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Memberi Nomor Halaman pada Microsoft Office Word 
 

Nomor halaman sangat penting di dalam suatu dokumen, nomor halaman sangat 

membantu kita untuk mengidentifikasi letak suatu bab, sub bab atau topik/bahasan di 

dalam suatu dokumen. 

 

Anda dapat menambahkan nomor halaman pada bagian atas atau bawah dari suatu 

halaman dan mengaturnya di sebelah kiri, tengah atau kanan sesuai dengan keinginan 

Anda. Nomor halaman ini saling berhubungan dengan header/footer. Baik nomor halaman, 

header atau footer akan terlihat lebih redup dibandingkan dengan isi utama dari dokumen. 

 

Untuk mengubah header, footer atau informasi lain, Anda dapat melakukan langkah 

berikut: Double-click pada header/footer, Kemudian klik menu Headers & Footers. 

 

Anda mungkin akan menemui dimana desain header, footer dan nomor halaman tidak 

muncul di galeri. Jika hal ini terjadi, lakukan langkah berikut untuk mengaktifkan  

built-in design: 

1. Kilk Microsoft Office Button , dan klik Word Options.  

2. Klik Add-Ins.  

3. Pada kolom Manage, pilih Disabled Items, dan klik Go.  

4. Klik Building Blocks.dotx, dan klik Enable.  

5. Restart Word. 

 

Memberi nomor halaman 

 

Anda dapat memilih desain penomoran halaman yang sudah disediakan pada galeri. 

 

1. Pada menu Insert, pada grup Header & Footer, klik Page Number.  

 
 

2. Plih salah satu dari Top of Page, Bottom of Page, atau Page Margins, 

Tergantung dimana Anda ingin meletakkan nomor halaman tersebut.  

3. Pilih desain penomoran halaman dari galeri desain.  

 

Mengatur format nomor halaman  

 

Setelah Anda memberi nomor halaman, Anda dapat mengubahnya seperti Anda mengubah 

header atau footer. Anda dapat mengubah nomor halaman, jenis font atau ukuran. 

 

Mengubah format nomor halaman, seperti 1, i, atau a 

 

1. Double-click pada header atau footer dari salah satu halaman dokumen Anda.  

2. Di bawah Header & Footer Tools, pada menu Design, pada grup Header & 

Footer, klik Page Number, kemudian klik Format Page Numbers.  

3. Pada kotak Number format, pilih salah satu jenis penomoran, Kemudian klik 

OK. 
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Mengubah jenis font dan ukuran dari nomor halaman 

 

1. Double-click pada header, footer, atau nomor halaman pada salah satu halaman.  

2. Pilih/blok nomor halaman.  

3. Pada menu Home, pada grup Font lakukan langkah berikut:  

� Untuk mengubah jenis font, pilih salah satu font pada kotak nama font 

.  

� Untuk mengubah ukuran font, pilih ukuran yang diinginkan di sebelah 

nama font. 

� Dan seterusnya Anda dapat mengubah-ubah format dari nomor halaman 

dengan memilih pilihan yang tersedia seperti Bold, Italic, Underline, Font 

Color atau Text Highlight Color.   

 

Memulai penomoran halaman dengan nomor yang berbeda 

 

Misalnya, jika Anda menambahkan halaman sampul pada dokumen yang sudah terdapat 

nomor halaman, halaman kedua (atau halamn pertama setelah sampul/cover) akan secara 

otomatis bernomor 2. Jika Anda menginginkan agar halaman tersebut bernomor 1, caranya 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Klik dimana saja pada dokumen tersebut.  

2. Pada menu Insert, pada grup Header & Footer, klik Page Number.  

3. Klik Format Page Numbers.  

4. Pada kotak Start at, ketikkan nomor yang diinginkan.  

 

 CATATAN   Jika Anda memiliki sebuah halaman sampul dan Anda ingin halaman 

pertama dari dokumen tersebut bernomor 1, maka ketikkan 0 pada kotak Start at. 

 

Menghapus nomor halaman 

 

Microsoft Office Word 2007 secara otomatis menghilangkan atau menghapus nomor 

halaman saat Anda mengklik Remove Page Numbers atau ketika Anda menghapus salah 

satu nomor halaman secara manual dari dokumen. 

 

1. Pada menu Insert, pada grup Header & Footer, klik Page Number.  

2. Klik Remove Page Numbers.  

 

Demikian sedikit ilmu dasar dalam Microsoft Office Word yang sering diterapkan dalam 

pekerjaan kita sehari-hari. Terlihat sederhana tapi bagi orang yang sangat awam terhadap 

Microsoft Office Word, hal ini bisa membingungkan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat dan 

semakin menambah pengetahuan Anda semua. 

 


