MICROSOFT WORD

M

icrosoft Word merupakan salah satu program aplikasi dari Microsoft Office yang
berfungsi sebagai pengolah kata.
Dengan menggunakan aplikasi ini
dimungkinkan untuk membuat naskah-naskah dalam bentuk dokumen seperti
laporan, karya tulis, surat menyurat, proposal dan sebagainya dengan
menggunakan format dan tampilan yang menarik. Selain itu dimungkinkan pula
untuk menyisipkan tabel, gambar, atau grafik pada naskah yang sedang dibuat
dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Microsoft Word.

Membuat File Baru (new)
Membuka File (open)
Layout Halaman (page setup)
Margin

: Batas ukuran halaman

(top, buttom, left, right)

Paper size : Menentukan ukuran kertas (kuarto/letter, folio/legal, A4, dll)
Orientation

: Setting layout kertas
Portrait

: Layout kertas tegak

Landscape : Layout kertas mendatar
Menutup File (close)

M O D U L
1.

2.

I

Buatlah sebuah file baru, atur halaman dengan ketentuan :
a. Ukuran Kertas
: Kuarto/Letter
b. Margin
: Left 4 cm Top 3 cm
Right 3 cm
c. Orientasi
: Portrait
Simpan file tersebut dengan nama TUGAS01-nama_anda

Bottom 3 cm

Pembangunan kawasan transmigrasi dapat diterjemahkan sebagai pembangunan suatu kawasan
budidaya intensif yang ditetapkan untuk menampung perpindahan penduduk secara menetap dalam
jumlah besar dengan susunan fungsi-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pelayanan jasa
pemerintah, sosial dan kegiatan ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya kawasan transmigrasi yang telah dibangun dan
daerah sekitarnya dalam hal ketersediaan infrastruktur serta potensi-potensi andalan yang memiliki
nilai ekonomis di kawasan permukiman transmigrasi maupun daerah sekitarnya perlu dilakukan
studi yang menyeluruh.
Kebijakan pembangunan sektor transmigrasi sebagai salah satu posisi pelaku dan arahan
pembangunan, agar pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat transmigrasi
dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan sebaiknya. Dukungan informasi tentang
kawasan transmigrasi merupakan hal pokok dan strategis. Oleh karena itu diperlukan reformasi
kebijakan sebagai salah satu ‘kunci’ keberhasilan mendukung kinerja transmigrasi.
Pembangunan transmigrasi diupayakan tidak merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
keterkaitan fungsi dengan kawasan lain yang ada disekitarnya.

M O D U L
Pengaturan Huruf

II

(font)

Pengaturan jenis huruf : Arial, Times New Roman, Tahoma, Monotype Corsiva, dll
Font Style : Reguler (biasa), Bold (tebal), Italic (miring), Bold-Italic (miring-tebal)
Font Size (ukuran huruf) : 10pt, 12pt, 14,pt, 16pt, dst. [ukuran normal 12pt]
Underline (garis bawah) : Single, Double, Word Only, Dotted, Dash, dll
Font Color : Warna huruf (hasil cetak hanya berefek pada printer berwarna)
Efek huruf : Strikethrough (Coret), Superscript (X2), Subscript (CO2), dll
Untuk membuat pengaturan huruf dapat dilakukan langkah berikut :
Pilih huruf/teks yang akan diberi format font
Click menu Format, click menu Font, akan tampil kotak dialog font
Lakukan format pada kotak dialog tersebut, lihat perubahannya pada kotak Preview.
Click tombol OK untuk mengakhiri pengaturan format

Simpan dengan nama TUGAS02-nama_anda

Salah satu tantangan besar bagi IPB sekarang ini baik sebagai institusi maupun sebagai individu
yang berkecimpung dalam bidang pertanian, adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan
kualitas hidup melalui pembangunan pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan berwawasan
holistik di tengah badai krisis pada hampir semua sektor kehidupan.

