
 

 Microsoft Office Picture Manager  

Microsoft Office Picture Manager 2003 maupun Microsoft Office Picture Manager 2003 

merupakan salah satu fitur yang disertakan dalam Microsof Office Professional baik versi 2003 

maupun 2007. Dan aplikasi ini merupakan tool bantuan yang disediakan oleh Microsoft Office, 

dan memiliki fitur koreksi dan edit gambar. Untuk manual lengkap silahkan mengunjungi situs 

resmi Microsoft yang memuat tentang Microsoft Office Picture Manager. 

http://office.microsoft.com/enus/assistance/CH010001171033.aspx 

Untuk pilihan pengeditan ketika bekerja dengan gambar, cara terbaik adalah bekerja dengan 

program edit foto, seperti Microsoft Office Picture Manager.  

  
Windows 7    Windows XP 

Membuka - Microsoft Office Picture Manager  

1 Klik Start menu.  

2 Select Microsoft Office.  

3 Select Microsoft Office Tools.  

4 Select Microsoft Office Picture Manger.  

 

Catatan: Tampilan  Start menu pada desktop komputer anda mungkin berbeda untuk 

sistem operasi yang berbeda pula.  

 

  



Navigasi pada Microsoft Office Picture Manager  

Menampilkan Picture yang ada dalam Komputer  

1 Klik File  

2 Pilih Locate Pictures…  

3 Locate Pictures akan tampil pada Task Pane yang ada disebelah kanan screen anda.  

4 Klik tanda panaah kebawah yang ada di bagian Look in dan pilih Picture yang ada 

didalam folder atau harddisk komputer yang anda gunakan.  

5 Klik tombol OK.  

 

  



1 Microsoft Office Picture Manager akan  mencari (scan) seluruh image yang ada di hard 

drive (langkah 4).  

 

2 Picture Manager akan menampilkan  lokasi  gambar selama proses pencarian.  

 



Menentukan Lokasi Gambar  dalam Directory  

1 Klik link Adding Picture Shortcut… pada Taskpane Picture Shortcuts… yang ada di 

bagian kiri window Picture Manger.  

  

Tentukan dan pilih lokasi gambar atau folder yang anda yakini terdapat gambar dan akan 

ditampilkan pada Picture Manger. 

2 Klik Add button.  

Catatan: Pada contoh ini, folder yang discan berada pada desktop komputer.  

3 Folder  yang telah dipilih, telah didaftar (index) pada Picture Manger.  

 



Editing Pictures  

Picture Manger merupakan file management tool, dan bukan  sebagai professional editing 

tool, yang memiliki beberapa fitur sederhana untuk koreksi dan edit gambar, diantaranya:  

• Auto Correct  

• Brightness and Contrast  

• Color  

• Crop  

• Rotate and Flip  

• Red Eye Removal  

• Resize  

• Compress Pictures   

 

Auto Correct  

Pada contoh  ini, tombol (button) Auto Correct  telah digunakan.  

1 Double click the image to be corrected.  

2 Click the Auto Correct button.  

 
Tampilan  sementara menggunakan fitur Autocorrect, seperti ditampilkan berikut. 

Sebelum Autocorrect                  Sesudah Autocorrect 

  



Brightness and Contrast  

1.  Pilih untuk menyesuaikan/mengatur gambar.  

2.  Klik link Brightness and Contrast.  

 

Picture Manager memberikan beberapa pilihan ketika anda menggunakan fitur 

Brightness and Contrast.  

3.  Tombol (button) Auto Brightness.  

4.  Slider Brightness & Contrast.  

5.  Slider Midtones yang ada dibawah Advanced Settings.  

 



Color  

Picture Manager memiliki beberapa fitur untu menyesuaikan warna.  

1. Enhance Color button digunakan untuk  penyesuaian warna otomatis (white balancing)  

2. Slider Hue and Saturation  

 

Pada contoh  dibawah  ini, telah digunakan fungsi tombol Enhance Color.  

