
 

http://antonidesain.wordpress.com/  1 

 

PENGANTAR DESAIN GRAFIS 
 
 
Apa yang dimaksud dengan Desain Grafis? 
Desain Grafis dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang diwujudkan dalam gambar. 
 
Apa saja lingkup kerja Desain Grafis? 
Banyak sekali antara lain: desainer cover buku, layout halaman, coverCD, interface, brosur, undangan, 
kartu nama, sign system, logo, web desain, animasi, packaging/ kemasan, ilustrasi, game, modeller3D, foto 
digital, iklan dll. 
 
Media/sarana apa saja yang bisa dipakai sebagai media komunikasi grafis? 
Untuk menyampikan pesan atau informasi kepada publik, dperlukan media/sarana antara lain: 

1. Media Cetak: misal; Poster, brosur, buku, stiker, cover CD/kaset, leaflet, tas belanja, kartu nama, 
iklan majalah/koran. 

2. Media luar ruang: misal; Spanduk, Banner, X-Banner, Billboard, Papan nama, Neon Sign, Baliho, 
Mobil Box 

3. Media Elektronik: misal; Televisi, Film, Internet, Handphone, Komputer, Radio dll. 
4. Tempat Pajang/Display: misal; Etalase, desain gantung, Floor Stand. 
5. Barang-barang kenangan/Special Offer: misal; Kaos, topi, payung, gelas, souvenir, tas, dll. 

 
Apa yang diperlukan seorang desainer grafis? 
Desainer grafis memerlukan wawasan yang luas dari disiplin ilmu yang lain. Karena pada dasarnya seorang 
desainer adalah pemecah masalah (problem solver) dan pengambil keputusan. 
 
Haruskan desainer grafis bisa menggambar manual? 
Tergantung kasusnya, karena cabang desain grafis banyak cabang keahliannya, antara lain: iluatrator, 
komikus, kartunis, animator 3D, animator 2D, character modeller, desain layout majalah, webdesainer, 
multimedia director dll. Untuk spesialis ilustrator, komikus, kartunis kemampuan menggambar secara 
manual mutlak dikuasai dengan baik. Namun untuk desainer web, multimedia director, modeller/animator 
3D lebih mengutamakan kemahiran pada software, namun lebih baik jika menguasai menggambar sketsa. 
 
Keuntungan mendesain secara manual/hand-mode 

- Sentuhan/kesan lebih manusiawi 
- Kecepatannya untuk menumpahkan gagasan ke dalam goresan tangan. 
- Kebebasan dengan media dan alat yang ada di alam. Anda dapat menggunakan alat gambar seperti 

kuas, pensil, bata, bahkan rambut anda sebagai kuas. 
- Cocok untuk menggambar naturalis, seperti kompik dan ilustrasi. 
- Gambar dipengaruhi kepribadian, sifat dan emosial anda. 

 
Kekurangan mendesain secara manual/hand-mode 

- Harga relatif mahal 
- Sulit diduplikasikan 
- Waktu penerjaan/produksi desain relatif lama. 
- Perlu kecermatan dan ke hati-hatian extra. 
- Lebih baik memiliki bakat. Bagi yang tidak berbakat dapat pula membuat karya grafis yang berseni, 

namun diperlukan motivasi yang tinggi dan latihan yang konsisten. 
 

Keuntungan mendesain dengan bantuan komputer 
- Waktu produksi lebih cepat. Dengan pengetahuan hardware dan software yang tepat, seperti 

seorang desain grafis mampu menyelesaikan banyak karya (seperti undangan, kartu nama) dalam 
satu hari 

- Harga desain lebih murah dan kompetitif, sehingga mempercepat perputaran uang. 
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- Mudah diduplikasikan 
- Mudah diperbaiki, karena komputer mempunyai fasilitas Undo dan  History 
- Adanya pustaka/library berupa clipart, images, font dan template yang mem-permudah pekerjaan. 
- Keterampilan sketsa tangan tidak terlalu diutamakan, yang penting punya sense of art dan 

pengusahaan hardware dan software. 
 
Kekurangan mendesain dengan bantuan komputer 

- Karena sentuhan garis dengan komputer relatif kaku dan rapih, sehingga menurangi kesan 
manusiawinya. Beberapa kalangan menilai penggunaan komputer desain menrupakan seni kaleng 
yang murah. 

- Ketergantungan terhadap teknologi. Bayangkan jika desainer grafis komputer ditempatkan 
diadaerah yang tidak ada listrik dan komputer, bisa jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa. 

- Dengan mudah diduplikasikan, segi orisinalitas karya grafis komputer sering dipertanyakan dan 
dipermasalahkan. 

