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PENDAHULUAN 

OPEN OFFICE 

 

Microsoft Office Visio. Program ini bersifat open source (terbuka untuk 

umum) gratis dan dapat disebarluaskan secara bebas bukan untuk tujuan komersil.   

Open Office Draw berfungsi untuk membuat diagram, atau objek gambar lainnya 
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Saat pertama kali program dijalankan, Anda akan diminta untuk mengikuti 

beberapa langkah sebagai berikut: 
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BAB 1 

Ruang Kerja 

Ruang kerja open office terletak dibagian tengah, merupakan area untuk 

menempatkan objek gambar. Tampilan ruang kerja dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

Pada area kerja ini terdapat ruler atau penggaris yang akan memudahkan 

kita untuk menentukan seberapa besar dan letak  object yang akan kita gambar. 

Gerakan pada mouse di tempat kerja terlihat pada penggaris untuk membantu 

menentukan posisi objek secara tepat.  

Ruler dapat ditampilkan maupun disembunyikan sesuai dengan kebutuhan 

kita. Untuk menampilkan atau menyembunyikan melalui menu View>Ruler 

Toolbar Toolbar yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: toolbar standar, object 

dan main toolbar. Pada bagian toolbar terdapat tombol-tombol yang bisa kita pilih 

untuk menyimpan, mengkopi, dll. Toolbar dapat ditampilkan maupun 

disembunyikan sesuai dengan keinginan kita, secara umum toolbar sudah 

ditampilkan.  
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Untuk menampilkan tombol baru atau menyembunyikan tombol yang ada 

di toolbar dengan mengklik View> Toolbars. Setelah itu kita tinggal memberikan 

tanda centang pada menu yang akan ditampilkan maupun disembunyikan. Pada 

toolbar juga terdapat tombol yang ditandai dengan panah kecil di atas kanan 

tombol.  

Panah menandakan tombol ini mempunyai fungsi tambahan. Jika Anda 

klik klik kiri dan tahan, tombol akan mengeluarkan fungsi tambahan. Toolbar 

standard berisi tombol standar seperti save, copy, cut, paste, print, dll. Tampilan 

toolbar standar seperti pada gambar berikut. 

 

Object 

 

Object Bar merupakan toolbar yang berfungsi jika kita ingin memberikan 

tampilan yang berbeda atau memodifikasi objek gambar. Tombol yang tersedia 

pada object bar antara lain style and formatting, line, arrow style, line style, line 

color, area style, dll. Tampilan object gambar seperti pada gambar berikut. 

 

Main toolbar 

Main toolbar atau toolbar utama merupakan bagian paling penting. Pada 

toolbar utama terdapat semua keperluan fungsi untuk menggambar sesuai dengan 

bentuk yang diinginkan. Tampilan main toolbar seperti pada gambar berikut. 
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Bentuk-bentuk Dasar 

Kotak 

Untuk menggambar kotak gunakan tombol rectangle yang terdapat pada 

main toolbar. Klik rectangle pada toolbar kemudian klik dan drag pada area kerja. 

Untuk mendapatkan bentuk bujur sangkar klik dan tahan tombol shift pada 

keyboard kemudian drag pada area kerja. 

 

Lingkaran 

 

Untuk menggambar elipse atau lingkaran, gunakan tombol Ellipse dari 

main toolbar. Klik ellipse pada toolbar kemudian klik dan drag pada area kerja. 

Untuk mendapatkan bentuk lingkaran klik dan tahan tombol shift pada keyboard 

kemudian drag pada area kerja. 

 

 

Text 

Jika Anda meng-klik tombol text kemudian menempatkannya pada area 

kerja, teks akan tertulis pada titik tersebut. Jika Anda klik pada objek, teks akan 

tertulis pada titik tengah objek dan tetap berada dalam objek, dan batas dari objek 

akan menjadi frame teks. Ketika Anda selesai menuliskan teks, klik dalam frame. 

