut :
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Gambar 135: Konfigurasi Calc
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Gambar 137 memperlihatkan pengaturan tata letak teks dokumen secara 
horizontal, vertical, derajat orentasi teks serta pengaturan wrap 

4.4.2.4.6. Membuat Address Data source

Address data source ada hubungannya dengan surat berantai (mail merge), 
dengan  memanfaatkan  fasilitas  ini  pembuatan  mail  merge  menjadi  lebih 
mudah  karena  anda  cukup  memuat/  memanggil  data-data  pada  address 
data source yang sudah ada.  Caranya adalah :

1. Buka file data yang sudah ada, misalnya file data informasi karyawan 
dimana dalam contoh kali ini  filenya “address_data_source.ods”

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 108

Gambar 137: Pengaturan tata letak teks

Gambar 138: Data Informasi karyawan
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2. Setelah  itu,  klik File  |  Wizards  |  Address  data  source  |  Other 
External  data  source  |  next  |  Setting.  Pilih  tipe  database 
Spreadsheet |  Next | Browse file  data_source.ods | Open | Test 
Connection.  

3. Jika berhasil maka muncul pesan connection successfully

4. Klik  Next, pilih  kotak dialog  Address Book Name,  isikan dengan 
nama daftar_data_source.  

5. Menampilkan  address  data  source  pada  surat  berantai  dengan 
menjalankan  OpenOffice.org Writer  kemudian  klik menu  Views | 
Addresses | Tables | Sheet1, sampai dengan tahap ini anda cukup 
drag  &  drop  field-field  address  data  source  tersebut  ke  surat 
masternya
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Gambar 139: Koneksi ke data source

Gambar 140: Penamaan data source
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4.4.2.4.7. Fungsi OpenOffice.org calc

Fungsi  adalah  rumus  yang  sudah  terdefinisi  untuk  melakukan  operasi 
aritmatika.  Semua  fungsi  ditulis  dengan  tanda  awalan  sama dengan  (=). 
OpenOffice.org Calc mendukung fungsi – fungsi seperi berikut :

1.  Fungsi matematika

2.  Fungsi Logika

3.  Fungsi Statistik

4.  Fungsi Text/ String

5.  Fungsi Spreadsheet

6.  Fungsi Tanggal dan Waktu

7.  Fungsi DataBase

8.  Fungsi Finansial

9.  Fungsi Information 

10.  Fungsi Array

11.  Add-in 
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Gambar 141: Menampilkan data source di writer
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Secara umum penulisan fungsi calc adalah = nama_fungsi (data ; result) :

Modul ini tidak membahas secara keseluruhan fungsi  OpenOffice.org Calc 
namum hanya pada beberapa fungsi yaitu :

4.4.2.4.7.1. Fungsi kategori Matematika

Yang termasuk dalam fungsi matematika di antaranya adalah :

a. COS

Mencari nilai COS dari suatu nilai dalam sel, misalnya COS 90 = -0.45. 

Notasi = COS (angka)

contoh = COS(90)

b. SIN

Kebalikan dari COS, misalnya SIN 90 = 0.45

Notasi = SIN (angka)

contoh = SIN (90)

c. INT

Fungsi Pembulatan yang terdekat. 

Notasi = INT (angka)

Contoh = INT(4.555)

Nilai akhir adalah 4.

d. ROUND

Fungsi pembulatan desimal tertentu
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Gambar 142: Fungsifungsi di OpenOffice.org Calc
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Notasi = ROUND (angka; jumlah desimal)

Contoh = ROUND (4.323;2)

e. SUM

Fungsi Penjumlahan.

Notasi =SUM (nilai1 ; nilai 2)

Contoh = SUM (5;10)

f.  ABS

Fungsi untuk mengambil  nilai  absolut  suatu angka.  Fungsi ini  bisa hanya 
mengubah bilangan negatif ke bilangan positif. 

Notasi = ABS (nilai)

contoh = ABS (-2)             

g. EXP

Fungsi  untuk  menampilkan  hasil  pemangkatan  dengan  bilangan  dasar  e 
(2.7182818).

Notasi = EXP (angka)

Contoh = EXP (2) =  7.39

h. Countif 

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang mempunyai kriteria 
tertentu.

Notasi = countif(data;”kriteria”).
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Contoh :  pada tabel berikut terdiri  dari  beberapa informasi jenis pelatihan 
OSS, perhatikan tabel berikut :

4.4.2.4.7.2. Fungsi Statistik

a. AVERAGE

Mencari nilai rata-rata data dalam range

Notasi = AVERAGE (range)

Contoh = AVERAGE (B3;B7)

b. COUNT

Mencari jumlah data angka dalam range

Notasi = COUNT (range)

Contoh = COUNT (B3;B7)

c. MAX

Mencari data tertinggi dalam range

Notasi = MAX (range)

Contoh = MAX (B3;B7)

d. MEDIAN

Mencari median / nilai tengah data dalam range

Notasi = MEDIAN (range)

Contoh = MEDIAN (B3;B7)
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Tabel 5 : Informasi Pelatihan OSS

No Peserta Materi Pelatihan
1 Hasan Linux
2 Bahcri OpenOffice
3 Farro Networking
4 Widayat OpenOffice
5 Hendra Networking
6 Ivan Networking
7 Budi Santoso Linux
8 Yenni Kusuma Linux
9 Heriyanto Networking
=COUNTIF(C2:C10;"linux") 3
=COUNTIF(C2:C10;"Openoffice") 2
=COUNTIF(C2:C10;"Networking") 4
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e. MIN

Mencari nilai minimal dalam range

Notasi = MIN (range)

Contoh = MIN (B3;B7)

f. STDEV

Mencari modus standard deviasi dalam range sample data

Notasi = STDEV (range)

Contoh = STDEV (B3;B7)

g. MODE

Mencari modus data dalam range

Notasi = MODE (range)

Contoh = MODE (B3;B7)

Contoh Kasus 1 :

TABEL PENGELUARAN RUTIN BULANAN

UD SINAR JAYA

Bulan Januari – Juni 2003

Tabel 6 :  Contoh Soal 1

No Jenis Januari Februari Maret April Mei Juni
1 Listrik 25000 26000 27000 30000 50000 60000
2 Air 18000 21000 22000 15000 19000 8000
3 Telpon 95000 120000 134000 175000 210000 167000
4 Pajak Bumi 60000 60000 60000 60000 60000 60000
5 Tranportasi 25000 30000 30000 30000 25000 30000
6 Komsumsi 100000 10000 10000 100000 100000 100000
7 Lain-lain 15000 50000 5000 2500 1000 2750

Jumlah
Rata-rata
Minimal
Maksimal

Rumus dicopi ke arah kanan
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Jumlah      : =sum(blok) enter
Ratarata   : =average(blok) enter
Minimal    : =min(blok) enter
Maksimal  : =max(blok) enter
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4.4.2.4.7.3. Fungsi Logika

Untuk membuat ekspresi logika yang menyatakan benar (true) atau salah 
(false) digunakan operator seperti :

Tabel 7 :  Operator Ekspresi Logika 

> Lebih besar dari
>= Lebih besar atau sama dengan
< Lebih kecil dari

<= Lebih kecil dari atau sama dengan
= Sama dengan

<> Tidak sama dengan

a. AND

Fungsi AND akan memberikan hasil TRUE, bila semua argument yang ada 
adalah  benar  sebaliknya  akan  dihasilkan  FALSE  bila  ada  salah  satu 
argument yang salah.

Notasi = AND (Ekspresi logika 1 ; Ekspresi logika 2 ; ...)

Contoh Kasus 2 :

Tabel 8 :  Contoh Soal Fungsi Logika

Nama Nilai1 Nilai 2 AND
Bejo 75 75

Sutiyen 40 90
Hasan 80 75
Rofiq 70 70
Syukri 68 70
Gatot 90 65

Ketentuan :

Jika nilai1 lebih besar atau sama dengan 70 dan nilai 2 lebih besar atau 
sama dengan 75 maka TRUE, Sebaliknya jika nilai 1 lebih kecil dari 70 dan 
nilai 2 lebih kecil dari 75 maka FALSE

b. OR

Fungsi  ini  akan memberikan hasil  TRUE bila  salah satu atau lebih dari 
argument yang ada adalah benar, sebaliknya akan memberikan hasil salah 
bila  tak satu pun dari  argument  tersebut  benar.  Notasi  =  OR (Ekspresi  
logika 1 ; Ekspresi logika 2 ; ...)
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c. NOT

Fungsi  ini  memberikan nilai  kebalikan dari  argument  yang ada.  Bernilai 
argument nya benar (TRUE) maka hasil  dari  fungi NOT adalah FALSE, 
sebaliknya  bila  argument  bernilai  FALSE  maka  hasil  dari  fungsi  NOT 
adalah TRUE. Notasi = AND (Ekspresi logika)  

d. IF

Jika ekspresi logika bernilai benar maka akan dieksekusi perintah pertama, 
sebaliknya ekspresi bernilai salah maka akan di eksekusi perintah ke dua, 
dan seterusnya.

Notasi = IF (Ekspresi logika; perintah 1; perintah 2)

Contoh 3 :

Buatlah  daftar  Penumpan  Kereta  Api  Jakarta  –  Yogyakarta,  dengan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Data Masukan

• Nama Penumpang

• Kode BUS

Layout Masukan

Daftar Penumpang Kereta Api Jakarta – Yogyakarta

Tabel 9 :  Fungsi Logika IF

Nama penumpang Kode Kereta Jenis Kelas Harga tiket Catatan
Indra E
Imam Sabili E
Zainuddin K
Julianto K
Luke E
Edwar K
Ida Lusia K
Yoni E

Ketentuan Soal : 

• Jika E maka Eksekutif, atau Jika K maka Ekonomi

• Jika Eksekutif maka harga tiket Rp. 150.000,-

• Jika Ekonomi maka harga tiket Rp. 32.000,-

• Fasilitas,  jika  Eksekutif  maka  dapat  makan,  jika  Ekonomi  tidak 
dapat makan
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Contoh 4 Kasus IF

DAFTAR UPAH HARIAN
UD. RAMA SHINTA SURABAYA

No Nama 
Karyawan

Jam 
kerja

KriteriaUpahBonus Tunjanga
n

PPN 
(10%)

Gaji 
bersih

1 Susi 7
2 Suryadi 10
3 Melani 10
4 Priscilia 2
5 Fadel 0
6 Anton w 8
7 Jeni 12
8 Bob 7.5
9 Andy 8.5
10 Bejo 1

Jumlah

Tabel 10 :  Contoh soal Fungsi IF Bertingkat

• Kriteria 

jika jam kerja <= 8 maka “reguler”. Jika jam kerja > 8 maka lembur

• Upah 

jika  jam kerja  >  8  maka 8  jam pertama *  Rp  1000  di  tambah  
lemburnya (jam kerja-8) * Rp 2000

• Bonus

jika jam kerja < 8 maka 0% * upah

Jika jam kerja 8 s/d 10 maka 5% * upah

Jika jam kerja > 10 maka 10% * upah

• Tunjangan 

Jika lembur maka 5% * upah, jika selain itu tidak ada tunjangan

• PPN

10% DARI UPAH + Bonus + Tunjangan

• Gaji bersih = (upah + bonus+Tunjangan) –PPN
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4.4.2.4.7.4. Fungsi Tanggal dan Waktu 

Fungsi  tanggal  digunakan  untuk  memproses data  yang  di  input  berupa 
tanggal.   Agar dapat  dilakukan proses perhitungan maka setiap tanggal 
yang diwakili sebagai dasar perhitungan pada OpenOffice.org calc di mulai 
dari  tanggal 01/01/1900, 01/01/1904 dan 12/30/1899. Dasar perhitungan 
tanggal secara default adalah 12/30/1899, untuk mengubahnya klik menu 
Tools | Options |  OpenOffice.org.org | Calc | Calculate sehingga akan 
muncul seperti pada Gambar 143 berikut.

4.1 Fungsi Tanggal

Berikut ini adalah fungsi tanggal :

Fungsi date

Fungsi  yang  digunakan  untuk  memasukkan  tanggal  pada  lembar  kerja. 
Bentuk  umum  penulisan   rumus  adalah  =Date(mm/dd/yy).  Misalnya 
=Date(05;15;2007).  Untuk  merubah formatdate,  klik  pada menu  format, 
sel, Number dan pilih kategori kategori date

Fungsi day

Menampilkan  suatu  angka  tanggal  dari  suatu  tanggal  yang  di  inputkan 
dalam bentuk teks menjadi data tanggal. Bentuk umum penulisan rumus 
adalah = Day(number).  Misalnya Sel B1 berisikan data 15/05/2007. Bila 
pada sell C1 di isikan dengan fungsi = Day(B1) maka akan menghasilkan 
angka tanggal 15. 

Fungsi Month
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Menampilkan suatu angka bulan dari suatu tanggal yang di inputkan dalam 
bentuk  teks  menjadi  data  angka  bulan.  Bentuk  umum penulisan rumus 
adalah = Month(number). Misalnya Sel B1 berisikan data 15/05/2007. Bila 
pada  sell  C2  di  isikan  dengan  fungsi  =  Month(B1)  maka  akan 
menghasilkan angka bulan 05. 

Fungsi Year

Menampilkan suatu angka tahun dari suatu tanggal yang di inputkan dalam 
bentuk  teks  menjadi  data  angka  bulan.  Bentuk  umum penulisan rumus 
adalah = Year(number). Misalnya Sel B1 berisikan data 15/05/2007. Bila 
pada sell C3 di isikan dengan fungsi = Year(B1) maka akan menghasilkan 
angka tahun 2007

Fungsi weekday 

Menampilkan suatu angka hari dari suatu tanggal yang di inputkan dalam 
bentuk  teks  menjadi  data  angka  bulan.  Bentuk  umum penulisan rumus 
adalah = weekday(number). Misalnya Sel B1 berisikan data 15/05/2007. 
Bila  pada  sell  C4  di  isikan  dengan  fungsi  =  weekday(B1)  maka  akan 
menghasilkan angka 3 (yang berarti hari selasa). 

Fungsi Datevalue

Menampilkan tanggal  dari  lembar  kerja  calc  dari  teks  menjadi  numerik. 
Bentuk umum penulisan rumus adalah = Datevalue(teks)

Contoh Soal 5

1. Dari contoh soal berikut ini tentukan hari, bulan, tahun, urutan hari 
dan tanggal pemecahan sehingga keluaran seperti pada tabel hasil 
akhir. 

Tabel fungsi tanggal 
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Tanggal Hari Bulan Tahun Urutan Hari Tanggal pemecahan
20/09/75
12/07/76
16/09/72
31/12/99
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Hasil Akhir dari tabel fungsi tanggal

2. Perhitungan  denda  dari  keterlambatan  peminjaman  buku  di 
perpustakaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Soal

• Keterlambatan  adalah  pengurangan  dari  tanggal  kembali 
dengan batas waktu peminjaman 

• Batas Waktu peminjaman adalah 10 hari dari tanggal pinjam 

• Denda  adalah  perkalian  antara  keterlambatan  dengan 
denda keterlambatan perhari (denda perharinya adalah Rp. 
500)

2. Layout

4.2 Fungsi Waktu :

Fungsi waktu digunakan untuk memproses data berupa waktu.  Agar dapat 
diproses,  waktu  diwakili  oleh  angka  pecahan  misalnya  0  dan  1  yang 
menunjukkan suatu hari. 

Misalnya 

• Jam 0:00 diwakili oleh angka 0 0 hari

• Jam 06:00 diwakili oleh angka 0.25 ¼ hari

• Jam 12:00 diwakili oleh angka 0.50 ½ hari
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Nama Tanggal Pinjam Batas Waktu  Tanggal Kembali Keterlambatan denda

Hasan 12/07/99 12/08/99
Bahcri 17/08/99 17/09/99
Farro 29/06/99 02/09/99

Widayat 02/08/99 20/10/99
Deby 20/09/99 15/08/99
Anton 12/06/99 12/07/99

Denda per hari 500

Tanggal Hari Bulan Tahun Urutan Hari Tanggal pemecahan
20/09/75 20 9 1975 7 22/05/09
12/07/76 12 7 1976 2 22/05/09
16/09/72 16 9 1972 7 22/05/09
31/12/99 31 12 1999 6 22/05/09
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• Jam 24.00 diwakili oleh angka 100 1 hari 

Berikut fungsi Waktu :

5. Fungsi time

• Menampilkan angka pecahan yang mewakili waktu. Bentuk umum 
penulisan  rumus  adalah  =time(jam;menit;detik).  Penulisan  waktu 
menggunakan sistem 24 jam, misalnya waktu 6 sore di tulis 18.00. 
Pada calc formatpenulisan waktu dapat di atur dari menu  format, 
sel, pada pilihan category pilih time 

6. Fungsi hour

• Menampilkan suatu angka jam dari suatu data waktu. Bentuk umum 
penulisan rumus adalah = hour(number). Misalnya Sel B2 berisikan 
data 24:10:15. Bila pada sell C7 di isikan dengan fungsi = hour(B2) 
maka akan menghasilkan angka 24. 

7. Fungsi minute

• Menampilkan suatu angka minute dari  suatu data waktu.  Bentuk 
umum penulisan rumus adalah = minute(number). Misalnya Sel B2 
berisikan data 24:10:15. Bila pada sell C8 di isikan dengan fungsi = 
minute(B2) maka akan menghasilkan angka 10.

4. Fungsi second

• Menampilkan  suatu  angka  detik  dari  suatu  data  waktu.  Bentuk 
umum penulisan rumus adalah = second(number). Misalnya Sel B2 
berisikan data 24:10:15. Bila pada sell C9 di isikan dengan fungsi = 
second(B2) maka akan menghasilkan angka 15. 

8. Fungsi Now

• Fungsi now digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu pada 
saat ini. formatpenulisan rumus adalah =now()
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Contoh Soal 6 :

Selesaikan soal berikut sehingga hasil akhir terlihat pada tabel berikut ini 
dengan ketentuan soal :

• Jam kerja di mulai jam 08.30

• Gaji Pokok Rp. 2.000.000

• Lewat jam kerja = jam masuk – jam kerja, yang di kelompokkan menjadi 
1-15 menit, 16-30 menit, 31-45 menit dan di atas 45 menit

• Jumlah denda 1/200 dari terlambat dikalikan gaji pokok 
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Name Lewat jam kerja Jumlah Denda

1-15 M 16-30 M 31-45 M >45 M

Hasan Aug 2, 99 08:29

Bachri Aug 4, 99 08:45 15 $2,500.00

Farro Aug 5, 99 09:03 33 $5,500.00

Widayat Aug 10, 99 10:00 90 $15,000.00

Deby Aug 12, 99 08:00

Anton Aug 16, 99 08:33 3 $500.00

Ari Aug 31, 99 08:59 29 $4,833.33

Tanggal 
Masuk

Jam 
masuk

Name Lewat jam kerja Jumlah Denda

1-15 M 16-30 M 31-45 M >45 M

Hasan Aug 2, 99 08:29

Bachri Aug 4, 99 08:45

Farro Aug 5, 99 09:03

Widayat Aug 10, 99 10:00

Deby Aug 12, 99 08:00

Anton Aug 16, 99 08:33

Ari Aug 31, 99 08:59

Tanggal 
Masuk

Jam 
masuk

Jam masuk 08:30
Gaji Pokok Rp2,000,000
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4.4.2.4.7.5. Fungsi Spreadsheet 

Sebagian fungsi spreadsheet adalah sbb : 

VLOOKUP 

Fungsi  :  sebagai  pencarian  nilai  secara  vertikal.  Fungsi  ini  mengecek 
apakah nilai  yang di  cari  terdapat  di  dalam kolom pertama dari  sebuah 
Array. 