- Sulit mencurahkan gagasan ke dalam gambar dalam waktu singkat. Karena komputer grafis lebih 
cenderung untuk presentasi/finishing bukan sketsa. 

- Dengan adanya fasilitas Undo dan history, prilaku desainer grafis komputer cenderung kurang 
berhati-hati/ceroboh. 

- Perlu memoelajari secara khusus tentang hardware dan software grafis. 
 
Apa yang dimaksud dengan bakat? 
Minat adalah kata lain dari cinta. Orang sedang jatuh cinta akan memberikan apapun (waktu dan harta) 
untuk orang lain yang dicintainya tanpa berat hati. Begitu pula seorang ibu akan memberikan apapun 
kepada anaknya tanpa mengharapkan balas jasa dari sang anak. Desainer grafis akan bekerja dengan 
mengorbankan waktu dan baiaya demi kepuasan klien atau target pasar tanpa mengharapkan imbalan. 
 
Apa yang membuat seseorang berbakat? 
Semua orang terlahir bagai kertas kosong. Pengaruh dari keluarga, lingkungan, makanan dll akan 
mempengaruhi kemampuan seseorang. Pengaruh luar sadar tersebut menjadikan bakat seseorang. Namun 
bila tidak di asah dan dilatih, selamanya akan menjadi bakat yang terpendam. 
 
Berapa lama untuk menjadi desainer grafis yang baik? 
Tergantung jam terbang anda. Jika setiap hari berlatih desain dengan pengalaman yang berbeda. Bisa jadi 
dalam 3 bulan, orang lain akhirnya mengakui kehebatan karya anda. Jika anda kuliah di sekolah grafis tapi 
yang anda hanya membuat tugas 2 minggu sekali, bisa jadi karya anda akan baik setelah 5 tahun. 
 
Karya kreatif apakah harus orisinil? 
Orisinil adalah hal yang sulit dicapai 100%, kita tahu jika diadakan acara perlombaan, maka yang daftar 
akan berbondong-bondong. Apakah tuhan tidak kreatif?, orisinalitas adalah motif bagi desainer agar 
dirinya lebih aktual. Kenyataannya karyanya sering ada kesamaan dengan karya orang lain baik sadar atau 
tidak sadar. ‘jujur’ adalah kata kuncinya. 
 
Bolehkah meniru/menjiplak karya orang lain? 
Untuk tujuan pembelajaran, meniru/menjiplak adalah cara yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Tapi 
untuk tujuan komersial, anda harus hati-hati jangan sampai anda bermasalah dengan hak cipta. 
 
Bagaiman cara dan proses membuat desain? 
Itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan matakuliah desain grafis saat ini dengan mengenal 
CorelDraw, Photoshop, dan PageMaker. 
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CORELDRAW 
 
 

Berikut ini adalah perjalanan software CorelDraw dari versi 1 sampai 14 (X4).  
 

1. CorelDraw versi 1 (1989), 
Instalasinya hanya menggunakan 2 disket 3,4 inch. Fiturnya sederhana tetapi kemampuan Bezier 
Tool dan Shape Tool cukup handal untuk ilustrasi / gambar saat itu. Untuk membuat undangan, 
kartu nama, logo, kop surat, sudah cukup memadai. CorelDraw menarik minat karena disertakan 
bonus 340 file Clipart. 
 

2. CorelDraw versi 2 (1990) 
Cukup banyak menambah fitur baru seperti Blend, Envelope, Prespective, Extrude. 
 

3. CorelDraw versi 3 (1992) 
Perbaikan dari efisiensi memory sehingga kinerja CorelDraw lebih cepat. Kini desain dapat dilihat / 
preview secara realtime tanpa harus tampil wireframe lagi. Corel Photopaint untuk editor bitmap 
diluncurkan di versi ini. 
 

4. CorelDraw versi 4 (1993) 
Di versi ini CorelDraw bisa multi-page. Kemampuannya ditingkatkan sebagai software desktop 
publishing seperti Pagemaker. Namun penambahan yang tidak signifikan ini harus dibayar dengan 
penggunaan resource komputer yang lebih tinggi. Lagipula banyak ditemukan bug/error di versi ini. 
 

5. CorelDraw versi 5 (1994) 
Ini versi yang populer dan cukup lama digunakan para desainar dan tukang setting, karena 
dilengkapi Color Management, kalibrasi layar, printer, scanner, efek powerclip, artistic media, lens 
dan bitmap effects. Versi ini adalah yang paling berhasil di Sistem Operasi Windows 3.1. sebelum 
kehadiran Windows 95 yang legendaris karena long file name-nya. Sebelumnya hanya bisa memberi 
nama file maksimal 8 karakter dan 3 karakter untuk extension seperti cobacoba.cdr 
 

6. CorelDraw versi 6 (1995) 
Karena kehadiran windows 95, maka CorelDraw versi 32-bit ini pun disesuailkan agar bisa berjalan 
baik di sistem operasi tersebut. Namun tidak banyak fitur baru tetapi hanya mengconvert engine 
CorelDraw versi 5 ke versi 6. Banyak bug dan error yang terjadi di versi ini sehingga pengguna 
CorelDraw kembali ke versi 5. 
 