Catatan: Ketika menggunakan tool, perhatikan untuk membaca pesan-pesan yang muncul pada 

layar (screen). Bagian tool ini meminta user untuk meng-klik pada gambar yang ingin 

diedit/diatur, yang perlu diperhatikan  tingkat kecerahannya. 

Before                                        After 

 



Crop  

Gunakan tool crop jika diperlukan untuk  menghilangkan  bagian gambar yang tidak 

diinginkan.  

Tools Cropping diantaranya adalah: Aspect Ratio Crop Handles (dapat dilakukan dengan cara 

menggeser (drug dan dropped) tanda kursor crop pixel piksel demi pixel.)  

 

 

Crop Settings – Aspect Ratio  

Perkiraan rasio ukuran  berikut ini dapat digunakan 

sesuai gambar yang telah ditentukan ukurannya.  

 

1. Klik tanda panah kebawah yang ada dibagian kanan 

Aspect ratio drop box.  

2. Pilih ukuran yang diinginkan.  

3. Klik tombol OK.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Picture Manager akan 

menampilkan gambar yang telah 

di crop.  

5. Klik tombol Save untuk menerima 

hasil perubahan gambar yang telah 

di crop.  

6. Untuk menjaga keaslian dan 

keberadaan hasil yang telah di 

crop, pilih menu File - Save As.  

7. Klik button Undo atau menu Undo 

yang ada dibagian menu Edit 

untuk membatalkan perubahan.  

 

 

Crop Handles  

The crop handles will allow the picture to be cropped to a custom size determined by the user.  

These handles can be drug and dropped or the up / down arrows can be sued on the Left, Right, 

Top and Bottom sides. 

   

 

 



Pada contoh ini, tanda crop digunakan untuk menggeser (drug and dropped)  ke posisi yang 

diinginkan.  

8. Geser tanda crop “ ” untuk 

menyesuaikan batas Atas, Bawah, 

Kiri dan Kanan.  

Posisikan tanda crop “  ” ke 

posisi sudut yang diinginkan.  

Catatan: Cropping dari 

masing-masing sudut akan 

mengatur gambar secara 

proportional.  

9. Klik button OK.  

 

 

10. Picture Manager akan 

menampilkan hasil cropping.  

11. Klik button Save untuk menerima 

perubahan.  

12. Untuk mempertahankan gambar 

asli dan menerima hasil cropping, pilih 

Save As dari menu File.  

13. Klik button Undo atau submenu 

Undo dibawah menu Edit untuk 

membatalkan perubahan.  

 



Rotate dan Flip  

Gunakan Rotate and Flip 

untuk menyesuaikan layout 

yang anda kehendaki.  misal: 

Portrait atau Landscape.  

14. Klik button Rotate Left 

atau Rotate Right jika 

diperlukan.  

atau…  

Atau gunakan tanda panah  

keatas / kebawah yang ada 

disebelah kanan button  

“By degree” untuk 

memutar gambar keposisi 

derajat yang dikehendaki.  

15. Klik icon Save untuk 

menerima perubahan.  

 



Red Eye Removal  

1 Pilih gambar yang tampilan mata merah “Red Eyes”.  

 

2 Pilih pada bagian mata “Red Eyes” dan klik pada bagian matanya.  

 



3 Ulangi proses tersebut 

untu bagian “ red eyes”.  

4 Klik button OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Gambar yang telah diatur 

pada posisi “red eyes” 

ditampilkan setelah proses 

klik pada “red eyes”.  

6 Klik button Save untuk 

menerima perubahan.  

7 Klik button Undo atau 

submenu Undo dibawah 

menu Edit untuk 

menerima perubahan. 

