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DESAIN VECTOR 

Desain vector adalah desain yang menggunakan Garis atau Vector sebagai bagian utama 
sebuah image vector. Ini berbeda dengan desain bitmap yang menggunakan bitmap sebagai 
objek utama image. Dalam kondisi tertentu, desain vector tidak akan mengalami perubahan pada 
image meski dilakukan pembesaran sebesar apa pun.  

Sebagai ilustrasi, perhatikan dua gambar di bawah ini. 

 
Gambar 1.1. Image vector, tidak akan mengalami perubahan meski mengalami pembesaran. 

 
Gambar 1.2. Image bitmap, semakin besar image mengalami pembesaran, semakin tampak kotak-

kotak. 

Gambar yang menunjukkan desain vector akan tetap utuh dan jelas meski dilakukan pembesaran 
objek gambar. Berbeda dengan gambar bitmap, image yang dilakukan pembesaran akan 
mengalami perubahan, perubahan itu akan nampak pada gambar (semakin tampak kotak-kotak). 

OPTION/PREFERENCES 

Jika dalam Adobe Photoshop kita mengenal preference, di CorelDRAW 12 kita akan mengenal 
istilah customize atau option. Pada dasarnya dua istilah itu memiliki pengertian dan pemahaman 
yang sama sebagai pasilitas untuk melakukan penyetingan dasar pada masing-masing software 
itu. Di CorelDRAW 12 istilah ini menggunakan Option yang bisa diakses melalui Tool>Option 
(Ctrl + J).  

 
Gambar 1.26. Tampilan option atau Preferences pada CorelDRAW 12. 
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Option dalam CorelDRAW 12  memiliki fungsi yang sama  seperti pada Adobe Photoshop 
diantara fitur dan fungsi option ini adalah mengatur alokasi RAM, backup data, menentukan undo 
dan pasilitas lainnya. Bahkan tak kalah menariknya CorelDRAW 12 dapat melakukan perubahan 
tampilan properti bar, icon, menu, hotky dan pasilitas-pasilitas lainnya. Dengan memanfaatkan 
pasilitas ini Anda dapat membuat sebuah tampilan workspace kesayangan Anda. 

       
Gambar 1.27.  Workspace yang telah dimodipikasi. 

Untuk membuat workspace baru lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Tool>Option 

2. Dalam daftar katagori pilih Workspace 

3. Klik New 

4. Berilah nama untuk workspace. 

Dalam CorelDRAW 12 terdapat terdapat tiga worksapce yaitu; Adobe (R)Illustrator (R), MS Office 
dan CorelDRAW 12 default workspace. Adobe (R)Illustrator (R) adalah tampilan workspace 
Adobe Illustrator yang diperuntukan bagi pengguna yang familiar dengan tampilan Adobe 
Illustrator. Sedangkan MS Office adalah pengguna yang ogah meninggalkan tampilan MS Office 
meski sedang melakukan proses design. Terakhir CorelDRAW 12 default workspace adalah 
tampilan default CorelDRAW 12 sendiri.  Pastikan sebelum melakukan proses perubahan 
workspace Anda mengamankan tampilan default CorelDRAW 12 terlebih dahulu. Artinya jika ada 
kesalahan atau Anda ingin kembali pada mode stAndar (default) Anda tinggal kembali ke 
tampilan default CorelDRAW 12. 

 
Gambar 1.28.  Nama workspace baru. 

trueDesign Workspace adalah workspace yang dimodifikasi secara sengaja, dalam kasus ini 
penulis tidak melakukan perubahan sedikitpun pada v12  default Workspace.   
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Gambar 1.29.  Adobe (R)Illustrator (R) Workspace. 

 
Gambar 1.30.  MS Office Workspace. 

 
Gambar 1.31. CorelDRAW 12 Workspace. 

Mengatur Alokasi Memory (RAM) 

Secara teknis dalam proses desain sebuah gambar atau image disimpan sementara dalam RAM, 
semakin banyak perintah yang dikerjakan oleh PC semakin besar RAM menampung data 
tersebut. Secara kasat mata file-file itu disimpan dalam bentuk file temporal dan sekaligus 
diletakan dalam folder temp dalam hardisk PC Anda. 
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Nah, disini Anda bisa menentukan kapasitas tampung RAM dalam menjalankan CorelDRAW 12. 
Melalui penyetingan alokasi RAM, disini Anda juga bisa menentukan folder dan hard disk (swap) 
tertentu untuk meletakan file-file temporal. 

Untuk melakukan penyetingan RAM lakukan perintah dibawah ini; 

1. Dalam daftar katagori Workspace pilih Memory 

2. Pada Memory Usage tentukan jumlah RAM yang akan Anda gunakan dalam prosentase. 
Secara default jumlah RAM adalah 25% dari keseluruhan jumlah RAM yang terpasang pada 
CPU PC Anda. Masukan jumlah yang Anda inginkan. Perlu diingat semakin banyak Anda 
menggunakan RAM untuk CorelDRAW 12 semakin kecil porsi RAM yang digunakan software 
lain yang digunakan pada waktu bersamaan. 

