Panduan Mulai Cepat
Microsoft Word 2013 terlihat berbeda dari versi sebelumnya, jadi kami membuat
panduan ini untuk membantu Anda meminimalkan kuva pembelajaran.

Toolbar Akses Cepat
Perintah yang ada di sini selalu terlihat. Klik kanan perintah
untuk menambahkannya di sini.

Tab Pita
Klik tab mana pun di pita untuk menampilkan tombol dan perintah. Ketika Anda membuka dokumen di
Word 2013, pita tab Beranda akan ditampilkan. Tab ini berisi perintah yang paling sering digunakan di Word.

Mengelola file Anda
Klik File untuk membuka,
menyimpan, mencetak, dan
mengelola file Word Anda.

Butuh bantuan?
Klik di sini atau tekan F1 untuk
bantuan.

Panel navigasi
Tekan Ctrl+F untuk
memperlihatkan Panel
Navigasi. Anda bisa
menata ulang dokumen
dengan menyeret judulnya
ke dalam panel ini.

Hitungan kata
Lihat di sini untuk melihat
hitungan kata. Pilih beberapa
teks untuk melihat hitungan
kata dalam pilihan tersebut.

Atau gunakan kotak
pencarian untuk
menemukan apa yang
Anda cari di dalam
dokumen yang panjang.
Tekan Ctrl+H untuk
membuka kotak dialog
Temukan dan Ganti.

Pita tab kontekstual
Beberapa tab hanya
muncul pada pita ketika
Anda membutuhkannya.
Misalnya, jika Anda
memilih tabel, Anda akan
melihat Alat Tabel, yang
menyertakan dua tab
tambahan — Desain dan
Tata letak.

Peluncur kotak dialog
Jika Anda melihat ikon
ini di sebelah semua grup
perintah pita, Anda bisa
mengkliknya untuk
melihat kotak dengan
opsi lainnya.

Meminimalkan pita
Klik di sini untuk menutup pita
dan hanya memperlihatkan
nama tab.

Beralih tampilan
Beralih ke Tampilan baca,
Tampilan cetak, atau
Tampilan web.
Memperbesar atau
memperkecil
Pindahkan slider untuk
menyesuaikan pembesaran
tampilan.

Panduan Mulai Cepat
Ketika Anda pertama kali membuka Word 2013, Anda akan melihat bahwa Anda memiliki beberapa pilihan
untuk memulai — menggunakan templat, file terbaru, atau dokumen kosong.

Pencarian untuk templat online
Ketik kata kunci ke dalam kotak pencarian untuk menemukan
templat online di Office.com.

Pencarian yang disarankan
Klik pada kata di bawah kotak pencarian untuk menemukan
beberapa templat yang paling populer.

Templat Unggulan dan Pribadi
Templat unggulan berasal dari Office.com. Klik tab template Pribadi
untuk membuka templat kustom mana pun yang telah Anda buat.

Membuka file terkini
Daftar Terbaru menyediakan
akses yang mudah ke dokumen
yang terakhir Anda digunakan.

Masuk
Masuk ke akun Anda dan
buka dokumen yang telah
Anda simpan secara online.

Membuka file lain
Telusuri untuk menemukan
dokumen lain yang disimpan
secara online atau di komputer
Anda.

Pratinjau Templat
Gulir ke bawah untuk melihat
tampilan gambar mini templat.
Klik sebuah gambar untuk
melihat tampilan yang lebih
besar.

Membuat dokumen baru
Untuk memulai dengan
halaman kosong, klik Dokumen
Kosong.

Tips
Untuk melewati layar ini dan
langsung ke dokumen kosong,
tekan Enter atau tekan Esc.

Ada yang baru di pita?

Masuk ke Office

Tab Desin baru di Word 2013 memudahkan penggunaan tema, gaya, dan fitur
pemformatan lain dan untuk memahami bagaimana mereka terhubung satu sama lain.

Bekerja kapan pun dan di mana pun Anda mau. Dengan masuk ke Microsoft Office,
Anda bisa membuka file Office Anda dengan aman dari mana saja.

Anda bisa mengkustomisasi pita dengan mudah agar sesuai dengan kebutuhan
Anda dengan membuat tab baru dan mengisinya dengan perintah yang sering
Anda gunakan. Untuk mulai mengkostumisasi pita perintah, klik File > Opsi >
Kustomisasi Pita.

Cari nama Anda di sudut kanan atas pita. Setelah Anda masuk, Anda bisa
memperbarui profil Anda atau beralih akun dari sini.

Hal yang mungkin Anda cari
Gunakan daftar di bawah ini untuk menemukan beberapa alat dan perintah
yang lebih umum di Word 2013.

Untuk...

Klik...

Lalu cari di...

Membuka, menyimpan, mencetak, pratinjau, melindungi, mengkonversi
atau tersambung ke lokasi untuk menyimpan dokumen Anda ke cloud

File

Tampilan Backstage (klik link pada sisi kiri tampilan ini).

Mengubah penspasian baris, menerapkan pemformatan dan gaya ke teks

Beranda

Grup Font, Paragraf, dan Gaya.

Menyisipkan halaman kosong, tabel, gambar, hyperlink, headers dan
footer, atau nomor halaman

Sisipkan

Grup Halaman, Tabel, Ilustrasi, Link, dan Header & Footer.