Syntax : =Vlookup (search criterion ; array ; index ; sort of order) 

Search criterion : Adalah nilai yang di cari di kolom pertama dari sebuah 
array. 

Array  : Sebuah referensi, terdiri dari minimal 2 kolom. 

Index : Nomor kolom di dalam Array yang terdiri  dari nilai yang akan di 
kembalikan.                 Kolom pertama adalah nomor 1. 

Sort  Order  :  Merupakan  parameter  pilihan,  yang  menyatakan  apakah 
kolom pertama array di sort secara Ascending atau tidak. 
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B C D E
PLU Deskripsi Harga Beli Harga Jual

4 456012 Belajar Linux Dasar I 25000 37000
5 500405 Database MySQL 40,000 60,000
6 500606 TCP/IP Lanjutan 85,000 110,000
7 501122 Linux Networking 49,000 65,000
8 5002001 Trouble shooting Komputer 22,500 35,000
9 502322 PHP dan MySQL 55,000 70,000

G H
2 PLU Harga Jual
3 456012
4 502322
5 509952
6 502001
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Untuk tabel di atas, kita ingin mendapatkan harga jual dengan mengacu 
pada  tabel  1:  Tabel  barang,  maka  syntax  nya  adalah  sbb  : 
=Vlookup(G3;$B$4:$E$10;4) 

G3                   : Adalah Nilai yang akan di cari, dalam hal ini G3 bernilai :  
456012 

$B$4 : $B$10  : Adalah Tabel pertama, tanda '$' adalah untuk menyatakan 
fixed. 

4                      : Adalah kolom ke 4 dari tabel pertama.   

Karena tabel pertama kolom plu sudah di  sort  secara Ascending,  maka 
tidak di perlukan nilai Sort Order. 

HLOOKUP     

Fungsi : sebagai pencarian nilai secara Horisontal. Fungsi ini mengecek 
apakah nilai  yang di  cari  terdapat  di  dalam kolom pertama dari  sebuah 
Array. 

Fungsi ini sama dengan Vlookup, beda nya di Kolom dan Baris di tukar. 

COLUMN 

     Fungsi  : Menghasilkan nomor kolom dari nilai reference yang di masukkan. 

     Syntax  : =column(reference). reference adalah cell yang di berikan. 

Contoh  :   =column(A1),  menghasilkan  nilai  1.  Kolom  A adalah  kolom 
pertama.   =column(B1:D5), menghasilkan nilai 2. Kolom B adalah kolom 
kedua. 

COLUMNS 

Fungsi  : Menghasilkan jumlah kolom dari reference yang di masukkan. 

Syntax : =columns(array) 

 Contoh :  =columns( C19), menghasilkan nilai 1. Hanya terdapat 1 kolom 
=columns(C20:G21),  menghasilkan  nilai  5.  Array  C20:G21 terdiri  dari  5 
kolom. 
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4.4.2.4.8. Data Filter 

Data  filter digunakan  untuk  menampilkan  sejumlah  data  tertentu  melalui 
proses penyaringan. Caranya klik menu Data | Filter | AutoFilter | Standard 
Filter / Advanced Filter sehingga muncul gambar berikut :

4.4.2.4.9. Data Pilot 

Data  pilot digunakan  untuk  melakukan  rekapitulasi  laporan  berdasarkan 
kriteria  tertentu.   Contoh berikut  memperlihatkan penggunaan fungsi  data 
pilot. Caranya, pertama blok sejumlah data kemudian  klik Data | Data Pilot
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Kemudian pilih data Current data | Ok, lihat gambar 

Selanjutnya  Drag dan Drop data field yang ada,  dan tempatkan field-field 
tersebut sesuai  bentuk yang diinginkan. Lihat pada Gambar 147 di atas, dan 
hasil akhir rekaputulasi data terlihat pada Gambar 148
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4.4.2.4.10. Membuat Grafik

Dokumen  OpenOffice.org Calc tidak selalu ditampilkan dalam bentuk teks 
maupun dalam bentul  tabel-tabel  tertentu.  Penyajian  data pada dokumen 
dapat berupa berupa grafik yang akan memberikan nuansa tersendiri  dan 
terlihat profesional. 

Tipe grafik di OpenOffice.org Calc dapat berbentuk kolom, bar, pie, line, area 
dan sebagainya dipilih dan disesuaikan dengan datanya. Artinya tidak semua 
bentuk grafik dapat diterapkan pada data dokumennya. Misalny saja contoh 
ini  grafik  yang  dibuat  tipe  kolom  dengan  menggunakan  dokumen  tabel 
pengeluaran bulanan suatu perusahaan. 

1. Pertama soroti dan blok datanya kemudian klik Insert | Chart, pilih tipe 
grafik misalnya bentuk column. Aktifkan atau centang tampilan 3 D bila 
dirasa perlu, selanjutnya klik Next 

2. Tentukan data range kemudian klik Next 
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3. Data series yang sudah ada dapat ditambah atau dihapus , klik  Next 
untuk proses selanjutnya.

4. Pada  tahapan  ini  keterangan  judul  dan  informasi  lainnya  perlu 
diinputkan seperti title, subtitle, X axis, Y axis dan Z axis, selanjutnya 
klik Finish
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Gambar 154: Mengedit Grafik
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5. Setelah klik finish pada langkah 4 di atas, grafik berbentuk kolom 3 D 
akan terlihat seperti pada Gambar 153

6. Grafik  yang  telah  jadi  dapat  di  edit  guna  melakukan  beberapa 
perubahan  yang  diperlukan.  Untuk  mengedit  grafik klik ganda  pada 
area grafik  tersebut  selanjutnya akan muncul  area (bingkai abu-abu) 
yang siap di edit.
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Gambar 155: Tampilan OpenOffice.org Impress

Gambar 156: lembar kerja OpenOffice Writer
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4.4.2.5. Menggunakan Openoffice.org Impress

OpenOffice.org Impress adalah salah satu aplikasi office yang digunakan untuk 
membuat dokumen presentasi. Aplikasi Impress mirip dengan PowerPoint dan 
mendukung format PowerPoint sehingga jika anda sebelumnya telah membuat 
dokumen presentasi dengan PowerPoint anda masih tetap dapat membuka di 
OpenOffice.org Impress.

4.4.2.5.1. Memahami Lembar Kerja Presentasi 

Layar  utama  OpenOffice.org  Impress terdiri  dari  3  bagian  :  slides  Pane,  
Master Pane/ Workspace, dan Task Pane. 

 

Berikut ini penjelasan dari gambar di atas :

1. Slide  Pane :  Bagian  ini  menampilkan  slide-slide  yang  ada  pada 
dokumen  presentasi.  Daftar  slide  yang  ada  ditampilkan  sesuai 
dengan  urutan  yang  ingin  ditampilkan.  Beberapa  aksi  yang  dapat 
dilakukan pada jendela slide adalah :

• Menambahkan slide  baru pada dokumen presentasi  yang ada, 
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setelah slide pertama 

• Memberikan  tanda  pada  slide  tertentu  agar  tidak  ditampilkan 
pada presentasi 

• Mengubah nama tiap slide didalam dokumen presentasi 

• Menggandakan (copy) atau memindahkan (move) isi dari sebuah 
slide ke slide lainnya. 

2. Master  Pane :  Menampilan  lembar  kerja  ,  pada  lembar  kerja  ini 
perubahan-perubahan lembar kerja dilakukan disini. Tampilan master 
pane terdiri  atas tampilan normal,  outline,  note,  handout  dan slide 
solter.   Tab  menu  ini  disebut  juga  sebagai  View  Button  (Tombol 
Peninjau).  Berikut fungsi bagian pada tab menu :

• Normal View adalah tampilan utama untuk membuat slide satu 
demi  satu.  Tampilan  ini  digunakan untuk  merancang  slide  dan 
memberikan teks, gambar, dan efek animasi 

• Outline View menampilkan judul topik, list bullet, dan list nomor 
untuk tiap slide yang ada pada formatoutline.  Gunakan modus 
outline  untuk  mengatur  ulang urutan slide,  mengedit  judul  dan 
heading, dan mengatur urutan item-item yang ada didalam list, 
dan juga untuk menambahkan slide baru 

• Notes view Untuk menambahkan catatan pribadi pada tiap slide 
namun tidak akan ditampilkan pada presentasi 

• slide  order  view menampilkan thumbnail  dari  tiap  urutan slide. 
Gunakan tampilan ini untuk mengatur urutan slide, menciptakan 
slide show, atau mengatur animasi perpindahan antara slide yang 
satu dengan yang lain 

• Handout  view digunakan  untuk  mencetak  slide  dalam  bentuk 
kertas. Kita dapat mengatur satu halaman terdiri dari satu, dua, 
tiga, empat, lima, atau enam slide. 

3. Task Pane : Digunakan untuk mengedit layout halaman, memberikan 
efek transisi dan animasi. Pada Task pane terdiri dari 4 bagian, yaitu: 

• Master  Pages;  dibagian  ini  kita  dapat  menentukan  style 
presentasi  yang  digunakan.  Secara  default  OpenOffice.org 
menyertakan  4  template  yang  dapat  digunakan.  Untuk 
penambahan template dapat didownload. 

• Layout; Layout pada presentasi, OpenOffice.org menyediakan 20 
model layout yang berbeda. Gunakan sesuai kebutuhan. 

• Custom  Animation;  bagian  ini  terdapat  berbagi  macam  efek 
animasi yang dapat digunakan pada setiap elemen didalam slide. 
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Cara  membuat  efek  animasi  akan  dibahas  pada  bagian 
selanjutnya. 

• slide  Transition;  Efek  pergantian  slide.  OpenOffice.org 
menyediakan 56 efek pergantian slide yang berbeda. Juga ada 
pengaturan  kecepatan  pergantian  slide  (slow,  medium,  fast). 
Dibagian  ini  juga  untuk  menentukan  apakah  pergantian  slide 
secara  otomatis  dengan  rentang  (delay)  waktu  tertentu  atau 
pergantian slide dengan cara manual (slide akan berganti ketika 
di klik) 

4. Menu Bar : Berisika menu-menu dari Open  Office Impress seperti 
menu File, Edit, View, insert, dan lain sebagainya

5. Tool Bar :  Icon-icon  yang merepresentasikan fasiltas perintah dari 
OpenOffice.org.impress

6. Tittle Bar : Judul dari lembar kerja aktif

7. Status Bar :  Penjelasan mengenai  status bar  seperti  jumlah slide, 
bahasa dan lain sebagainya

4.4.2.5.2. Memulai OpenOffice.org Impress 

Untuk  memulai  OpenOffice.org  Impress klik  pada  menu  Aplikasi  | 
Perkantoran  |  OpenOffice  Impress  atau  dapat  juga  dijalankan  melalui 
aplikasi OpenOffice.org yang sedang aktif. Caranya dari menu aplikasi aktif 
klik File | New | Presentasi .  
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4.4.2.5.3. Menyusun Slide Presentasi Menggunakan Template

Berikut  langkah-langkah  penyusunan  slide presentasi  menggunakan 
template yang sudah tersedia pada OpenOffice.org Impress :

1. Langkah pertama pilih tipe form template sementara tipe lembar kerja 
lainnya  adalah  empty  presentation  dan  open  existing  presentation 
kemudian pilih default pada bagian presentations.

5. Langkah  Kedua,  menentukan  slide  design lembar  kerja  misalnya 
“Original”, selanjutnya klik Create
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5. Langkah ketiga, memilih efek dan transisi yang akan ditampilkan pada 
saat anda berpindah dari satu slide ke slide lainnya. Dapat pula di atur 
waktu tertentu yang berjalan secara otomatis, selanjutnya klik create

5. Langkah 4, diminta untuk mengisikan pengisian beberapa informasi 
seputar slide dan informasi diri anda. Selanjutnya klik Create
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5. Langkah  5,  diminta  untuk  menampilkan  halaman-halaman  tertentu, 
klik Create untuk proses selanjutnya

Sebuah presentasi sederhana telah dibuat menggunakan template wizard 
seperti  contoh  pada  gambar  ini  yang  mana  penulisan  judul  bab 
menggunakan model tampilan Outline. 

Anda dapat menambah mengedit dan menghapus slide yang telah dibuat. 
Untuk menyisipkan slide baru pilih  Insert | slide maka  slide akan terlihat 
pada layar dan siap untuk dimodifikasi. 
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4.4.2.5.4. Format halaman 

Untuk mengubah ukuran slide, margin dan setting-setting lain, pilih Format | 
Page.  Jendela  pengaturan  halaman  akan  muncul  (lihat  gambar  118).  Di 
bagian  page  terdapat  beberapa  pengaturan  seperti  ukuran  kertas, 
pengaturan batas  margin  serta  layout setting.  Gunakan  background  untuk 
mengatur latar belakang slide presentasi. 

4.4.2.5.5. Menambah Objek Lain 

Slide presentasi  tidak  harus  berupa  teks  namum  dapat  dikombinasikan 
dengan  objek  lain  seperti  gambar,  objek  OLE,  formula,  multimedia  dan 
sebagainya. Untuk menambahkan gambar pilih menu Insert | Picture. Objek 
gambar  yang  disertai  dengan  animasi  juga  dapat  dimasukkan  sehingga 
presentasi menjadi lebih menarik. Selain objek gambar, aplikasi spreadsheet 
juga dapat ditambahkan melalui menu Insert | OLE kemudian memilih tipe 
objek. 

Area kerja  spreadsheet akan ditampilkan di dalam slide presentasi. Walau 
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sedang  berada  di  Impress,  anda  dapat  bekerja  di  spreadsheet layaknya 
bekerja langsung pada aplikasi  spreadsheet tersebut.  Penambahan objek 
lainnya seperti multimedia juga dapat dilakukan, caranya klik Insert | Movie 
& Sound

4.4.2.5.6. Memberikan Efek Animasi 

Efek  animasi  akan  memberikan  nuansa  tersendiri  dalam  presentasi. 
Presentasi  terasa  profesional  sehingga  menambah  nilai  lebih  selain  dari 
pada materi presentasi itu sendiri. Anda dapat mengatur perpindahan antara 
slide-slide presentasi, mengatur waktu maupun mengatur efek animasi dari 
isi presentasi itu sendiri.  

4.4.2.5.6.1. Slide Transisi 

Slide animations dapat diihat pada Task Pane | Slide Transitions. Untuk 
menciptakan animasi pada saat perpindahan antar slide. 

1.  Efek Perpindahan Antar slide 

Pada Task Pane, pilih slide Transition 

Dalam modus slides pane atau slide sorter, pilih slide yang diinginkan 
untuk  diterapkan  efek  perpindahan.  Apabila  mengingikan  efek 
perpindahan untuk semua slide yang ada, kita tidak perlu melakukan 
seleksi 

Selanjutnya  kita  dapat  memilih  efek  transisi  yang  diinginkan  untuk 
seluruh slide yang ada, seperti gambar disamping 

Kustomisasikan efek perpindahan pada bagian Modify transition, pada 
bagian  ini  kita  dapat  mengubah  kecepatan  dan  memberikan  suara 
tambahan. 
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Apabila  anda  mengingikan  suara  efek  suara 
terus dimainkan berulang-ulang, beri tanda cek 
(√) pada bagian Loop until next sound 

klik  tombol  Apply  to  All  slides untuk 
menerapkan pengaturan efek perpindahan slide 
yang kita inginkan 

Tekan  tombol  Play untuk  meninjau  kembali 
tampilan efek perpindahan antar slide yang telah 
kita buat sebelumnya            

Tekan tombol  slide Show untuk memulai slide 
show  sehingga  dapat  melihat  keseluruhan 
transisi slide

2.  Menghilangkan Efek Transisi slide, pilih slide yang diinginkan, kemudian 
pilih No Transition pada bagian list slide Transition di Tasks pane 

3. Memulai Efek Animasi, ada 3 aksi yang dapat digunakan untuk memulai 
efek animasi : 

• Pertama On click : Efek animasi akan berhenti dan akan mulai lagi 
apabila mouse di klik 

• Kedua  With previous :  Efek animasi berjalan bersamaan dengan 
efek animasi sebelumnya 

• Ketiga  After previous : Efek animasi berjalan segera setelah efek 
animasi sebelumnya berakhir .
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4.4.2.5.6.2. Custom  Animasi 

Custom animasi digunakan untuk menciptakan animasi pada bagian isi di 
dalam  slide  presentasi.  Custom  animasi dapat  dibuat  dengan  cara  klik 
pada Task Pane | Custom Animat

Langkah-langkah menambahkan animasi pada isi slide presentasi adalah :

1. Buat teks/ dokumen slide presentasi

2. Blok teks tersebut,  pilih  menu klik  Task Pane  (label  1)  atau  slide 
Show | Custom Animations

3. klik Add (label 2) untuk menambahkan animasinya, klik Entrance dan 
pilih  tipe  animasi.  Pada  teks  presentasi  dapat  diatur  berganti 
berwarna ketika muncul pada slide, klik  Emphasis dan pilih tipenya 
bila ingin diatur pergantian warna teks.
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4. Untuk  membuat  animasi  pada  teks  ketika  dijalankan  dapat  diatur 
pengaturan  animasi  tersebut  sesuai  dengan  keinginan.  Misalnya 
pada Start pilih On Click (label 4), Direction pilih vertikal (label 5), 
Speed pilih very fast (label 6), dan pada label 7 adalah keterangan 
urutan teks tersebut ketika dijalankan.  

5. Klik  Play untuk  melihat  atau  meninjau  teks  animasi  tersebut 
sementara  slide  Show akan  memperlihatkan  secara  keseluruhan 
teks animasi tersebut. 
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4.4.2.6. Mencetak Dokumen 

Untuk mencetak dokumen,  impress menyediakan beberapa pilihan; seperti 
mencetak satu slide per halaman, mencetak dengan catatan, outline, waktu 
dan tanggal serta dengan beberapa pilihan mencetak lainnya. 