3. Tentukan Swap Disknya pilih direktori temp, atau Anda membuat sendiri direktori tersebut.  
Dalam pilihan ini disediakan dua folder untuk meletakan file temporal. Asumsi ini berdasar 
bahwa Anda memiliki dua hardisk yang terpasang dalam CPU PC Anda.  

 
Gambar 1.34. Menentukan nilai alokasi RAM. 

Kolaborasi dengan Format File Lain 

CorelDRAW 12  memiliki hubungan erat dengan applikasi (software) lain khususnya dengan 
applikasi yang berbasis bitmap, bahkan untuk applikasi yang berbasis animasi sekalipun (untuk 
animasi ada Corel RAVE). Untuk menjembatani komunikasi antar applikasi, CorelDRAW 12 
memiliki fasilitas yang mampu mengkonversi file cdr (CorelDRAW) menjadi file-file applikasi 
design lain, seperti psd (Adobe Photoshop) Ai (Adob Illustrator) swf (Flash) dan beberapa 
applikasi lainnya. 

Kemampuan yang berkait dengan kebutuhan ini adalah terdapat pada pengaturan pada option. 
Untuk bisa mengakses format-format file dari applikasi lain lakukan langkah-langkah berikut; 

1. Dalam daftar katagori Global pilih Filter 

2. Pada directori Filter pilih Associate 

3. Pilih format-format file mana saja yang nanti bisa bekerjasama dengan cr 12, dengan cara 
memberi tAnda cek pada kotak-kotak yang tersedia.  

 
Gambar 1.39. Kolaborasi dengan format file lain. 
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PANOSE Font Matching 

PANOSE Font Matching adalah sebuah pasilitas yang disediakan oleh CorelDRAW 12 untuk 
menjembatani tidak adanya font dalam PC. Teknis pasilitas ini adalah dengan cara 
memasangkan font yang hilang dengan font yang tersedia (terinstall) dalam PC.  

Kasus ini sering terjadi ketika Anda membuat sebuah desain yang telah final lalu membuka 
desain tersebut pada PC berbeda yang tidak terpasang font yang Anda butuhkan didesign Anda.  

Untuk melakukan pengaturan pada pasilitas ini lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Dalam daftar katagori Text pilih Font 

2. Pada direktori Font Matching pilih Use Font Navigator Catalog on Open 

3. Lalu pilih pilih tombol PANOSE Font Matching   

 
Gambar 1.40. PANOSE Font Matching. 

4. Dalam PANOSE Font Matching Preferences pilih Use font matching for text atau Use font 
matching for text and style 

 
Gambar 1.41. PANOSE Font Matching preferences. 

Materi font matching sangat sepesifik dalam CorelDRAW 12 dengan orientasi percetakan (offset). 
Pada bab-bab didepan Anda langsung mempraktekan teknik-teknik efektif dalam mengatasi font 
matching ini.   

MENGONTROL OBJEK   

Penguasaan terhadap Zooming, Paning dan Viewing mutlak dibutuhkan dalam proses desain. 
Tiga pasilitas itu akan sangat membantu Anda dalam proses design untuk menentukan tingkat 
keakuratan penempatan objek. 

Perintah-perintah  tersebut (zooming, paning dan viewing) bisa menggunakan menu yang 
tersedia atau dengan short cut key seperti F3, F4 dan short cut key lainnya. 

Zooming 
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Untuk mengaktifkan pasilitas zooming sebelumnya Anda harus mengaktifkan zoom flayout yang 
mewakili perintah perintah dibawah ini; 

 Zoom in 

 Zoom out (F3) 

 Zoom to selected (Shift + F2) 

 Zoom to all objects (F4) 

 Zoom to page (Shift + F4) 

 Zoom to page width 

 Zoom to page height 

 
Gambar 2.15.  Zoom tool. 

Selain dengan menekan masing-masing icon yang mewakili perintah-perintah diatas Anda juga 
bisa menghafal short cut key, seperti (F3) untuk Zoom Out,  (Shift + F2) untuk Zoom to 
Selected, (F4)  untuk Zoom to All Objects atau (Shift + F4) untuk Zoom to Page. Dengan 
menguasai key-keys diatas Anda akan sangat mudah mengontrol object dalam proses design.   

Panning 

Posisi panning berseblahan dengan zooming flayout. Pasilitas ini digambarkan dengan icon yang 
tangan. Pasilitas ini berfungsi untuk melakukan penggeseran-penggeseran pada window 
drawing. Dengan menggunakaan pasilitas ini Anda akan lebih mudah menggeser-geser windows 
drawing, yang mungin jika dilakukan menggunakan pasilitas zooming sulit dilakukan. 