7. CorelDraw versi 7 (1997) 
Setelah 2 tahun menunggu akhirnya muncul CorelDraw 7 yang lebih stabil dibandingkan versi 6. 
Fitur baru antara lain; Property Bar, komunikasi data*.psd (Photoshop), support alpha channel dan 
Writing Tools (Hypen, SpellChecker, AutoCorrect) seperti di Microsoft Word. Kecepatannya pun 
lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu upgrade hardware untuk menggunakan versi ini. 
 
 

8. CorelDraw versi 8 (1998) 
Hadir dengan fitur Drop Shodow, Distortion Tools, multiple import, dll. Tetapi diperlukan spek 
komputer yang lebih tinggi khususnya memory untuk bisa menggunakannya dengan lancar. 
 

9. CorelDraw versi 9 (1999) 
Kecepatan tinggi, kompatible dengan adob Photoshop, support Alpha Channel dan file-file lain, 
tampilan warna yang cerah dan proses print yang cepat sangat dan dilengkapi Preview sehingga 
menunjang produktifitas. Cocok untuk anda yang lebih banyak berurusan dengan layout 
dibandingkan ilustrasi. 
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10. CorelDraw versi 10 (2000) 
Fitur barunya; Convert PDF, CorelRave, Page sorter dan perbaikan fitur proses cetak. Tetapi 
akibatnya proses print semakin lambat dan memory yang dibuthkan juga semakin besar. Corel-Rave 
yang digembor-gembor bakal menyaingi Flash akhirnya tidak dilanjutkan. 
 

11. CorelDraw versi 11 (2002) 
Fitur barunya; Symbol & 3 Point curve. Versi ini lebih sering crash/error jika memory RAM kurang. 
Tidak banyak perubahan signifikan dibandingkan CorelDraw sebelumnya. 
 

12. CorelDraw versi 12 (2004).  
Perbaikan yang signifikan ada di CorelDraw versi 12. Kini lebih stabil dan ditambah fitur biasa ada di 
AutoCAD seperti Dynamic Guideline dan Snap to Object (Quadrant, Node dll) sehingga menggambar 
lebih presisi. Setelah satu kelemahannya adalah proses print yang sangat lambat. 
 

13. CorelDraw versi X3 (2006) 
Fitur baru: Fillet/Chamfer, Bevel, Docker & Smart Fill. Versi ini lebih ditekankan pada pembuatan 
ilustrasi. Meskipun belum bisa menyaingi Adobe Ilustrator, namun fitur-fitur seperti Fillet, Smart 
Fill, Powertrace (yang menggantikan Coreltrace) akan memudahkan dan menghemat waktu anda 
untuk membuat ilustrasi, hal tersebut harus dibayar dengan spek komputer yang cukup tinggi untuk 
dapat menjalankannya dengan nyaman 
 

14. CorelDraw versi X4 (2008) 
Fitur baru antara lain color management yang kompetible dengan Adobe, Tabel interaktif, 
pengaturan documen otomatis dll. Versi ini dibuat untuk mengatasi kompatibilitas dengan Windows 
Vista. 
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CORELDRAW INTERFACE 
Disusun Oleh  

Juanda, M.Kom 
 

 
 
Interface/tampilan muka CorelDraw anatara lain terdiri dari: 

 Toolbar 
Berada di kiri layar berisi kumpulan tool (tombol dengan gambar). Toolbar adalah alat utama untuk 
bekerja di CorelDraw. 

 Menu 
Berada dikiri layar berupa text untuk perintah lanjut. 

 Property Bar 
Setiap objek mempunyai sifat/property yang berbeda. Anda dapat mengaturnya di bagian atas layar. 

 Color Palette 
Kumpulan warna yang siap pakai untuk mewarnai bagian dalam (fill) objek atau garis (outline) objek. 

 Status Bar 
Berada di bagian bawah layar. Gunanya untuk menginformasikan jenis objrk, koordinat, warna, layer, 
pada objek yang aktif. 

 Docker 
Untuk menampilkannya klik menu Windows → Docker berisi perintah lebih lanjut dan tambahan 
CorelDraw. 

 
Untuk lebih jelas dan lengkap lebih baik buka Menu Help saja. 
 
