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1. Pengertian dan Fungsi Ms.Publisher 

Microsoft Publisher adalah salah satu program aplikasi microsoft office yang 

digunakan untuk kegiatan desktop publishing. Hasil dari Desktop Publishing contohnya 

koran, katalog, brosur, majalah, kartu ucapan, poster, mading, kalender dan lain lain. 

Kenapa menggunakan microsoft publisher ? bukannya kita bisa juga menggunakan ms 

word dan ms powerpoint ? Kita memang bisa membuat majalah menggunakan ms word, 

dan kita juga bisa membuat kartu ucapan dengan menggunakan microsoft powerpoint. 

Tapi fitur yang ditawarkan tidaklah lengkap karena memang aplikasi tadi tidak 

dikhususkan untuk dekstop publishing. 

 Berbeda dengan Microsoft Publisher yang dari namanya saja sudah jelas, 

publisher(penerbit). Aplikasi ini memang dikhususkan untuk kegiatan desktop 

publishing. pengertian dan fungsi ms publisher 2013 Dalam aplikasi Microsoft publisher, 

sudah tersedia berbagai macam template. Sehingga bila kita ingin membuat suatu karya, 

hanya tinggal memilih template yang sudah disediakan, lalu mengeditnya sesuai dengan 

kemauan kita.  

Tidak banyak orang yang menggunakan Ms Publiser. Padahal aplikasi ini 

memiliki banyak manfaat, kita ambil contoh salah satunya yaitu membuat mading 

(majalah dinding).Sering kita jumpai mading yang masih menggunakan cara manual 

yaitu dengan menulisnya di kertas binder lalu ditempel, atau dengan memotong sebagian 

berita di koran/majalah. Padahal jika menggunakan Ms Publisher, mading dapat menjadi 

lebih bagus, menarik, bermakna dan pastinya lebih mudah dan praktis karena Ms 

Publisher memiliki banyak template.  

Saat ini, versi terbaru dari microsoft publisher adalah microsoft publisher 2013, 

sebagai penerus dari versi sebelumnya yaitu ms publisher 2010 dan ms publisher 2007.  

 

Fungsi Microsoft Publisher Fungsi atau kegunaan microsoft publisher adalah 

Untuk membuat majalah Untuk membuat kalender Untuk membuat mading Untuk 

membuat kartu ucapan Untuk membuat brosur Untuk membuat poster Untuk membuat 

karya desktop publishing masih banyak lagi manfaat ms publisher, tapi intinya adalah 

untuk membuat segala karya desktop publishing. Kelebihan Microsoft Publisher Ini dia 

beberapa keuntungan Ms Publisher. keunggulan ms publisher. Dapat Membuat Karya 

Desktop Publishing dengan mudah Tersedia berbagai macam template Tersedia berbagai 

macam efek untuk mengedit gambar Karya dapat dicetak dan disimpan ke berbagai 

format Karya dapat dikirim lewat email atau diconvert menjadi HTML Karya yang 

dibuat dapat langsung disimpan di online storage dan dapat diakses kapan saja dimana 

saja 

 

2. Pembuatan Brosur 

Apa itu brosur ? 
 

Anda pasti sudah pernah melihat dan mendapatkan brosur, tapi apakah tahu apa 

itu brosur? Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) brosur memiliki tiga arti. 

Yang pertama adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun 

secara bersistem. Kedua cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat 

tanpa jilid. Arti yang ketiga adalah selembaran cetakan yang berisi keterangan singkat 

tetapi lengkap, biasanya berisi tentang perusahaan atau organisasi. 

 

Adapun menurut Wikipedia Brosur adalah terbitan tidak berkala yang dapat 

terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan 

http://www.tutorial89.com/2015/02/cara-membuat-brosur-dengan-publisher.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Brosur


selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain 

dengan stapler, benang, atau kawat), biasanya memiliki sampul, tapi tidak menggunakan 

jilid keras. Menurut definisi UNESCO, brosur adalah terbitan tidak berkala yang tidak 

dijilid keras, lengkap (dalam satu kali terbitan), memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi 

tidak lebih dari 48 halaman, di luar perhitungan sampul. 

 
Jadi singkatnya brosur itu adalah selembaran yang berisikian informasi yang 

dibagikan pada khalayak ramai, yang berupa keterangan singkat tetapi padat supaya 

orang tertarik, yang pada kesempatan kali ini kita akan membuatnya dengan 

menggunakan Microsoft Pusblisher. 

 

Cara membuat brosur dengan Microsoft Publisher 
 

   Langkah Pertama 

 

Untuk memulai pembuatan Brosur, langkah pertama buka Microsoft Publisher dengan cara klik 

Start – All Program – Microsoft Office – Microsoft Publisher – Enter. 

 

Nanti akan muncul tampilan seperti ini : 

 
 

Kemudian Klik Brochures – Enter 

 



 

2.      Langkah Kedua 

 

Selanjutnya pilih kategori brosur sesuai keinginan dan keperluan yang diinginkan. Pilih design 

yang menarik agar banyak peminat. Misalnya seperti contoh Tilt – Create. 

 

 

 
 

 

Tampilan pada lembar kerja Microsoft Publisher : 

 

 
 

Disini ada dua halaman, halaman pertama untuk brosur bagian luar dan halaman kedua untuk 

brosur halaman dalam. Brosur ini adalah halaman lipat 3, seperti brosur pada umumnya. 

 

3.      Langkah Ketiga  

 

Kosongkan kolom-kolom yang ada di slide brosur tersebut untuk mempermudah proses 

pengisian brosur.  