Mengubah tampilan dokumen Anda, mengubah warna latar belakang
halaman, menambahkan batas ke halaman, atau menambahkan cap air
dengan cepat

Desain

Grup Pemformatan Dokumen dan Latar Belakang Halaman.

Mengatur margin, menambahkan hentian halaman, membuat kolom
bergaya buletin, mengubah penspasian antar paragraf, atau memutar
halaman menjadi lanskap

Tata Letak
Halaman

Grup Penyetelan Halaman.

Membuat daftar isi, atau menyisipkan catatan kaki dan catatan akhir

Referensi

Grup Daftar Isi dan Catatan kaki.

Membuat amplop atau label, atau melakukan penggabungan surat

Surat Menyurat

Grup Buat dan Mulai Gabungan Surat.

Memeriksa ejaan dan tata bahasa, mendapatkan hitungan kata, atau
melacak perubahan

Tinjau

Grup Pembuktian dan Pelacakan.

Beralih antara tampilan dokumen, membuka panel Navigasi, atau
perlihatkan penggaris

Tampilan

Grup Tampilan, Peraga dan Jendela.

Di manakah Pratinjau Cetak?

Di manakah saya memilih opsi?

Klik File > Cetak untuk melihat pratinjau cetak dokumen saat ini di sebelah kanan
pengaturan cetak terkait lainnya yang berguna.

Klik Alat > Opsi untuk membuka kotak dialog Opsi Word. Di sinilah Anda bisa
mengkustomisasi pengaturan dan preferensi Word.

Sisi kanan jendela menampilkan bagaimana dokumen akan terlihat ketika dicetak.
Gunakan sisi kiri jendela untuk memilih printer atau menyelaraskan pengaturan —
misalnya, untuk mengubah dari Potret ke Lanskap, untuk mengubah ukuran kertas,
atau untuk mencetak hanya halaman saat ini.
Untuk mengatur lebih banyak opsi cetak, klik link Penyetelan Halaman di sisi kiri
bawah jendela, di bawah Pengaturan.

Beberapa pengaturan di dalam kotak dialog Opsi Word diterapkan hanya ke
Word. Tapi beberapa preferensi (misalnya, memilih Abu-abu muda atau Abu-abu
tua untuk Tema Office Anda) maka akan diterapkan ke semua program Office
yang terinstal.

Bagaimana berkerja dengan orang
yang belum memiliki Word 2013
Berikut beberapa hal yang perlu diingat ketika berbagi atau bertukar file dengan
orang yang menggunakan versi Word yang lebih lama.

Di Word 2013…

Apa yang terjadi?

Apa yang harus saya lakukan?

Anda membuka
dokumen yang dibuat
dengan versi Word
sebelumnya.

Di dalam Word 2013, Anda akan melihat kata [Mode
Kompatibilitas] di sebelah nama file pada bilah judul. Mode
Kompatibilitas memastikan bahwa tidak ada fitur baru di Word 2013
yang tersedia di dalam dokumen, agar orang yang menggunakan
versi Word sebelumnya bisa menggunakannya.

Anda bisa bekerja dalam Mode Kompatibilitas atau bisa mengonversi
dokumen Anda ke format baru. Untuk mengonversi dokumen, klik File
> Info > Konversi. Mengonversi dokumen Anda memungkinkan Anda
menggunakan fitur baru, tapi orang yang menggunakan versi Word
sebelumnya mungkin mengalami kesulitan untuk mengedit bagianbagian tertentu dari dokumen tersebut.

Anda Menyimpan
dokumen Anda
sebagai file Word 2013.

Jika seseorang membuka dokumen di dalam versi Word sebelumnya,
mereka mungkin tidak bisa mengubah beberapa item yang dibuat
menggunakan fitur Word 2013.

Jika Anda perlu untuk berbagi dokumen Word 2013 dengan seseorang
yang menggunakan versi Word sebelumnya, jalankan alat Pemeriksa
Kompatibilitas untuk memastikan file akan berfungsi untuk mereka.

Pengguna Word 2003 akan membutuhkan Paket Kompatibilitas
gratis. Permintaan untuk mengunduh paket tersebut muncul ketika
pengguna Word 2003 membuka dokumen tersebut.

Klik File > Info > Periksa Masalah > Periksa Kompatibilitas. Alat
ini memberitahu Anda mana fitur baru di Word 2013 yang tidak akan
berkerja pada versi sebelumnya.

Jika Anda telah menggunakan fitur Word baru atau pemformatan
di dalam dokumen Anda, pengguna Word 2003 mungkin akan
melihat peringatan tentang fitur yang tidak didukung, atau
pemformatan atau fitur mungkin tidak akan muncul di dalam file.

Anda tidak perlu melakukan apa pun. Ketika Anda menyimpan file
Anda di dalam format file Word 2003 yang lebih lama, Pemeriksa
Kompabilitas akan berjalan secara otomatis dan peringatkan Anda
tentang fitur mana yang tidak didukung. Lalu Anda bisa memilih
untuk membuat perubahan apa pun ke dokumen Anda.

Anda menyimpan
dokumen Anda
sebagai file Word 2003.

