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Cara membuat dokumen dalam satu file terdiri dari 2 orientasi 

layout kertas pada Office 2003 

Ini tips yang saya buat, silahkan gunakan bagi yang merasa membutuhkannya. 
Namun jika anda ingin menyebarkannya ke orang lain, jangan lupa untuk tetap 
mencantumkan nama saya sebagai pembuat dari petunjuk ini. Terima kasih 
 
 
 
 
 
Rolan Rusli 
 



Created By : Rolan Rusli 

Cara membuat dokumen dalam satu file terdiri dari 2 orientasi 

layout kertas pada Office 2003 

 
 
Misalnya kita mempunyai dokumen yang berisi beberapa bagian. Pada bagian 1 

Pendahuluan, orientasi kertas yang kita inginkan adalah portrait 

(memanjang ke bawah) sedangkan pada bagian kedua Tinjauan Pustaka 

adalah landscape (memanjang ke samping), dan pada bagian ketiga Metodologi 

orientasi kertas kembali pada orientasi portrait. Maka cara yang kita mesti lakukan 

adalah : 

 

1. Misal file kita seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 
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2. Untuk membuat bagian kedua Tinjauan Pustaka menjadi berorientasi 

landscape, maka tempatkan kursor pada sebelah kiri huruf T 

(kursor ditempatkan sebelum huruf T pada Tinjauan Pustaka) 

 

3. Setelah itu klik Insert, kemudian klik Breaks, dan Next Page, seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

4. Setelah itu akan terlihat kotak dialog seperti pada gambar di bawah ini : 
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5. Kemudian klik Next page, lalu klik OK. 

 

6. Setelah bagian Tinjauan Pustaka berpindah ke halaman berikutnya, maka pada 

bagian tinjauan pustaka tersebut telah dapat diubah orientasi kertasnya 

menjadi landscape yang berbeda dengan bagian pertama Pendahuluan.  

7. Cara mengubah orientasi kertas pada bagian Tinjauan Pustaka ini adalah 

dengan cara klik File lalu klik Page Setup, seperti terlihat pada gambar 

berikut : 
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8. Terlihat kotak dialog Page Setup, seperti pada gambar berikut : 

 

9. Kemudian pada kotak dialog Page Setup tersebut, klik Landscape lalu klik 

Ok, seperti pada gambar :  
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10. Setelah anda mengklik OK, maka pada bagian Tinjauan Pustaka tersebut telah 

berubah orientasi kertasnya menjadi berorientasi Landscape atau (memanjang 

ke samping).  

11. Selanjutnya untuk bagian Metodologi jika kita ingin mengganti orientasi 

kertas pada bagian ini dapat dilakukan pula dengan cara yang sama seperti 

pada bagian Tinjauan Pustaka.  

 

Demikian sedikit tips, semoga bermanfaat. Terima Kasih  

Samarinda, 2 Juli 2009 

 

Rolan Rusli 