Sikap mandiri perlu pula dimiliki oleh seluruh alumni baik lulusan Strata S0, S1, S2, maupun S3.
Kemandirian itu akan melepaskan diri dari ketergantungan akan ketersediaan lapangan kerja, karena
apabila merujuk pada data ketenagakerjaan maka pertumbuhan tenaga kerja akan mengikuti
formulasi x1n+1 + x2n .
Kemandirian itu pula yang memungkinkan untuk menjembatani kesuksesan dalam meraih
peningkatan kualitas hidup individu, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup
secara kumulatif.

Uraian ini telah dipublikasikan melalui media massa terbitan nasional baik media cetak maupun
elektronik dan telah menjadi sumber berita bagi beberapa acara di stasiun televisi dalam
program acara Talk Show yang mengupas pembangunan sektor pertanian dan pedesaan.

Tabulasi (tabs)
Pemberian tanda tabulasi yang memungkinkan teks mempunyai jarak yang sama pada beberapa baris.
Tanda tabulasi ditempatkan pada ruler horizontal (garis atas). Beberapa Jenis Tabulasi :
Left Tab (  ) : teks yang ditulis diatur rata kiri pada posisi tanda tab
Right Tab (  ) : teks yang ditulis diatur rata kanan pada posisi tanda tab
Center Tab ( ⊥ ) : teks yang ditulis diatur sentris pada posisi tanda tab1
Cara membuat tanda tab adalah dengan meng-click mouse di ruler atas pada posisi yang akan diberikan tanda
tab. Sedangkan untuk memilih jenis tanda tab
adalah dengan meng-click tanda yang terletak pada ujung
kiri ruler atas.

Simpan dengan nama TUGAS03-nama_anda


NIM


Nama Mahasiswa

A04498003

Rubiyanto Ruben Astawa

B01498019

Jaka Sampurna

B01499010


Saldo Rekening
3.000.000,00

⊥
Autodebet
Ya

500.000,00

Tidak

Entin Sunarni

2.500.000,00

Tidak

E02498021

Ima Rusmawati

3.000.000,00

Ya

E03498034

Ujun Sumarna

5.000.000,00

Ya

Simpan dengan nama TUGAS04-nama_anda
Keterangan : Gunakan Line Spacing = 1,5

DAFTAR ISI
I.

PENDAHULUAN ................................................................................................

1

II. RUANG LINGKUP BIOTEKNOLOGI PERIKANAN ......................................

4

III. BIOTEKNOLOGI PERIKANAN ........................................................................

6

3.1.

Manipulasi Hormon Reproduksi ..............................................................

8

3.1.1 Manipulasi Hormon Reproduksi Ikan ............................................. 10
3.1.2 Manipulasi Hormon Reproduksi Udang .......................................... 13
3.1.3 Manipulasi Hormon Kendali Jenis Kelamin ................................... 18
3.2.

Rekayasa Genetik ..................................................................................... 25

IV. PROSPEK BIOTEKNOLOGI AKUAKULTUR ................................................. 30

V. PENUTUP ............................................................................................................ 45

M O D U L

III

Simpan dengan nama TUGAS05-nama_anda
Parameter Kinetika Fermentasi Limbah Cair Pulp Kakao
Suplementasi Nutrisi

Parameter
Kinetika

Tambahan gula pada
medium

µ (mg mg-1 jam-1)

Tanpa tambahan gula (KG0)

0.043 B

0.041 B

0.035 B

15% Kadar gula (KG15)

0.038 A

0.038 A

0.032 A

Tanpa tambahan gula (KG0)

0.016 D

0.015 D

0.013 D

15% Kadar gula (KG15)

0.011 M

0.011 M

0.009 M

Tanpa tambahan gula (KG0)

52.5 K

54.0 K

53.0 K

15% Kadar gula (KG15)

53.0 K

53.5 K

54.0 K

-1

Qs (mg mg jam
1
)

-

Kadar etanol

Cara baris / kolom table menjadi satu :
Block jumlah baris / kolom yang akan dipilih