1. Pengaturan  ini  dapat  dilakukan  melalui  menu  File  |  Print untuk 
menampilkan kotak dialog print. 

2. Untuk beberapa pilihan apa saja yang ingin dicetak pada dokumen pilih 
Options pada  bagian  kiri  bawah.  Berikut  keterangan  bagian-bagian 
pilihan untuk mencetak dokumen presentasi; 

2.1 Quality 
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• Default mencetak file presentasi secara default. Sesuai dengan warna 
yang  dimiliki  pada  printer  dan  warna  yang  diberikan  pada  file 
presentasi 

• Grayscale, menganggap yang dimiliki file presentasi hanya memiliki 
satu warna saja. Jadi hasil yang dicetak tidak berwarna. 

• Black & white mencetak warna putih,  hitam, dan grayscale namun 
tidak mencetak bagian yang berwarna. 

2.2 Print 

• Page name, ketika mencetak juga menyertakan nama slide pada tiap 
halaman. 

• Date, ketika mencetak juga menyertakan tanggal saat tersebut pada 
tiap halaman. 

• Time juga mencetak menyertakan waktu saat tersebut 

• Hidden pages juga mencetak halaman slide yang diberi tanda (mark) 
hidden pada       presentasi 

2.3 Page Options 

• Default, mencetak sesuai dengan ukuran default. 

• Fit  To  Page,  mencetak  pas  pada  halaman kertas,  apabila  ukuran 
slide kecil maka akan dicetak pas para kertas 

• Tile  Pages,  Apabila  halaman slide  lebih  kecil  maka  dimungkinkan 
terdapat beberapa slide yang dicetak pada satu halaman 

• Brochure, mencetak dengan model brosur 
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3. Klik  Pengaturan Halaman,  untuk mengatur tata letak dan jenis kertas 
dapat diatur disini. Dokumen presentasi dapat dicetak dengan beberapa 
halaman halaman tertentu pada 1 lembar cetakan. 

4. Mengatur orentasi serta ukuran kertas, klik pada bagian Properties

5. Pada options Tugas, dokumen dapat diatur status daftar prioritas penting 
atau dapat menunda cetakan pada waktu tertentu. 
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6. Resolusi  Kualitas  gambar  di  atur  sini,  contoh  gambar  diatur  oleh 
“Printout Mode”
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7. Options  terakhir  adalah  options  diperluas  (general)  yang  mengatur 
printout mode, brightness, contrast dan lain sebagainya.

4.4.2.7. Ekspor  File  Dokumen Openoffice  ke  Portable  Document 
Format
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OpenOffice.org  mempunyai  fasilitas  untuk  mengekspor  file  ke  portable 
document format  atau yang lazim dikenal dengan sebutan PDF. Fasilitas ini 
sudah terintegrasi secara otomatis ketika OpenOffice.org tersebut terinstall ke 
sistem, dengan demikian tidak perlu lagi melakukan instalasi tambahan fungsi 
ini.  Fasilitas  ekspor  file  ke  PDF  dapat  dilakukan  secara  terkontrol  untuk 
mengatur kualitas serta melakukan proteksi terhadap dokumen tersebut.

4.4.2.7.1. Ekspor File Dokumen Tidak Terkontrol 

Cara ini yang paling sederhana dan cepat untuk menyimpan file dokumen 
dalam format PDF. Cukup klik pada icon        pada bagian toolbar dengan 
settingan default. 

4.4.2.7.2. Ekspor File Dokumen Terkontrol 

Cara  ini  adalah  cara  pengaturan penyimpanan /  ekspor  file  dokumen ke 
dalam formatPDF secara terkontrol misalnya pengaturan beberapa halaman 
yang di eksport ke PDF, pengaturan kompresi image serta pengaturan kode 
sandi (password) pada dokumen. 

Berikut ini langkah-langkah ekspor file ke PDF secara terkontrol yaitu :

1. klik  menu  File  |  Ekspor  as  PDF  sehingga  muncul  kotak  dialog 
tampilan PDF Options, dimana terdapat 5 bagian opsi dan masing-
masing  opsi  tersebut  memiliki  fungsi  yang  berbeda  yang  dapat 
ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

2. Bagian General  terdapat beberapa pilihan yaitu Range, Image dan 
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General. 

2.1  Bagian  Range  ,  menentukan  hamalan  mana  saja  yang  akan 
eksport ke PDf

• All, seluruh dokumen akan di eksport menjadi PDF 

• Pages, eskpor sebagian halaman menjadi PDF 

• Selections, mengekspor semua bagian pada file yang terseleksi 
ke PDF    

2.2 Bagian Images , menentukan pengaturan kwalitas gambar bila di 
ekspor ke PDF

• Lossless  compression,  gambar  yang  dieskpor  menjadi  PDF 
kualitasnya sama dengan pada file aslinya, gambar pada PDF 
akan terlihat bagus, namun ukuran file akan menjadi lebih besar 

• JPEG compression, pengaturan tingkat kualitas gambar pada file 
PDF  sesuai  dengan  kebutuhan.  Kualitas  gambar  terlihat 
menurun namun ukuran file dapat ditekan. 

• Reduce  image  resolution mengurangi  DPI  (Dots  Per  Inch) 
gambar  aslinya  pada  file  PDF.  Di  sini  kualitas  gambar  juga 
menjadi berkurang 

2.3 Bagian General 

• Tagged PDF, menyertakan tag-tag khusus dalam tag PDF yang 
sesuai.  Beberapa  tag  yaitu  mengeksport  daftar  isi,  hyperlinks 
dan controls. Namun pilihan ini dapat memperbesat ukuran file 

• Export notes,  mengeskport catatan pada dokumen  Writer atau 
Calc sebagai catatan PDF. 

• Export  bookmarks,  mengeksport  headings  sebagai  'bookmark' 
pada PDF 

• Create PDF form - Submit format

• Export  automatically  inserted  blank  pages  :  bagian  ini  tidak 
digunakan pada impress 

• Create hybrid file, membuat file hybrid

3. Bagian Initial Views.  Pada bagian ini berfungsi untuk meng-inialisasi 
tampilan atau menentukan bagaimana file tersebut ditampilkan pada 
saat dibaca oleh PDF viewer. Opsi dibagian ini  terdiri  atas  Panes, 
Magnifaction dan Page Layout
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4. Bagian  User Interface, mengatur pengaturan yang dapat  dilakukan 
pada saat  PDF  viewers menampilkan file  PDF tersebut.  Beberapa 
pilihan  sangat  berguna  apabila  kita  membuat  PDF  yang  akan 
digunakan sebagai file presentasi atau display 

4.1 Bagian Window options 
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• Resize window to initial page, jendela PDF viewer akan sesuai 
dengan besar halaman pertama file PDF tersebut 

• Center  window on screen,  jendela PDF  viewer akan otomatis 
terletak pada bagian tengah layar komputer 

• Open in full  screen mode,  jendela PDF  viewer akan otomatis 
membuka dengan  modus fullscreen 

• Display document title, jendela PDF  viewer akan menampilkan 
judul dokumen pada bagian tittle bar. 

4.2 Bagian User interface options 

• Hide menu  bar,  jendela  PDF  viewer akan  menyembunyikan 
menu bar secara otomatis. 

• Hide toolbar, jendela PDF viewer akan menyembunyikan toolbar 
secara otomatis. 

• Hide  window  controls,  jendela  PDF  viewer akan 
menyembunyikan  jendela  control,  termasuk  efek  khusus 
pergantian slide pada impress 

5. Bagian  Links  dimana  salah  satu  funsgi  bagian  ini  mengatur  link 
dokumen secara cross

6. Bagian Security dapat diatur penerapan kode sandi / password untuk 
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mengenkripsi  dokumen  PDF.  File  PDF  yang  sudah  di  sandikan 
(password)  hanya  dapat  dibuka  dengan  menggunakan  password 
permissions,  file  PDF  dapat  dibaca  oleh  semua  orang,  namun 
dengan  ijin  terbatas  dengan  mengaktifkan  open  password  dan 
permission  password,  file  PDF  hanya  dapat  dibaca  dengan 
memasukkan password dan dengan ijin yang terbatas
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Aplikasi OpenOffice

4.4.2.8. Menggunakan Formula

Ada kalanya dokumen yang dibuat memuat rumus-rumus tertentu yang tidak 
dapat  dikerjakan  oleh  aplikasi  tersebut  secara  langsung.  OpenOffice.org 
menyediakan  fasilitas  untuk  menampilkan  rumus-rumus  seperti  rumus 
matematika,  statistik  maupun rumus  lainnya.  Menampilan dan menggunaan 
rumus-rumus  tersebut,  klik  pada  menu  Insert  |  Object  |  Formula,  maka 
jendela editor rumus akan muncul di bagian bawah. 

Pada  gambar  di  samping,  formula 
terdiri  atas  dua  bagian  yaitu  bagian 
atas  yang  memuat  tipe  rumus  dan 
bagian  bawah  yang  memuat  isi  dari 
tipe  tersebut.  Bagian  tipe  memuat 
jenis-jenis  rumus  yang  akan 
diinputkan  yang  terdiri  dari  :  Unary/ 
Binary  operators,  Relations,  Set  
Operations,  Functions,  Operators,  
Attribut, Other, Bracket dan Format

Sementara bagian sub tipe memuat isi 
dari  tipe  formula  tersebut,  bila  salah 
satu  tipe  di  klik  maka  pada  bagian 
bawah akan  muncul  isi  dari  tipe-tipe 
tersebut. 

Untuk  menuliskan  rumus  di  lakukan  pada  kotak  editor  rumus  kemudian 
ketikkan  dengan  angkata-angka  dari  rumus  yang  dipilih.  Bila  anda  telah 
menuliskan  angka-angka  pada  rumus  yang  telah  dipilih  namum  belum 
ditampilkan maka klik atau tekan tombol F9 untuk melakukan update.
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Keterangan pada gambar di atas :

1. Bagian Selection adalah memilih bentuk rumus yang digunakan, seperti 
dalam contoh ini adalah menggunakan rumus Function tipe N-Th Root
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2. Ketika rumus Function | N-Th Root (n akar x) dipilih akan muncul kotak 
editor  rumus (formula)  dengan bentuk tampilan  nroot  {  <?>} {  <?> }. 
Pada  bentuk  tampilan  <?>  diisikan  dengan  angka  (numerik)  yang 
diinginkan misalnya 7 akar 8 sehingga hasil akhir adalah bentuk tampilan 
rumus (formula) seperti yang terlihat pada gambar berikut.

 

3. Untuk  menuliskan  lebih  dari  satu  rumus  dengan  pengaturan  spasi 
maupun  baris  baru  digunakan  Selection  dengan  memilih  tipe  Formats 
(lihat Gambar 188)
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4. Gambar  berikut  memperlihatkan  penulisan  beberapa  rumus  -  rumus 
dengan pengaturan jarak baik spasi maupun baris baru.
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4.4.3. Mail

Bagi  pengguna  mail  client  atau  email  reader  seperti  MS Outlook,  Evolution 
mempunyai antar muka yang mirip dan mudah dipelajari untuk semua orang. 
Evolution  juga  mempunyai  fitur  Virtual  Folder.  Bila  Evolution  dikembangkan 
berbasis GTK (Gnome), KDE mempunyai Kmail. Kmail mendukung S/MIME dan 
terintegrasi  dengan  baik  dengan  Kgroupware  groupware  server.   Dengan 
integrasi  ini,  maka  penulisan  email,  addressbok  dan  kebutuhan  Personal 
Information  Management  lain  yang  dikelola  atau  dibagi  bersama atau  untuk 
kebutuhan kelompok menjadi sangat membantu proses manajemen kerja.

Untuk kebutuhan mail client yang mandiri yang ringkas dan cepat, dapat juga 
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menggunakan  Sylpheed.  Sylpheed  sangat  ringan  sehingga  mempercepat 
penggunanya  melakukan  pencarian  email  terdahulu  dan  melakukan 
pengelompokan email.

4.4.4. Internet

Kebutuhan utama terhadap internet saat ini banyak dilayani oleh Web Browser. 
Ada banyak sekali web browser yang bersifat open source. Data statistik dan 
w3schoolsviii menyebutkan bahwa sejak September 2007 Mozilla Firefox telah 
mendominasi penggunaan web browser diikuti oleh Internet Explorer dari semua 
versi.  Tabel  2 Menunjukkan statistik  penggungaan selama Januari-November 
2009.

Keuntungan  menggunakan  browser  yang  banyak  digunakan  adalah 
kemampuannya menciptakan tren terhadap aplikasi  web yang dikembangkan 
diatasnya. Meskipun demikian, bukan berarti browser lain menjadi tidak perlu, 
mengingat tiap browser mempunyai keunggulan sendiri.

Tabel 11   :   Statistik penggunaan browser di dunia selama tahun 2009

2009 IE8 IE7 IE6 Firefox Chrome Safari Opera

November 13.30% 13.30% 11.10% 47.00% 8.50% 3.80% 2.30%

October 12.80% 14.10% 10.60% 47.50% 8.00% 3.80% 2.30%

September 12.20% 15.30% 12.10% 46.60% 7.10% 3.60% 2.20%

August 10.60% 15.10% 13.60% 47.40% 7.00% 3.30% 2.10%

July 9.10% 15.90% 14.40% 47.90% 6.50% 3.30% 2.10%

June 7.10% 18.70% 14.90% 47.30% 6.00% 3.10% 2.10%

May 5.20% 21.30% 14.50% 47.70% 5.50% 3.00% 2.20%

April 3.50% 23.20% 15.40% 47.10% 4.90% 3.00% 2.20%

March 1.40% 24.90% 17.00% 46.50% 4.20% 3.10% 2.30%

February 0.80% 25.40% 17.40% 46.40% 4.00% 3.00% 2.20%

January 0.60% 25.70% 18.50% 45.50% 3.90% 3.00% 2.30%

Browser lain yang berjalan di lingkungan GNU/Linux adalah Dillo, Galeon dan 
Epiphany-browser yang ringan. Dua terakhir menggunakan engine Gecko yang 
juga mendasari Mozilla Firefox. Konqueror yang juga merupakan File Manager 
di KDE juga mempunyai kemampuan sebagai web browser yang tangguh dan 
bisa diset untuk dikenali sebagai IE atau Mozilla.
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Mengenai  fitur,  hampir  keseluruhan  browser  yang  ringan  atau  pun  yang 
kompleks saat ini sudah mendukung tabbed browsing, penyimpanan history dan 
bookmark  manajemen  yang  baik.  Firefox  dan  Konqueror  sama-sama 
mempunyai fitur penyimpanan password. Perbedaannya Mozilla secara default 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 157

Gambar 193: Chatting dengan Pigdin 

Gambar 194: Komunasi dengann 
Pigdin menggunakan protokol YM

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Internet

tidak  menyimpan dalam bentuk terenkripsi,  sedang Konqueror  menggunakan 
jasa KDE Wallet untuk menyimpan password.  Sebagai browser yang banyak 
digunakan, Mozilla mempunyai belasan ribu add-onix, sedang browser yang lain 
tidak  atau  menumpang  pada  add-on  dan  plugin  yang  dikembangkan  untuk 
mozilla. Untuk aplikasi messenger anda dapat gunakan Pigdin

4.4.5. Pengolah gambar raster

Ada banyak sekali aplikasi untuk pengolahan gambar berbasis raster atau pixel 
yang berbasis open source. Listing di wikipedia.org hingga 23 December 2009 
terdapat 17 aplikasi editor gambar berbasis raster dari yang ringan yang 

pemanfaataannya  banyak  diambil  dari  librarynya,  hingga  yang  besar  untuk 
keperluan Desktop Publishing. 17 aplikasi tersebut adalah CinePaint, DigiKam, 
GIMP,  GimPhoto,  GIMPshop,  GrafX2,  ImageMagick,  KolourPaint,  KOffice's 
Krita, Lunapaint, mtPaint, Nathive, Pixen, Seashore, Tile, Studio, Tux Paint dan 

Xpaint.  Diantara  17  aplikasi  tersebut,  GIMP  adalah  yang  paling  banyak 
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digunakan.

Sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan, GIMP juga mempunyai banyak 
sekali plugin yang dikembangkan oleh komunitas, seperti untuk keperluan efek 
pencahayaan, efek sapuan kuas, dan lain-lain.  GIMP juga mempunyai plugin 
untuk keperluan pencetakan menggunakan mode CMYK (Cyan Magenta Yellow 
Black), meskipun untuk pengolahan gambar, GIMP masih menggunakan mode 
RBG  (Red  Green  Blue).  Keunggulan  lain  GIMP  adalah  kemampuannya 
menyimpan gambar dalam berbagai format termasuk animated GIF, sehingga 
pembuatan  animasi  sederhana  untuk  keperluan  presentasi  atau  filem  2D 
pendek bisa dikerjakan dengan mudah.

Mengingat kebanyakan pengguna komputer telah terbiasa dengan look and feel  
PhotoShop,  maka  dikembangkan  GIMPhoto  dan  GIMPShop.  Keduanya 
bertujuan  untuk  membuat  lingkungan  kerja  GIMP  menjadi  semirip  mungkin 
dengan PhotoShop.

4.4.6. Pengolah Gambar Vektor

Karena luasnya ruang implementasi aplikasi pengolah gambar berbasis vektor, 
maka terdapat banyak sekali aplikasi untuk ini yang ditujukan untuk berbagai 
keperluan.  Tabel  12 Menguraikan  secara  lengkap  17  editor  grafis  berbasis 
vektor yang berjalan di sistem operasi GNU/Linux.

Tabel 12  :  Editor grafis berbagai vektor yang bersifat Open Source dan berjalan di lingkungan  
Unix

No. Nama Keterangan

1 Dia Dia  ditujukan  untuk  pembuatan  diagram  semacam 
visio,  dan  bisa  mengekspor  grafis  dalam  berbagai 
format

2 DrawBerry Editor grafis berbasis vektor untuk Mac OSX

3 Inkscape 
(dikembangkan 
dari Sodipodi)

Editor  grafis  berbasis  vektor  yang  paling  banyak 
digunakan  di  Linux  dan  dirujuk  sebagai  pengganti 
aplikasi  proprietary.  Mempunyai  kemampuan  yang 
bagus dan mendukung format XML, SVG dan CSS.  
Didukung oleh banyak bahasa dan plugin.

4 Ipe Editor  grafis  berbasis  vektor  yang  lebih  banyak 
ditujukan untuk format  gambar dalam PDF dan EPS 
dan mendukung source code LaTeX.

5 Karbon 
(sebelumnya 
Kontour  yang 

Editor  grafis  berbasis  vektor  bagian  dari  KDE. 
Mempunyai  fungsionalitas  seperti  Inkscape  tapi 
dengan lingkungan kerja yang berbeda
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sebelumnya 
adalah 
KIllustrator)

6 NodeBox Editor grafis berbasis vektor untuk animasi 2D dengan 
bahasa pemrograman Python. Berjalan di Mac OS X.

7 OpenOffice.org 
Draw

Editor  grafis  berbasis  vektor  bagian  dari 
OpenOffice.org.  Meskipun  fiturnya  terbatas  dapi 
mempunyai kemampuan konversi raster ke vektor dan 
ekspor ke SVG agar file bisa diperkaya di  Inkscape, 
Karbon  atau  lainnya.  Juga  mempunyai  sedikit 
kemampuan sebagai Desktop Publishing.