Teks dapat diedit dengan cara double klik pada text tersebut. A 

nda juga bisa merubah style dari semua atau sebagian karakter yang Anda 

masukkan. Frame teks juga dapat dimanipulasi seperti objek lainnya. Anda bisa 

mewarnainya dengan warna, bayangan, dll.  

Anda juga bisa merotasi frame dan menuliskan teks pada sembarang sudut. 
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Konektor 

Konektor adalah sejenis kurva, yang sisinya dihubungkan pada objek lain, 

dan tetap meskipun objeknya dihapus. Konektor mengikuti bentuk dan letak dari 

objek. Konektor berguna untuk membuat bagan organisasi. Anda bisa mengatur 

ulang blok bagan Anda sambil tetap mempertahankan hubungan diantaranya. 
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BAB II 

OpenOffice Impress 

1.1 Pengertian 

OpenOffice Impress adalah paket OpenOffice yang bermanfaat untuk 

membuat presentasi. Perangkat lunak ini gratis dan dapat dikopi. Fitur yang 

terdapat di dalamnya mirip dengan Microsoft Office Power Point. Anda dapat 

memasukkan gambar, animasi, teks, dan tabel. Menjalankan OpenOffice Impress 

Cara menjalankan OpenOffice Impress sangat mudah. Setelah perangkat lunak ini 

diinstall ke dalam komputer anda, selanjutnya tekan Start > All Programs > 

OpenOffice.org 2.3  > OpenOffice.org Impress. Kemudian akan muncul 

tampilan awal seperti pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Jendela Presentation Wizard. 

 

Jika anda ingin membuat presentasi tanpa desain warna, pilihlah Empty 

presentation. Pada panduan ini kita akan membuat resentasi disertai dengan desain 
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warna, sehingga yang pilih adalah From template kemudian pilih desain yang 

sederhana, dan tekan Create hasilnya tampak seperti gambar 2. 

 

Gambar 2. Tampilan OpenOffice Impress. 

 

Tips: Pemilihan warna untuk presentasi baiknya tidak lebih dari 3 macam 

warna. Warna yang enak dipandang adalah latar warna biru dengan teks warna 

putih. Atau sebaliknya, teks berwarna gelap latarnya agak cerah seperti pada 

gambar 2. Membuat Halaman Judul dan Isi Presentasi Halaman judul dibuat di 

bagian awal slide presentasi, sedangkan halaman-halaman isi di bagian 

berikutnya. Slide 1 pada gambar 2 ditetapkan sebagai halaman judul.  

Kemudian halaman isi dibuat dengan menambahkan slide baru setelah 

slide 1. Cara menambahkan slide yaitu tekan Insert > Slide, slide baru akan 

muncul setelah slide 1. Anda dapat melihat bahwa sekarang layout halaman judul 

masih sama dengan layout halaman isi. Untuk mengubah layout halaman judul, 

pada bagian Tasks pane pilih layout Title Slide 
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1.2 Memasukkan Teks dan Gambar 

Teks mudah dimasukkan ke dalam OpenOffice. Anda hanya cukup 

menekan teks yang ada pada kotak tulisan dan judul. Untuk memasukkan gambar 

tekan Insert > Picture > From File, kemudian pilih file gambar yang akan 

dimasukkan, terakhir tekan Open. 

 

Gambar 4. Jendela memasukkan gambar 
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1.3 Memasukkan Video dan Suara 

Penyajian presentasi anda, mungkin anda membutuhan video  atau suara 

sebagai bukti data kualitatif anda. File-file tersebut dapat dimasukkan ke dalam 

OpenOffice. Cara untuk memasukkan presentasi adalah tekan Insert > Movie 

and Sound. Kemudian pilih suara atau video, tekan Open. File suara atau video 

akan muncul ketika anda menjalankan slide. 
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1.4 Mengubah Ukuran Gambar 

Setelah anda memasukkan gambar, terkadang ukuran gambar terlalu kecil 

atau terlalu besar. Untuk mengubah ukuran gambar sangatlah mudah. Caranya 

adalah klik gambar, kemudian pada bagian sisi-sisi atau sudut gambar ubahlah 

ukurannya dengan klik kiri tahan kemudian ubah sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan. 

