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EEddii ttoorriiaall
Temukan apa itu LibreOffice, apa saja kelebihannya dibandingkan

aplikasi perkantoran lain

SSccrreeeennsshhoooott
Masih penasaran dengan LibreOffice? Lihat saja tampilan layarnya

disini.

CCooppyy && PPaassttee
Artikel menarik mengapa LibreOffice dibentuk. Diambil dari kolom

informatika di detikinet.com.

IInnssttaallaassii
Instalasi LibreOffice di Ubuntu, baik dengan menggunakan PPA

maupun tidak.

TTiippss
Bagaimana menghilangkan password pada fi le OpenDocument

Spreadsheet (ODS)

LLiinnkk
Kumpulan l ink yang berguna bila anda mengalami kesulitan dengan

LibreOffice

B eberapa waktu lalu saya sempat

mampir ke toko buku, dan seperti

biasa menjalan ritual jalan-jalan ke

bagian buku komputer. Lalu saya

mampir ke bagian majalah. Saya kok

jadi terenyuh melihat banyak sekali

buku dan majalah komputer, tapi tidak

ada majalah Linux. Nah, seperti kita

tahu, majalah Linux di Indonesia hanya

ada 1 buah, yaitu InfoLinux. Saya

bukannya memandang rendah

InfoLinux, apa yang mas Rusmanto

dan kawan-kawan InfoLinux kerjakan

sangatlah bagus, dan saya termasuk

pelanggan setia mereka. : )

T api seandainya ada majalah lain

yang bisa merambah segmen

"newbie" di Linux. Lalu muncul ide membuat majalah komunitas, artikel

dari komunitas/blog, diberikan lagi untuk komunitas. Tentu saja

dukungan dari teman-teman komunitas Linux sangat saya harapkan.

Sekalian saja saya bicarakan di kata redaksi ini , bahwa saya

menerima donasi artikel, kalau tidak ada, minimal saya dii j inkan

"copas" dari blog teman-teman atau dari mil is. Kalau ada yang

berminat memberi donasi uang, saya juga menerima. Hahahaha . . . :D

Majalah ini saya beri nama "UbEx", saya dapat inspirasi nama saat

saya jalan-jalan sore di kota mertua saya sambil naik sepeda onthel.

Kenapa "UbEx"? Karena itu singkatan dari "Ubuntu Experience" dan

kalau di-jawa-kan artinya ya ini majalah yang bicara Linux yang di-

ubex-ubex (maksudnya di-ubek-ubek = oprek).

Konsep yang mau saya sampaikan adalah sedapat mungkin dalam

bentuk blog, sehingga gaya bahasa yang digunakan juga tidak terlalu

teknis dan formal, tapi masih dapat dimengerti oleh yang awam juga.

Pada versi perdana, saya akan membahas tentang LibreOffice,

apl ikasi yang paling banyak dipakai di Linux Desktop.

Terakhir, saya mau sampaikan bahwa majalah ini gratis. : )

Ferry Kristianto
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EDITORIAL

LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi

perkantoran gratis yang berbasis OpenSource

untuk Windows, Macintosh dan Linux, yang

memberikan enam aplikasi untuk semua

pembuatan dokumen dan kebutuhan pengolahan

data, yaitu Writer, Calc, Impress, Math, Draw,

dan Base. LibreOffice mendapatkan dukungan

dan dokumentasi dari komunitas LibreOffice di

seluruh dunia.

LibreOffice sendiri merupakan aplikasi yang

komprehensif, berkualitas profesional, yang

dapat di-download dan di-instal l secara gratis.

Saat ini LibreOffice tersedia untuk lebih dari 30

bahasa dan untuk semua sistem operasi utama,

termasuk Microsoft Windows, Mac OS X dan

Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Mandriva, Suse).

Yang menarik adalah anda dapat

mendownload, menginstal dan mendistribusikan

LibreOffice dengan bebas, tanpa takut akan

pelanggaran hak cipta.

Berikut ini adalah kelebihan LibreOffice

dibandingkan dengan aplikasi perkantoran lain:

1 . Gratis

Anda tidak perlu memikirkan besarnya biaya

lisensi atau biaya tahunan.

2. Diterjemahkan ke banyak bahasa

Saat ini LibreOffice sudah diterjemahkan ke 30

bahasa dan akan terus dikembangkan.