 
Toolbox adalah suatu jenis toolbar yang digunakan untuk segala keperluan dalam membangun sebuah 
obyek/gambar. Berikut ini akan dijelaskan fungsi dari masing-masing  tool tersebut: 

 Pick Tool (V) 
Digunakan untuk memilih gambar. 

 Shape Tool (F10)   
Untuk merubah obyek secara halus. 

  Knife Tool (C)   
Untuk memotong obyek. 

 Ereser Tool (X) 
Untuk menghapus bagian obyek.  

 Smudge Brush 
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Untuk mengubah bagian garis outline pada obyek dengan cara draging. 

 Roughen 
Untuk menguba bagian outline pada garis vektor dari obyek. 

 Free Transform Tool (E) 
Untuk memutar obyek dengan bebas. 

 Zoom Tool (Z) 
Untuk memperbesar tampilan obyek. 

 Pen Tool 
Untuk menggambar kurve dengan satu segment. 

 Hand Tool (H) 
Untuk memindah tampilan obyek. 

 Polyline Tool 
Untuk menggambar garis dan kurve. 

 Freehand Tool 
Untuk membuat garis bebas. 

 Bezier Tool (P) 
Membuat garis lurus. 

 3 Point Curve 
Untuk membuat kurve dengan tiga point, dengan cara drag dari point 1 lepas pada point 2 kemudian 
klik pada point ke 3 untuk mengakhiri pembuatan kurve. 

 Artistic Media Tool (B) 
Untuk membuat garis dengan gaya artistik, pada pilihan ini terdapat 3 pilihan yaitu Brus, Sprayerm 
calligraphic dan pressure. 

 Dimension Tool 
Untuk membuat baris yang dilengkapi dengan nilai dan satuan pengukuran. 

 Interactive Connector Tool (M) 
Tool yang digunakan untuk menggabungkan dua obyek dengan garis 

 3 Point Rectangle 
Untuk membuat obyek kotak dengan tiga point dengan cara drag dari point 1 lepas pada point 2 dan 
klik pada point 3 sebagai akhir pembuatan kotak/ragtangle. 

 Ellipse (L) 
Untuk membuat obyek berbentuk lingkaran/ellips dengan cara melakukan draging. 

 3 Point ellipse 
Untuk membuat lingkaran dengan titik point dengan cara draging dari point 1 sebagai awal, lepas 
pada point ke 2 dan lepas pada point ke 3 sebagai akhir dari pembuatan lingkaran. 

 Polygon Tool (Y) 
Untuk membuat obyek polygon (Obyek dengan banyak sudut). 

 Spiral Tool (A) 
Untuk membentuk obyek spiral. 

 Graph Paper Tool (D) 
Untuk membuat obyek dengan bentuk gabungan kotak hingga nampak seperti obyek tabel. 

 Basic Shapes 
Untuk membentuk obyek bentuk dasar yang sudah disiapkan sistem CorelDraw. 
 

 Arrow Shapes 
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Untuk membuat obyek yang berbentuk anak panah dengan berbentuk dan pola, arah dan beberapa 
pola ujung panah. 

 Flowchart Shapes 
Untuk menyusun obyek Flowchart/diagram dengan bentuk flowchart. 

 Start Shapes 
Untuk membuat obyek bentuk bintang 

 Callaut Tool 
Membuat obyek guna memberikan keterangan pada sebuah obyek lain. 

 Text Tool (T) 
Untuk membuat obyek bentu artistic text atau pharagraf text. 

 Interactive Bland Tool (W) 
Untuk membuat penggandaan obyek hingga mendekati bentuk obyek terakhir. 

 Interactive Countur Tool 
Untuk membuat penggandaan obyek dengan ukuran yang berbeda. 

 Interactive Envlope Tool 
Untuk membuat obyek dengan mengikuti pola yang diinginkan. 

 Interactive Extrude Tool 
Untuk membuat obyek dengan efek tiga dimensi berdasarkan obyek dasar. 

 Interactive Drop Shadow 
Membuat obyek dengan efek bayangan. 

 Interactive Transparancy 
Untuk membuat obyek dengan fill bentuk transparan terhadap obyek yang ada di belakangnya. 

 Eyedropper Tool 
Untuk mengetahui presentase warna yang digunakan untuk fill dari suatu obyek. 

 Paintbucket Tool 
Untuk menyalin warna fill setelah menggunakan fasilitas dropper tool 

 Interactive Fill Tool 
Mengatur warna fill secara interactive. 

 The Interactive mesh Tool 
Untuk menerapkan mesh grid pada obyek. 

 Fill Tool 
Untuk mengatur warna fill dari suatu obyek. 