 

Gambar 6. Mengubah gambar. 



18 
 

 

1.5 Mengubah Jenis dan Ukuran Font  

Untuk mengubah jenis dan ukuran font caranya adalah pilihlah tulisan 

yang ingin anda ubah. Kemudian pada bagian tools bar atas, pilih jenis dan ukuran 

font. 

 

 

Gambar 7. Tools bar jenis dan ukuran font 

1.6 Summary Slide 

Summary Slide adalah fasilitas yang bermanfaat untuk merangkum slide 

presentasi anda secara otomatis. Cara untuk membuat summary slide adalah 

sebagai berikut:  

1. Pada jendela Slides (sebelah kiri), pilih slide yang akan anda ringkas, 

dimulai dari slide 1. 

2. Cara memilih slide, klik slide 1 kemudian tekan Ctrl dan pilih slide 2. 

Demikian seterusnya. 

3. Pada tombol Insert, pilih Summary slide. 

4. Hasil summary akan muncul pada slide terakhir. Link Halaman dan File 

Link pada slide presentasi anda dapat memudahkan anda untuk 

mengatur presentasi anda. Link yang umum digunakan adalah link 

halaman dan link file. Link halaman berguna untuk masuk ke halaman 

lain pada file presentasi yang sama. Link file berguna untuk membuka 

file lain yang dibutuhkan saat  presentasi.  

Cara untuk membuat link adalah sebagai berikut: 

1. Tekan Insert > Hyperlink, kemudian akan muncul 
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jendela hyperlink. 

 

Gambar 8. Jendela Hyperlink 

2. Pilih jenis hyperlink Document. 

3. Untuk link file, pilih file pada bagian Document Path (tekan tombol sebelah 

kanan kotak Path). 

4. Untuk link halaman slide, pilih halaman slide pada bagian Target in document 

(tekan tombol sebelah kanan kotak Target. 

Slide Show 

Slide show adalah menampilkan hasil presentasi anda dengan layar penuh.  

Cara menampilkan slide show adalah sebagai berikut tekan Slide Show > 

Slide Show (F5). Memberi Catatan Pada Slide Catatan pada slide bermanfaat 

untuk mengingat kembali uraianuraian setiap point. Cara untuk memberi catatan 

adalah anda menekan tombol notes yang ada di sebelah kanan Normal. 

Kemudian, tulis catatan pada kotak di bawah tampilan slide, seperti pada gambar 

di bawah ini. 
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Gambar 9. Memasukkan catatan 

Mencetak File Presentasi 

Untuk mencetak (Print) file presentasi anda, caranya tekan File > Print.  
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BAB III 

OPEN OFFICE CALC 

 

Apakah Calc? Calc adalah komponen spreadsheet OpenOffic.org (OOo). 

Anda dapat memasukkan data, biasanya data numerik, pada spreadsheet dan 

kemudian memanipulasi data ini untuk menghasilkan hasil tertentu.  

Alternatifnya Anda dapat memasukkan data dan kemudian menggunakan 

Calc pada kepentingan ‘What If...’ dengan mengubah beberapa data dan 

mengobservasi hasil tanpa mengetik ulang keseluruhan workbook (lembar kerja) 

atau sheet. Keuntungan utama dari spreadsheet elektronik adalah data sangat 

mudah untuk diganti. Jika fungsi dan formula benar telah digunakan, program 

akan menerapkan perubahan ini secara otomatis. 