 

Pengaturan “red eyes” sebelum digunakan:  

 
 

Masalah Penjelasan 

Mode  

Flash 

Red eye  

Jika anda menggunakan kamera  yang sudah terintegrasi dengan lampu flash, 

silahkan aktifkan red eye flash mode, yang menggunakan satu atau lebih brief 

preflashes untuk menurunkan ketajaman pupils karena pengaruh lampu flash 

dan pencahayaan. Ini dimaksudkan untuk mengurangi reflex pada lensa 

kamera. Namun kadang berhasil dan kadang tidak mendapatkan hasil yang 

diharapkan.  

Increase  

Ambient  

light 

Sesuaikan kecerahan pengambilan gambar ambient light jika memungkinkan, 

sesuaikan ketajaman pupils dan gunakan lampu flash yang tidak terlalu tajam 

untuk mengurangi reflex. 

Sobriety Ambil objek foto dengan kamera seadanya, maka yang terjadi pada ketajaman 

pupils akan memperburuk efek red eye.  

Averted  

gaze 

Memperhatikan objek foto dari lensa mungkin dapat membantu, namun 

kemungkinan terjadi kesalahan, sehinga menjadi berlebihan. 



Get closer Dekatkan objek Anda untuk memperluas angle lensa dengan lampu flash yang 

melebihi lebar dari kerucut refleks dan dengan demikian menghindari reflex. 

Semakin jauh jarak objek kamera, jarak lampu kilat lensa harus lebih banyak 

untukdapat menghindari efek mata merah (red eyes). 

External 

flash 

Lebih baik, gunakan  lampu flash external  pada posisi minimal 5° dari lensa 

kamera untuk menghindari  reflex dari objek  lebih jauh dari lensa. 

Bounce Bounce (pantulan) lampu flash kamera anda akan langsung reflex  terhadap lensa 

kamera anda. 

 
 

Resize  

Resize, adalah alat (tool) yang paling berguna dalam mengelola gambar. Mengubah ukuran 

gambar tidak hanya mengurangi jumlah piksel yang digunakan dalam gambar, tapi juga 

mengurangi ukuran file. 

Picture Manager gives the user 

several options when resizing 

an image.  

• Predefined width x height  

• Custom width x height  

• Percentage of original 

width x height  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predefined width x height  

1 Klik radio button dibagian kiri Predefined 

width x height.  

2 Klik button OK.  

 

Perhatikan size yang  asli (Original) dan size 

yang baru (New).  

3. Klik icon Save untuk meneriba hasil 

perubahan.  



Kustomisasi width dan height  

1 Klik radio button disebelah  kiri Custom 

width x height.  

2 Klik button OK.  

3 Click the Save icon to keep changes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase ukuran original width dan 

height  

1 Klik radio button disebelah kiri Predefined 

width x height.  

2 Klik button OK.  

3 Klik icon Save untuk menerima perubahan.  

 

  



Image size dan file size  

Merubah ukuran gambar (image) ke ukuran piksel yang lebih kecil, otomatis akan memperkecil 

ukuran file. Gambar berikut merubah ukuran dari 2048 x 1532 (ini ukuran poster yang bagus 

resolusinya) ke 640 x 480 (untuk tampilan web atau ukuran di PowerPoint). Ukuran file gambar 

dirubah dari 1372 KB ke 162 KB. Untuk ruang disk atau web hosting yang minimal, gambar 

yang besar akan memenuhi ruang disk ataupun kapasitas di website.  

162 Kilobytes 640 x 480  

(proporsi ukuran dengan kapasitas bit 

file)  

268 Kilobytes 800 x 600  

(proporsi ukuran dengan kapasitas bit 

file)  

 

435 Kilobytes 1024 x 768  

(proporsi ukuran dengan kapasitas bit 

file)  

 

818 Kilobytes 1600 x 1200  

(proporsi ukuran dengan kapasitas bit file)  

1372 Kilobytes 2048 x 1532  

(proporsi ukuran dengan kapasitas bit 

file.)  

 

 

 