Untuk mengaktifkan pasilitas ini lakukan langkah dibawah ini; 

1. Klik icon pan flayout, secara otomatis krusor akan berubah menjadi gambar tangan, atau 
dengan menekan tombol H 

2. Untuk menggeser  window drawing drag dan geser ke bagian yang Anda inginkan, kebawah, 
atas, samping kanan dan kiri. 

Viewing 

Seperti telah diungkapkan diatas RAM memiliki peranan yang cukup besar dalam proses desain 
Anda. Perlu Anda ketahui semakin komplek sebuah desain maka semakin besar konsumsi RAM 
terhadap desain. Akibatnya sudah bisa ditebak laju PC akan semakin lambat karena beban yang 
semakin berat. CorelDRAW 12 memiliki pasilitas untuk menangani hal semacam ini melalui 
pasilitas viewing.  

Pada pasilitas ini Anda  bisa memilih 4 jenis tampilan yaitu; 

 Simple Wireframe 

 Wireframe 

 Draft 

 Normal  

 Enhanced 
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Gambar 2.16. Viewing 

Perhatikan gambar-gambar yang ada dibawah ini; 

 Tampilan Simple Wireframe. Tampilan ini akan menyembunyikan semua tampilan dalam 
monocrom keculai line bitmap. Tampilan ini sangat ringan, sehingga proses desain akan 
terasa cepat dan ringan. 

 
Gambar 2.17. Tampilan Simple Wireframe. 

 Tampilan Wireframe. Tampilan ini lebih berat dari sebelumnya. Dalam pilihan ini ditampilkan 
segala jenis effect yang diberikan, seperti drop shadow, counter dll. 

 
Gambar 2.18. Tampilan Wireframe 

 Tampilan Draft. Dalam tampilan ini semua image atau drawing akan ditampilkan dalam 
resolusi rendah. Tampilan ini disarankan bagi Anda yang akan mendesain sebuah desain 
yang mengunakan resolusi tinggi dan object komplek. 

 
Gambar 2.19. Tampilan Draft 
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 Tampilan Normal. Ini adalah tampilan yang biasa digunakan. Pada tampilan ini resolusi warna 
akan meningkat. Tapi ingat proses laju PC akan sedikit lebih berat dibandingkan Anda 
menggunakan tampilan Draft atau pilihan-pilihan sebelumnya.  

 
Gambar 2.20. Tampilan Normal 

 Tampilan Enhanced. Tampilan ini akan sangat membebani PC Anda, karena semua image 
akan di tampilkan dalam resolusi tinggi, termasuk akan mengaktifkan anti-alias dan postscript 
fills. 

 
Gambar 2.21. Tampilan Enhanced 

Jika Anda akan mendisain sebuah image yang komplek lebih baik Anda mengawali dengan 
tampilan draft. Selanjutnya unutuk proses finishing Anda gunakan tampilan enhanced. 

MEMPERSIAPKAN DESAIN   

Sebelum melakukan proses desain, ada tahapan yang harus dipahami dan dilakukan oleh 
seorang designer, terutama hal-hal yang berkaitan dengan proses design itu sendiri, seperti 
mengetahui ukuran sebenarnya design yang akan dicetak, penentuan warna dan lainnya. 

Alat Ukur dan Penentuan Materi Desain   

Alat ukur adalah sebuah perangkat yang akan mengkomunikasikan dan memvisulisasikan bentuk 
desain  yang diharapkan dengan bentuk desain  yang akan didesain  dalam PC. Alat ukur ini juga 
berfungsi untuk membuat sebuah proyeksi biaya dalam proses pencetakan. Untuk melakukan 
proses ini banyak alat yang digunakan seperti gambar dibawah ini; 
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Gambar 2.22. Alat ukur untuk memvisualisasikan dalam bentuk desain. 

Menentukan Unit (ukuran) 

Setelah Anda mengetahui ukuran yang sebenarnya dengan pasilitas dan alat ukur yang Anda 
gunakan, Anda tinggal mengaplikasikan nilai ukuran ke dalam bentuk bentuk kerja dalam 
CorelDRAW 12. 

Untuk melakukan proses penyetingingan unit lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Tentukan satuan ukuran apa yang akan Anda gunakan, jika Anda akan menggunakan ukuran 
dengan satuan millimeter (mm) maka Anda harus konsisiten dengan ukuran tersebut. 

2. Tentukan juga unit (ukuran) yang akan digunakan dalam computer, jika menggunakan 
millimeter maka tentukan juga unit nya dengan millimeter, jika dengan centimeter maka 
tentukan juga dengan centimeter. Untuk malakukan penyetingan dalam PC lakukan langkah 
dibawah ini; 

A. Buka file baru File>New (Ctrl + N) 

B. Rubahlah unit sesai dengan yang Anda inginkan. Perhatikan gambar dibawah ini; 

 
Gambar 2.23.  Penentuan unit ke centimeter.  

 

CURVE (KURPA) 

Untuk pasilitas yang satu ini CorelDRAW 12 memberikan porsi khusus berupa Curve Flyout yaitu; 
Pen Tool ( ), Polyline Tool ( ) dan 3 Point Curve Tool ( ). 