 Outline Tool 
Untuk merubah outline warna, ketebalan outline dari suatu obyek. 
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DASAR PEMBUATAN GAMBAR PADA CORELDRAW 
Pertemuan II dan III 

 
CARA MEMBUATAN KARTU NAMA 
 
A. PENDAHULUAN 
Tujuan Latihan ini untuk mengenal CorelDraw yang belum 
pernah menggunakan CorelDraw untuk mengetahui teknik 
mengatur ukuran, alat bantu/ guideline, tata letak, pengetikan, 
pewarnaan obyek, garis sampai ke proses 
pencetakan. 
  
Materi 

 Penggaris/Ruller, Guides & Snap Setup 

 Ukuran/Obect Side 

  Pick Tool,  Shape Tool,  Rectangle Tool,  Ellipse Tool, Polygon Tool, Text Tool 

 Fill Tool & Outline Tool untuk Fill & Outline Color 

 Transform: Move, Copy, Scale, Mirror 
 
B. PERSIAPAN 

1. Sebelum memulai membuat obyek, atur dahulu bidang kerja. Di property bar atur bidang kerja ke 
A4 dengan satuan millimeter. Otomatis satuan penggaris/ruller menjadi millimeter. 

 

 
 

Catatan: Jika ingin lebih repot klik menu View → Grid & Ruler Setup 
 

 
 

2. Klik menu View - Grid dan Ruller Setup. Agar 
menggambar dan melayout lebih presisi, atur 
Spacing Horzontal & Vertical sebanayk 1 
mm. Atifkan pula checklist Snap to Grid. Klik Ok 
jika sudah. 
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C. MENGGAMBAR 
 

Kotak Kartu Nama & Warna 
1. Kini kita akan membuat objek. Kartu nama standar ukurannya 5,5 x 9 cm atau 55 x 90 mm. klik 

Rectangle Tool , drag di layar kerja untuk membuat kotak. Atur ukurannya menjadi 90 mm x 55 
mm di property bar. 

 
 

2. Kartu nama terlihat kecil karena 
jauh. Agar pandangan 

Zoom Tool  lebih dekat, klik 
lalu di Property bar klik Zoom to All 
Object (tombol F4 di Keyboard) 

 
Catatan: Tekan F3 agar pandangan 
lebih jauh 

 
3. Ubah warna dalam (Fill) 

kotak.seleksi objek dengan Pick 

Tool , lalu klik warna (missal) 
20% Black. 

 
4. Agar garis luar (Outline) 

hingga, seleksi objek dengan Pick 

Tool , lalu klik kanan warna 
No Color (bertanda silang) 

 
Logo & Transformasi 

1. Buatlah logo yang terdiri dari 
banyak jenis objek. Pertama 
kali buatlah kotak hitam 
menggunakan Rectangle 

Tool  dengan ukuran 30 
x 15 mm. Dengan pengalaman sebelumnya. 

2. Aktifkan objek kotak. Agar hanya ada 2 sudut tumpul, di Property bar non aktifkan dahulu icon 
Round Corners Together. Lalu ubah nilai Corner Roundness = 100 di sudut kiri bawah dan kanan 
atas. 
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3. Untuk membuat lingkaran klik Ellipse Tool . Lalu drag sambil menekan tombol Ctrl di Keyboard 
agar menjadi lingkaran sempurna. Jika sudah beri warna Fill Putih. 

 
4. Agar lingkaran menjadi setengah lingkaran, aktifkan Shape Tool . Lalu drag Node di lingkaran 

sambil menekan tombol Ctrl agar pergeseran lebih presisi. 

            
 

5. Untuk membuat segitiga aktifkan 
Polygon Tool. Di Property bar atur 
Number of Point or Sides = 3 lalu drag 
sambil menekan tombol Ctrl di 
Keyboard. Maka menjadi segitiga 
sama sisi. 
 

6. Setengah lingkaran ‘D’ akan kita 
buat dengan cara copy dan mirror. Drag 
setengah lingkaran ‘C’ ke kanan, 
jangan lepas tombol kiri mouse, lalu 
klik kanan. 
 

Catatan: Agar pergeserannya presis 
horizontal, tekan dan tahan tombol Ctrl 
di Keyboard. 

 
7. Supaya setengah lingkaran ‘C’ berubah 

menjadi setengah lingkaran ‘D’, aktifkan 
setengah lingkaran ‘C’, lalu kllik Mirror 
Horizontal di Property Bar. 

 
 
Alat Bantu 

1. Klik sekarang akan merapikan logo agar lebih 
persisi. Lebih mudahnya ubah pandangan 
obyek menjadi outline/wireframenya saja. Klik 
menu View → Wireframe.   
 