8 OnlyPaths Editor  grafis  berbasis  vektor  dalam  lingkungan  web 
yang menggunakan library Richdraw dengan metode 
format SVG dan VML.

9 Scribus Aplikasi  yang  lebih  ditujukan  untuk  dan  mempunyai 
fitur desktop publishing yang kaya dengan kemampuan 
SVG  dan  ekspor  ke  PDF  untuk  konsistensi 
pencetakan.

10 sK2 Editor grafis berbasis vektor yang dikembangkan dari 
Skencil,  tapi  dengan  lingkungan  grafis  Tcl/Tk  yang 
ringan.

11 Skencil 
(sebelumnya 
bernama 
Sketch)

Editor  grafis  berbasis  vektor  yang  dikembangkan 
dalam bahasa pemrograman Python.

12 SVG-Edit Editor  grafis  berbasis  vektor  ringan  berbasis  web 
dengan metode SVG dan perintah melalui javascript.

13 Synfig Editor grafis berbasis vektor untuk tujuan pembuatan 
film animasi 2D yang hemat dalam pelibatan pekerja 
dan resource komputer.

14 Tgif Editor grafis berbasis vektor untuk keperluan gambar 
2D.  Dikembangkan  lama  sebelum  kebutuhan  fitur 
menjadi kompleks seperti saat ini.

15 JSVectorEditor Editor  grafis  berbasis  vektor  di  lingkungan  web. 
Merender  dengan  metode  SVG  dan  VML 
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Pengolah Gambar Vektor

menggunakan bahasa Raphael.

16 Xara Xtreme for 
Linux

Editor  grafis  2D  berbasis  vektor  dibuat  oleh 
perusahaan Xara.

17 Xfig Editor grafis 2D berbasis vektor yang menyimpan file 
dalam format Fig, tapi mempunyai kemampuan ekspor 
ke berbagai format.

Diantara  17  aplikasi  diatas,  yang  paling  banyak  digunakan  di  lingkungan 
Desktop  Linux  adalah  Dia,  OpenOffice  Draw,  Inkscape/Karbon/Skencil  dan 
Scribus.  Dia  digunakan  lebih  banyak  untuk  pembuatan  flowchart  sebagai 
pengganti  Visio  (disamping  Kivio  yang  menggunakan  lingkungan  KDE). 
OpenOffice  Draw  lebih  ditujukan  untuk  mendukung  pembuatan  dokumen. 
Inkscape,  Karbon  dan Skencil  ditujukan untuk  menggantikan  CorelDraw dan 
Adobe  Illustrator.  Sedang  Scribus  lebih  ditujukan  untuk  Desktop  Publishing 
seperti Adobe Pagemaker/InDesign.

4.4.7. Multimedia

Ada  banyak  deskripsi  mengenai  aplikasi  multimedia.  Dalam  batasan 
penggunaan  GNU/Linux  untuk  keperluan  end  user/Desktop,  yang  paling 
dibutuhkan untuk  lingkungan adalah multimedia  player  dari  audio dan video, 
yang terkompresi (misalnya mp3, 3gp) dan tidak (misalnya wav, vcd dan dvd). 
Sedang audio dan video editor termasuk yang tidak banyak digunakan, kecuali 
oleh  bagian  multimedia.                               

Tabel 13   :   Program-program audio/video player di Linuxx

Deskripsi Program Windows Linux

Audio/Video,  mp3/mpeg4 
player BSplayer Kaboodle

Mplayer KDE Media Player

RealPlayer MpegTV

Simplayer Mplayer

VideoLAN Noatun

Winamp3 Theora

Windows  Media 
Player VideoLAN

Xing Winamp

Zoomplayer Xine 

Xmovie

Xmps
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Multimedia

Console  video/mpeg4 
player QuickView Mplayer

QuickView

DVD player PowerDVD Aviplay

WinDVD Mplayer

MicroDVD Ogle

Windows  Media 
Player OMS

VideoLAN VideoLAN

Xine

QuickTime format QuickTime Player QuickTime

Mplayer

OpenQuicktime

TV-tuner AVerTV aatv

PowerVCR 3.0 fbtv

CinePlayer DVR GnomeTV

Mplayer Kwintv

Mplayer

Tvtime

TV-tuner (console) - Xawdecode

Xawtv
Zapping

4.5. Audio/video Player

Terdapat  banyak sekali  player audio 
di  GNU/Linux,  dari  yang  berjalan  di 
lingkungan  console/terminal  yang 
berbasis  teks  hingga  yang  ada  di 
lingkungan grafis. 

Tabel 13 memuat list dari audio/video 
player  yang  berjalan  di  lingkungan 
GNU/Linux.
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Audio/video Player

Permasalahan utama multimedia player di Linux adalah banyaknya format file 
multimedia yang lisensinya tidak terbuka sehingga penyertaan codec-nya tidak 
disediakan dalam suatu distribusi Linux yang menganut paham free(dom) atau 
kebebasan. Meskipun demikian, hampir seluruh  codec  tersebut, sebagaimana 
disyaratkan  perusahaan  yang  menerbitkan,  bisa  didownload  langsung  oleh 
-atau berarti atas kehendak- user, sesuai bunyi lisensi yang melekat padanya. 
Codec-codec  tersebut  misalnya yang digunakan untuk menjalankan file mp3, 
video  CD, DVD, quicktime movie (format capture kamera digital), dan lain-lain. 

Bagaimana  menyelesaikan  permasalahn  tersebut  bagi  petugas  migrasi  ? 
Sosialisasi  terhadap  jenis-jenis  file  multimedia  tersebut  tentu  penting 
disampaikan,  sebagaimana  memberikan  penjelasan  kepada  user  mengenai 
permasalahan  lisensinya.  Disinilah  pentingnya  keberadaan  server  bagi  tim 
helpdesk  sebagai  salah  satu  cara  menyederhanakan  penanganan  masalah 
ketiadaan codec yang built in di distro yang dipilih dalam proses implementasi. 
Disamping  itu  pula,  server  juga  memuat  panduan  dalam  mengatasi 
permasalahan yang umum ditemui sesuai dengan pilihan distro yang dipilih dan 
aplikasi yang digunakan.
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Audio editor/ripper

4.5.1. Audio editor/ripper

Audio editor adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit berbagai file audio 
baik yang terkompresi maupun tidak termasuk MIDI file. Aplikasi ini melakukan 
proses dari memotong, menyambung, memadukan, dan sebagainya. Kebutuhan 
end user desktop untuk aplikasi seperti ini tidak terlalu banyak, kecuali untuk 
mereka yang bertugas di lingkungan studio atau pengolahan produk multimedia.

Audio rip atau  grab adalah proses pengubahan format audio file  dari  analog 
(raw format) atau digital ke bentuk digital lainnya. Proses ini lebih sederhana 
dibanding audio editing. Ditujukan umumnya untuk menyimpan file audio analog 
(misalnya  dalam  CD)  ke  format  digital  (misalnya  wav)  atau  ke  format 
terkompresi (misalnya mp3 atau ogg) yang lebih ringkas.

Untuk alasan lisensi  codec,  komunitas mengembangkan format sendiri  dalam 
memaketkan file multimedia seperti misalnya ogg untuk file audio dan ogv untuk 
video. Tentu ekstensi atau tipe-tipe file multimedia tersebut hanyalah contoh dari 
banyaknya format file multimedia. Tabel 14 Adalah aplikasi audio ripper/encoder 
yang berfungsi mengubah format file audio dari berlisensi ke lisensi terbuka dan 
format lain yang codec-nya telah tersedia.

Tabel 14   :   Ripper/encoder file audio 
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Audio editor/ripper

Proses Windows Linux

Audio 
ripper/encoder Kaudiocreator

Toolame

Wavpack

Audio  CD 
ripper/encoder Abcde

Crip

RipperX

Kaudiocreator

Audio editor Audacity

Rose Garden

Terkait dengan permasalahan lisensi format file multimedia, ada baiknya user 
lebih didekatkan dengan lingkungan free software, ada perlunya juga pengguna 
diajarkan solusi dasar adanya file multimedia yang formatnya dilisensi, antara 
alin dengan mengkonversi  file mp3, misalnya, ke format ogg yang lisensinya 
lebih terbuka. 

4.5.2. Video encoder

Sebagaimana audio encoder, aplikasi untuk mengubah format video analog (CD 
atau DVD) ke format digital yang terkompresi dan tidak juga banyak tersedia di 
GNU/Linux.  Disamping  itu,  juga  dikembangkan  format  file  video  terkompresi 
yang bersifat terbuka seperti ogv. Dengan format ini, maka distribusi file video 
menjadi terbuka dan tidak terikat dengan pihak ketiga yang memiliki hak atas 
format file tersebut, tetapi hanya antara pemilik video dan penggunanya. 

Tabel 15   :   Aplikasi video encoder yang berjalan di Windows dan di Linux

Fungsi Windows Linux

CD/DVD 
ripper/encoder K3B

DVD 
rippers/encoders Gordian Knot Drip

Mencoder (dari Mplayer) DVD::Rip

Ffmpeg

Mencoder

Transcode
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Video encoder

Tabel 15 adalah daftar aplikasi video encoder yang berjalan di Windows dan 
Linux. Tentu ada banyak aplikasi lain yang dikembangkan atau diptimasi untuk 
kebutuhan  khusus  yang  advanced  ataupun  yang  sederhana  hanya  untuk 
keperluan ripping  saja.  Gambar  246 Adalah  contoh ripping yang  sederhana, 
dikerjakan dengan menggunakan aplikasi CD/DVD burner yang umum dikenal di 
GNU/Linux yaitu K3B.

4.5.3. Video editor

Editor video di lingkungan  desktop PC  menggunakan logika NLE (Non Linear 
Editing)  yang  menggantikan  sistem editing  terhadap  film  celluloid  dan  video 
analog. Metode ini membagi video dalam  timeline  yang memungkinkan video 
dipotong-potong dan disusun ulang.  Aplikasi  editor  video di  desktop PC bisa 
dengan mudah juga menambahkan fitur  manipulasi  warna,  subtitel  dan efek 
visual tertentu yang di lingkungan GNU/Linux bisa ditambahkan sebagai add on 
atau  plugin.  Selain  gambar,  aplikasi  editor  video  juga  mempunyai  fitur 
manipulasi suara yang diolah bersama dengan gambar video yang ada, atau 
diolah diluar aplikasi yang lebih baik seperti pada sub bab sebelumnya untuk 
kemudian  ditambahkan  lagi  ke  video.  Ketika  proses  ini  selesai,  video  bisa 
disimpan  dalam  format  native  editor  atau  dikonversi  ke  format  mana  saja, 
dengan  atau  tanpa  bantuan  aplikasi  lain  seperti  yang  sudah  dibahas 
sebelumnya.
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Video editor

Ada banyak aplikasi video editor di GNU/Linux.  Tabel 11 adalah daftar aplikasi 
video editor yang bisa digunakan di Windows dan Linux. Diantara yang banyak 
digunakan adalah Kino (dalam bahasa Jerman berarti bioskop) dan Cinelerra. 
Belakangan Avidemux dan KDEnlive juga muncul dengan sistem yang serupa 
dengan editor video yang ada di Windows.  Gambar 245 adalah tampilan dari 
aplikasi KDEnlive, sangat mirip dengan aplikasi seperti Ulead video editor dan 
lainnya.

Tabel 16   :   Aplikasi editor video yang berjalan di Windows dan di GNU/Linux

Fungsi Windows Linux

Edit  video 
sederhana Windows Movie Maker Avidemux

Broadcast 2000

iMira  Editing 
[Proprietary]

MainActor [Proprietary]

Video  editor 
profesional Adobe Premiere Avidemux

Media Studio Pro Broadcast 2000

Virtual Dub Cinelerra

CinePaint

Heroine Virtual

iMira Editing

Kino

MainActor

Lives

Sebagai contoh praktis proses pengolahan file multimedia di GNU/Linux bagi 
pengguna Windows,  Tabel 3 berikut adalah contoh implementasi penggunaan 
software untuk proses editing file multimedia dari Windows ke Linuxxi.
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Video editor

Tabel 17: Contoh praktis proses pengolahan file multimedia di GNU/Linux bagi pengguna 
Window

No Proses Aplikasi Windows Aplikasi Linux

1 Capture, edit, render  Adobe 
Premiere/Pinacle/Ulead 
VS

 Kino, Cinelerra

2 Membuat opening  Adobe Affter 
Effects/3DMax

 Cinelerra

3 Mixing audio  CoolEdit/Adobe Audition  Audacity, Rose 
Garden

4 Cover dan Label  CorelDraw/Adobe 
Photoshop

 Inkscape

4.5.4. Pembuatan animasi

Bila untuk aplikasi yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya adalah editor 
bagi  file  yang  sudah  ada,  video  card  yang  ada  saat  ini  juga  sudah 
memungkinkan  untuk  dilakukan  pembuatan  animasi  yang  keseluruhannya 
dikerjakan di desktop komputer.

Dengan perkembangan chipset  grafis dan ukuram RAM yang ditanam dalam 
sebuah  video  card  yang  ada  saat  ini,  sebuah  komputer  desktop  juga  bisa 
digunakan kuntuk membuat aplikasi 2D dan 3D, bukan sekedar animasi mini 
yang banyak ditempelkan di presentasi atau website dalam format animated gif  
atau flash. Aplikasi ini di lingkungan proprietary dibanderol dengan harga sangat 
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Pembuatan animasi

mahal  untuk  ukuran  pengguna  desktop.  Contoh  yang  paling  umum  adalah 
3dsMax  yang  berkembang  lebih  dahulu  pada  saat  kartu  grafis  masih  harus 
dibantu dengan kartu video editor seperti keluaran Pinnacle atau kartu lainnya.

Tabel 18 :   Aplikasi pembuatan animasi berbasis 2D dan 3D yang bersifat proprietary dan open 
source

Animasi Proprietary Open source

2D GIMP

GIMP-GAP

ktoon (2d)

Synfig Studio

Wink (screen recorder)

3D Autodesk 3ds Max Art of Illusion

Autodesk Maya Blender

Autodesk Softimage Geist3D

Bryce K-3D

Cinema 4D MeshLab

E-on Vue Misfit Model 3d

LightWave 3D OpenFX

MASSIVE Pixie

Messiah Seamless3d

modo Wings 3D

Strata 3D

Swift 3D

Tabel 16 adalah daftar  dari  aplikasi  pembuatan animasi berbasis 2D dan 3D 
yang  bersifat  proprietary  (copyright,  umumnya  berbayar)  dan  open  source 
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Gambar 201: Ruang kerja Blender yang mirip dengan 3ds Max. Blender adalah aplikasi animasi 3D yang  
rumit dan perlu penguasaan khusus bila hendak digunakan bukan untuk keperluan pembuatan gambar 3D, tapi  

untuk pembuatan film animasi sesungguhnya.
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(umumnya berlisensi copyleft atau software bebas). 

Diantara aplikasi animasi yang paling banyak diinstall saat ini adalah Blender, 
mengalahkan Flash dan 3ds Maxxii. Blender sangat mirip dari sisi tampilan dan 
logika  authoring  dengan  3ds  Max  buatan  Autodesk.  Kelebihannya,  ukuran 
instalasi  filenya  lebih  kecil  dan  lebih  efisien  dalam  penggunaan  memori. 
Disamping itu, Blender dibuat berdasarkan bahasa pemrograman tingkat tinggi 
Python yang mudah dipelajari.  Gambar 7 adalah  screenshot  dari  ruang kerja 
Blender.

Blender  saat  ini  juga  telah  menerbitkan  2  film  animasi  dari  Project  Orange 
(2005)  berjudul  Elephants  Dream, Project  Peach  (2007)  berjudul  Big  Buck 
Bunny dan Project Apricort (2008) yang tidak lagi merupakan filem tapi game 3D 
berjudul Yo Frankie! Sejak 2009, blender.org memulai Project Durian untuk film 
ke 3 berjudul Sintel. Kesemua produk blender.org tersebut bersifat open movie 
yang source codenya bisa diuabh-ubah dengan lisensi Creative Common yang 
'bebas  tapi  sopan'.  Disamping  4  produk  komunitas  blender,  juga  terdapat 
banyak karakter 3D dan film pendek dengan lisensi berbeda yang dibuat oleh 
perorangan atau kelompok.

Diantara  software  open  source  yang  mempunyai  debut  profesional  dalam 
pembuatan film animasi adalah GIMP (Shrek) dan Blender (Spiderman 2). Dari 
kedua  contoh  ini  tampak  perbedaan  antara  lisensi  software,  lisensi  dari  file 
multimedia dan lisensi produk dari keduanya.

4.5.5. Emulator software, hardware dan kompiler multi platform

Pada  umumnya  migrasi  OSS  dirancang  dari  sistem  operasi  Windows  ke 
GNU/Linux.  Beberapa software yang secara khusus diperlukan di  lingkungan 
kerja tidak mempunyai substitusi yang bersifat open source. Untuk keperluan ini, 
di  lingkungan  GNU/Linux  terdapat  perangkat  bantu  yang  berfungsi 
mengemulasikan software atau hardware desktop. Meskipun demikian, kedua 
cara  ini  mempunyai  implikasi  terhadap  lisensi  dari  tiap-tiap  aplikasi  yang 
digunakan.

Emulator  dari  kelompok  pertama  mengemulasikan  kinerja  sistem  operasi 
Windows  tanpa  memerlukan  kehadiran  sistem  operasi  tersebut.  Diantara 
emulator software yang tersedia adalah Wine dan CrossOver wine, yang banyak 
dipergunakan di lingkungan desktop PC. Wine adalah software emulator yang 
banyak digunakan di GNU/Linux. 
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Emulator software, hardware dan kompiler multi platform

Pada saat  ini,  implementasi  Wine  sudah sedemikian  mudah sehingga  untuk 
mengeksekusi  aplikasi  MS  Internet  Explorer,  misalnya,  hanya  diperlukan 
mengetik perintah 

$ wine msie.exe

Disamping 2 emulator yang didesain untuk banyak aplikasi tersebut,  terdapat 
emulator  lain  yang  digunakan  untuk  keperluan  khusus  seperti  untuk  game, 
contohnya winex, xmame, dan lain-lain.