 
Gambar 3.1. Curve Flayout. 
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Curve Flyout memiliki banyak tool yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi-kondisi yang 
dibutuhkan, termasuk didalamnya Artistic Media Tool. Untuk materi yang terakhir ini kita akan 
membahas secara khusus pada sub-bab tersendiri. 

Sebelum membahasa lebih jauh tentang kurpa ada baiknya Anda mengetahui definisi kurpa 
terlebih dahulu. Kurpa atau Curve adalah objek  yang memiliki nude dan control point, yang 
berfugsi untuk melakukan perubahan atau manifulasi pada line atau outline. Kurpa juga 
dihasilkan dari proses pengkonversian (convert to curve) text, rectangle (kotak), ellipse 
(lingkaran) dan objek-objek lainnya menjadi kurpa. Perhatikan gambar dibawah ini;         

 
Gambar 3.2. Curve dan nude editing. 

Straight Curve (kurpa lurus) 

Straight Curve merupakan salah satu bagian dari kekuatan sebuah desain. Tanpa kurpa lurus 
nampaknya akan cukup sulit membuat desain yang presisi.  Untuk membuat Straight Curve 
lakukan langkah-langkah dibawah ini;  

1. Pilih Freehand Tool dari Curve Flyout 

2. Klik untuk membuat garis awal dan  lalu bentangkan tanpa mendrag mouse lalu klick untuk 
mengakhiri garis. 

Anda juga bisa menggunakan tool kurpa lainnya, seperi Polyline, Bézier dan  Pen. Secara umum 
tidak ada perbedaan mendasar untuk membuat kurpa lurus menggunakan tool-tool kurpa lainnya. 
Mungkin yang harus anda perhatikan adalah tanda kursor dari setiap tool kurpa ketika Anda 
sedang membuat objek desain menggunakan kurpa, kerena setiap tool memiliki perbedaan icon.  
Perhatikan penjelasan masing-masing tool kurpa dibawah ini. 

1. Polyline Tool   

Pilih Polyline tool dari Curve Flyout. Klik pada area kerja (drawing window) untuk membuat 
garis awal dan Double-click untuk mengakhiri garis. Perhatikan kursor dalam lingkaran 
dibawah ini; 

  
Gambar 3.3. Kurva lurus dengan polyline tool 

2. Bézier tool 

Pilih Bézier tool dari Curve Flyout. Klik untuk membuat garis awal dan Double-click untuk 
mengakhiri garis. Cara kerja tool ini berbeda dengan tool-tool curve lainnya. Klik pertama 
akan membentuk nude independen yang secara otomatis garis akan terbentuk ketika Anda 
melakukan Double-click pada area kerja.   
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Gambar 3.4. Kurva lurus dengan Bézier tool 

3. Pen tool 

Pilih Pen tool dari Curve Flyout. Klik untuk membuat garis awal dan Double-click untuk 
mengakhiri. Bagi Anda yang sering membuat Kurpa pada Adobe Photoshop Pen tool tidak 
terlalu asing. 

  
Gambar 3.5. Kurva lurus dengan Pen tool 

 

EDITING CURVE 

Sekarang Anda akan mengenal salah satu property bar untuk proses pengeditan kurpa. Dengan 
pasilitas ini Anda bisa melakukan manipulasi pada curve termasuk kurpa hasil dari 
pengkomperisan seperti kurpa pada text. 

 
Gambar 3.9. property bar pengeditan kurpa. 

Property bar ini akan aktif dan menampilkan pasilitas-pasilitas untuk editing curve ketika anda 
menggunakan atau mengaktifkan shape tool ( ). Pasilits untuk editing juga dapat diakses lebih 
mudah lagi dengan  klik kanan. 
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Gambar 3.10. Editing curve dengan klik kanan. 

Merubah Objek  Menjadi Kurpa 
Pasilitas ini berfungsi untuk merubah shape drawing (kotak, lingkaran, text) menjadi kurpa. Untuk 
merubah object menjadi sebuah objek  kurpa lakukan langkah dibawah ini; 

1. Buatlah objek dari rectangle (kotak) atu ellipse (lingkaran) 

2. Seleksi objek dengan Pick Tool 

3. Klik Arrangge> Convert to Curve (Ctrl  + Q)  

Anda juga bisa melakukan dengan mengklik kanan lalu Pilih Convert to Curve. Atau pada 

property bar pilih icon Convert to Curve . 

 
Gambar 3.11. Icon convert to curve. 

Menyeleksi Node  

Anda bisa melakukan seleksi pada node. Pasilitas seleksi ini sangat bermanfaat. Proses ini akan 
sangat membantu dalam proses penyelesaian design. Untuk melakukan penyeleksian pada node 
lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Klik Shape Tool pada Curve Flayout 

2. Aktifkan objek kurpa yang akan diseleksi 

3. Klik Edit>Select All>Node   

Anda bisa menambahkan short cut key untuk perintah Select all Node ini. Untuk membuat short 
cut key Select all Node lihat pada customize di bab sebelumnya. 

