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Pendahuluan 
CorelDRAW merupakan software profesional yang telah digunakan banyak 
kalangan untuk merancang berbagai proyek grafik. Pada kesempatan ini, pe- 
nulis akan membahas pemakaian sistem CorelDRAW X3 untuk merancang 
beragam logo terkenal. 

Pada kesempatan ini, beragam logo yang dibahas, mulai dari logo yang 
sederhana hingga logo yang komplek. Pada buku ini tidak dibahas konsep 
logo yang bersangkutan. Pada buku ini hanya dibahas cara memanfaatkan 
fasilitas standar sistem CorelDRAW X3 serta tahapan proses pembentukan 
logo yang bersangkutan. Untuk mempermudah, pembahasan akan dikelom- 
pokkan per jenis logo. 

Pada buku ini, penulis tidak membahas lagi prosedur pemakaian fasilitas 
sistem CorelDRAW. Diharapkan pembaca telah dapat mengoperasikan sistem 
CorelDRAW tersebut. Sebagai referensi, Anda dapat melihatnya pada buku 
“Memakai Sistem CorelDRAW” dan “Desain Grafis dengan CorelDRAW X3” 
dari penulis dan penerbit yang sama. 

Pada saat membahas, penulis juga menyisipkan berbagai tip dan trik pe- 
makaian fasilitas standar sistem sehingga dapat menghasilkan desain grafis 
sesuai dengan keinginan. Pembahasan tip dan trik tersebut sebatas untuk ke- 
perluan pembentukan logo yang bersangkutan saja. Untuk informasi seleng- 
kapnya, Anda dapat melihat buku “Tip & Trik CorelDRAW X3” dari penulis 
dan penerbit yang sama. 
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Ragam Logo 
Pada saat ini terdapat beragam logo, baik logo yang sederhana maupun logo 
yang komplek. Dari sekian banyak ragam logo tersebut, terdapat beberapa 
kesamaan. 

Pada buku ini, penulis mengelompokkan beragam logo tersebut pada ke- 
lompok: 

" Nqiq"Mctcmvgt"

Logo jenis ini menggunakan berbagai huruf/angka sebagai bahan dasar- 
nya. Untuk keperluan tersebut, Anda dapat menggunakan berbagai jenis 
huruf (font) yang terpasang pada sistem operasi Windows. Gambar 1-1 
memperlihatkan contoh logo karakter yang dibahas pada buku ini. 

 

"

Icodct"3/3"

Cict" urgukhkm." ctvkuvkm" fcp" wpkm." rctc" rgtcpecpi" itchkm" ugncnw"
ogpiwdcj"dgpvwm"jwtwh"{cpi"fkiwpcmcp0"Qngj"mctgpc"kvw."Cpfc"
cmcp"ogpgowk"mguwnkvcp"mgvkmc"ogpectk"lgpku"jwtwh"{cpi"uguwck"
fgpicp"tcpecpicp"nqiq"vgtugdwv0"
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" Nqiq"Itchkm"*Ukodqn+"

Logo jenis ini menggunakan berbagai coretan grafis sebagai bahan dasar- 
nya. Gambar 1-2 memperlihatkan contoh logo grafik yang dibahas pada 
buku ini. 

"

Icodct"3/4"

Terdapat rancangan logo yang menggunakan keduanya sekaligus. Untuk 
mempermudah, penulis akan membahasnya sebagai kelompok logo gabung- 
an, yaitu logo yang dibentuk menggunakan bahan dasar huruf/angka dan co- 
retan grafis tertentu. Gambar 1-3 memperlihatkan contoh logo gabungan ter- 
sebut. 

Terdapat logo yang menggunakan beberapa warna solid saja. Misalnya, 
warna hitam, merah, hijau, biru, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, 
terdapat juga logo yang menggunakan beberapa warna sekaligus. Untuk logo 
berwarna seperti itu, kita harus mencetak/memprosesnya menggunakan cam-  
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puran beberapa warna (color process) tertentu. Misalnya, CMYK (Cyan, Ma- 
genta, Yellow, dan Black). 