Disamping  itu  terdapat  aplikasi  yang  mengemulasikan  hardware  seperti 
misalnya  Qemu,  Sun  xVM,  VMWare  dan  Win4Lin.  Aplikasi  semacam  ini 
menjadikan sistem operasi (GNU/Linux) mengijinkan untuk meniru konfigurasi 
hardware menjadi interface yang bisa (untuk diinstal dan kemudian) digunakan 
oleh sistem operasi lain (MS Windows) sehingga aplikasi yang tidak tersubstitusi 
tadi bisa dijalankan diatas sistem operasi MS Windows yang ada didalam sistem 
operasi GNU/Linux.
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Gambar 202: Game Windows  yang dijalankan di Linux dengan Wine
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Instalasi GNU/Linux 

4.6. Instalasi GNU/Linux 

Ada  beberapa  cara  untuk  menginstal  GNU/Linux  seperti  melalui  media 
CDROM/DVDROM,  Jaringan  (internet/jaringan  LAN)  dan  USB.  Melalui  media 
CDROM/DVDROM adalah yang paling mudah dan yang akan dibahas sementara 
jaringan dan USB diperlukan beberapa  pengaturan dan pemahaman teknis yang 
cukup baik (pembahasan pada topik yang lain)

4.6.1. Persiapan Instalasi 

Anda  harus  memperhatikan  beberapa  hal  sebelum  instalasi  Linux  seperti 
melakukan backup pada data,  mengetahui spesifikasi  komputer,  penggunaan 
distro serta alokasi ruang (space) harddisk untuk GNU/Linux. 

4.6.2. Backup Data

Lakukan backup pada data-data yang ada seperti data-data office, multimedia, 
email dan lain-lain. 

4.6.3. Spesifikasi Hardware

Pada dasarnya GNU/Linux dapat di instal pada beberapa spesifikasi komputer 
yang rendah misalnya pentium II/III dengan RAM 256 MB menggunakan distro 
tertentu.  Namum untuk  memperoleh hasil  yang maksimal  dan dengan distro 
yang baru sebaiknya dijalankan pada komputer pentium IV ke atas dengan RAM 
minimal 512 MB dan ukuran harddisk untuk sistem GNU/Linux minimal 6 GB. 
Sebagai contoh prosesor yang digunakan pada pembahasan ini adalah Intel ® 
Dual CPU T3200, @2.00 Ghz dengan  RAM 1 GB dengan distro GNU/Linux 
adalah Ubuntu Lucid 10.04
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Gambar 203: Informasi Hardware 
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Gambar 204: Membuat partisi baru dari partisi yang sudah ada

Ruang (partisi) Linux

4.6.4. Ruang (partisi) Linux

Sistem  GNU/Linux  membutuhkan  ruang  pada  harddisk.  GNU/Linux  dapat  di 
instal berdampingan dengan sistem Windows. Bila sebelumnya terdapat partisi 
windows  misalnya  C  (fat32),  D  (ntfs),  dan  E  (ntfs).  Kemudian  anda  akan 
mengalokasi 10 GB sistem GNU/Linux yang diambil dari partisi D (ntfs). Agar 
alokasi 10 GB dapat dipisahkan dari partisi D, diperlukan  pengelolaan partisi 
dengan  memanfaatkan  software partisi magic.  Intinya  adalah  mengambil 
sebagian partisi yang akan dijadikan partisi baru atau sistem baru dari partisi 
yang sudah ada. 

Gambar berikut memperlihatkan pengelolaan partisi dengan  gparted (gparted 
adalah aplikasi  partisi  magic bawaan dari  GNU/Linux).  Anda dapat  membuat 
partisi baru dengan partisi magic bawaan dari sistem Windows  

Pada  Linux  tidak  mengenal  istilah  C,  D,  E  dan  seterusnya  namum  dikenal 
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sebagai direktori /dev/sda1 mirip C, /dev/sda2 mirip D, /dev/sda3 mirip E dan 
seterusnya.  Sda mengacu pada jenis /  tipe harddisk SATA, jika tipe harrdisk 
bertipe IDE maka pada sistem Linux nantinya di kenal sebagai hda. Sementara 
angka  dibelakang  sda  adalah  partisinya.  Contoh  /dev/sda2,  maksudnya 
harddisk  dengan  tipe  SATA pada  partisi  yang  kedua,  contoh  lain  /dev/sda3 
adalah partisi yang ke tiga pada harrdisk yang sama.  Bila anda mempunyai dua 
harddisk dalam satu komputer maka yang kedua akan dikenal sebagai /dev/sdb

4.6.5. Instalasi melalui media CDROM/DVDROM

Cara  paling  mudah  untuk  melakukan  instalasi  Linux  adalah  menggunakan 
media CDROM/DVDROM. Cukup memasukkan CD/DVD  GNU/Linux ubuntu ke 
media  CDROM/DVDROM  anda  pada  saat  boot  pertama  ketika  komputer 
dihidupkan. Pastikan BIOS anda sudah diseting agar bisa diboot lewat CD/DVD 
(untuk  menggubahnya  masuk  ke  sistem  BIOS  biasanya  dengan  menekan 
tombol Del/F2/F11/F12 atau tombol lain (dapat di lihat pada layar monitor pada 
awal komputer dihidupkan) sesuai dengan tipe dari motherboard komputer dan 
kemudian  memilih  urutan  booting  komputer  dan  pilih  CD/DVDROM  sebagai 
urutan pertama boot komputer.

Berikut ini langkah-langkah instalasi GNU/Linux :

1. Masukkan CD Linux Ubuntu ke dalam CDROM/DVDROM Anda pada 
saat boot pertama ketika computer dihidupkan.  Saat boot pertama CD, 
tekan  tombol  Enter untuk  memunculkan  menu  “Language” dengan 
pilihan bahasa yang dapat digunakan sebagai bahasa default  Ubuntu. 
Bahasa Inggris merupakan bahasa standar yang digunakan, tetapi jika 
ingin memilih bahasa yang lain, gunakana saja tombol UP atau DOWN 
pada keyboard Anda kemudian tekan tombol Enter untuk melanjutkan.

Gambar 206: Welcome screen Ubuntu 10.04  “Lucid Lynx”, Tampilan Bahasa

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 174

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Instalasi melalui media CDROM/DVDROM

Catatan: 

Jika dalam 20 detik user tidak menekan tombol enter, maka ubuntu akan melanjutkan  
proses booting secara otomatis

2. Pilih menu ”Try Ubuntu without installing” jika ingin mencoba ubuntu 
terlebih dahulu sebelum menginstall ke harddisk. Cara ini cocok untuk 
pemula  bila  ingin  mempelajari  Linux  tanpa perlu  melakukan  instalasi. 
Pada proses ini ubuntu dijalankan oleh sistem di CD/DVD (bukan pada 
harddisk)  sebelum  nantinya  anda  memutuskan  untuk  melakukan 
instalasi. Proses instalasi dilakukan nantinya pada layar desktop Ubuntu 
dengan cara klik pada icon 

Gambar 207: Tampilan Menjalalan Linux Tanpa Instalasi

Selain pilihan di atas,  terdapat pilihan  Install Ubuntu, Check disc for 
defects, Test memory dan Boot form fisrt hard disk.  Pilihan Install 
Ubuntu adalah pilihan instalasi  sistem linux secara langsung (instalasi 
tidak  dilakukan  pada  layar  desktop).  Pilihan  Check  disc  for  ..  adalah 
pilihan  untuk  melakukan  pengecekan  CD/DVD,  Test  memory  untuk 
melakukan pengetesan memori dan Boot form .. adalah pilihan booting 
pada harddisk pertama 
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3. Selanjutnya akan tampil proses booting Ubuntu (usplash). 

Gambar 208: Tampilan proses booting

4. Jika pada proses booting Linux Ubuntu 10.04 tidak ada masalah, maka 
Anda  akan  dihadapkan  dengan  tampilan  menawan  dari  Lucid  Lynx 
seperti pada Gambar 209
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Gambar 209: Tampilan Layar Desktop Ubuntu
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5. Klik icon Install Ubuntu 10.04 LTS pada desktop

➢ Setelah itu akan tampil jendela  Welcome, dimana pada jendela ini 
kita dapat memilih bahasa yang akan dipakai dalam proses instalasi, 
sekaligus  sebagai  default  bahasa  pada  sistem  apabila  kita 
mengistallnya ke dalam harddisk. Klik forward untuk melanjutkan. 

➢ Time Zone. Pilih kota dan zona waktu dari negara yang anda tempati. 
Anda dapat memilih kota dan zona waktu tersebut, dengan mengklik 
pada map dunia atau bisa juga melalui combo box region dan Time 
Zone , kemudian lanjutkan dengan mengklik forward.
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Gambar 210: Pemilihan Bahasa
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➢ Tipe  keyboard.  Pada  keyboard  layout,  pilih  layout  sesuai  tipe 
keyboard  Anda,  defaultnya  adalah  USA.  Jika  Anda  ingin 
menggunakan layout keyboard yang berbeda, pilih saja opsi Choose 
your own.
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Gambar 211: Pilih Area/ Lokasi

Gambar 212: Tipe Keyboard
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➢ Selanjutnya proses pembuatan partisi. Jika pada harddisk sudah ada 
space kosong ataupun beberapa partisi yang boleh digunakan untuk 
instalasi  GNU/Linux, sebaiknnya pilih  “Specify partitions manually 
(advanced)”, pilihan ini  akan memberikan keleluasan kepada kita 
untuk  menentukan ukuran serta  lokasi  partisi.  Klik  Forward untuk 
melanjutkan.

➢ Persiapan Partisi
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Gambar 213: Persiapan Partisi Harddisk

Gambar 214: Memilih partisi yang akan di install

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Instalasi melalui media CDROM/DVDROM

Untuk  memudahkan  proses  instalasi,  berikut  ini  gambaran 
perbandingan antara sistem Windows dan Linux adalah :  

Tabel 19  :  Tabel Sistem Operasi Windows

No Deskripsi Windows ( C:\>)

1 Direktori Sistem Windows

2 Direktori aplikasi/program Program Files 

3 Direktori Pengguna Document & Setting 

Tabel 20  :  Tabel Sistem Operasi GNU/Linux

No Deskripsi Linux ( / )

1 Direktori Sistem /boot, /bin, /sbin, /etc, /proc, /dev

2 Direktori aplikasi/program /var, /usr, /lib, /opt

3 Direktori Pengguna /root, /home 

Sedangkan  filesytem  Windows  adalah  fat16  untuk  Windows 95/97, 
Fat32  untuk  Windows 98  dan  NTFS  untuk  Windows XP/VISTA. 
Sementara Linux  filesystem ada dua tipe yaitu  filesystem native (ext2, 
ext3 dan ext4 ) dan filesystem swap. 

Filesystem native adalah  filesystem untuk  linux itu sendiri sedangkan 
filesystem swap adalah filesystem yang di  ambil  dari  ruang harddisk 
untuk  dijadikan  sebagai  virtual  memori (RAM  virtual).  Ukuran  swap 
secara standar 2 kali dari ukuran RAM fisik. Jadi misalnya RAM fisik 1 
GB maka swap diatur menjadi 2 GB sehingga total keseluruhan RAM 
dalam sistem linux adalah 3 GB.

Partisi Linux

Pada  contoh  ini  ruang  kosong  harddisk  yang  disiapkan  untuk 
menginstall linux sebesar 10 GB (lihat Gambar 214).

Tabel 21: Partisi Harddisk

No Partisi Ukuran Keterangan

1 / 7 GB Mirip dengan Drive C:\> pada windows

2 /home 2.5 GB Mirip dengan direktori Document & Setting 
pada Drive C:\> Windows

3 Swap 1 GB Partisi swap 
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Pilih area pada area partisi yang akan di  instalasi  Sistem GNU/Linux 
pada partisi  free space dengan kapasitas 10 GB pada  Gambar 214 
kemudian klik Add, sehingga muncul Gambar 215

• Membuat partisi /

➢ Type for the new partition pilih Logical

➢ New Partition size megabytes (1000000 bytes) isikan dengan 
ukurannya misalnya 7000 MB

➢ Location for the new partition pilih Beginning

➢ Use as  pilih Ext4 

➢ Mount point pilih /

➢ Jika sudah selesai klik OK

• Membuat partisi /home 

➢ Langkahnya sama dengan diatas, pada area yang kosong klik 
Add kemudian  pilih  tipe Logical,  ukuran  2500  MB,  Use  as 
Ext4, mount point /home dan di akhiri dengan OK
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Gambar 216: Menentukan partisi /home

Gambar 215: Mengatur Partisi /
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• Membuat partisi swap. 

➢ Lakukan hal yang sama, pada area kosong pilih Add , tentukan 
ukuran 985 MB , Use as swap area dan klik OK

Ketika swap di pilih maka tampilan mount point tidak tersedia 
karena  fungsi  swap  sudah  seperti  memori  namum  secara 
virtual

Hasil  akhir  dari  partisi  di  atas  akan  terlihat  seperti  Gambar  218,  klik 
forward untuk proses selanjutnya
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Gambar 218: Hasil Akhir Partisi Linux

Gambar 217: Partisi swap
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➢ Pada  jendela  Who  are  you?,  masukkan  nama,  username  dan 
password  user.  Seperti  yang  terlihat  pada  contoh  dalam  gambar 
dibawah ini. 

➢ Migrate  Dokuments 
and  Setting.  Sistem 
instalasi  akan 
mendeteksi  sistem 
operasi lain yang ada di 
komputer anda,  dan 
mengkorfirmasikan 
apakah  anda  ingin 
migrasikan  beberapa 
informasi  pribadi  dari 
sistem  operasi  lain 
tersebut.  Informasi 
tersebut  mencakup 
bookmarks,  contacts, 
favorites  dan  beberapa 
informasi  lainnya.  Jika 
tidak  yakin  pilih  saja 
forward.
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Gambar 219: pengguna dan kode sandi 

Gambar 220: Migrasi dokumen pada sistem yang lain
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➢ Linux Ubuntu 10.04 “Lucid Lynx” telah siap diinstall, pastikan semua 
setingannya  sudah  benar  seperti  langkah-langkah  yang  sudah 
dibahas di atas.  Jika anda yakin semuanya sudah benar lanjutkan 
dengan memilih tombol Install.

➢ Selanjutnya  akan  tampil  proses  instalasi  Ubuntu  10.04,  lamanya 
proses kurang lebih memakan waktu sekitar 15-30 menit (spesifikasi 
komputer turut mempengaruhi)
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Gambar 221: persiapan instalasi

Gambar 222: Proses Instalasi
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➢ Setelah  proses  instalasi  selesai,  akan  tampil  box  konfirmasi  yang 
menyatakan  bahwa  instalasi  sudah  selesai.  Restarlah  komputer 
dengan memilih tombol ”Restart now”.

➢ Ketika komputer di restart anda akan melihat screen ini. Ini adalah 
”Boot  Menu”  biasanya juga  di  kenal  dengan nama ”GRUB”.  Jika 
komputer  anda  sudah  ada  Microsoft  Windows  ataupun  sistem 
operasi  lainnya, Ubuntu  secara  otomatis  akan  mendeteksi  dan 
memasukkannya kedalam daftar ”Boot Menu”. Sehingga Anda dapat 
memilih  sistem operasi  yang ada sesuai  dengan kemauan,  hanya 
dengan menekan tombol UP dan DOWN pada keyboard Anda.
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Gambar 223: Proses Instalasi selesai

Gambar 224: Tampilan Screen Boot Awal Komputer
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4.6.6. Instalasi melalui media jaringan

Instalasi Linux melalui jaringan prinsipnya sama dengan langkah-langkah diatas, 
bedanya hanya pada tahapan awal yaitu komputer dektop yang akan di install 
akan mencari paket installer pada komputer lainnya (misalnya server) melewati 
jaringan. 

Langkah-langkah instalasi lewat jaringan : 

1. Ubah setting booting komputer mengarah pada jaringan.

Caranya  masuk  ke  sistem  BIOS  biasanya  dengan  menekan  tombol 
Del/F2/F11/F12 atau tombol lain (dapat di lihat pada layar monitor pada 
awal  komputer  dihidupkan)  sesuai  dengan  tipe  dari  motherboard 
komputer setelah pilih pada bagian urutan booting pilih jaringan, simpan 
dan keluar dari sistem BIOS 

2. Booting  komputer  akan  mencari  image  linux  lewati  jaringan,  tunggu 
sehingga akan muncul tampilan loader instalasi linux, pilih linux

3. Arahkan komputer desktop pada IP komputer yang menyediakan paket-
paket  installer  Linux  (komputer  server)  misalnya  192.168.0.34 pilih 
selanjutnya 

4. Pilih direktori paket instaler Linux misalnya /lucid/ 

5. Proses  selanjutnya  sama  dengan  tahapan-tahapan  instalasi  dengan 
CD/DVD, silahkan lihat Gambar 210 sampai dengan Gambar 224

4.6.7. Instalasi melalui media USB

Instalasi Linux melalui USB juga pada dasarnya sama. Bila melewati USB, paket 
-paket instaler Linux sudah tersedia di USB. 

Langkah-langkahnya : 

1. Ubah setting  booting  komputer  mengarah pada USB (pada beberapa 
motherboard tidak mendukung fasilitas ini)

Caranya  masuk  ke  sistem  BIOS  biasanya  dengan  menekan  tombol 
Del/F2/F11/F12 atau tombol lain (dapat di lihat pada layar monitor pada 
awal  komputer  dihidupkan)  sesuai  dengan  tipe  dari  motherboard 
komputer setelah pilih pada bagian urutan booting pilih USB, simpan dan 
keluar dari sistem BIOS 

2. Booting  komputer  akan  mencari  image  linux  lewati  USB,  tunggu 
sehingga akan muncul tampilan loader instalasi linux, pilih linux

3. Proses  selanjutnya  sama  dengan  tahapan-tahapan  instalasi  dengan 
CD/DVD, silahkan lihat Gambar 210 sampai dengan Gambar 224
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4.7. Menjalankan Linux Pertama kali

4.7.1. Login Logout 

4.7.1.1. Login

Ketika pertama kali memulai GNU/Linux biasanya user langsung dihadapkan 
dengan  dua kata  kunci  yaitu  login  dan  password login.  Agar  berhasil  login 
maka ke dua pasangan tersebut semestinya di isi dengan benar. 

Login  menggunakan  username dan  password yang telah anda buat  pada 
saat menginstalasi Linux Ubuntu 10.04
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Gambar 225: Tampilan Login Ubuntu Lucid 10.4  Mode GUI 
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Ketika anda berhasil login maka akan muncul layar desktop ubuntu seperti 

Terdapat dua mode layar login yang dihadapkan ke user, yaitu dengan cara 
grafis (GUI) (Lihat Gambar 225dan Gambar 226) dan dengan cara teks konsol. 

Mode teks konsol tersebut biasanya akan tampil pada virtual consol getty 1 s/d 
6 sedangkan mode GUI terdapat pada terminal ke 7. 

Tampilan login teks konsol dengan cara menekan 3 tombol  Ctrl  Alt F1 (F1 
artinya terminal konsol pertama) secara bersamaan sehingga terlihat tampilan 
teks seperti dibawah 

ubuntu login: ardelindo
Sandi lewat: ****** (Password Tidak Terlihat)
Terakhir log masuk: Sen Mei  3 14:33:59 WIT 2010 pada tty1 
Linux ubuntu 2.6.24-16-generic #1 SMP Thu Apr 10 13:23:42 UTC 2008 i686 

Untuk  berpindah  antar  terminal  digunakan  kombinasi  tombol  Ctr  Alt  Fx, 
dimana x mewakili nomor terminal consol. Misalnya untuk terminal ketiga maka 
kombinasi tombolnya adalah Ctrl Alt F3, dan untuk ke terminal grafis tekan  Ctrl 
Alt F7
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Gambar 226: Tampilan Desktop Ubuntu 
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4.7.1.2. Logout 

Logout  adalah  proses  keluar  dari 
sistem,  anda  cukup  klik  logout  lihat 
Gambar 227. 