 Menjalankan OpenOffice.org Calc memiliki fungsi yang mirip dengan 

MS Excel. Untuk menjalankan program ini, caranya tekan Start > All Programs 

> OpenOffice.org 2.3 > OpenOffice.org Calc, kemudian akan  muncul tampilan 

seperti Gambar 10. Bagian-bagian penting yang perlu diperhatikan pada Calc 

adalah Title Bar, Menu Bar, Tool Bar, dan Formula Bar. Title Bar berisi judul file 

Calc yang sedang dibuka. Pada Gambar 10, karena file belum disimpan maka 

judul yang ada adalah Untitled1 (belum ada judul). 
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Gambar 10. Jendela kerja OpenOffice.org Calc 

Menu Bar ada di bawah Title Bar. Menu bar berisi tomboltombol yaitu 

File, Edit, View, Insert, dsb. Tool bar berisi tombol yang disertai dengan icon. 

Letak Tool Bar ada di bawah Menu Bar. Satu bagian lagi yang penting dalam Calc 

adalah Formula Bar. Formula Bar tampak seperti pada Gambar 11. Bagian paling 

kiri adalah Name Box. Bagian ini berisi nama kolom dan nomor baris. Sebagai 

contoh pada Gambar 11 Name Box berisi tulisan D7. Maksudnya adalah kolom D 

dan baris ke 7.  

 

Gambar 11. Bagian Formula Bar 

 

Bagian kanan dari Name Box adalah Function Wizard, tombol Sum, dan 

tombol       Function. Mengklik tombol Function Wizard membuka kotak dialog 

dimana Anda dapat mencari melalui daftar fungsi yang tersedia.  Ini dapat 

menjadi sangat berguna, karena ini juga menunjukkan bagaimana suatu fungsi 

diformat. Tombol Sum memasukkan formula ke sel yang sekarang yang 

menjumlah nilai dari sel diatasnya, atau kirinya jika tidak ada nomor diatasnya 

pada sel yang sekarang.  



23 
 

Tombol Function memasukkan tanda sama dengan ke sel terpilih dan 

Input Line, oleh sebab itu sel siap untuk menerima formula. Ketika Anda 

memasukkan data baru yang telah mengandung sesuatu, tombol Sum dan 

Function berubah menjadi tombol Cancel dan Accept . Shortcut Navigasi Calc 

memiliki shortcut untuk memudahkan penggunaan Calc. Shortcut yang umum 

digunakan terdapat pada Tabel 1. Tabel 1. Shortcut menggunakan Keyboard. 

2.1 Kombinasi Tombol Keterangan 

→ Satu sel ke kanan 

↑ Naik satu sel 

↓ Turun satu sel 

Control+→ Kolom terakhir yang mengandung 

data pada baris itu atau Kolom IV 

Control+← Kolom pertama yang mengandung 

data pada baris itu atau Kolom A 

Control+↑ Kolom pertamayang mengandung 

data pada kolom itu atau Baris 1 

Control+↓ Ke baris terakhir yang mengandung 

data pada kolom itu atau Baris 32000 

Control+Home Ke Sel A1 

Control+End Ke bagian pojok kanan bawah dari wilayah kotak yang mengandung 

data 

Alt+PageDown Satu layar ke kanan (jika mungkin) 

Alt+PageUp Satu layar ke kiri (jika mungkin) 

Control+PageDown Satu sheet ke kanan (pada Tab Sheet) 

Control+PageUp Satu sheet ke kiri (pada Tab Sheet) 

Tab Ke sel sebelah kanan 
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Shift+Tab Ke sel sebelah kiri 

Enter Turun satu sel 

Shift+Enter Naik satu sel 

2.2 Pembobotan 

Calc dapat mengoperasikan fungsi matematis. Fungsi yang sederhana 

adalah perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Contoh 

pengoperasian fungsi matematis sederhana ini adalah pembobota 

 

Contoh 

Pembobotan yang sering digunakan adalah penilaian indeks  prestasi 

komulatif. Penilaian ini menggunakan pembobotn pada nilai. Bobot tertinggi 

adalah 4 pada nilai A, sedangkan bobot terendah adalah 0 pada nilai E. Misalkan 

mahasiswa Y memiliki nilai semester I yaitu: 