 
Gambar 3.12. Tampila node yang terseleksi. 

 

FORMATTING TEXT 

Pasilitas Format Text dalam CorelDRAW 12 memiliki kemampuan melakukan prubahan pada 
Font (jenis huruf), Alignment (perataan), Column (kolom), Drop Cap dan pasilitas-pasilitas 
lainnya. Pasilitas ini berlaku pada semua jenis text baik artistic tekt atau paragraph text.  

Untuk mengaktifkan kotak dialog Format Text klik Text>Formating Text atau menekan Ctrl + T, 
atau pada property bar pilih icon  ( ). 
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Gambar 3.24. Kotak dialog format Text. 

Untuk menjelaskan secara sefesifik masing-masing pasilitas yang ada pada kotak dialog 
formating text simak penjelasan-penjelasan dibawah ini; 

Format Font 

Untuk memilih font yang diharapkan lakukan langkah-langkah berikut ini; 

1. Dalam kotak dialog Format Text pilih tab Character 

2. Pada pilihan Font klik font list untuk memilih jenis font 

3. Anda bisa melihat font sebenarnya yang anda pilih pada display disamping font yang 
terseleksi 

 
Gambar 3.25. Memilih font yang sesuai. 

Cara lain untuk memilih Font bisa dari property bar. Property bar ini akan aktif ketika Anda 
mengaktifkan text tool. 

 
Gambar 3.26. Memilih font pada property bar. 

Font Size 

1. Dalam kotak dialog Format text pilih tab Character 

2. Pada pilihan Size klik tanda segitiga untuk menambah atau mengurangi nilai besar font. Cara 
lain adalah dengan mengetikan angka dengan keyboar pada kotak nilai. 

 
Gambar 3.27. Menentukan nilai besaran font. 

Anda jug dapat melakukan melakukan perubahan nilai font pada penproperty bar.  
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Gambar 3.28. Menentukan nilai font pada property bar. 

Cara lain untuk menambah atau mengurangi ukuran Font dengan cara mendrag ke arah diagonal 
sambil menekan Shift pada salah satu sudut kotak bounding text yang terseleksi. Untuk 
memperaktekannya lakukan langkah-langkah dibawah ini. 

1. Pilih Pick Tool pada Tool Box 

2. Seleksi text yang akan diperbesar atau diperkecil 

3. Letakan Pick Tool pada salah satu sudut kotak bounding text yang terseleksi 

4. Tekan shift dan drag secara diagonal untuk memperbesar atau memperkecil text. Perhatikan 
ilustrasinya dibawah ini; 

 
Gambar 3.29. Menambah atau nengurangi niali besaran text dengan Shift. 

Kerning 

Kerning adalah jarak antara karakter satu dan lainya dalam sebuah kata. Besaran nilai kerning 
menggunakan nilai prosentase. Untuk mempraktekan kerning lakukan langkah-langkah dibawah 
ini; 

1. Blok terlebih dauhlu text yang akan diberi kerning 

2. Dalam kotak dialog format text pilih tab Character 

3. Pada pilihan Rang size masukan prosentase kerning dalam prosentase, atau anda dapat 
menambah dan meguranngi nilai dengan menekan tombol segitiga kebawah atau keatas. 
Perhatikan ilustrasi gambar dibawah ini; 
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Gambar 3.30. Sebelum dan sesudah nilai kerning dimasukan pada text. 

Kolom 

Kolom biasa digunakan dalam penulisan-penulisan untuk kepentingan keredaksian. Kolom biasa 
digunakan untuk penulisan Koran, tabloid, majalah dan media-media cetak lainnya. Materi 
tentang kolom secara aplikatif akan dijelaskan dalam bab tersendiri berupa pengerjaan desain 
editorial. Untuk membuat kolom lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Blok terlebih dauhlu text yang akan diberi kolom. Sebelumnya Anda harus memastikan bahwa 
text yang akan diberi kolom adalah berupa paragraph text. 

2. Dalam kotak dialog format text pilih tab Column 

3. Dalam Number of Column masukan jumlah kolom yang anda butuhkan 

4. Lakukan perubahan sesuai dengan keperluan 

5. Dalan chek box Equal Column Width tandai untuk menyamakan jarak lebar antar kolom. 
Anda bisa membiarkan kotak ini jika antar kolom memiliki jarak yangberbeda. Perhatikan dua 
gambar dibawah ini; 

 
Gambar 3.31.Tampilan tab colomns. 

 
Gambar 3.32. Kolom pada paragraph text. 
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Drop Cap 

Drop Cap berfungsi untuk memberi effect text Besar pada awal tulisan. Untuk membuat Drop 
Cap lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Blok terlebih dahulu satu karakter dalam sebuah paragraph text 

2. Dalam kotak dialog format text pilih tab Effect 

3. Dalam Effect Type pilih Drop Cap 

4. Tentukan nilai besaran drop cap pada dropped line 

 
Gambar 3.33. Kotak Drop Cap. 