Untuk logout dari tampilan teks konso 
ketik perintah logout atau exit. 

   # logout 
   # exit 
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Gambar 227: logout dari  
sistem linux
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4.8. Pengelolaan File dan Direktori

Linux  mempunyai  hirarki  direktori  yang  dimulai  dengan  direktori  root  yang 
disimbolkan dengan tanda slash ("/"). Diraktori dipisahkan dengan tanda slash ("/") 
bukan tanda backslash ("\") seperti pada windows atau dos. Terdapat beberapa 
standar subdirektori dalam direktori root seperti yang telah dibahas pada struktur 
filesystem. 

Keberadaan  sebuah  direktori  dikenal  dengan  istilah  path,  dan  direktori  yang 
dimulai dari root seperti /usr/src merupakan sebuah path absolut dan lebih dikenal 
dengan istilah fullpath atau path absolute. Sedangkan path yang menyatakan path 
lengkap  sebuah  file  dikenal  dengan  nama  full  pathname.  Selain  path  absolut 
terdapat juga path relatif yang keduanya telah dibahas pada bagian path. 

Berikut ini operasi dasar manajemen direktori dan file : 

Instalasi Tree

root@ubuntu:~# apt-get install tree 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree       
Reading state information... Done 
tree telah berada dalam versi terbaru. 

Membuat direktori

root@ubuntu:~# mkdir -p kota/depok/bogor/solo/madiun 
root@ubuntu:~# tree kota/ (Melihat struktur direktori kota)
kota/ 
`-- depok 
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Gambar 228: Struktur direktori Linux
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    `-- bogor 
        `-- solo 
            `-- madiun 

root@ubuntu:~# mkdir -p kota/magetan/caruban/ngawi/bojonegoro 
root@ubuntu:~# tree kota/ 
kota/ 
|-- depok 
|   `-- bogor 
|       `-- solo 
|           `-- madiun 
`-- magetan 
    `-- caruban 
        `-- ngawi 
            `-- bojonegoro 

Autocomplete

cd kota/[TAB]/[TAB]/[TAB]
root@ubuntu:~# cd kota/depok/bogor/solo/madiun/ 

Berganti Direktori

root@ubuntu:~# cd kota/depok/bogor/solo/madiun/ 
root@ubuntu:~/kota/depok/bogor/solo/madiun# pwd (Posisi direktori sekarang)
/root/kota/depok/bogor/solo/madiun 

root@ubuntu:~/kota/depok/bogor/solo/madiun# cd ../  (Naik satu tingkat)
root@ubuntu:~/kota/depok/bogor/solo# pwd 
/root/kota/depok/bogor/solo 

root@ubuntu:~/kota/depok/bogor/solo# cd ../../../  (Naik tiga tingkat)
root@ubuntu:~/kota# pwd 
/root/kota 

Menghapus Direktori

root@ubuntu:~# rm -fr kota/magetan/caruban/ngawi/ 
root@ubuntu:~# tree kota/ 
kota/ 
|-- depok 
|   `-- bogor 
|       `-- solo 
|           `-- madiun 
`-- magetan 
    `-- caruban 

Menyalin direktori

root@ubuntu:~# cp -R kota/magetan/  kota/depok/bogor/solo/ 
root@ubuntu:~# tree kota/ 
kota/ 
|-- depok 
|   `-- bogor 
|       `-- solo 
|           |-- madiun 
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|           `-- magetan 
|               `-- caruban 
`-- magetan 
    `-- caruban 

Merubah Nama Direktori

root@ubuntu:~# mv kota/magetan/   kota/kediri (Rename magetan jadi kediri)
root@ubuntu:~# tree kota/ 
kota/ 
|-- depok 
|   `-- bogor 
|       `-- solo 
|           |-- madiun 
|           `-- magetan 
|               `-- caruban 
`-- kediri 
    `-- caruban 

Membuat Link Direktori

root@ubuntu:~# ln -s kota/kediri/  jatim 
root@ubuntu:~# ls -la | grep jatim 
lrwxrwxrwx  1 root root       12 2010-05-04 09:45 jatim -> kota/kediri/ 

Membuat File Kosong

root@ubuntu:~# cp filebaru.txt   kota/depok/bogor/ 
root@ubuntu:~# tree kota/ 
kota/ 
|-- depok 
|   `-- bogor 
|       |-- filebaru.txt 
|       `-- solo 
|           |-- madiun 
|           `-- magetan 
|               `-- caruban 
`-- kediri 
    `-- caruban 

Menghapus File

root@ubuntu:~# rm kota/depok/bogor/filebaru.txt 
root@ubuntu:~# tree kota/ 
kota/ 
|-- depok 
|   `-- bogor 
|       `-- solo 
|           |-- madiun 
|           `-- magetan 
|               `-- caruban 
`-- kediri 
    `-- caruban 
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4.9. Memantau Sistem

Sama halnya dengan sistem operasi lainnya,  pada GNU/Linux dapat  dilakukan 
pemantauan sistem. GNU/Linux juga melakukan proses inisialisasi sistem ketika 
proses boot berjalan. Kita dapat melihat banyak sekali proses yang di jalankan 
pada saat  melakukan booting.  Hal  itu  terjadi  karena GNU/Linux adalah sistem 
operasi  yang  multi  tasking  sehingga  memungkinkan  untuk  dapat  menjalankan 
banyak proses. Manajemen proses sangat diperlukan untuk stabilitas, keamanan, 
realibilitas dan availibilitas sistem. Setiap proses pada sistem operasi GNU/Linux 
mempunyai  indetitas  yang  unik  yang  di  sebut  dengan  PID (Proses  ID).  Untuk 
memantau  sistem  pada  distro  Ubuntu,  posisikan  kursor  di  menu  System  | 
Administration | System Monitor sehingga muncul gambar berikut.

Pada gambar  229 pengguna dapat  melihat  mengenai  versi  sistem GNU/Linux, 
informasi perangkat keras. Selain melihat informasi sistem, pengguna juga dapat 
mengetahui  proses  yang  dijalankan  GNU/Linux,  penggunaan  sumber  daya 
(resources) dan fileystems  
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Gambar 230: Proses yang berjalan pada sistem GNU/Linux
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Informasi proses yang berjalan Gambar 231: Modus Command line Interface (CLI) 
mirip dengan End Task pada sistem windows. Untuk menghentikan proses yang 
berjalan klik pada nama proses (gcalctool) kemudian klik End Process atau cara 
lain yaitu klik kanan nama proses kemudian klik  End Process atau pilihan yang 
lain seperti  stop, continue, kill, change priority, memory maps, open files.  Selain 
mengetahui  proses-proses  yang  berjalan  pada  sistem  dengan  modus  grafis, 
pengguna juga dapat menggunakan perintah : ps -aux pada modus command line 
interface (CLI) atau biasa di sebut dengan modus teks

Gambar  232 memperlihatkan penggunaan  resources  yaitu  CPU,  memory serta 
jaringan. 
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Gambar 231: Modus Command line Interface (CLI)
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Sementara gambar 233 adalah informasi sistem file GNU/Linux
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4.10. Pengelolaan Pengguna (User) dan Kelompok (Group)

Pengelolaan  pengguna  dan  kelompok  adalah  merupakan  elemen dasar  dalam 
administrasi  sistem  operasi  Linux.  Pengguna  dalam  hal  ini  dapat  berupa 
seseorang yang  account atau yang dimiliki dan digunakan oleh sebuah aplikasi. 
Kelompok merupakan ekspresi logika organisasi yaitu sekelompok pengguna yang 
secara bersama mempunyai tujuan yang sama.  Pengguna dalam satu kelompok 
dapat mempunyai akses yang sama baik membaca, menambah atau menghapus. 
Setiap  pengguna  dan  kelompok  mempunyai  nomor  identitas  yang  unik  yang 
dikenal dengan nama USERID (UID) dan GROUPID (GID).  

Langkah-langkah pengelolaan pengguna dan kelompok 

1. Modul Grafis, klik System | Administration | Users and Groups

• Menambah Pengguna

Untuk  menambah  pengguna  (user)  klik  Add  (sementara  kelompok 
(group)  klik  Manage Groups)  sehingga muncul  autentikasi  password 
admin (gambar 235).  Setelah itu muncul kotak dialog user, isikan nama 
user misalnya igos, klik Ok
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Gambar 234: Tampilan Awal Pengelolaan Users dan 
Groups

Gambar 235: Pengisian password admin 
sebelum dilakukan penambahan pengguna dan 

kelompok

Gambar 236: Menambah user igos

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Pengelolaan Pengguna (User) dan Kelompok (Group)

Setelah  user  igos  terbentuk  (gambar  238),  anda  dapat  mengatur 
beberapa  pengaturan  dengan  cara  klik  Advanced  Settings. 
Pengaturan  yang  dapat  di  atur  meliput  kontak  person,  pengaturan 
kewenangan untuk menjalankan suatu sistem tertentu serta mengatur 
home direktori, shell dan no ID user tersebut.

• Menambah Kelompok (Group)

Untuk  menambah  kelompok  (group)  klik  pada  Manage  Groups, 
kemudian  Klik  Add,  isikan  dengan  nama  kelompok  yang  di  buat 
misalnya  kpde dan silahkan atur daftar  member dari  pengguna pada 
kelompok tersebut. Pengguna dalam satu kelompok yang sama dapat 
berbagi file/direktori secara bersama-sama. 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 197

Gambar 239: Pengaturan privilages user  
igos

Gambar 240: Nomor ID user igos

Gambar 238: User igos  Gambar 237: Kontak Person
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2. Menambah  pengguna  dan  kelompok  dengan  modus  Command  Line 
Interface (CLI) atau modus teks

• login ke root 

ardelindo@ubuntu:~$ sudo su - 
[sudo] password for ardelindo: 
root@ubuntu:~# 

• Menambah user

 root@ubuntu:~# adduser dono 
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Gambar 241: Pengelolaan Kelompok

Gambar 242: Menambah kelompok 
(group) baru

Gambar 243: Nama kelompok (group) yang dibuat yaitu kpde serta 
mengatur member pengguna dari kelompok tersebut

Gambar 244: Kelompok (group) kpde telah 
terbentuk
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Menambhakan pengguna 'dono' ... 
Menambah grup baru `dono' (1001) ... 
Menambahkan pengguna baru 'dono' (1001) dengan grup 'dono' ... 
Membuat direktori home '/home/dono' ... 
Menyalin berkas dari `/etc/skel' ... 
Masukkan sandi lewat UNIX baru: 
Masukkan ulang sandi lewar UNIX baru: 
passwd: kata sandi diperbaharui dengan sukses 
Mengubah informasi pengguna dari dono 
Masukkan nilai baru atau tekan ENTER untuk nilai bawaan 

Nama Lengkap []: Dono Warkop DKI 
Nomor Ruangan []: 
Telepon Kantor []: 
Telepon Rumah []: 
Lain-lain []: 

Apakah keterangan tersebut benar? [y/T] y 

• Melihat User ID

root@ubuntu:~# id ardelindo 
uid=1000(ardelindo) gid=1000(ardelindo) 
kelompok=1000(ardelindo),4(adm),20(dialout),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44
(video),46(plugdev),107(fuse),109(lpadmin),115(admin),124(sambashare) 

root@ubuntu:~# id dono 
uid=1001(dono) gid=1001(dono) kelompok=1001(dono) 

• Mengganti Password User

root@ubuntu:~# passwd dono 
Masukkan sandi lewat UNIX baru: 
Masukkan ulang sandi lewar UNIX baru: 
passwd: kata sandi diperbaharui dengan sukses 

root@ubuntu:~# passwd ardelindo 
Masukkan sandi lewat UNIX baru: 
Masukkan ulang sandi lewar UNIX baru: 
passwd: kata sandi diperbaharui dengan sukses 

• Menghapus User

root@ubuntu:~# userdel uni  (Hapus user uni tanpa dengan home dir)
root@ubuntu:~# userdel -r uni (Hapus user uni dengan home dir)

• Melihat User Login

root@server:~# last 
root     pts/2        192.168.0.2      Mon May  3 13:48 - 14:34  (00:46)    
root     pts/0        192.168.0.2      Mon May  3 12:48   still logged in   

root@server:~# lastlog 
Username         Port     From             Latest 
root            pts/2    192.168.0.2      Sen Mei  3 13:48:02 
daemon                                     **Never logged in** 
bind                                       **Never logged in** 
sshd                                       **Never logged in** 
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ardelindo        tty2                      Sen Apr 26 08:27:51 

• Menambah Group

root@ubuntu:~# groupadd sales (Menambahkan group baru sales) 
root@ubuntu:~# gpasswd -a eri sales (Menambah user eri ke group sales)
Menambahkan pengguna eri ke grup sales 
root@ubuntu:~# gpasswd -a dono sales (Menambah user dono ke group sales)
Menambahkan pengguna dono ke grup sales 

• Memeriksa Anggota Group

root@ubuntu:~# id eri 
uid=1002(eri) gid=1002(eri) kelompok=1002(eri),1003(sales) 
root@ubuntu:~# id dono 
uid=1001(dono) gid=1001(dono) kelompok=1001(dono),1003(sales) 
root@ubuntu:~# cat /etc/group | grep sales 
sales:x:1003:eri,dono 

• Menghapus member dari group

root@ubuntu:~# gpasswd -d dono sales 
Mengeluarkan pengguna dono dari grup sales 
root@ubuntu:~# gpasswd -d eri sales 
Mengeluarkan pengguna eri dari grup sales 
root@ubuntu:~# groupdel sales (Menghapus group sales)

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 200

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Konsep Hak Akses File/Direktori. 

4.11. Konsep Hak Akses File/Direktori. 

Ketika  sebuah  file  atau  direktori  dibuat,  maka  file  /  direktori  tersebut  akan 
kepemilikannya melekat pada user atau grup tertentu. Selain itu pada file tersebut 
juga akan melekat tiga hak akses yang berbeda, yaitu membaca (read), menulis 
(write) dan eksekusi (execute) terhadap pemilik, grup atau user lain. Hak akses 
tersebut dapat diubah oleh root atau user yang memilikinya. 

Hal-hal yang berkaitan dengan hak akses file  tersebut  merupakan kemampuan 
dasar dalam administrasi sistem operasi GNU/Linux. Mekanisme kepemilikan dan 
akses file tersebut sangat penting karena Linux bersifat multiuser, sehingga harus 
ada mekanisme untuk mencegah akses-akses ilegal terhadap file. 

Secara umum pengaturan hak akses atas file / direktori mempunyai prinsip-prinsip 
berikut : Setiap file selalu dimiliki oleh seseorang yang berhak mengatur hak akses 
terhadap   file tersebut :

• Hak Akses terbagi menjadi 3 bagian : baca, tulis, dan eksekusi. 

• Hak akses dapat diberikan terhadap 3 kelompok pemakai, yaitu pemilik file, 
group 

• pemilik file, dan pemakai lainnya. 

4.11.1. Kepemilikan dan Hak Izin Akses

root@ubuntu:~# touch percobaan.txt ← perintah membuat file kosong 
root@ubuntu:~# ls -la percobaan.txt  ← melihat isi file secara lengkap
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-05-04 10:25 percobaan.txt 

4.11.2. Merubah kepemilikan

Chown digunakan untuk mengubah kepemilikan kepemilikan file baik oleh user 
maupun  grup.  Kepemilikan  file  ini  kadang  perlu  dilakukan  dengan  alasan 
keamanan.  Misalnya  file  aplikasi  web  yang  dibuat  oleh  user,  maka 
kepemilikannnya  harus  digantikan  oleh  apache  agar  web  server  bisa 
mempunyai hak yang sempurna. 
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Gambar 245: Kepemilikan dan Hak Izin Akses File/Direktori
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root@ubuntu:~# ls -la percobaan.txt 
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-05-04 10:25 percobaan.txt 
root@ubuntu:~# chown -R ardelindo.sales percobaan.txt 
root@ubuntu:~# ls -la percobaan.txt 
-rw-r--r-- 1 ardelindo sales 0 2010-05-04 10:25 percobaan.txt 

4.11.3. Merubah Hak Izin Akses

Kemudian tanda plus (+) menandakan pemberian hak akses sedangkan tanda 
minus (-) menandakan penghapusan hak akses. Hak Akses ditunjukkan dengan 
susunan kombinasi 3 bit dalam 3 bilangan oktet. 

Selain  menggunakan  mode  yang  umum  dipakai  diatas,  pemberian  atau 
penggantian  hak  akses  dapat  dilakukan  dengan  mode  yang  langsung 
menggunakan  kode-kode  oktal.  Konsep  dasarnya  tetap  sama  hanya  saja 
dengan  mode  ini  akses  tidak  diwakili  dengan  karakter-karakter  yang 
mengidentifikasi hak akses dan pemakainya. 

root@ubuntu:~# ls -la percobaan.txt 
-rw-r--r-- 1 ardelindo sales 0 2010-05-04 10:25 percobaan.txt 
root@ubuntu:~# chmod -R 760 percobaan.txt 
root@ubuntu:~# ls -la percobaan.txt 
-rwxrw---- 1 ardelindo sales 0 2010-05-04 10:25 percobaan.txt 
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Gambar 246: Merubah hak akses dengan kode oktal
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4.12. Pengelolaan Paket

Saat  ini  kita  mengenal  bermacam format  paket  yg  dipelopori  oleh  distro-distro 
besar misalnya *.deb yg dipakai Debian dan variannya *.rpm yg dipakai Red Hat 
dan variannya *.tgz dan masih ada lagi yg dipakai oleh distro-distro lainnya. Dan 
masing-masing distro mengembangkan tools-tools  untuk mengelola paket-paket 
tersebut,  salah  satunya  APT (Advanced  Packaging  Tools)  yang  dikembangkan 
oleh Debian untuk mengelola *.deb dan di porting oleh Conectiva untuk dipakai 
pada *.rpm yang sempat diadopsi oleh beberapa distro.

Untuk menambah atau menghapus aplikasi di Ubuntu, Anda perlu menggunakan 
package  manager.  Ini  adalah  program  untuk  menginstal  dan  meng-uninstall 
perangkat lunak, dan mencari komponen yang dibutuhkan oleh setiap perangkat 
lunak. 

Ada tiga buah manajer paket utama yang dapat Anda gunakan di Ubuntu: 

•    Add/Remove Programs - Cara mudah untuk menginstal dan meng-uninstall 
program. 

•    Synaptic -Pengendali dari perangkat lunak dan komponen sistem tingkat 
lanjut.