Nama Mata Kuliah SKS Nilai 

Kebijakan Kesehatan 2 C 

Epidemiologi 2 B 

Pengelolaan Sampah 3 A 

Sanitasi Tempat-Tempat 

Umum 

3 D 

Bobot nilai A adalah 4, bobot nilai B adalah 3, bobot nilai C 

adalah 2, dan bobot nilai D adalah 1. Dapat dihitung nilai Indeks 

Prestasi mahasiswa Y menggunakan Calc. Caranya buatlah data 

pada Calc seperti pada. 
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Gambar 12. Daftar nilai untuk pembobotan 

 

Kemudian letakkan kotak di bawah Jumlah Bobot. Kemudian pada kotak 

formula ketikkan persamaan =D2*B2 dan tekan Enter. Maksud dari persamaan 

ini adalah mengalikan nilai bobot dengan nilai SKS. D2 adalah lokasi nilai bobot 

untuk mata kuliah Kebijakan Kesehatan, sedangkan B2 adalah nilai SKS untuk 

mata kuliah Kebijakan Kesehatan. Langkah selanjutnya adalah menarik ujung tepi 

kanan bawah pada kotak jumlah bobot. Sehingga hasil yang diperoleh: 

 

Gambar 13. 

 

Jumlah bobot tiap mata kuliah 

Langkah selanjutnya adalah menghitung total SKS. Caranya tekan tombol 

Sum (pada Formula Bar), kemudian pilih seluruh kotak nilai SKS. Jika mengikuti 

contoh di atas, total SKS juga dapat dihitung dengan persamaan =SUM(B2:B5). 

Selanjutnya kita menghitung total bobot.  

Caranya sama seperti menghitung total SKS. Jika mengikuti contoh di 

atas, total bobot dapat dihitung dengan persamaan =SUM(E2:E5). Hasilnya akan 

tampak seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 14. Menghitung total SKS dan bobot 

 

Terakhir adalah menghitung Indeks Prestasi. Indeks Prestasi  adalah 

pembagian antara total bobot dengan total SKS. Berdasarkan Gambar 5 maka 

Indeks Presentasi dapat dihitung dengan persamaan =B8/B7. Pendahuluan Open 

WorkBench (selanjutnya disingkat WorkBench) adalah alat bantu untuk 

memudahkan manajemen proyek. Software ini bersifat open source dan dapat 

secara bebas Anda gunakan dan sebarluaskan. 

2.3 Cara Instalasi 

Untuk menginstall WorkBench, setidaknya Anda harus  menyiapkan dua 

paket installer, yakni installer WorkBench dan installer Java Runtime Engine versi 

1.3.1 atau setelahnya. Installer WorkBench dapat di download melalui alamat 

situs www.openworkbench.org, sedangkan Java Runtime Engine dapat di 

download melalui alamat situs http://www.java.com. 
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BAB IV 

OPEN OFFICE WORKBENCH 

3.1 Workbench Features 

WorkBench telah dilengkapi dengan berbagai menu untuk menangani 

aspek-aspek manajemen proyek. Secara umum, kebutuhan inti manajemen proyek 

ialah (1) project planning  untuk penjadwalan dengan Gantt Chart, dan (2) project 

tracking untuk perekaman task secara periodik dan perekaman actual hours serta 

estimated hours. Fitur project planning yang tersedia dalam aplikasi Workbench 

ialah gantt chart project, task definition, task dependencies, resource assignment, 

calender tailoring, dan setting baselines; sedangkan fitur project tracking ialah 

recording task estimates, recording task actuals, dan recording task percentage 

complete.  

Project Planning New Project Task Definition Gantt chart pada 

WorkBench didefinisikan sebagai suatu deretan phase dan task. WorkBench 

memberikan atribute “task” bagi setiap nama task secara default. Dalam kasus 

ketika nama task merupakan project phase, maka atribut harus diubah menjadi 

“phase.” Cara mengubah task menjadi phase adalah sebagai berikut. 