"

Icodct"3/5"

Pada buku ini, penulis juga membahas logo yang menggunakan beragam 
warna. Untuk mempermudah, penulis akan membahasnya sebagai kelompok 
logo berwarna. Gambar 1-4 memperlihatkan contoh logo berwarna yang di- 
bahas pada buku ini. 

"

Icodct"3/6"
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Ada juga logo yang tampil dalam format tiga dimensi (3D). Walaupun 
sistem CorelDRAW X3 tidak dirancang khusus untuk membentuk tampilan 
3D, Anda masih dapat memanipulasikan fasilitas standar sistem untuk mem- 
proses objek 2D hingga tampil bagai objek 3D. 

Pada buku ini, penulis juga membahas logo yang tampil dalam format tiga 
dimensi. Untuk mempermudah, penulis akan membahasnya sebagai kelom- 
pok logo 3D. Gambar 1-5 memperlihatkan contoh logo 3D tersebut. 

"

Icodct"3/7"

Cpfc"fcrcv"ogocphccvmcp"lgpku"jwtwh"*hqpv+"{cpi"uguwck"wpvwm"
ogorgtowfcj1egrcv"rtqugu"rgodgpvwmcp" tcpecpicp" nqiq"mc/"
tcmvgt0"Rcfc" uccv" kpk" vgtfcrcv" uglwoncj"dguct" lgpku" jwtwh" {cpi"
dgtgfct."dckm"{cpi"dgtwrc"Htggyctg"*{cpi"fcrcv"fkrcmck"ugectc"
itcvku+"cvcw"Ujctgyctg"*itcvku"fgpicp"rgtu{ctcvcp"vgtvgpvw+0"

Lkmc"vkfcm"fkvgowmcp"lgpku"jwtwh"{cpi"vgrcv."iwpcmcp"lgpku"jwtwh"
{cpi"ogpfgmcvk0"Ugvgncj" kvw."oqfkhkmcukmcp"qdlgm" vgmu" ugdcick"

qdlgm"mwtxc"ogncnwk"Ujcrg"*Gfkv+"Vqqn" 0"
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Tip & Trik 
Jika sering menggunakan suatu sistem, kita pasti mendapatkan berbagai pe- 
ngalamanan, baik yang normal atau pun yang ganjil. Anda dapat mencatat 
pengalaman tersebut dan menjadikannya informasi “tip dan trik” pemakaian 
sistem yang bersangkutan. 

Demikian juga dengan “tip dan trik” sistem CorelDRAW yang dapat Anda 
ketahui ketika memakainya dalam waktu tertentu. Akan tetapi, akan lebih 
mudah dan cepat jika kita mempelajarinya melalui catatan pengalaman dari 
orang lain yang menemukannya. 

Ketika mengkonversikan suatu objek gambar/teks menjadi kurva, kadang 
kala menghasilkan titik kontrol yang terlalu rumit. Lihat pada Gambar 1-6. 

"

Icodct"3/8"

Untuk menanggulanginya, Anda dapat menghapus titik kontrol (node) dan 
lengan kontrol (node handle) yang tidak perlu tersebut. Jika alur garis sedikit 

menyimpang, perbaiki dengan menggunakan Shape (Edit) Tool . 
 

Wpvwm"ogpiwtcpik" vkvkm1ngpicp" mqpvtqn" ugectc"cocp"fcp" egrcv."
iwpcmcp"vqodqn"Tgfweg"Pqfgu"{cpi"cfc"rcfc"hcuknkvcu"Rtqrgt/"

v{"Dct"mgvkmc"Ujcrg"*Gfkv+"Vqqn" "ugfcpi"cmvkh0"
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Demikian pula ketika kita menghapus suatu objek gambar. Kadang kala 
hasil prosesnya menjadi tidak beraturan karena bagian yang dihapus meng- 
hasilkan grafik yang menyimpang. Lihat pada Gambar 1-7. 