•     Apt - Untuk Anda yang lebih suka menggunakan Terminal. 

Aplikasi  diatas tidak dapat  digunakan secara bersamaan. Silakan tutup terlebih 
dahulu dan buka salah satu saja. Anda memerlukan hak akses administratif (user 
root) untuk menggunakan program-program tersebut. 

4.12.1. Add/Remove Program

Dengan  aplikasi  Add/Remove...  dalam  menu  Applications,  Anda  dapat 
menginstal program baru di Ubuntu. Anda juga dapat menghapus program yang 
tidak diinginkan.  Dan diperlukan hak akses administratif  untuk menggunakan 
Add/Remove Programs. 

Jika  Anda  mengetahui  nama program yang  ingin  Anda  instal,  masukkan  ke 
dalam ruas Search. Sebaliknya, silakan pilih katergori perangkat lunak yang ada 
disebelah kiri. Program yang sudah diinstal akan terlihat tanda cek pada bagian 
setelah nama. Uncheck program jika Anda ingin menghapus program itu dari 
komputer. 

Ketika Anda mengeklik Apply atau OK, setiap perangkat lunak baru akan di-
download dari Internet, dan Ubuntu akan melakukan perubahan. Jika Anda tidak 
mengaktifkan  arsip  paket  online,  maka  Anda  akan  ditanyakan  agar 
memasukkan CD Ubuntu untuk menginstal beberapa paket. 
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4.12.2. Synaptic Package Manager 

Synaptic adalah aplikasi manajemen paket tingkat lanjut yang dapat menginstal 
dan  menghapus  setiap  paket  yang  tersedia  untuk  sistem Anda.    Memakai 
antarmuka   berbasis    grafik   seperti application Add/Remove Applications. 
Untuk     meluncurkan    Synaptic,    dari     menu     System | Administration | 
Synaptic Package Manager. Anda memerlukan      hak  akses    administratif 
untuk  menggunakan Synaptic. 

Jika Anda sudah tahu nama paket yang ingin diinstal atau dihapus, klik tombol 
Search,  dan masukkan nama paket.  Anda dapat  juga mencari  paket  melalui 
deskripsi paket tersebut, contoh aplikasi openoffice.org-base berikut ini. Untuk 
menginstal paket, klik kanan mouse pada paket dan pilih Mark for installation. 
Jika berubah pikiran, pilih Unmark. 
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Gambar 247: Instalasi paket openoffice.orgbase (Aplikasi database)

Gambar 248: Openoffice.orgbase 
memerlukan beberapa file yang lain

Gambar 249: Anda dapat membatalkan atau 
melanjutkan instalasi dengan klik Mark

Gambar 250: Proses download dan instalasi  
paket 
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Untuk menghapus paket yang sudah diinstal, pilih Mark for Removal. Jika Anda 
telah selesai,  klik  Apply dan Ubuntu akan melakukan perubahan.  Jika Anda 
tidak ingin membuat perubahan apapun, cukup tutup jendela saja. 

4.12.3. Apt

Cara  lain,  untuk  manajeman  paket,  dapat  digunakan  cara  manual  dengan 
Terminal,  Anda  dapat  menggunakan  apt  (Advanced  Packaging  Tool)  untuk 
menginstal  dan  menghapus  perangkat  lunak.  Anda  memerlukan  hak  akses 
administratif untuk menggunakan apt. 

Untuk beroperasi APT menggunakan sebuah file yang berisi list sumber paket 
dimana paket-paket akan diambil. File ini berlokasi di /etc/apt/sources.list 

Isi file ini biasanya dinamakan repositori dan berformat :

deb http://host/debian distribution section1 section2 section3
deb-src http://host/debian distribution section1 section2 section3

kalimat pertama pada tiap baris  deb atau deb-src mengindikasikan type dari 
arsip apakah berisi paket binary (deb) yang biasa digunakan atau paket source 
(deb-src),  yang berisi  source asli  program plus control  file  (.dsc) dan diff.gz. 
Kalimat kedua menunjukkan lokasi dari sumber paket.

Jika ingin menggunakan cdrom untuk menginstal dan mengupdate paket, lokasi 
dari cdrom harus ditambahkan di sources.list untuk ini dapat dipergunakan “apt-
cdrom add” :

# apt-cdrom add

4.12.4. Mengupdate Daftar Paket

Program packaging  menggunakan  database  khusus  untuk  mengingat  paket-
paket yang sudah terinstall, yang tidak terinstall dan yang bisa diinstall. Program 
apt-get menggunakan database ini untuk mengetahui bagaimana paket diinstall 
oleh user dan mencari  paket-paket tambahan yang dibutuhkan agar program 
dapat bekerja dengan baik. 

Untuk mengupdate database ini gunakan perintah “apt-get update”, perintah ini 
akan mencari daftar arsip yang ditemukan di /etc/apt/sources.list 

Dianjurkan menjalankan perintah ini  secara teratur  agak informasi  paket  dan 
update  yang  tersedia  selalu  diperbarui,  terutama  informasi  update  yang 
berhubungan dengan masalah keamanan system.
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4.12.5. Mencari Paket

Untuk  mencari  suatu  paket  apakah  tersedia  pada  repository  serta  informasi 
lainnya dapat digunakan perintah “apt-cache search” diikuti nama atau deskripsi 
suatu paket.

Contoh :

#apt-cache search gaim

setelah diketahui paket tersedia dapat dilihat informasi lebih detail dengan perintah “apt-cache 
show” diikuti nama paket, contoh :

#apt-cache show gaim

4.12.6. Menginstall Paket

Untuk  menginstall  aplikasi  dapat  dilakukan  dengan  perintah  “apt-get  install 
namapaket”, contoh :

root@server:~# apt-get install mysql-server
root@server:~# apt-get install vim nmap ngrep
root@server:~# dpkg -i google-chrome-1.0.deb
root@server:~# apt-get -f install (Meng install depedensi yang belum terpasang)

Installasi lebih dari satu paket dapat dilakukan dengan satu baris perintah :

#apt-get install paket1 paket2 paket3

Juga dimungkinkan untuk meremove paket dalam satu baris perintah installasi 
hanya dengan menambahkan “-” setelah nama paket yang akan di remove :

root@server:~# apt-get install inkscape dia xfig scribus

untuk reinstall suatu paket dapat dilakukan dengan perintah :

# apt-get –reinstall install namapaket

contoh :
# apt-get --reinstall install gdm

4.12.7. Remove paket 

Untuk  meremove  paket  dapat  dilakukan  dengan  command  “apt-get  remove 
namapaket”. Contoh :

# apt-get remove  nmap
root@server:~# apt-get autoremovc nmap (Menghapus aplikasi tdk beserta konfigurasi)

Seperti terlihat diatas untuk menghapus paket tersebut ternyata harus dihapus 
juga  paket-paket  lainnya.  Perintah  diatas  menghapus  paket,  namun  file-file 
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configurasi paket tersebut masih dibiarkan di system.

Untuk menghapus total paket tersebut dapat dilakukan dengan perintah “apt-get 
–purge remove namapaket”. contoh :

root@server:~#  apt-get  --purge  remove nmap (Menghapus  aplikasi  beserta  konfigurasi)

4.12.8. Upgrade Paket

upgrade paket dapat dilakukan dengan perintah “apt-get upgrade” dapat juga 
ditambahkan opsi  -u sehingga APT menampilkan list  paket-paket  yang akan 
diupgrade.  APT akan  mendownload  versi  terakhir  paket  dan  menginstallnya 
dengan urutan yang benar. Sangat penting untuk menjalankan “apt-get update” 
sebelum menjalankan perintah upgrade.                  

Contoh :

# apt-get -u upgrade

4.12.9. Upgrade rilis distro 

Untuk mengupgrade distro  ke rilis  terbaru  dengan tetap menjaga konfigurasi 
sistem dapat dilakukan dengan perintah “apt-get -u dist-upgrade”

# apt-get -u dist-upgrade

4.12.10. Menghapus file-file yang tidak terpakai

Ketika menginstall  paket APT mengambil paket dari host yang terdapat pada 
/etc/apt/sources.list  dan  menyimpannya  di  repositori  lokal 
(/var/cache/apt/archives/) lalu proses installasi dilanjutkan dari lokal.

Dari  waktu  ke  waktu  repositori  lokal  akan  membengkak  dan  menghabiskan 
ruang harddisk. Untuk menghindari hal ini gunakan perintah “apt-get clean” dan 
“apt-get autoclean”. 

“apt-get clean” akan menghapus semua file pada /var/cache/apt/archives/ dan 
/var/cache/apt/archives/partial/

Sedangkan “apt-get autoclean” secara otomatis hanya menghapus file-file lama 
yang tidak terpakai lagi/telah ada rilis terbaru.

4.12.11. Untuk melihat daftar perintah dan opsi apt: 

apt-get help 

4.12.12. Pencarian Aplikasi yang terpasang

root@server:~# dpkg-query -W | grep vim 
vim 2:7.2.245-2ubuntu2 
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vim-common 2:7.2.245-2ubuntu2 
vim-runtime 2:7.2.245-2ubuntu2 
vim-tiny 2:7.2.245-2ubuntu2 

4.12.13. Pencarian direktori lokasi aplikasi

root@server:~# dpkg -L vim 
/usr/bin/vim.basic 
/usr/share 
/usr/share/lintian 
/usr/share/lintian/overrides 
/usr/share/lintian/overrides/vim 

Modul Pelatihan Migrasi OSS Untuk Level Administrator, update Juli 2010
http://www.igos.or.id, email : info@igos.or.id 
Page 208

mailto:info@igos.or.id
http://www.igos.or.id/


Repository 

4.13. Repository 

Ada  ribuan  program  yang  tersedia  untuk  diinstal  pada  Ubuntu.  Program  ini 
disimpan dalam arsip  perangkat  lunak  (repositories)  dan  tersedia  bebas  untuk 
instalasi melalui Internet. Hal ini mempermudah untuk menginstal program baru 
dalam Linux,  dan  juga  sangat  aman,  karena  setiap  program yang  Anda  instal 
dibangun khusus untuk Ubuntu dan diperiksa sebelum program tersebut diinstal. 
Untuk mengorganisir perangkat lunak, repositori Ubuntu dikelompokkan ke dalam 
empat grup: Main, Restricted, Universe, dan Multiverse. 

Dasar pemikiran yang digunakan untuk menentukan perangkat lunak mana yang 
akan masuk kategori mana adalah berdasarkan dua faktor: 

• Tingkat dukungan dari tim pengembangan perangkat lunak yang tersedia 
untuk suatu program. 

• Apakah  program  tersebut  sudah  memenuhi  Filosofi  Perangkat  Lunak 
Bebas [http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy]. 

• Informasi  lebih  lanjut  mengenai  Repositori  yang  ada  di  situs  Ubuntu 
[http://www.ubuntu.com/ubuntu/components]. 

CD Instal standar Ubuntu memuat beberapa perangkat lunak dari kategori Main 
dan Restricted. Bila sistem Anda terhubung dengan repositori online, akan lebih 
banyak  program  perangkat  lunak  yang  tersedia  untuk  instalasi.  Dengan 
menggunakan alat  manajemen paket  yang sudah terinstal  dalam sistem,  Anda 
dapat mencari, menginstal dan meng-update setiap bagian dari perangkat lunak 
langsung melalui Internet, tanpa membutuhkan CD lagi. 1

4.13.1. Alamat URL Arsip Perangkat Lunak ( repositories)

Anda dapat menentukan daftar alamat url arsip perangkat lunak (repositories), 
selain dari alamat repositories ubuntu.com,  seperti :

• http://dl2.foss-id.web.id    (Telkom Speedy)

• http://kambing.ui.ac.id    (Univesitas Indonesia)

• http://ubuntu.cbn.net.id    (Provider Internet CBN)

• ftp://ftp.itb.ac.id   (Institut Teknologi Bandung)

• http://komo.vlsm.org   (Institut Teknologi Sepuluh November)

1 http://ossc.stikom.edu/img/5.%20Mengelola%20Aplikasi.pdf
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Alamat URL Arsip Perangkat Lunak ( repositories)

Berikut ini beberapa konfigurasi yang berkaitan dengan pengaturan konfigurasi 
Arsip Perangkat Lunak ( repositories)

4.13.2. Konfigurasi Repository

root@server:~# vim /etc/apt/sources.list 
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu karmic main universe multiverse restricted 
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu karmic-updates main universe multiverse restricted 
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu karmic-security main universe multiverse restricted 
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu karmic-proposed main universe multiverse restricted 
deb http://kambing.ui.edu/ubuntu karmic-backports main universe multiverse restricted 

4.13.3. Update List Aplikasi Repository

root@server:~# apt-get update 
Hit http://kambing.ui.edu karmic Release.gpg 
Hit http://kambing.ui.edu karmic/main Translation-id 
Ign http://kambing.ui.edu karmic/universe Translation-id 
Hit http://kambing.ui.edu karmic/multiverse Translation-id 
Ign http://kambing.ui.edu karmic/restricted Translation-id 

4.13.4. Pencarian Aplikasi yang diinginkan

root@server:~# apt-cache search vim 
exuberant-ctags - build tag file indexes of source code definitions 
linuxdoc-tools - convert LinuxDoc SGML source into other formats 
vim - Vi IMproved - enhanced vi editor 
vim-common - Vi IMproved - Common files 
vim-dbg - Vi IMproved - enhanced vi editor (debugging symbols) 
vim-doc - Vi IMproved - HTML documentation 
vim-gnome - Vi IMproved - enhanced vi editor - with GNOME2 GUI 
vim-gui-common - Vi IMproved - Common GUI files 
vim-runtime - Vi IMproved - Runtime files 
vim-tiny - Vi IMproved - enhanced vi editor - compact version 
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4.14. Pengelolaan Pengarsipan

Utilitas compressing, digunakan untuk mengkompres file agar menjadi lebih kecil 
ukurannya. Utilitas yang umum digunakan adalah Tar, zip, bzip dan gzip.

TAR Ball adalah salah satu software yang sering sekali digunakan di Linux. Utilitas 
ini memungkinkan kita melakukan pemaketan ataupun pemekaran paket software. 
Biasanya  paket-paket  software  yang  ada  di  internet  berekstensi  .tar.gz.  Untuk 
melakukan  pemekaran  dari  paket  software  tersebut  kita  dapat  menggunakan 
perintah :  #tar [parameter] <nama_file>.  Sebenarnya file tar.gz dibuat dengan 
menggunakan kombinasi perintah yaitu tar dan gzip. 

Tabel 22  :  Parameter tar

Paremeter Keterangan

X Kepanjangan  dari  extract,  digunakan  untuk  melakukan 
operasi yaitu operasi pemisahan paket software 

C Kepanjangan dari create, untuk mMembuat file arsip

V Kepanjangan  dari  verbose,  digunakan  untuk  menampilkan 
proses dari ekstrak paket software 

F Digunakan agar file hasil ekstrak file tar ball diekstrak  pada 
nama file yang diekstrak 

Z Digunakan  untuk  melakukan  ekstrak  paket  software  yang 
paketkan menggunakan gzip 

Zip merupakan kompresi standar yang juga digunakan dalam sistem operasi lain, 
seperti  DON/Windows. Zip juga  compatible  dengan beberapa aplikasi  kompresi 
lain seperti PKZIP atau Winzip, sehingga file hasil zip dapat dibuka dengan winzip 
dan sebaliknya. 

Gzip  melakukan  kompresi  dengan  menggunakan  enkode  Lempel-Ziv (LZ77). 
Ekstensi  default  file  gzip  adalah  gz  atau  z.  Digabungkan  dengan archive  tool 
seperti tar maka hasil gzip ini biasanya mempunyai ekstensi seperti tar.gz, taz atau 
tgz

4.14.1. Pengarsipan Dengan Modus Grafis

Modus  ini  adalah  yang  paling  mudah, 
pengelolaan  pengarsipan  dengan  modus 
grafis di Ubuntu menggunakan software File 
Roller. 
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Pengarsipan Dengan Modus Grafis

Untuk  membuat  file  arsip, 
anda cukup klik kanan pada 
mouse  pada  file/direktori 
kemudian  pilih  Compress 
(Gambar 252).

Kemudian  isikan  filename 
dan tipe arsip (misalnya .zip). 
Anda juga dapat menentukan 
lokasi  penyimpanan  file 
tersebut (Gambar 253)

Gambar 254 memperlihatkan 
file arsip yang di eksrak 
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Pengarsipan Dengan Modus Teks

4.14.2. Pengarsipan Dengan Modus Teks

Selain grafis modus dengan teks dapat juga dilakukan. Bagi anda yang tidak 
terbiasa dengan modus teks, modus ini dapat mengabaikan, namum tidak ada 
salahnya  jika  ingin  mencoba  dan  mengetahui  cara-cara  manual  dalam 
melakukan pengelolaan pengarsipan. 

4.14.2.1. TAR Ball (TAR GZ)

Membuat file arsip 

  $tar -cf file_baru.tar direktori 

Melihat isi file arsip 

$tar -tf file_arsip.tar 

Mengekstrak file arsip 

$tar -xf file_arsip.tar 

Menambahkan file arsip kedalam file arsip lain 

 $tar -rf file_arsip_yg_ditambah.tar file_arsip_yg_ditambahkan.tar.tar 

atau $tar -rf file_arsip_yg_ditambah.tar file_arsip_yg_ditambahkan.tar.tar 

Membuat file asrip yang terkompress (tar.gz) 

$tar -czvf file_baru.tar.gz file. 

Mengektrak file arsip yang terkompress 

$tar -xzvf file_asrip.tar.gz 

4.14.2.2. Zip 

Membuat file arsip  

 #zip file.zip file.tar 
 adding: file.tar (deflated 2%) 

Untuk melakukan kompresi direktori dan seluruh isinya, maka harus diberikan opsi 

 rekursif (-r). 
 #zip -r data.zip data 

Agar  file  zip nanti  mempunyai  password,  maka dapat  digunakan opsi  password yang diikuti  
dengan passwordnya. 

# zip -r -P pass tes.zip tes2 
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Pengarsipan Dengan Modus Teks

File tes.zip diberi passwd “pass”, sehingga untuk membuka akan diminta passwordnya. 

Mengekstrak file Zip

#unzip tes.zip 

4.14.2.3. Gzip 

Membuat file Gzip

#gzip file1 > file.tgz

File hasil gzip tersebut juga dapat ditambahkan dengan file lain. 