1. Highlight dan double click baris dari task name tertentu 

2. Pada kotak dialog Task Properties pilih General > Type > Phase. Durasi untuk 

setiap task name secara default di atur untuk 1 hari. Anda dapat mengubah nilai 

default ini sesuai kebutuhan. 
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Gambar 15. Tampilan Phase dan Task dalam Gantt Chart 

3.2 Task Dependencies 

Task dependecies dimaksudkan untuk mengatur alur pekerjaan. Sebagai 

contoh, persiapan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan. Dalam contoh 

ini, persiapan merupakan predecessor dari kegiatan dan kegiatan merupakan 

successor dari persiapan. Pengaturan task dependencies adalah sebagai berikut. 

1. Klik kiri dan drag pada task bar predecessor 

2. Drop pada task bar successor 

3. Ulangi untuk semua dependant tasks 

4. Inter-connecting dependency lines akan secara otomatis tergambar antara 

dependent tasks Task dependecies juga dapat diatur lewat Task Properties. 

Caranya, dari Task Properties pilih Tab Dependencies. Disini Anda dapat 

memilih Task yang akan dijadikan predecessor atau successor. 

3.3 Autoschedule 

Salah satu keuntungan dari menggunakan Task Dependecies ialah Anda 

dapat secara otomatis mengatur rentang waktu pelaksanaan keseluruhan task. Di 

sini Anda tinggal menentukan  durasi untuk setiap task, lalu atur task dependecies-
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nya dan gunakan fasilitas autoschedule. Tombol autoschedule berada pada deretan 

toolbar. 

 

Gambar 16. Tombol Autoschedule. 

 

Setelah Anda mengaktifkan fasilitas autoschedule maka task bar akan 

berubah warna. Task bar yang berwarna merah menunjukkan critical path.  

 

Gambar 17. Tampilan Critical Path pada Gantt Chart. 

3.4 Resource Assignment 

Sebelum menangani resource dari sebuah proyek, Kita perlu 

menambahkan kolom baru di Gantt Chart. Cara menambahkan  kolom baru ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Klik kanan pada ikon Ganti Chart, lalu pilihEdit. 

2. Sisipkan kolom setelah Task Finish. Caranya dengan klik kanan pada kolom 

Tim, lalu pilih Insert. 

3. Lanjutkan dengan membuka folder Resource Tab, pilih Resource 

Information, lalu Description. 

4. Drag field Name pada Description dan drop di kolom baru setelah task Finish. 
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Gambar 18. View Definition - Gantt Chart 

 

Langkah Anda selanjutnya ialah menuliskan setiap resource yang 

diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Resource ini dapat berupa orang maupun 

barang. Untuk orang gunakan tipe labor dan untuk barang gunakan tipe material. 

Pengaturan tipe ini terdapat dalam kotak dialog Resource Properties. Cara                    

mengaktifkan Resource Properties ialah dengan mengklik sebanyak dua kali pada 

resource yang Anda maksudkan. Gambar 19. 
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Gambar 19. Resources list. 

3.5 Calender Tailoring 

Pengaturan kalender dapat dilakukan untuk menempatkan hari libur 

umum, maupun cuti tahunan pegawai. Durasi untuk setiap task dan alokasi 

resource-nya secara otomatis menyesuaikan dengan seluruh hari tidak kerja. 

Pengaturan kalender dapat dilakukan melalui menu Tools, lalu pilih Calendar. 
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Gambar 20. Pengaturan Calendar. 

3.6 Recording Task Actuals 

WorkBench memulai dan menjalankan tiga atribut task yang secara 

periodik diperbaharui. Task status dapat dipilih dari menu pull down. Caranya 

adalah sebagai berikut. 

1. Highlight dan double click baris task name tertentu 

2. Pilih Tab General 

3. Pada menu pull down untuk Status pilih Not started, Started, atau Completed 

4. Warna task bar dan task name akan berubah untuk  merefleksikan status task, 

yakni merah/biru untuk Not Started, ungu untuk Started, dan abu-abu untuk 
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Progress completed Task actuals – Waktu sebenarnya yang telah digunakan 

untuk menyelesaikan suatu task. 