Untuk slide pertama, seperti tampilan di bawah ini :  

 

http://3.bp.blogspot.com/-tsMrSKHQbn0/VQzJPf9-taI/AAAAAAAAAGY/ziA7l6_O0Eo/s1600/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-HQ7n1Q5xYho/VQzJdrTeLxI/AAAAAAAAAGg/etFBcbv-ckk/s1600/4.jpg


 
 

 Untuk yang slide kedua kosongkan kolom-kolomnya, akan tetapi format desainnya biarkan 

seperti semula. Seperti contoh : 

 

 
   

 

Agar kelihatan menarik, edit dan ubahlah tampilan dari pola yang telah ada. Untuk format 

desain pada slide kedua copy di slide pertama dan sesuaikan dengan besar brosur yang akan 

dibuat. 

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-mGENfK60F8Q/VQzKUofRC0I/AAAAAAAAAHA/xkn2yFC7p7k/s1600/5.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-07bWsJM2KS4/VQzKVpCxfdI/AAAAAAAAAHI/TEothDt115U/s1600/6.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-j7o4A4duUmY/VQzKbxrEvWI/AAAAAAAAAHQ/iWTvnudKFgU/s1600/8.jpg


 

4.      Langkah Keempat  

 

Buat semenarik mungkin dengan menambahkan tulisan, gambar, maupun tema-tema yang ada 

pada template brosur yang dipilih. Design yang menarik agar mengangkat minat pembaca. 

 

Untuk memasukkan teks ke dalam slide brosur, caranya dengan Klik Draw Text Box – Enter.  

Buatlah kotak sesuai dengan kebutuhan. 

 
 

 

Sedangkan untuk memasukkan gambar, caranya pun cukup mudah. Dengan cara Klik Insert – 

Picture – Pilih gambar yang akan dipakai – Lalu Tekan Insert. 

 

 

 
 

Kemudian atur format gambar sesuai dengan keinginan, dengan cara Klik Gambar -  Nanti akan 

keluar Picture Tool – dan pilih format gambar yang diingankan.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-I1NdWYX_w2A/VQzLLK-HDlI/AAAAAAAAAHo/SB55hnsT1FY/s1600/memasukkan+gambar.jpg


 
 

5.      Langkah Kelima 

 

Slide Pertama 

 

Untuk slide pertama, masukkan butiran seperti sejarah instansi, tujuan instansi, struktur 

organisasi maupun nama-nama instansi beserta logo dari instansi yang akan dibuat tersebut. 

Atau bisa juga bisa diisi sesuai dengan kebutuhan brosur yang akan dibuat. 

Contoh : 

 

 
 

 

Setelah semua sudah terisi lengkap sesuai dengan kebutuhan, langkah selanjutnya yakni atur 

format design dengan cara Klik Page Desain –Schemes - Pilih tema yang diinginkan.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-IB933JpbH_o/VQzLIttrwjI/AAAAAAAAAHg/zEC-RJJOeaI/s1600/atur+format.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Bwypg2OLI8c/VQzHkr610oI/AAAAAAAAAE4/fT6B3-qcDBY/s1600/12.jpg


 
 

Kemudian atur warna background semenarik mungkin, dengan cara Klik Page Desain - 

Background – Pilih sesuai keinginan masing-masing.  

 

 
 

Contoh untuk tampilan pada slide pertama : 

 

 

 
 

Slide Kedua 

 

http://2.bp.blogspot.com/-IAfu2p6WxPw/VQzHof518nI/AAAAAAAAAFA/aOZbMvxcdO0/s1600/13.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-3JZzs8lWfcs/VQzHq0lCVgI/AAAAAAAAAFI/gkvqEhFlJwg/s1600/14.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-3UgXYTFEVWo/VQzHwKM_vpI/AAAAAAAAAFQ/7xE7Il2mMac/s1600/15.jpg


Langkah-langkahnya pun hampir sama dengan slide yang pertama hanya saja pada slide kedua 

ini tidak perlu mengubah tema lagi, karena tema yang dipilih di slide awal akan mengubah juga 

di slide kedua. 

 

Untuk slide kedua ini, bisa diisi beberapa butiran seperti foto kegiatan instansi, fasilitas-fasilitas 

yang ada di instansi, serta visi dan misi yang ada di instansi tersebut. Atau bisa juga dikreasikan 

sesuai dengan kebutuhan brosur. 

 

Seperti contoh :  

 

 
 

 

Untuk mendesign lembar kerja brosur, caranya pun sama dengan slide pertama, dengan cara 

Klik Page Desain – Schemes – dan pilih sesuai selera masing-masing.  

 

 
 

 

Atur background semenarik mungkin untuk mendukung tampilan brosur yang akan 

dipromosikan dengan cara Klik Page Desain – Background – Dan pilih sesuai selera. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Uw4I3lcOWCg/VQzMkJxHtNI/AAAAAAAAAH0/NiNKzFmfWzw/s1600/39.jpg


 
 

Seperti contoh tampilan pada slide kedua : 

 

 

 
 

 

 

6.      Langkah Keenam  

 

Langkah Keenam adalah langkah terakhir, yakni proses penyimpanan. Setelah semua tahap-

tahap telah usai dan telah diperiksa kembali struktur, desain, dan tatanannya. Barulah kita 

simpan dengan cara Klik Save. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-DG-EskeTNVI/VQzIHQc0ztI/AAAAAAAAAF4/sbdfNDHACYY/s1600/19.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-z9tdJR-OsFs/VQzIPSMRmPI/AAAAAAAAAGA/vababnCeX14/s1600/20.jpg


 
 

 

Hasil Akhir Brosurnya : 

 
 

Demikianlah cara sederhana pembuatan Brosur Menggungakan Microsoft Office Publisher. 

 

 

Sumber : http://diyahrodiah.blogspot.co.id/2015/03/langkah-langkah-membuat-brosur-di.html 
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