2. Terlihat tinggi segitiga tidak sama dengan 
tinggi logo C dan D. perlu garis bantu (guideline) 
untuk mengukur-nya. Drag penggaris (ruller) ke 
bawah sampai berada tepat diatas logo C. 
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3. Agar objek bisa tepat mengenai guideline, klik menu View → Snap to Gudeline. 
 

4. Klik Pick Tool , lalu drag Control Point di 
tengah atas dan bawah sampai tepat mengenai 
guideline. 
 

 
Text 

1. Klik Text Tool  lalu klik di atas logo. ketik 

missal ‘LEMBAGA PENDIDIKAN’. Klik Pick Tool  lalu di Property bar atur font Arial Narrow dengan 
Size = 7 

 
 

2. Klik Pick Tool  copy (Drag + kanan) text tersebut ke 
bawah. 
 

3. Ubah text menjadi ‘COBA AJA DULU’, caranya klik menu Text 
→ Edit Text. 
 

 
Catatan: Untuk merubah teks lebih mudah gunakan tombol F8 di 
Keyboard, lalu ketik sesuka saudara. 

 
4. Agar logo lebih menarik ubah warna Fill sesukanya 

 

 
5. Aktifkan Text Tool. Ketik nama saudara seperti sebagai berikut; 

 
 



 

http://antonidesain.wordpress.com/  12 

 

OutLine 

1. Kita akan membuat garis di bawah nama. Klik Freehand Tool . Klik untuk mulai, tahan tombol 
Ctrl di keyboard agar presisi horizontal, lalu klik untuk mengakhiri garis sebagai berikut. 
 

2. Untuk menebalan garis, klik Outline Tool , lalu pilih tebal garis yang saudara suka. Bias juga 
menggunakan Property bar untuk lebih lengkap. 

 

Catatan: untuk parameter lebih lengkap, gunakan Outline Tool  dialog, (F12) sebagaiberikut. 
Selanjutnya lebih cepat gunakan tombol F12 saja 

 
3. Agar garis menjadi putih, aktifkan garis tersebut, lalu klik kanan warna putih. 

 
Text Alamat 

1. Klik Text Tool . Ketik alamat dengan jenis font dan ukuran seperti gambar disamping. 
 

2. Untuk menebalkan text ‘alamat’ saja, klik Text Tool , lalu blok/seleksi teks ‘alamat’ saja. 
Selanjutnya klik Icon B (Bold) 
 

3. Untuk mengatur spasi baris lebih mudah dengan Shape Tool . Akifkan obyek text, lalu drag 
panah bawah ke atas untuk meraptkan baris. Drag ke bawah untuk merenggangkan baris. 
 

4. Agar seleksi objek menjadi mudah, gabungkan objek-objek menjadi satu. Klik Pick Tool  untuk 
memilih semua objek. Klik menu Arrange → Group, maka sumua obyek kartu nama sudah menjadi 
satu 

 
Catatan: Untuk memisahkanya kembali klik menu Arrange → Ungroup. 

 
Clone: Perintah Clone diperuntukan untuk CorelDraw X3 ke atas 

1. Aktifkan kartu nama yang telah di group dengan Pick Tool . 
2. Klik menu Edit → Clone, maka ada copy/clone object diatasnya. 
3. Atur posisinya agar tidak tumpang tindih. Untuk memilih salah satu objek dalam group, tekan Ctrl 

lalu klik di objek (misal) text, maka objek terseleksi tanpa harus ungroup terlebih dahulu. 
4. Untuk melihat kecanggihan Clone, coba Edit Text (F8 di keyboard) lalu ganti teks sesuka anda di 

kartu nama Control/Master sebelah kiri. Maka hasil copy/clone-nya lansung berubah juga. 
5. Dengan demikian, anda bias meng-copy seperti biasa (degan Drag + Ctrl + Klik kanan) hasil copy-an 

kartu nama menjadi ada 3 kartu nama seperti gambar berikut. 
6. Untuk melanjutkan copy kartu nama berikutnya lebih mudah dengan cara sebagai berikut: aktifkan 

kartu nama ke-3 dengan Pick Tool , lalu klik menu Edit → Repeat Duplicate (Ctrl + R). maka akan 
ada copy-an kartu nama dengan posisi tetap dibawah. 
 
Catatan: Perintah ini akan mengulangi perintah terakhir saja. 

 
7. Dengan menu Edit → Repeat Duplicate (Ctrl + R) sebanyak 2 kali saudara bisa membuat kartu nama 

menjadi 5. Selanjutnya agar menjadi 8 dengan cara Ctrl + klik kanan sebagai berikut. 
8. Jika ada perubahan apa pun, saudara hanya perlu memperbaiki group Control/ Master di kartu 

nama kiri atas saja.  
 