3. Berbasis OpenSource dan menggunakan
lisensi LGPL Publik.

Yang artinya anda dapat menggunakan,

menyesuaikan, mengubah, dan menyalinnya dengan

tetap mendapatkan dukungan dari komunitas

pengembang yang aktif di seluruh dunia dan tim

pengembang LibreOffice yang berpengalaman.

Karena LibreOffice berbasis OpenSource, anda

dapat ikut mengembangkan, dan anda bisa

memberikan bakat anda untuk pengembangan. Hasil

perbaikan yang anda lakukan dapat dikembalikan

kepada komunitas sehingga dapat berguna bagi

komunitas. Komunitas LibreOffice menampung ide-

ide baru, masukan dan kritik yang berguna untuk

pengembangan LibreOffice di masa depan.

Sehingga versi pengembangan akan lebih baik

daripada versi sebelumnya.

Ini berbeda sekali dengan konsep aplikasi yang

berbasis pada perusahaan, perusahaan pembuat

mungkin akan menampung saran anda tapi bukan

berarti saran anda akan dilakukan pada versi

sebelumnya. Update aplikasi LibreOffice umumnya

lebih cepat dan banyak memasukkan fitur-fitur baru

yang berasal dari komunitas penggunanya.

4. LibreOffice merupakan software yang
berkualitas tinggi

Kenapa? LibreOffice dikembangkan dari

apl ikasi yang dikembangkan semenjak 20 tahun

lalu. Ini artinya LibreOffice sudah teruj i sebagai

produk yang stabil dan fungsional. Ribuan

pengguna ikut serta dalam pengujian versi beta

dari LibreOffice sehingga ri l is stabil dari

LibreOffice benar-benar stabil dan berfungsi

dengan baik.

Karena berbasis OpenSource, maka proses

pembangunan LibreOffice benar-benar terbuka,

ini memungkinkan LibreOffice diuj i secara luas

oleh para ahli keamanan, sehingga celah

keamanan dapat ditemukan dan diperbaiki.

5. User Friendly

Antar muka/tampilan sederhana dan mudah

dimengerti . Pengguna Microsoft Office tidak

akan mengalami kesulitan saat menggunakan

Libreoffice karena kemiripannya. Kompabil itas

fi le yang besar dengan aplikasi pengolah

dokumen lain, seperti Microsoft Office. Fi le

dokumen Microsoft Office dapat dibuka didalam

LibreOffice, dan tidak hanya itu, anda juga dapat

membuat dokumen di LibreOffice yang bisa

disimpan dalam format Microsoft Office bila

diperlukan.

LibreOffice didukung oleh komunitasnya di

seluruh dunia, mulai dari pendatang baru,

pengguna tingkat lanjut dan pengembang dapat

membantu anda menemukan solusi untuk

masalah yang kompleks saat menggunakan

LibreOffice. LibreOffice juga dilengkapi dengan

kemampuan untuk mengekspor dokumen dalam

format fi le PDF.

url

http: //www. l ibreoffice.org/
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EDITORIAL

1 . Writer - Pengolah Kata
Dengan menggunakan LibreOffice Writer anda dapat membuat surat,

laporan, skripsi bahkan buku. Dan dokumen anda juga dapat langsung di-

ekspor ke format PDF sehingga bisa didistribusikan ke hampir semua

komputer tanpa perlu tambahan aplikasi tertentu.

2. Calc - Pengolah Angka

LibreOffice Calc akan membantu anda membuat analisa dan pengolahan

angka. Selain itu anda juga dapat membuat tabel, grafik, perhitungan

kompleks yang dapat anda pakai untuk menunjang data pada dokumen

yang anda buat.

3. Impress - Pengolah Presentasi dan Multimedia

LibreOffice Impress adalah pengolah presentasi yang kaya dengan

kemampuan multimedia tapi juga cepat dalam penggunaan dan mudah

dipakai.

4. Base - Pengolah Database

Dengan menggunakan LibreOffice Base anda dapat melakukan

pengolahan dengan menggunakan database bawaan LibreOffice.

LibreOffice Base juga mendukung pengaksesan data ke database lain

seperti HSQL, MySQL, Adabas D, Microsoft Access dan PostgreSQL

5. Draw - Pengolah Gambar

Bila anda membutuhkan aplikasi untuk membuat struktur dan diagram,

maka LibreOffice Draw bisa menjadi jawaban bagi anda. Hasil dokumen

yang dibuat pada LibreOffice Draw dapat anda gunakan pada dokumen

anda yang lain.