 
Gambar 3.34. Effect Drop Cap dalam tulisan. 

Fit Text to Path  

Pasilitas ini untuk membuat text atau hurup yang memiliki lengkungan. Effect ini biasa ditemukan 
pada stempel. Pada dasarnya pasilitas ini tergantung pada kemampuan Anda untuk membuat 
kurpa melengkung sebagai garis untuk menempatkan text. Untuk menjalankan fasilitas ini 
lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Buatlah lengkung kurpa menggunakan Curve Tool. 

 
Gambar 3.35. Kurpa lengkung. 

2. Ketik text yang Anda inginkan menggunakan artistic text 

3. Pada posisi text terseleksi klik Text>Fit text to Path  atau seperti ini  

4. Akan muncul tanda panah sebagai tanda text siap dimasukan dalam kurpa lengkung 

 
Gambar 3.36. Tanda panah sebagai indikasi text siap dimasukan dalam kurpa. 
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5. Jika Anda kurang tepat mengarahkan panah kurpa atau kurpa telalu kecil maka akan muncul 
kotak dialog yang menginformasikan bahwa bidikan anda tidak mengenai sasaran. Klik Yes 
untuk mencoba kembali. 

 
Gambar 3.37. Konfirmasi untuk mengulangi. 

6. Hasilnya seperti gambar dibawah ini 

 
Gambar 3.38. Text telah masuk pada kurpa. 

7. Pada property bar lakukan penyetingan pada Text Orientation, Vertical Placment Dan Text 
Palcement. Peroperty bar ini akan tampil ketika objek text masuk dalam kurpa. 

 
Gambar 3.39. Property bar Text on Curve. 

8. Anda juga dapat menghilangkan lengkungan kurpa. Klik Outline pada Flayout outline pilih No 
Outline.  

 
Gambar 3.40. Setelah garis disembunyikan. 

Chang Case 

Chang Case adalah salah satu pasilitas yang dapat mengatur atau mengganti karakter atau kata 
sebuah text. Penggantian atau perubahan yang terjadi adalah dengan berubahnya besaran 
karakter pada sebuah text. Dalam CorelDRAW 12 Chang case memiliki beberapa opsi. 
Perhatikan perubahan karakter pada masing-masing contoh. 

 Contoh Change Case Sentence 

 
Gambar 3.41. Change Case Sentence. 

 Contoh Change Case lowercase  
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Gambar 3.42. Change Case lowercase 

 Contoh Change Case UPPERCASE 

 
Gambar 3.43. Change Case Upercase 

 Contoh Change Case Title Case  

 
Gambar 3.44. Change Case Tittlecase 

 Contoh Change Case tOGGLE cASE 

 
Gambar 3.45. Change Case Togglecase 

Untuk mengaktifkan pasilitas ini klik Text>Change Case. Untuk membuat change Case lakukan 
langkah-langkah dibawah ini; 

1. Seleksi text  

2. Klik Menu Text>Change Case 

3. Pilih salah satu opsinya 

4. Klik Ok 

 
Gambar 3.46. Kotak dialog Change Case. 

Untuk menjalankan pasilitas ini pada paragraph text lakukan pengeblokan terlebih dahulu pada 
text yang akan diberi change case. 

Font Matching 

Masalah yang sering muncul dalam proses pencetakan adalah  ketika font tidak tersedia dalam 
PC finishing. Proses ini sering terjadi ketika sebuah desain yang siap cetak dibuka menggunakan 
PC lain yang tidak memiliki font yang ada dalam desain. 

CorelDRAW 12 memiliki applikasi untuk mengganti (substitute) font yang hilang atau tidak 
tersedia dengan mengganti dengan font yang mirip. Aplikasi ini disebut dengan PANOSE Font 
Matching. Tapi applikasi ini tidak menyelesaikan masalah karena PANOSE hanya akan mencari 
font yang mirip saja. Solusi yang tepat adalah menginstall atau memasang font yang diperlukan 
dalam desain akhir Anda. 

Berikut adalah beberapa saran yang layak diperhatikan untuk menghindari ketidak tersediaan 
font yang Anda gunakan untuk desain.  
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1. Gunakan font dalam desain seminimal mungkin. Akan lebih baik jika Anda menggunakan jenis 
font tidak lebih dari 5 jenis untuk sebuah desain  yang komplek. 

2. Ketika Anda menyimpan desain dalam Storage Device (CD, drive ZIP, atau media 
penyimpanan lain) sertakanlah (copy) font yang mungkin tidak terdapat pada PC Finishing 
bersama desain Anda. 

3. Jika Storage Device Anda memiliki kapasitas besar konversi menjadi beberapa format, 
seperti PDF dan TIF selain CDR sendiri. 

Ketika font tidak tersedia dalam sebuah PC maka akan tampil kotak dialog seperti ini. 

 
Gambar 3.47. Kotak dialog font matching.  