1. Highlight dan double click baris task name tertentu 

2. Pilih Tab Resource 

3. Pada kolom Actual masukkan waktu yang telah dialokasikan dalam 

menyelesaikan suatu task 

4. Estimate attribute secara otomatis menyesuaikan dengan Actual update Task 

Estimated – Perkiraan waktu yang dubutuhkan untuk menyelesaikan suatu 

task. 

1. Highlight dan double click baris task name tertentu 

2. Pilih Tab Resource 

3. Pada kolom Estimate masukkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu task 

 

Catatan: 

1. Estimate + Actual = Duration 

2. Task yang berwarna kuning gelap berarti dalam keadaan kekurangan resource 

atau waktu yang diberikan tidak mencukupi. 

 

 

Gambar 22. Recording Task Actual. 
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Anda dapat menjadwalkan kembali Gant Chart dengan menekan tombol 

autoschedule. Gantt Chart akan dikalkulasi ulang berdasarkan estimasi baru. 
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PROFIL 

1 

NAMA   : Dini Dewi Apriliani 

NRP   : 3310131 

KELAS   : 1Mi-3 

JURUSAN  : Manajemen Informatika 

ALAMAT   : Jl. Puricipageran Indah 1 Blok A 202 

AGAMA   : Islam 

HOBI   : Nonton 

STATUS   : MAHASISWA 

TELEPON/HP  : 022-92427916 

E-MAIL   : dapriliadewi@yahoo.com 

FOTO   :   
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PROFIL 

2 

NAMA   : Djamilah 

NRP   : 3310011 

KELAS   : 1Mi-3 

JURUSAN  : Manajemen Informatika 

ALAMAT   : Jl. Cendana 1 Blok E2 No 17 Ciparay 

AGAMA   : Islam 

HOBI   : Nonton dan membaca novel 

STATUS   : MAHASISWA 

TELEPON/HP  : 085294352586 

E-MAIL   : DjamilahHardjadinata@gmail.com 

FOTO   :   
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PROFIL 

3 

NAMA   : Ghina Dita Syafitri 

NRP   : 3310119 

KELAS   : 1Mi-3 

JURUSAN  : Manajemen Informatika 

ALAMAT   : Jl. Manisi babakan dangdeur Rt/Rw 04 24 Cibiru 

AGAMA   : Islam 

HOBI    : Main Band 

STATUS   : MAHASISWA 

TELEPON/HP  : 085722580864 

E-MAIL   : - 

FOTO   :   
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PROFIL 

4 

NAMA   : Ririn Oktriyani 

NRP   : 3310001 

KELAS   : 1Mi-3 

JURUSAN  : Manajemen Informatika 

ALAMAT   : Jl. Rengasdengklok 1 No 26 Antapani 

AGAMA   : Islam 

HOBI    : Nonton dan Membaca Komik 

STATUS   : MAHASISWA 

TELEPON/HP  : 085722068605 

E-MAIL   : ririnoktriani@ymail.com 

FOTO   :                
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PROFIL 

5 

NAMA   : Riski Swandari 

NRP   : 3310150 

KELAS   : 1Mi-3 

JURUSAN  : Manajemen Informatika 

ALAMAT   : Jl. Bojongsoang Rw01/Rt05 

AGAMA   : Islam 

HOBI    : Nonton 

STATUS   : MAHASISWA 

TELEPON/HP  : 08986900513 

E-MAIL   : riski.swan@gmail.com 

FOTO   :   
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PROFIL 

6 

NAMA   : Wulandavia Andella Putri 

NRP   : 3310218 

KELAS   : 1Mi-3 

JURUSAN  : Manajemen Informatika 

ALAMAT   : Jl. Banjaran 

AGAMA   : Islam 

HOBI    : Membaca Al-Quran 

STATUS   : MAHASISWA 

TELEPON/HP  : 087823220001 

E-MAIL   : - 

Foto   : - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