 
 
 



 

http://antonidesain.wordpress.com/  13 

 

 
D. MENCETAK/PRINTING 

1. Untuk mencetak/Print jangan langsung klik menu File → Print, tetapi klik menu File → Print Preview 
dahulu agar terlihat hasilnya sebelum cetak. Jika ingin menatur kertas, setting warna di printer klik 
tombol Print Option. 
 

2. Jika klik di tombol Properties di print option, akan tampil sebagai berikut. Tampilan ini akan berbeda 
di setiap printer. Klik tombol OK sampai akhir kembali ke tampilan print preview. 

 
3. Jika printer dan kertas sudah siap silahkan mencetak/print dengan tombol Print. 
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LOGO, LETTERHEAD, DAN LOGO 3 DIMENSI 
Pertemuan IV dan V 

 
 
I. LOGO LETTERHEAD 

 
A. PENDAHULUAN 

 
MATERI 

 Align (Center) 

 Shaping (Trims, Weld) 

 Snap To Object 

 Fit Text To Path 

 Interactive Fill Tool 

 Fill Tool & Outline Tool untuk Fill & Outline Color 

 Transform: Move, Rotate. Copy, Scale, Mirror. 
 

B. PESIAPAN 
Atur dahulu bidang kerja. Di property bar atur ukuran kertas = A4 dengan satuan millimeter. Otomatis 
penggaris (ruler) menjadi millimeter seperti latihan awal pengenalan CorelDraw. 

 

 
 

C. MENGGAMBAR LOGO 
Obeng  

1. Buat lingkaran dengan Ellipse Tool  berukuran 50mm x 50mm. dan buatlah 2 kotak seperti 
gambar. 
 

   
 

2. Posisi objek tidak rata tengah sumbu horizontal. Seleksi dahulu ketiga objek dengan Pick Tool . 
Klik tombol Align & Distribute, atau klik menu Arrange → Align & Distribute. Klik Center Horzontal, 
klik tombol Apply lalu Close. Maka ketiga objek sudah rata tengah sumbu horizontal. Catatan: 
untuk singkatnya tekan tombol E di Keyboard. 
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3. Beri warna fill. Potong lingkaran dengan kotak agar membentuk celah obeng. Seleksi kedua objek 

dengan Pick Tool  seperti gambar kiri. Lalu klik tombol Back Minus Front atau klik memnnu 
Arrange → Shaping → Black Minus Front. Hasil lingkaran terpotong kotak seperti gambar kanan. 
 

    
4. Buat sebuah objek baru dari 2 objek. Seleksi 2 objek seperti gambar. Lalu klik tombol Weld atau klik 

menu Arrange → Shaping → Weld. Hasilnya seperti gambar  kanan. 
 

      
 

5. Untuk mewarnai dengan gradasi ke putih, klik Interactive Fill Tool  kemudian Drag seperti 
gambar berikut. 
 

6. Untuk membuat objek serupa dengan 
ukuran dan jarak tertentu, klik Interactive 

Contour Tool , kemudian Drag seperti 
gambar berikut. Di Property Bar saudara 
bisa mengatur parameternya lebih jauh. 
 

7. Objek hasil Contour selalu mengikuti 
objek controlnya. Untuk 
memisahkannya. Klik kanan di objek Contour lalu pilih 
menu Break Contour Group Apart. Kini saudara mempunyai 
dua objek terpisah 
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8. Beri warna gradasi ke putih dengan 
arah berlawanan dengan gradasi  
sebelumnya. Klik Interactive 

Fill Tool . Kemudian Drag seperti 
gambar berikut. Silahkan atur warna 
gradasi di Property Bar. 
 

9. Agar kedua objek obeng berada di 
tengah, seleksi kedua objek 
terlebih dahulu. Kemudian klik tombol 
Align and Bistribute atau klik menu Arrange → Align & Distrbute. Di kotak dialog Align and 
Distribute aktifkan Center Horizontal dan Center vertical, klik tombol Apply lalu Close. Catatan: 
untuk singkatnya tekan tombol C & E di Keyboard. 

 
 

10. Lebih baik jika warna outline dibuang. Aktifkan kedua objek, lalu klik kanan warna betanda 
silang/No Color. 
 

11. Dengan Rectangle Tool  dan Text Tool  saudara bisa membuat objek sebagai berikut. 
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Sekrup 

1. Sekrup dibuat dengan Polygon Tool. Di Property 
Bar atur Number of Point or Sides = 6. Drag di 
layar untuk membuat bidang segi 6 
 

Tool . 2. Lubang sekrup dibuat dengan Ellipse 
Tekan Ctrl di Keyboard agar lingkaran 
bulat sempurna. 
 

