
Mail Merge

Mail Merge atau surat masal adalah fasilitas untuk membuat surat atau
dokumen dalam jumlah banyak dengan isi dokumen sama tapi tujuan berbeda.
Atau fasilitas untuk menggabungkan dokumen-dokumen yang berbeda. Mail
Merge dapat membuat data field pada surat, label dan amplop terisi secara
otomatis sesuai dengan record data sumbernya. Dengan mengunakan Mail Merge
kita dapat membuat sebuah surat atau dokumen yang akan ditujukan kepada
banyak penerima (recipients). Mail merge manfaatnya sangat banyak,
diantaranya membuat label, surat,amplop dan lain-lain, dimana sumber datanya
bisa diambil dari file lain, semisal Excel, Access, bahkan Word itu sendiri. Hal ini
mempermudah pengguna untuk membuat format satu kali namun bisa
menghasilkan alamat, nama atau tujuan yang berbeda.

Komponen-komponen dalam mail merge :

1. Dokumen asal/asli dari mail merge/surat undangannya yg belum berisi data .

2. Data-data yang diundang/yang akan ditempelkan di dokumen asal.

3. Dokumen yang sudah berisi data/dokumen hasil



Ikon Nama Keterangan
Submenu Bar (Mailings) Menu yang

digunakan untuk
membuat mail
merge

Menu Create Untuk membuat
amplop atau label
dengan mengatur
ukuran kertas dan
bentuk kertas yang
akan digunakan

Menu Start Mail Merge Untuk mulai
membuat mail
merge

Start mail merge terbagi atas  Letters
berfungsi
untuk
membuat
surat

 E-mail
Messsages
berfungsi
untuk
membuat e-
mail

 Envelopes
berfungsi
untuk
membuat
sampul
amplop

 Labels
berfungsi



membuat
label

Select Recipients terbagi atas
Select recipients
berfungsi untuk
memilih daftar
orang/ data yang
akan dibuat

 Type New
List untuk
membuat
data baru

 Use Exisiting
List untuk
menggunaka
n data yang
telah ada

 Select from
Outlook
Contacts



untuk
mengimpor
data dari
Outlook

Edit Recipient List Berfungsi untuk
menyunting
dokumen yang
sudah ada

Terbagi atas Write & Insert
Fields
Berfungsi meblock
tulisan yang
merupakan merge
fields

Untuk mengedit
lokasi spesifik /
tujuan

Untuk
menambahkan
kata sapaan seperti
To Mr….

Untuk menyisipkan
data ke lembar
kerja

Update label
berfungsi jika mail
merge yang akan di
buat berbentuk



tabel

Preview Results

Untuk melihat data
sebenarnya yang
telah di buat

Finish Sebagai bagian
akhir pada saat
mail merge akan di
cetak.



Langkah Membuat Mail Merge

1. Buka MS. Word 2007

2. Klik Mailings

3. Klik Start Mail Merge dan pilih dalam format apa mail merge anda
4. Contoh pilih Letter
5. Lalu klik Select Recipient kemudian pilih Type New List

6. Buat daftar yang akan digunakan
7. Pilih Costumize Columns lalu hapus kategori yang tidak anda inginkan, lalu

tambahkan kategori yang anda inginkan dengan klik add



8. Setelah selesai pilih ok

9. Lalu buat surat pada halaman kerja

10.Insert Merge Field pada halaman kerja anda sesuai isi surat



11.Setelah itu Priview Result untuk mengetahui hasil asli



12.Jika sudah benar, maka Print hasil dengan pilih Finish & Merge lalu pilih
print document

Cara menggunakan mail merge untuk e-mail, label, dan amplop juga
hamper sama dengan surat/letter. Hanyasaja untuk label setelah Insert
Merge Fields, kemudian pilih update labels. Dan bisa
menggunakanparagraph-all borders untuk memberi batas antara satu label
dengan yang lain.