6. Math - Pengolah Persamaan Matematika

Dengan menggunakan LibreOffice Math, anda dapat membuat

persamaan matematika seperti yang ada pada matematika, kimia,

elektronika atau persamaan sains dengan standar penulisan yang baku

sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

Apa saja yang anda dapatkan dalam satu paket aplikasi LibreOffice?

url

http: //www. l ibreoffice.org/
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SCREENSHOOT
url

http: //www. l ibreoffice.org/
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COPY & PASTE
url

http: //www.detikinet.com/read/201 0/1 2/1 5/1 54911 /1 525546/398/l ibreoffice-lebih-baik-dari-openofficeorg

S alah satu berita besar dalam dunia open source tahun 201 0 ini adalah

berpisahnya developer OpenOffice.org dari bos besar mereka, Oracle,

dan membentuk kelompok sendiri dengan nama The Document Foundation

(TDF).

Ketika mengumumkan eksistensi dirinya ke publik, TDF telah didukung oleh

berbagai pihak seperti Google, Canonical, Free Software Foundation, Open

Source Initiative, Novell , Red Hat dan masih banyak lagi.

Dengan pemisahan diri dari Oracle, TDF membuat office suite sendiri

dengan nama LibreOffice. Awalnya TDF berencana menggunakan nama

OpenOffice.org j ika diizinkan. Sayangnya Oracle menolak ajakan bergabung

dalam TDF dan termasuk menolak memberikan nama OpenOffice untuk

digunakan.

Banyak distro Linux yang siap mengganti OpenOffice dengan LibreOffice

dalam paket instalasi standar. Salah satunya adalah distro sejuta umat,

Ubuntu, sebagaimana disampaikan oleh Mark Shuttleworth.

Kehadiran LibreOffice yang dibawa TDF memang berada di momen yang

tepat. LibreOffice hadir di saat dunia open source sedang marah menghadapi

Oracle yang memperlakukan Java dengan ‘semena-mena. ’ Pertanyaannya

adalah apakah LibreOffice memang layak dipertimbangkan kehadirannya?

Menurut salah seorang developer, I talo Vignoli , LibreOffice ke depan akan

dikembangkan dengan memperhatikan beberapa poin utama.

• Source code rewrite setiap modul dalam LibreOffice mengingat source

code berasal dari StarOffice yang merupakan source code lama.

• Mengurangi ketergantungan LibreOffice pada Java.

• Improvisasi layout fidel ity pada Writer dan sl ideshow fidel ity pada Impress.

• Dan yang terakhir adalah Konversi format dari office suite lain yang lebih

baik.

Salah satu nilai lebih dalam LibreOffice adalah ia tidak memil iki hubungan

dengan Oracle. Banyak fans open source yang akhirnya menjadikan Oracle

sebagai musuh bersama karena ulahnya belakangan ini terhadap proyek-

proyek open source mil ik Sun Microsystems yang telah dibel inya.

Di sisi lain kekhawatiran akan hadirnya Mono, proyek yang didanai Novell ,

ke dalam LibreOffice juga cukup besar. Hal ini terl ihat dari hadirnya Michael

Meeks dalam TDF yang seorang karyawan Novell dan salah seorang

developer dalam Go-OO–office suite karya sekelompok developer yang

merasa tidak sabar dengan progres OpenOffice.org di bawah kendali Sun

Microsystems.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, nampaknya LibreOffice

memil iki alur yang jelas dibanding OpenOffice.org ke depan. Saat ini versi

Release Candidate 1 LibreOffice dapat diunduh secara gratis untuk Windows,

Linux maupun Mac OS X.

V
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INSTALASI
url

http: //betweenmeandlinux.wordpress.com/2011 /07/1 3/instalasi-l ibreoffice-3-4-di-ubuntu-no-ppa/

IInnssttaallaassii LLiibbrreeOOffffiiccee ddii UUbbuunnttuu

S ebenarnya ada dua macam cara untuk

meng-instalasi LibreOffice. Yaitu

menggunakan PPA dan menggunakan fi le paket

DEB dari website resmi LibreOffice.

Bila anda menggunakan Ubuntu 1 0.04, anda

bisa menggunakan mirror PPA, hanya saja paket

LibreOffice yang ada disana tidak terupdate sesering

yang ada di website resmi LibreOffice.