0 gL-1

Klik Kanan

1 gL-1

Merge Cell

MEMBUKA GRAFIK
Simpan dengan nama TUGAS06-nama_anda
C O N T O H
Grafik Area

Perolehan IPK
80
60
40
20
0
< 2.50

2.50 - 3.00

3.00 - 3.50

Pria

Wanita

> 3.50

Legend

1. Buatlah Grafik Batang (Bar Chart) berdasarkan data berikut ini :
Data Sisa Aktifitas Kitinase diukur pada suhu 55oC
Sample
Sample 1
Sample 2
Sample 3

Enzym F50
100
86
71

Enzym F60
83
82
79

Enzym F80
91
110
120

2 gL-1

2. Buatlah Grafik Lingkaran (Pie Chart) berdasarkan data di bawah ini

Komposisi kimia legum lain dalam setiap 100 g bahan kering
Komposisi

Chasew

Abu

2,74

Lemak

48,27

Protein

18,14

Karbohidrat

30,91

Crude fiber

1,48

Cara membuat DATA GRAFIK :
Insert

Picture

Chart

M O D U L

IV

SHAPE
Microsoft Word menyediakan fasilitas untuk membuat lambang-lambang gambar seperti flowchart, kotak,
lingkaran, block arrows dan lain-lain sehingga dimungkinkan untuk membuat gambar-gambar skema, alur
proses, struktur organisasi dan sebagainya.
Simpan dengan nama TUGAS07-nama_anda
Proses Pembuatan Kecap Air Kelapa

Air
Kelapa

disaring

Tambah na
benzoat

disaring

Tambah gula
merah

Kedelai dan
bumbu

Cairan kental
didinginkan

Masukkan
dalam botol

Dimasak

Kecap air
kelapa

MENYISIPKAN TEXT BOX
Text Box adalah serangkaian text yang ditempatkan pada sebuah kotak yang bisa ditempatkan dimana saja pada
work area dan terpisah dari paragraph. Rangkaian text yang dapat dituliskan pada text box bisa berupa
paragraph, format bulet atau number.

Simpan dengan nama TUGAS08-nama_anda
Alat yang digunakan :

Catatan :
Pembuatan Kecap Air Kelapa sudah pernah

Panci

didemonstrasikan pada pertemuan tahunan

Corong

para peneliti yang tergabung pada Ikatan

Saringan

Peneliti

Pisau

dan

Pengembang

Teknologi

Indonesia.

Botol
Mangkok

MENYISIPKAN CLIP ART
Simpan dengan nama TUGAS09-nama_anda

Keterangan : Buat 5 gambar yang ada di Clip Art

MENYISIPKAN WORD ART
Yang dimaksud dengan WordArt adalah teks berbentuk artistik dengan berbagai bentuk dan ukurannya pun bisa
disesuaikan kebutuhan

M O D U L

V

PENEMPATAN POSISI OBJECT
Posisi Object (Shape, WordArt, Gambar, Text Box, Clip Art) dapat ditempatkan pada naskah dengan beberapa
pengaturan, antara lain :
•

Bring to front (object ditempatkan pada posisi paling depan)

•

Send to back (object ditempatkan pada posisi paling belakang)

•

Bring to forward (object ditempatkan satu posisi ke depan dari posisi semula)

•

Send backward (object ditempatkan satu posisi ke belakang dari posisi semula)

•

Bring in front of text (object ditempatkan didepan text)

•

Send behind text (object ditempatkan di belakang text)

Langkah menempatkan object
•

Right Click (tekan tombol kanan mouse) pada object yang dimaksud

•

Selanjutnya pada popup menu pilih Order

•

Click pada pilihan posisi yang diinginkan

Buatlah naskah berikut ini

Kuman adalah mahluk yang sangat kecil, yang tidak akan nampak dengan
mata telanjang. Bahasa ilmiahnya sering disebut dengan mikroorganisme
yang berarti mahluk hidup yang kecil. Yang
termasuk

Menjaga kebersihan
cara yang efektif
menghindari kuman
bersarang dan
menyerang
mikroorganisme, bisa berupa bakteri, kapang, jamur dan sebangsanya.
Masing-masing memiliki habitat hidup tersendiri, tergantung spesifikasinya.
Ada yang hidup di udara, kotoran, bahkan bisa menempel pada benda apa
saja termasuk makanan dan tubuh kita.