#gzip file2 >>file.tgz 

Mengekstrak file Zip

 #gunzip file.tar.gz 

4.14.3.  Melihat Kapasitas file kompresi

Untuk melihat kapisita file kompresi digunakna perintah :
root@server:~# du -sk /etc/ 
12080   /etc/ (Ukuran asli 12MByte)
root@server:~# ls -la etc.* (Satuan Byte)
-rw-r--r-- 1 root root  1377966 2010-05-06 09:09 etc.tar.bz2 
-rw-r--r-- 1 root root  1507396 2010-05-06 09:09 etc.tar.gz 
-rw-r--r-- 1 root root 11511383 2010-05-06 09:13 etc.zip 
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4.15. Penjadwalan Otomatis

Berdasarkan manualnya cron dijalankan oleh server yang disebut dengan crond, 
jadi  crond  adalah  daemon  yang  menjalankan  cron yang  digunakan  untuk 
menjalankan perintah penjadwalan. Crond bisa dijalankan selayaknya daemon lain 
yaitu melalui perintah, /etc/init.d/crond start 

Crond adalah  aplikasi  yang  digunakan  untuk  mengatur  pekerjaan  dengan 
terjadwal secara otomatis. Misalnya anda melakukan pengarsipan terhadap data-
data yang berada di server pada jam 24:01, tanggal 29 bulan Mei, dan kemudian 
di simpan pada forder tertentu. Untuk menjalankan secara otomatis pada jam yang 
sudah diatur, fungsi crond dapat dipergunakan. 

4.15.1. Format Penulisan Crontab. 

Dalam mengisikan penjadwalan  crontab menggunakan sintak tertentu.  Sintak 
tersebut terdiri dari beberapa field, yaitu :

Tabel 23  :  Format Penulisan File Crond

Parameter Keterangan

Menit Field  pertama adalah menit, dimana menit ini menyatakan menit 
ke  berapa  sebuah  perintah  dijalankan.  Isi  field  yang  diijinkan 
adalah angka menit 1 - 59. 

Jam Field kedua adalah jam, dimana jam ini menyatakan jam berapa 
sebuah  perintah  dijalankan.  Isi  field yang  diijinkan  adalah  jam 
antara 0-23. 

Tanggal Field ketiga  adalah  tanggal  setiap  bulan.  Isi  field yang 
diperbolehkan adalah tanggal antara 1-31 . 

Bulan Field keempat adalah bulan, dimana bulan ini menyatakan bulan 
keberapa  sebuah  perintah  dijalankan.  Isi  field yang  diijinkan 
adalah  bulan  antara  1-12.  Selain  itu field ini  juga  dapat  diisi 
dengan mengambil tiga karakter pertama nama bulan. 

Hari Field kelima adalah hari dalam minggu, flied ini dapat diisi dengan 
angka  0-7  yang  menyatakan  hari   ke  n.  Angka  0  dan  7 
menyatakan  hari  yang  sama,  yaitu  hari  minggu.  Khusus  untuk 
field  hari,  dapat  diisi  juga  dengan  nama  hari  dalam  bahasa 
inggris, tetapi hanya diambil tiga karakter pertama yaitu sun, mon, 
tue, wed, thu, fri dan sat. 

Perintah Bagian  terakhir  adalah  field  untuk  mengisikan  perintah,  pada 
bagian  inilah  semua  perintah-perintah  yang  akan  dijalankan 
diketikan. 
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Format Penulisan Crontab. 

Field tersebut diatas ditulis dari kiri ke kanan, lihat pada tabel berikut 

Tabel 24  :  Contoh penulisan file crond

Menit Jam Tanggal Bulan Hari Perintah

1 0 29 3 * Zip backup.zip data/

Artinya secara otomatis, pada jam 24 lewat 1 menit pada tanggal 29 bulan 3 
akan dilakukan pengarsipan file data/ yang di simpan dengan nama backup.zip. 
Tanda asterik (*) artinya dijalankan setiap saat

Setiap field dalam crond dapat diisi dengan beberapa waktu sekaligus, misalnya 
dengan range atau dengan pemisah koma. Contoh kasus disini adalah ketika 
Anda ingin menjalankan perintah seiap tanggal 1 dan 14, maka anda tidak perlu 
membuat  dua  buah  record  crontab,  tetapi  cukup  satu  record  dengan  dua 
tanggal sekaligus. Untuk itu digunakan tanda pemisah koma (,) . 

4.15.2. Contoh Penggunaan

Berikut ini contoh penggunaan perintah crontab adalah 

• Dijalankan setiap jam 12.00 siang dan jam 12.00 malam 

 0 12,0 * * * tar -czvf data.tar.gz files/ 

• Dijalankan setiap jam setengah satu malam setiap tanggal 15.00 dan 
30 tiap bulan. 

30 0 15,30 * * cat /dev/null > $HOME/tmp 

• Dijalankan setiap jam 9, 10,11,12,13 dan 14.00, setiap hari sabtu. 

0 9-14 * * sat rm $HOME/.bash_history 
0 9-14 * * 6 rm $HOME/.bash_history 

• Dijalankan setiap akhir tahun. 

0 0 31 12 * cp data.tar.gz /mnt/nfs/backup 

Selama diijinkan oleh  administrator  setiap  user  dapat  membuat  penjadwalan 
tersendiri.  Perintah  yang  digunakan  tetap  sama  yaitu  crontab.  Opsi  yang 
digunakan adalah, -e untuk menyunting penjadwalan. 

Contoh berikut, memperlihatkan penulisan penjadwalan secara lengkap :

root@ubuntu:~# crontab -e 
5 1 * * * tar czf /opt/etc.tar.gz /etc 
crontab: installing new crontab 
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4.16. Pengalamatan IP

Dalam TCP/IP di Linux, anda mengenal alamat IP yang terdiri dari 3 kelas :

• Kelas A : mampu mengakomodasi 16.000.000 host dari 126 jaringan 

• Kelas B : mampu mengakomodasi 65.000 host dari 16.000 jaringan 

• Kelas C : mampu mengakomodasi 254 host dari 2.000.000 jaringan   

4.16.1. Kelas A

IP  address  kelas  A terdiri  dari  8  bit  untuk  network  ID  dan  sisanya  24  bit 
digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas A digunakan untuk jaringan 
dengan jumlah host sangat besar. Pada bit pertama berikan angka 0 sampai 
dengan 127.

Karakteristik IP Kelas A

Format : 0NNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH

Bit Pertama : 0

NetworkID : 8 bit

HostID : 24 bit

Bit Pertama : 0 -127

Jumlah : 126 (untuk 0 dan 127  dicadangkan)

Range IP : 1.x.x.x – 126.x.x.x

Jumlah IP : 16.777.214

Misalnya IP address 120.31.45.18 maka 

Network ID = 120

HostID = 31.45.18

Jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 31.45.18 pada jaringan 120

4.16.2. Kelas B

IP  address  kelas  B  terdiri  dari  16  bit  untuk  network  ID  dan  sisanya  16  bit 
digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan 
dengan jumlah host tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama berikan angka 10 
sehingga bit awal IP tersebut mulai dari 128 – 191.

Karakteristik IP Kelas B
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Format : 10NNNNNN..NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH

Bit Pertama : 10

NetworkID : 16 bit

HostID : 16 bit

Bit Pertama : 128 -191

Jumlah : 16.384 

Range IP : 128.1.x.x – 191.155.x.x

Jumlah IP : 65.532

Misalnya IP address 150.70.45.18 maka 

Network ID = 150.70

HostID = 60.56

Jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 60.56 pada jaringan 150.70

4.16.3. Kelas C

IP  address  kelas  C  terdiri  dari  24  bit  untuk  network  ID  dan  sisanya  8  bit 
digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan 
untuk  ukuran  kecil.  Kelas  C  biasanya  digunakan  untuk  jaringan  Local  Area 
Network atau LAN. Pada 3 bit pertama berikan angka 110 sehingga bit awal IP 
tersebut mulai dari 192 – 223.

Karakteristik IP Kelas C

Format : 110NNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH

Bit Pertama : 110

NetworkID : 24 bit

HostID : 8 bit

Bit Pertama : 192 - 223

Jumlah : 16.384 

Range IP : 192.0.0.x.x – 223.255.255.x.x

Jumlah IP : 254 IP

Misalnya IP address 192.168.1.1 maka 

Network ID = 192.168.1

HostID = 1
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Jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 1 pada jaringan 192.168.1

Kelas IP address lainnya adalah D dan E, namum kelas IP D dan E tersebut tidak 
digunakan untuk alokasi IP secara normal namum digunakan untuk IP multicasting 
dan untuk eksperimen
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4.17. Konfigurasi IP Address

Untuk mengetahui dan menetapkan IP address, anda bisa menggunakan perintah 
ifconfig (interface configuration).  

bahcri@bahcri:~$ ifconfig 
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:85:e2:19:3e  
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B) 
          Interrupt:251 Base address:0xa000 
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 
          RX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:5766 (5.7 KB)  TX bytes:5766 (5.7 KB) 

Dengan memberikan ifconfig tanpa atribut apapun maka anda akan memperoleh 
keterangan detail mengenai jaringan anda. Untuk  konfigurasi IP address dengen 
perintah ifconfig diikuti nama interface dan nomor IP, sintaknya adalah #ifconfig 
nama_interface ip_address

     #ifconfig eth0 192.168.1.1 

Untuk  melakukan  konfigurasi  IP Address  di 
grafis  dari  menu  System  |  Preferences  | 
Network  Connections,  klik  Apply untuk 
mengakhiri.  Jika  sudah  selesai,  jalankan 
perintah #ping 192.168.0.34 
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Gambar 256: Pada bagian Wired, Auto eth0, klik Edit
Gambar 255: Pilih Ipv4 Settings, Method Manual dan 

lakukan konfigurasi alamat IP (Contoh menggunakan kelas  
C yaitu 192.168.0.34)
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5. INSTALASI DAN SETTING PRINTER 
Sistem linux sudah mendukung beberapa driver printer. Setting printer dari menu 
System, Administration dan Printing 

Klik  Add  dan  selanjutnya  akan  muncul  tampilan-tampilan  untuk  melakukan 
tahapan instalasi driver printer. Gambar 262, memperlihatkan driver dari linux yang 
tersedia pada linux. Namum bila pada tampilan seperti pada gambar tersebut tidak 
tersedia driver yang dimaksud maka dilakukan instalasi driver secara manual. 

Berikut adalah cara untuk instalasi printer Canon PIXMA IP3500 (Driver ini secara 
default tidak tersedia dalam sistem linux sementara untuk printer canon type yang 
lain prinsipnya sama) pada komputer dengan sistem operasi Linux Ubuntu.  

1. Langkah pertama cari di www.google.com
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Gambar 258: Printer Canon IP3500

Gambar 259: Pencarian driver di internet

Gambar 257: Tampilan Setting Printer
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2. Download driver di alamat

http://support-au.canon.com.au/contents/AU/EN/0100083401.html

http://support-au.canon.com.au/contents/AU/EN/0100083501.html

3. Instalasi driver canon pixma ip3500

root@ubuntu:/home/ardelindo/Downloads# dpkg -i cnijfilter-common_2.80-1_i386.deb 
root@ubuntu:/home/ardelindo/Downloads# dpkg -i cnijfilter-ip3500series_2.80-1_i386.deb 

4. Konfigurasi printer, System --> Administration --> Printer --> New Printer
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Gambar 260: Tampilan Konfigurasi Printer
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5. Pilih Internet Printing Protocol

6. Pilih driver printer yang dimaksud misalnya Canon
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Gambar 261: Pilih tipe koneksi Internet Printing Protocol

Gambar 262: Tipe Driver yang digunakan
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7. Pilih Model  dari  tipe  driver  yang  sesuai,  selanjutnya  klik  Maju  dan 
lakukan pengetesan di akhir konfigurasi 
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Gambar 263: Memilih Model dari Driver Canon IP3500
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6. SAMBA FILESHARING 

6.1. Definisi Filesharing

File server bisa sesederhana pembuatan suatu folder di  desktop client  dan user 
secara individual atau bersama meletakkan file yang bersifat publik di folder ini. 
Kebiasaan  di  Windows yang  tidak  memperhatikan hak tulis  terhadap folder  ini 
menjadikan fitur sharing yang di Windows dibuka secara default dieksploitasi oleh 
penyusup (Virus, Intruder, Spam, Trojan atau Adware) untuk menyebarkan diri ke 
jaringan.  Di  GNU/Linux,  disamping  tidak  secara  default  terbuka,  kemungkinan 
penyusupan  ini  juga  diperkecil  karena  cara  kerja  sistem  operasi  dan  sistem 
security di GNU/Linux berbeda dengan Windows. 

Agar proses sharing bisa diakses oleh lingkungan yang majemuk, perlu dipasang 
beberapa  protokol  pendukung  seperti  nfs,  ntfs-progs/ntfs-3g,  Samba,  fish,  dan 
lain-lain.  Nfs berguna untuk sharing antar Unix.  Ntfsprogs dan ntfs-3g berguna 
agar  Linux  bisa  membaca  dan  menulis  sistem  format  NTFS.  Samba  adalah 
protokol agar Linux bisa mengakses lingkungan Windows. Fish adalah protokol 
jaringan untuk memudahkan  mount folder/partisi yang ada di jaringan. Berbagai 
protokol dan aplikasi yang memungkinkan terminal satu bisa bertukar file dengan 
terminal lain banyak difasilitasi oleh File Manager fi KDE (Konqueror) dan GNOME 
(Nautilus).  Pada  distribusi  GNU/Linux  saat  ini,  protokol  pendukung  biasanya 
diminta  agar  dinstalasi  bila  akses  dari  kedua  File  Manajer  tersebut  tidak 
memungkinkan.

6.2. Samba 

Samba  adalah  implementasi  file-print  sharing  berbasis  Message  Block  (SMB). 
SMB  adalah  protokol  berbasis  broadcast  yang  akan  secara  terus-menerus 
melakukan koneksi ke seluruh subnet yang dilayaninya. Implementasi umum dari 
SMB adalah pada jaringan berbasis Microsoft Windows.

Samba adalah program yang bersifat  open source yang menyediakan layanan 
berbagi  berkas (file  service)  dan berbagi  alat  pencetak (print  service),  resolusi 
nama  NetBIOS,  dan  pengumuman  layanan  (NetBIOS  service 
announcement/browsing).  Sebagai  sebuah  aplikasi  file  server,  Samba 
mengizinkan berkas, alat pencetak, dan beberapa sumber daya lainnya agar dapat 
digunakan  oleh  banyak  pengguna  dalam  keluarga  sistem  operasi UNIX,  dan 
mengizinkan  interoperabilitas  dengan  sistem  operasi Windows.  Samba  dibuat 
berdasarkan protokol Server Message Block (SMB), oleh Andrew Tridgell.

6.3. Instalasi dan Konfigurasi Samba

6.3.1. Instalasi Samba

Instalasi samba dengan perintah apt-get install nama paket, lihat contoh berikut

# aptget install samba sambadoc smbfs
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6.3.2. Konfigurasi Konfigurasi 

File  konfigurasi  samba  adalah  smb.conf,  yang  bisa  tersimpan  di  dalam 
direktori /etc/smb.conf atau di /etc/samba/smb.conf.

Smb.conf terdiri dari 2 bagian:

1. Global 

2. Share definition

Keduanya  ditandai  dengan tanda kurung  seperti  contoh berikut  untuk  global 
parameter [global]

Sedang untuk share definition ditandai dengan nama sharenya seperti berikut  : 
[cdrom], [home], … dsb

6.3.2.1. Pengelolaan Pengguna dan Kelompok Linux

• Menambah pengguna

root@igos:~# useradd -m s1 
root@igos:~# useradd -m s2 
root@igos:~# useradd -m s3 
root@igos:~# useradd -m t1 
root@igos:~# useradd -m t2 
root@igos:~# useradd -m t3
 

• Menambah Kelompok

root@igos:~# groupadd sales
root@igos:~# groupadd training 

• Memasukkan pengguna ke dalam kelompok tertentu

root@igos:~# gpasswd -M s1,s2,s3 sales
root@igos:~# gpasswd -M t1,t2,t3 training 

• Melihat daftar pengguna dalam kelompok

root@igos:~# cat /etc/group | grep admin
sales:x:1001:s1,s2,s3 
root@igos:~# cat /etc/group | grep training 
training:x:1002:t1,t2,t3 

6.3.2.2. Pengelolaan Pengguna Samba

• Memasukan pengguna linux ke dalam samba

root@igos:~# smbpasswd -a s1 
root@igos:~# smbpasswd -a s2 
root@igos:~# smbpasswd -a s3 
root@igos:~# smbpasswd -a t1 
root@igos:~# smbpasswd -a t2 
root@igos:~# smbpasswd -a t3 
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6.3.2.3. Pengelolaan Direktori Filesharing

• Membuat  direktori  yang  dijadikan  sebagai  direktori  kelompok 
Samba

root@igos:~# mkdir /data 
root@igos:~# mkdir /data/sales
root@igos:~# mkdir /data/training 
root@igos:~# chmod -R 777 /data/ 

6.3.2.4. Konfigurasi Samba Filesharing

• Mengedit file konfigurasi samba pada file /etc/samba/smb.conf

root@igos:~# vim /etc/samba/smb.conf

• Memberikan nama workgroup  dan netbios  

[global] 
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of 
   workgroup = RISTEK 
   netbios name = ARDELINDO 

• Mengatur konfigurasi direktori yang di share 

#Pada baris paling akhir ditambahkan
[ADMIN] 
path = /data/sales 
valid users = @sales 
browseable = yes 
writeable = yes 
force group = sales 
force create mode = 0777 
force directory mode = 0777 

[TRAINING] 
path = /data/training 
valid users = @training 
browseable = yes 
writeable = yes 
force group = training 
force create mode = 0777 
force directory mode = 0777 

• Setelah selesai, servis samba di restart 

Restart Samba
root@server:~# /etc/init.d/samba restart 
 * Stopping Samba daemons                                                       [ OK ] 
 * Starting Samba daemons                                                         [ OK ] 
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6.3.3. Akses Samba Filesharing

6.3.3.1. Mengakses Filesharing

Untuk mengakses filesharing dengan samba, buka file browser nautilis (atau 
buka  saja  home  folder) Kemudian  pada  bagian  location  ketikkan  alamat 
smb://ip-address, contoh smb://192.168.0.2

Klik pada direktori yang diinginkan misalnya sales, selanjutnya akan muncul 
username dan password 

6.3.3.2. Mapping Direktori

Anda dapat mengatur mapping direktori filesharing sehingga setiap kali anda 
mengakses  filesharing  pada  komputer  yang  lain,  tidak  perlu  mengetikkan 
smb://ip-address.  Mapping  direktori  komputer  lain,  akan  terlihat  pada  home 
direktori  anda,  walaupun  tidak  terhubung.  Untuk  mengakses  direktori 
filesharing, cukup klik pada direktori tersebut

Langkah-langkah mapping direktori  :

1. Untuk pertama kali, filesharing harus diaktifkan terlebih dahulu. Lihat 
langkah sebelumnya

2. Klik FileSharing yang sedang aktif
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Gambar 264: filesharing dengan samba
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3. Pilih Bookmarks, Add Bookmarks

4. Mapping direktori telah aktif  (lihat lingkaran), sehingga setiap anda 
ingin mengakses filesharing dalam jaringan cukup klik pada mapping 
direktori tersebut (tidak perlu menjalankan smb://ip-address) 
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