3. Atur dengan Align and Distribute: Center agar 
lubang sekrup berada ditengah- tengah 
sekrup, seperti yang pernah dibahas 
sebelumnya. 
 

4. Seleksi segi-6 dan lingkaran lalu klik menu 
Arrange → Group agar objek selalu bersama. 
 

5. Aktifkan Pick Tool . Klik sekrup sekali lagi 
maka ada panah control untuk memutar 
objek. Drag panah control di sudut untuk 
memutar objek. Agar lebih presisi tekan tombol 
Ctrl di Keyboard. 
 

6. Agar sekrup menempell tepat di celah obeng, klik 
dahulu menu View → Snap to Objects. Seleksi 

sekrup dengan Pick Tool . Lalu atur ukurannya. 
Maka akan terasa ada magnet jika sekrup di 
geser/diperbesar jika mengenai objek lain. 
 

7. Matika Snap to Object. Klik View → Snap to Objects. 
 

8. Urusan sekrup selesai, silahkan  group semua 
objek, lalu putar sebanyak 120 derajat sebagai 
berikkut. 
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Teks ‘uicktime’ 

1. Dengan Text Tool  buatlah tulisan ‘uicktime’ dengan settingan font dll seperti berikut. 
 

2. Agar teks ‘uicktime’ 
semakin  rapat, klik Shape 

Tool , kemudian 
drag panah kanan ke 
kiri. 

 

3. Tulisan ‘time’ kita bedakan warnanya. Klik Shape Tool , lalu seleksi/blok node charcter. Lalu pilih 
warna misal Black 20% 

 
 

4. Dengan cara yang sama saudara tentu bisa 
membuat teks ‘service’ dengan renggang 
sebagai berikut. 

  
 
Teks Pada Jalur 

1. Buat dahulu lingkaran dan teks 
seperti gambar di bawah. 

2. Dengan Pick Tool , seleksi 
lingkaran dan teks sekaligus. 
 

3. Yang penting, agar teks 
mengikkuti jalur 
lingkaran. Pilih menu Text → Fit Text To Path. Tapi hasil belum rapat. 
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4. Agar posisi teks tidak tumpang tindih dengan objek lain. Atur parameter Horizontal offset di 
Property Bar. Jika perlu atur juga font size-nya agar sesuai dengan ukuran obeng. 

 
Background Ring 

1. Aktifkan Pick Tool  lalu tekan Ctrl kemudian 
klik di objek lingkaran. Jika berhasil aka nada teks 
Control Ellipse in Layer 1 di Status Bar. 
 

2. Klik menu Edit → Cut (Ctrl + X), maka 
lingkaran hilang tetapi tetap ada di memory 
komputer. Untuk menampilkan lingkaran 
kembali klik menu Edit → Paste (Ctrl + V). 
lingkaran tersebut muncul kembali tetapi bukan 
sebagai control text. 

 
 

3. Di Property Bar, atur ketebalan (Thickness) = 5. Klik kanan warna (misal) 20% Black untuk 
mengubah warna outline lingkaran. 
 

 
 

4. Lingkaran menutupi teks di belakangnya. Untuk menempatkan lingkaran paling belakang, klik menu 
Arrange → Order → To Back of Page. 
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5. Atur lingkaran agar sesuai panjang kalimat melingkar. Klik Shape Tool . Drag Node awal dan akhir 
Lingkaran seperti gambar diatas. 

 
D. BACKGROUND KOP SURAT 

 
1. Tampilkan satu halaman penuh, klik Zoom Tool, di Property 

Bar klik tombol Zoom To Page atau tekan Shift + F4 di 
Keyboard. 
 

2. Untuk persiapan, copy logo obeng ke tengah kertas, lalu 

perbesar dengan Pick Tool .  
 

3. Buatlah kotak Rectangle Tool  berwarna putih lalu buang 
outline colornya. Dengan demikian logo tertutup kotak 
putih. 
 

4. Agar logo terlihat samar-samar. Aktifkan kotak putih 

kemudian klik Interactive Transparancy Tool . Di Property 
Bar atur Transparancy Type = Uniform dengan Starting 
Transparancy = 15 agar logo terlihat lebih samar. 
 

5. Untuk merapikan lagi jika semua objek rata tengah vertical. 
Pilih semua objek, klik menu Edit → Select All → Object 
 

6. Kemudian klik Align & Distribute atau klik menu Arrange → 
Align and Distrbute. Terakhir klik checklist Center vertical, 
Apply. 
 

Catatan: Untuk singkatnya tekan tombol C di Keyboard. 
 
 
 
 
 