Sedangkan kelemahan menggunakan paket DEB

dari website resmi LibreOffice adalah anda tidak

dapat melakukan update. Bila ada update, anda

Instalasi LibreOffice Tanpa

PPA

Anda bisa menggunakan cara ini untuk

instalasi LibreOffice di semua versi Ubuntu

(minimal Ubuntu 8.04)

1 . Download dulu LibreOffice disini:

http: //www. l ibreoffice.org/download/. Pil ih saja

sudo apt-get purge openoffice*

harus membuang versi lama dan melakukan

instalasi baru. Tapi enaknya adalah update

terbaru bisa terus anda cicipi setiap saat tanpa

harus menunggu update dari mirror PPA. Untuk

pengguna Ubuntu 1 0.04 kebawah, anda harus

menggunakan paket DEB dari website

LibreOffice.

Untuk Ubuntu 11 .04, paket LibreOffice sudah

terinstal l secara default, tapi baru LibreOffice

versi 3.3. Sedangkan bila ingin menginstal l

LibreOffice 3.4, anda harus menggunakan paket

DEB dari website resmi LibreOffice. Paket DEB

ini bisa anda instalasikan ke Ubuntu 8.04 juga,

jadi tidak perlu penggantian sistem secara

keseluruhan.

Sebagai catatan, LibreOffice tidak bisa

berjalan bersamaan dengan OpenOffice, bi la

tidak menggunakan mirror PPA, buang dulu

paket OpenOffice secara manual. Buka terminal

dan ketik:
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INSTALASI
url

http: //betweenmeandlinux.wordpress.com/2011 /07/1 3/instalasi-l ibreoffice-via-ppa-di-ubuntu/

paket DEB. Anda akan mendapatkan fi le LibO_3.4.0_Linux_x86_instal l-

deb_en-US.tar.gz.

2. Ekstrak ke satu folder. Langkah no.3 dan 4 optional, anda boleh lakukan

boleh tidak.

3. Sekarang masuk ke folder itu, lalu ke folder DEB dan didalam folder

DEB buat sebuah folder dengan nama “extension”. Kita akan memindahkan

semua extension(plugin) kesana. Nanti anda bisa memil ih sendiri extension

apa yang anda inginkan.

4. Pindahkan fi le-fi le yang mengandung nama “extension” ke folder yang

tadi kita buat. Anda bisa instalasi extension yang anda mau setelah langkah

no.4 dan 5

5. Sekarang instalasi paket deb. Buka terminal, masuk ke folder DEB, lalu

ketik:

dpkg -i *.deb

6. Masih di terminal, masuk ke folder desktop-integration, lalu ketik juga

dpkg -i *.deb untuk instalasi gnome menu.

7. Bila tidak diperlukan lagi, hapus saja folder DEB.

Instalasi LibreOffice Menggunakan PPA

Untuk instalasi via PPA (hanya berlaku untuk Ubuntu 1 0.04 lucid, Ubuntu

1 0.1 0 maverick, Ubuntu 11 .04 natty), pastikan anda punya koneksi internet

dan kuota masih mencukupi, karena ukuran paket-paket yang cukup besar

(~1 20 MB)

1 . Tambahkan repository PPA:

sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa

2. Update paket:

sudo apt-get update

3. Instal l paket LibreOffice:

sudo apt-get install libreoffice

Memahami Penggunaan PPA

PPA merupakan singkatan dari Personal Package Archive yang adalah

layanan dari Ubuntu agar user bisa membuat source, upload dan Launchpad

akan membuat versi binary lalu akan di-hosting di server mereka.

Artinya pengguna Ubuntu dapat menginstal l paket anda sama seperti

mereka menginstal l paket standar ubuntu, termasuk update dari pembuat bila

memang ada. Nah, setiap individu/team yang menggunakan PPA dapat

menggunakan lebih dari satu PPA, termasuk dengan URL-nya.

Lalu bagaimana bila kita ingin mencari apakah paket yang kita mau

mendukung versi Ubuntu yang kita gunakan? Gampang! Kita bisa masuk ke

situs Launchpad.