"

Icodct"3/9"

Untuk menanggulanginya, kita dapat menghapus bagian yang menyimpang 

tersebut dengan menggunakan Knife Tool  atau Virtual Segment Delete 

Tool  yang ada pada Crop Tool . Selain itu, Anda juga dapat mem- 
perbaiki alur objek gambar hasil proses tersebut dengan menggunakan Shape 

(Edit) Tool . 

Pada waktu kita memproses suatu objek gambar dengan menggunakan 

Shape (Edit) Tool , kadang kala terdapat garis terputus (tidak menyam- 
bung). Untuk menanggulanginya, Anda dapat menggunakan menu Arrange 

submenu Close Path atau icon  (Joint Two Nodes) atau  (Extended 
Curve to Close) yang ada pada fasilitas Property Bar. Untuk menghubungkan 
seluruh garis terputus yang terdapat pada objek gambar terpilih, gunakan icon 

 (Auto-Close Curve). 
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Ketika kita memperbesar suatu huruf, garis pembentuknya juga diperlebar 
sehingga ukuran ketebalan huruf tersebut berubah. Gambar 1-8 mengilustrasi- 
kannya. 

"

Icodct"3/:"

Untuk menanggulanginya, konversikan terlebih dahulu huruf tersebut men- 

jadi kurva. Setelah itu, gunakan Shape (Edit) Tool  untuk menarik bagian 
yang akan diperbesar. Gambar 1-9 mengilustrasikan huruf “B” tersebut diper- 
besar bagian kanan bawahnya tanpa mengubah ketebalan aslinya. 

"

Icodct"3/;"
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Ketika membentuk objek gambar baru dari suatu garis outline (Convert 
Outline To Object), sistem akan membiarkan isi objek gambar lamanya. Gam- 
bar 1-10 mengilustrasikannya. Pada saat itu, isi objek tersebut digeser ke sisi 
kanan bawah menjauh garis outline-nya. 

"

Icodct"3/32"

Jika tidak diperlukan, pilih objek gambar sampah tersebut lalu hapus dengan 
menggunakan tombol Del (Delete). 

Kadang kala kita menggabungkan beberapa objek gambar menjadi satu 
dengan menggunakan fasilitas Combine. Kadang kala kita mengelompokkan- 
nya dengan menggunakan fasilitas Group. Kenapa? 

Perbedaan pemakaian kedua fasilitas tersebut terjadi ketika kita mempro- 
sesnya lebih lanjut. Misalnya, mengisi objek gambar tersebut dengan suatu 
warna tertentu. Lihat pada Gambar 1-11. Fasilitas Combine membuatnya me- 
nyatu persis seperti satu objek gambar saja. Fasilitas Group tetap memper- 
lakukannya sebagai objek gambar yang berdiri sendiri. 
 

Kphqtocuk"fk"cvcu"jcp{cncj"ugdcikcp"mgekn"uclc0"Cpfc"rwp"fcrcv"
ogpgowk"mgpfcnc"ugrgtvk"kvw"mgvkmc"ugtkpi"ogpiiwpcmcp"ukuvgo"
EqtgnFTCY0"Fgpicp"ogpeqdc"fcp"ogpiwncpik"rtqugu"vgtugdwv"
ugjkpiic"ogpijcuknmcp" tcpecpicp"{cpi"fkkpikpmcp."Cpfc" lwic"
fcrcv"ogpgowmcp"›vkr"("vtkmfi"vgtugpfktk0"



Pendahuluan 

3"/"32"

"

Icodct"3/33"

Melalui informasi tip dan trik tersebut, Anda dapat memakai suatu sistem 
secara optimal. Bukan itu saja. Melalui informasi tip dan trik tersebut, Anda 
dapat menghasilkan efek khusus melalui berbagai fasilitas standar sistem. 

