
Jawaban : 
1. Pengertian Pasal 52dan 53 

Pasal 52 
Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal. 

 Pasal 53 
Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat 
nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat. 
Jadi pengertian pasal 52 dan 53 adalah tentang Pengelolaan Hak Cipta yang diatur oleh Pemerintah. 

2. Fungsi menu Styles adalah untuk membuat paragraf menjadi bersepasi normal atau tanpa spasi atau dalam 
bentuk heading dll. Penggunaan dalam penulisan teks sangat berguna karena kita tidak terlalu susah 
mengatur paragraf mau bersepasi 1,5 atau 1 atau 2. Kita tinggal klik saja styles maka otomatis paragraf yang 
kita buat akan berubah sesuai dengan pilihan kita. Selain itu kita juga dapat merubah jenis huruf dan warna 
huruf sesuai dengan pilihan yang telah ada di komputer ataupun kita bisa membuat sendiri sesuka kita. 
Contohnya: saat kita membuat paragraf koran, daftar riwayat hidup atau surat lamaran kerja dll. 

3. Tuliskan sintak rumus berikut : 
a. IF   : =IF(logical_test;[value_if_true]; [value_if_false]) 
b. AND : =AND(Logical1; [logical2]; ...) 
c. OR  : =OR(Logical1; [logical2]; ...) 
d. SUM : =SUM(number1; [number2]; ...) 
e. AVERAGE : =AVERAGE(number1; [number2]; ...) 
f. COUNT : =COUNT(value1; [value2]; ...) 

4. Sebutkan 3 menu dari gambar disamping : 
a. New Slide  : digunakan untuk membuat slide baru 
b. Layout : digunakan untuk membuat perwajahan atau bentuk tampilan from title dan sub 

: title, apakah mau satu saja atau dengan banyak gambar 
c. Reset : digunakan untuk mengembalikan tampilan layout ke bentuk asal program(default) 
d. Delete : digunakan untuk menghapus layout 

5. Keungulan Ms. Office Word 2007 
a. Lebih mudah digunakan karena berbasis icons bukan teks 
b. Lebih banyak fasilitas – fasilitas baru yang ada dibanding dengan Ms. Office Word yang lama 
c. Lebih animatif dan interaktif karena sudah berbasis 3D 
d. Lebih mudah dalam berkerja dengan berbagai perangkat office lainya 
e. Database Ms.Office Word sudah interaktif dan mudah digunakan 
f. Dalam mentranslite bahasa inggris atau bahasa lainnya ke dalam bahasa indonesia sangat mudah. 

6. Langkah menseting IP komputer 
1. Klik start -> pilih Control Panel  
2. Kemudian pilih Netwok and Internet dan pilih Network and Sharing Center 
3. Pilih Change adapter setting kemudian klik kanan pada Local Area Connection 
4. Pilih Propertis 
5. Double Klik pada Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 
6. Jika sudah maka akan ada kotak dialog TCP/IPv4) Propertis, Jika setingan IP komputer anda Otomatis 

maka langsung klik OK saja dan selesai. Tapi jika setingan IP komputer anda Statis atau ditentukan maka 
anda harus memilih “Use the following IP address” kemudian isikan semua alamat yang sudah 
ditentukan tersebut kedalam kotak masing – masing dan akhiri dengan mengklik tombol OK 

7. Kemudian klik OK lagi dan selesai. 
7. Digunakan untuk mencari informasi di internet (Browsing) dan dapat juga digunakan untuk membuka email, 

transaksi e-commerce dll. Contoh aplikasi yang lain : Mozilla, Opera, Safari dan Crome. 
8. ID dan Password adalah :  

a. ID adalah identitas yang dimiliki seorang user dalam dunia maya yang telah mendaftar pada suatu ISP 
contoh yahoo, google, telkom, speedy, bing dll. 

b. Password adalah kata sandi yang sangat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh orang yang membuat ID 
saja. 

9. Hasilnya : 
a. Benar (karena jika 2+2 hasilnya 4 maka jika kita tekan enter maka yang tertulis adalah benar) 
b. Error (karena nilai A2 belim diketahui >3 atau <3 maka jika kita tekan enter hasilnya error) 
c. Error (karena nilai A2 belim diketahui >85 atau <85 maka jika kita tekan enter hasilnya error) 

10. Kegunaan dari : 
a. Winamp   : digunakan untuk memutar jenis file bertipe audio video  
b. Wind. Media Player : digunakan untuk memutar file bertipe audio video (default windows) 
c. Jet Audio  : digunakan untuk memutar jenis file bertipe audio video  
d. Ulead Studio  : digunakan untuk mengedit atau membuat video 
e. Mozilla Firefox : digunakan untuk menjelajahi dunia maya  
f. Ms.Office Access : digunakan untuk aplikasi data base 
g. Adope PhotoShop : digunakan untuk membuat atau mengedit foto atau gambar 
h. Opera  : digunakan untuk menjelajahi dunia maya 
i. Calc   : digunakan untuk menghitung seperti halnya kalkulator 
j. Corel Draw  : digunakan untuk menggabar atau membuat desain dengan komputer 
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