Ambil contoh PPA untuk instalasi firefox biasanya akan meminta anda

menambahkan baris ini ke sources. l ist dari APT:

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-stable

Ubuntu (misal Lucid – 1 0.04) akan menambahkan baris diatas dan

diterjemahkan di sources. l ist sebagai

http://ppa.launchpad.net/mozillateam/firefox-stable lucid main

Jadi “ppa:” artinya adalah “http: //ppa. launchpad.net” sedangkan

“mozil lateam/firefox-stable” adalah URL dari paket yang dihosting di

Launchpad. Nah, bagaimana bila anda ingin mencari tahu apakah paket

firefox mendukung, misal Ubuntu 8.04? Anda bisa masuk ke situs

http: //ppa. launchpad.net/mozil lateam/firefox-stable/ubuntu. Disana anda akan

mendapatkan dua direktori yaitu dist dan pool. Direktori dist berisi versi ubuntu

yang didukung serta direktori tambahan macam “main”, “universe”, sedangkan

direktori pool adalah kumpulan paket program yang tersedia.

url

http: //betweenmeandlinux.wordpress.com/2011 /06/22/memahami-penggunaan-ppa-untuk-ubuntu
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TIPS
url

http: //betweenmeandlinux.wordpress.com/2011 /07/28/lupa-password-fi le-openoffice/

Kejadiannya pada waktu saya harus membuat ulang daftar ni lai untuk teman-

teman menggunakan LibreOffice Calc, nah karena waktu itu Sheet saya

proteksi, yang jadi masalah terbesar adalah saya lupa passwordnya!

Pengamanan fi le ODS di OpenOffice/LibreOffice sendiri ada 2 macam, yang

pertama adalah proteksi Sheet, dan yang kedua proteksi Fi le. Bi la anda

menggunakan proteksi Fi le, maka OpenOffice/LibreOffice akan menanyakan

password pada saat anda membuka fi le itu. Tapi bi la menggunakan proteksi

Sheet, hanya cell yang tidak di proteksi yang bisa anda tul isi . Lalu kapan kita

menggunakan proteksi Fi le dan kapan menggunakan proteksi Sheet?

Jawabannya ada pada kebutuhan anda. Proteksi sheet sangat berguna untuk

melindungi rumus-rumus yang anda gunakan, sehingga user tidak akan bisa

menulisi/menghapus secara tidak sengaja fi le anda. Jenis proteksi Fi le sangat

berguna bila anda menginginkan hanya orang tertentu yang mengetahui

password yang bisa membuka, misal pimpinan, bagian keuangan, dsb. Proteksi

Sheet bisa kita oprek, tapi proteksi Fi le lebih sul it karena menggunakan enkripsi

1 28 bit, bahkan menggunakan software pembuka pun tetap akan mengalami

kesulitan.

Nah, dari googling, saya bertemu dengan link ini

http://user.services.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=9&t=19656&start=0

Semua informasi di fi le ODS ada di fi le content.xml, jadi saya harus mengedit

fi le itu menggunakan gedit maupun nano, tapi macet karena ukurannya yang

besar. Pikir punya pikir, saya ingat dengan perintah "sed", nah akhirnya bisa

juga fi le ODS itu saya buka. Cara ini saya lakukan untuk fi le ODS – OpenOffice

Calc/LibreOffice Calc. Untuk fi le ODT, saya belum coba dan belum tahu

caranya.

1 . Copy fi le anda sehingga anda punya backup kalau-kalau anda salah.

2. Klik-kanan fi le ODS, pil ih Extract Here, anda akan mendapatkan sebuah

folder dengan nama sama.

3. Buka terminal dan masuk ke folder itu. Kita tidak akan menggunakan text

editor, tapi menggunakan perintah sed pada fi le content.xml

4. Kuncinya adalah mengganti kata table:protected="true" menjadi

table:protected="false". jadi perintah sed yang digunakan adalah:

sed 's/table:protected="true"/table:protected="false"/g' content.xml

Sebagai catatan, perintah sed akan berjalan sangat cepat sekali , bahkan

untuk fi le ukuran 5 MB. Waktu itu saya juga bingung apakah perintah "sed"

benar-benar berhasil atau tidak.

5. Buka fi le ODS, tapi bukan dengan LibreOffice/OpenOffice. Klik kanan, dan

pil ih “Open with Archive Manager”.

6. Buka folder hasil ekstraksi ODS, kl ik dan drag fi le content.xml ke dalam

jendela Archive Manager. Archive Manager akan menampilkan status

“Replacing Files”

7. Tutup archive manager dan buka fi le ODS dengan OpenOffice/LibreOffice.

Membuka Proteksi

File ODS