Buku ini tidak membahas tip dan trik sistem CorelDRAW secara khusus. 
Akan tetapi, terdapat beberapa prosedur pembentukan logo yang memerlukan 
tip dan trik khusus. Oleh karena itu, penulis menyisipkan informasi tip dan 
trik tersebut pada pembahasannya. Untuk informasi selengkapnya, Anda pada 
dapat melihat buku “Tip & Trik CorelDRAW X3” dari penulis dan penerbit 
yang sama. 

Dokumentasi 
Kadang kala kita lupa melakukan dokumentasi proses pembentukan suatu 
logo. Ketika kita perlu mengulangi proses pembentukan logo tersebut, kadang 
kala kita lupa prosedur dan spesifikasinya. 

Agar logo hasil kreasi Anda dapat diproses ulang dengan mudah dan 
cepat, minimal Anda harus mencatat hal-hal berikut ini: 

•" Contoh logo 
Selain menyimpan desain logo dalam bentuk digital, Anda juga harus me- 
nyimpan contoh cetakan logo tersebut dengan warna yang sebenarnya. 
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Pencadangan ganda ini memiliki manfaat tersendiri. Jika software yang 
digunakan tidak dikembangkan lagi oleh pembuat/pemiliknya dan/atau 
software tersebut tidak kompatibel dengan sistem operasi baru yang di- 
gunakan, Anda dapat merancang ulang desain logo tersebut berdasarkan 
contoh cetakan yang bersangkutan. 

•" Makna dan tujuannya 
Kadang kala, proses perancangan ulang suatu logo tidak sesuai atau sama 
persis dengan rancangan logo sebenarnya. 
Dengan bantuan informasi makna dan tujuan desain logo tersebut dapat 
dirancang bangun ulang. Selain merancang ulang, kita juga dapat mem- 
perbaiki dan meningkatkan rancangan logo tersebut berdasarkan makna 
dan tujuannya. 

•" Urutan proses 
Catatan urutan pembentukan suatu logo amatlah penting untuk menentu- 
kan penekanan rancangan tersebut. 
Terlebih ketika kita merancang logo yang akan dipakai dalam format film 
(tayangan bergerak). Proses pembentukannya dapat mencerminkan makna 
dan tujuan rancangan logo tersebut. 

 

Rgpwnku" vkfcm" ogpigvcjwk" ocmpc" fcp" vwlwcp" tcpecpicp" nqiq"
{cpi"fkdcjcu"rcfc"dwmw"kpk0"Fgokmkcp"lwic"fgpicp"wtwvcp"rtq/"
ugu" ugdgpctp{c0" Rcfc" dwmw" kpk." rgpwnku" jcp{c"ogpeqpvqjmcp"
rtqugfwt"rgodgpvwmcp"tcpecpicp"nqiq"vgtugdwv"fgpicp"ogpi/"
iwpcmcp"hcuknkvcu"uvcpfct"ukuvgo"EqtgnFTCY"Z50"

 

•" Spesifikasi warna 
Spesifikasi warna sangatlah penting agar logo yang bersangkutan dapat 
tampil sebagaimana mestinya. Agar dapat dicetak secara tepat, spesifikasi 
warna tersebut amat sangat membantu. Terutama ketika kita merancang 
ulang desain logo yang bersangkutan. 
Misalnya, teks logo menggunakan warna standar Pantone dengan warna 
Pantone 138 CVC di mana spesifikasi sistem warna CMYK-nya berupa: 
C0, M38, Y94, & K0 atau dalam sistem warna RGB-nya berupa: R216, 
G140, & B2. 
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•" Jenis huruf/simbol 
Kadang kala kita lupa mencatat jenis huruf (font) yang kita pakai untuk 
teks logo atau basis logo huruf/simbol yang kita buat. Ketika ingin me- 
rancang ulang desain logo tersebut, waktu kita akan tersita hanya untuk 
menyesuaikan jenis huruf logo yang bersangkutan. 