Disana ada dua pilihan Temporary dan Permanent. Masing-masing memiliki pengertian sebagai 
berikut; 

 Temporary. File yang akan dibuka menggunakan font yang telah dipasangkan oleh PANOSE 
Subtitute hanya pada ketika itu saja tidak secara permanent. 

 Permanent. Font yang hilang akan diganti dengan pont yang telah dipasangkan oleh 
PANOSE Subtitute dengan permanent. Artinya jika Anda  menyimpan (save) maka file itu 
akan menggunakan font yang terakhir Anda gunakan. 

ARTISTIC MEDIA  

Sesuai dengan namanya artistic media tool lebih berpungsi sebagai media artistik unutuk 
menciptakan efek-efek dalam desain. Pada dasarnya cara kerja tool ini sama dengan 
menggunakaan pasilitas kurpa, seperti Freehand, Polylines, Bezier, Pen dan pasilitas kurpa 
lainnya. Untuk membuat Artistic Media tidak jauh beda seperti membuat kurpa pada umumnya. 

 
Gambar 3.52. Artistic media tool dengan tool-tool kurpa lainnya. 

Ketika Anda  mengaktifkan Artistic Media Tool secara otomatis Property Bar akan berubah 
menjadi property bar Artistic Media Brush seperti pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 3.53. Property bar artistic media brush. 
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Tak kalah menariknya adalah tersedianya Docker Artistic Media Brush sebagai docker yang 
menampilkan daftar bentuk Artistic Media. Untuk mengaktifkan codker ini klik Effects>Artistic 
Media. 

 
Gambar 3.54. Docker Artistic Media Brush. 

Artistic Media Brush memiliki 3 jenis alat untuk membuat Artistic Media ditambah 2 media lain; 

 
Gambar 3.55. Tool-tool Artistic media. 

1. Preset 

 
Gambar 3.56. Contoh artistic media preset. 

2. Brush 
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Gambar 3.57. Contoh artistic media brush. 

3. Spryer 

 
Gambar 3.58. Contoh artistic media sprayer. 

Membuat Objek Sprylist 

Cara pembuatan objek sprylist ini tidak jauh dengan cara pembuatan symbol. Untuk membuat 
objek sprylist lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Buatlah sebuah objek untuk dijadikan sprylist 

2. Setelah selesai klik Save pada docker Aristic Media 

 
Gambar 3.59. Menyimpan objek spryer 

3. Tampil kotak dialog seperti gambar dibawah ini. Pilihlah sprayer.  
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Gambar 3.60. Pilihlah objek sprayer. 

4. Dalam kotak isian Save As beri nama   

 
Gambar 3.61. Save As objek. 

5. Hasilnya seperti ini; 

         
Gambar 3.62. Objek sparylist. 

Merubah Objek menjadi Artistic Media  

Artistic Media dapat memodifkasi objek-objek tertentu seperti rectangle, ellipse, text dan objek-
object lainnya. Untuk merubah objek menjadi Artistic Media lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Buatlah sebuah object apa saja. 

 
Gambar 3.63. Objek modifikasi dari rectangle. 

2. Pada Docker Artistic Media pilih list Brush 
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Gambar 3.64. Brush pada daftar artistic media. 

3. Klik Apply pada docker Artistic Media 

4. Object kurpa berubah seperti dibawah ini;  

 
Gambar 3.65. Sesudah dan sebelum ditambahkan brush artistic media. 

Gambar dibawah ini adalah hasil text yang telah diberi Artistic Media. Perhatikan objek sebelum 
dan sesudah dilakukan penambahan Artistic Media. 

 
Gambar 3.66. Artistic media pada text. 

MENGORGANISASI OBJEK  

Sekarang kita akan belajar cara mengorganisasi obyek dalam area kerja CorelDRAW 12. Teknik-
teknik ini harus betul-betul dikuasai dalam proses desain agar didapat sebuah desain yang baik. 

Seleksi 

Seleksi adalah langkah pertama dalam sebuah proses desain dalam CorelDRAW 12. Tanpa 
melakukan proses seleksi  perintah apapun yang diberikan pada sebuah objek tidak akan 
berpengaruh apa-apa. 

Nah, dalam Corel Draw 12 ada beberapa hal yang harus diketahu berkaitan dengan seleksi; 

1. Seleksi objek tunggal . Klik Object menggunakan Pic Tool 

2. Seleksi object komplek. Tekan Shift lalu klik tiap object yang akan dipilih 

3. Seleksi object satu persatu. Tekan Tab  sampai objek yang Anda maksud terpilih 

4. Seleksi semua objek. Klik Edit>Select All Objek 

5. Seleksi object dalam group. Tekan Ctrl dan pilih object yang Anda  maksud 

6. Seleksi object dalam nested group. Tekan Ctrl dan pilih object yang Anda maksud 

7. Marque Selection. Seleksi menggunakan pick tool, dengan cara mendrag area sekitar 
object berupa kotak. Pada pneyeleksian model ini akan tampil garis putus-putus  
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Seleksi ini dapat digunakan pada objek kurpa. Lihat materi kurpa di bab terdaulu. 