 

Mgvkmc"ogp{korcp" fguckp" nqiq1icodct" rcfc" hkng" EFT." ukuvgo"
EqtgnFTCY"ogp{gfkcmcp"hcuknkvcu"VtwgFqeVO"wpvwm"ogp{korcp"
lwic"urgukhkmcuk"lgpku"jwtwh"*hqpv+"{cpi"fkiwpcmcp0"

Mgvkmc"ogpicmvkhmcp"uwcvw"hkng"EFT."ukuvgo"EqtgnFTCY"ogp{g/"
fkcmcp" hcuknkvcu"Rcpqug"Hqpv"Ocvejkpi" {cpi"fcrcv"ogp{guwck/"
mcp" lgpku" jwtwh" {cpi" fkiwpcmcp" vgvcrk" vkfcm1dgnwo" vgtrcucpi"
rcfc"ukuvgo0"

 

Catatan Khusus 
Rancangan logo yang dibahas pada buku ini merupakan hak cipta dan milik 
masing masing perusahaan yang bersangkutan. Penulis tidak merancang logo 
tersebut tetapi hanya meniru dengan tujuan menjelaskan kemampuan sistem 
CorelDRAW X3 dalam membentuk desain logo tersebut. 

Mungkin terdapat perbedaan dalam sketsa logo, tahapan proses pemben- 
tukan, spesifikasi/tata warna, dan perincian lainnya. Mengingat keterbatasan 
penulis sebagai manusia biasa, sebelum dan sesudahnya, penulis memohon 
maaf atas kekeliruan yang tidak disengaja tersebut. 

Kadang kala penulis tidak membahas pemakaian (menginformasikan spe- 
sifikasi konfigurasi) dari garis outline pada suatu objek gambar/teks. Untuk 
rancangan grafis tersebut, Anda dapat menggunakan spesifikasi konfigurasi 
garis outline standar sistem, yaitu garis outline berukuran tertipis (Hairline) 
dengan warna hitam. 

Pada waktu membahas suatu fasilitas, kadang kala penulis tidak menja- 
barkannya secara rinci. Sebagai contoh, kalimat “Potong objek gambar A me- 
lalui objek gambar B dengan menggunakan fasilitas Shaping – Trim”. Pada 
saat itu, pembaca diharapkan telah mengerti mana objek gambar yang harus 
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dipilih terlebih dahulu dan objek gambar yang harus dipilih terakhir kalinya. 
Jika urutan pemilihan objek gambar terbalik, bukannya objek gambar A yang 
dipotong oleh objek gambar B tetapi malah sebaliknya objek gambar B yang 
dipotong oleh objek gambar A. 
 

Rcfc"ukuvgo"mqorwvgt."Cpfc"fcrcv"ogodwcv"qdlgm"icodct"fg/"
picp" rgtowmccp" jcnwu" ugectc"owfcj0"Cpfc" cmcp"ogpicncok"
mguwnkvcp"mgvkmc"kpikp"ogodgpvwm"qdlgm"icodct"fgpicp"rgtow/"
mccp"mcuct"fcp"vkfcm"dgtcvwtcp0"

Fcnco"fwpkc"p{cvc."mkvc"cmcp"ogpicncok"mguwnkvcp"mgvkmc"cmcp"
ogodgpvwm" qdlgm" icodct" fgpicp" rgtowmccp" jcnwu0"Cmcp" vg/"
vcrk." mkvc" fcrcv" fgpicp"owfcj"ogodgpvwm" qdlgm" icodct" fg/"
picp"rgtowmccp"mcuct"fcp"vkfcm"dgtcvwtcp0"

 

Penulis berusaha menjelaskan tahapan proses pembentukan logo tersebut 
sebaik mungkin. Penulis berusaha membentuk logo yang bersangkutan se- 
efektif dan seefisien mungkin. Walau pun demikian, terdapat kemungkinan 
bahwa pembaca dapat meringkas/memperbaiki tahapan prosesnya sehingga 
prosedur menjadi lebih baik lagi (sempurna). 
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Jcncocp"kpk"ogocpi"mquqpi"