Aligning dan Distributing  

Ini adalah salah satu pasilitas yang cukup penting dalam proses pengontrolan objek terutama 
untuk menciptakan nilai presisi sebuah objek. Pasilitas ini akan sangat membantu jika dihapal 
dengan shortcut keys nya. 

Berikut adalah shortcut key untuk beberapa perintah penting dalam Aligning dan Distributing; 

 Align left    L 

 Align right   R 

 Align top   T 

 Align bottom  B 

 Align centers horizontally  E 

 Align centers vertically 

Anda juga bisa memanfaatkan kotak dialog untuk Aligning dan Distribute. Seperti pada gambar 
dibawah ini; 

 
Gambar 4.1. Kotak dialog Aligin dan Distribute. 

Snapping 

Snapping digambarkan sebagai cara untuk memasangkan objek  dengan objek-objek lain. 
Dengan penggambaran lain bahwa snapping seperti sebuah kancing dalam baju yang Anda 
kenakan, dengan kancing itu baju yang Anda kenakan nampak rapih dan presisi. 

Dalam CorelDRAW 12 terdapat penambahan pasilitas snapping yaitu Dynamic Guide. Pasilitas 
Dynamic Guide  menampilankan panduan secara dinamis berupa Guide Line.  

 
Gambar 4.2. Fitur-fitur snapping dalm CorelDRAW 12. 

 
Gambar 4.3. Tampilan dynamic guide. 
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Dibawah ini adalah beberapa bentuk snapping yang ada dalam property bar; 

1. Snap to Grid. Memasang objek dengan pendekatan grid. 

 
Gambar 4.4.Snap to grid. 

2. Snap to Guidelines. Memasang atau mengunci objek dengan memanfaatkan guidelines. 

 
Gambar 4.5.Snap to guidlines. 

3. Snap to Object. Memasangkan objek dengan objek lain. 

 
Gambar 4.6. Snap to obejct. 

4. Dynamic Guide. Memberikan panduan secara dinamis posisi objek. 

 
Gambar 4.7. Dynamic guides. 

Untuk mempraktekan snapping lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Aktifkan salah Icon Snap yang Anda perlukan di property bar, atau 

2. Klik menu View pilih salah satu snap yang Anda inginkan. 

 
Gambar 4.8. Menu snapping 

Anda bisa melakukan penyesuian-penyesuian snapping dengan melakukan perubahan-
perubahan pada setup snapping. View>Snap to Obejcts Setup.  

 
Gambar 4.9. Pasilitas setup snap. 

Grouping 

Pasilitas ini berfungsi untuk menyatukan objek-objek dalam kesatuan object. Pasilitas ini 
ditujukan untuk menghindari pergeseran (inkonsistensi) objek dari kesatuan objek yang telah 
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final. Jika perintah ini diterapkan maka tidak bisa dilakukan proses apapun dalam sebuah objek 
secara parsial. Untuk bisa melakukan proses pengediatan objek harus dilakukan pemecahan 
terlebih dahulu atau Ungroup. Anda bisa melakukan penyeleksian secara parsial dengan cara 
menekan Ctrl. Ada dua istilah untuk grouping; 

1. Group. Sekumpulan objek yang terdiri dari objek-objek tersendiri. Perhatikan islustrasi 
dibawah ini; 

 
Gambar 4.10. Independen objek dan grup obejk.. 

2. Nested Group. Grup dari dua grup atau lebih dalam sebuah objek. 

 
Gambar 4.11. Nested Group dan Group. 

Untuk melakukan proses grup, lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Seleksilah semua objek yang akan di Grup. Dengan cara menekan Shift atau Marquee 
Selection lihat sub-bab Seleksi. 

2. Klik Arrangge>Group Ctrl + G. 

Untuk kelauar dari grup Anda harus membebaskan dari grup terlebih dahulu, dengan pasilitas, 
Ungroup. Dalam CorelDRAW 12 ada dua istilah Ungroup yaitu Ungroup dan Ungroup All. 
Perbedaan antara Ungroup dan Ungroup All mengacu pada penjelasan Group dan Nested 
Group.  

Jika dalam desain  Anda menggunakan pasilitas grup maka bisa dipastikan Anda membuat 
sebuah objet yang cukup komplek, atau paling tidak Anda membuat sebuah objek lebih dari satu 
objek. Berkait dengan proses grouping pengunaan Object Manager sangat bermanfaat sekali 
dalam mengoprasikan Grouping. Didepan akan dijelaskan penggunaan Object Manager secara 
lebih lengkap. 
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Gambar 4.12. Docker Obejct Manager . 

Combining 

Combining  atau pengkombinasian berfungsi menyatukan dua objek  menjadi objek tersendiri. 
Dengan melakukan pasilitas ini Anda dapat memberi perubahan pada warna dan outline object. 
Proses combining akan mengakibatkan object saling bertindihan (object overlapped). Perhatikan 
gambar dibawah ini; 

 
Gambar 4.13. Object Overlapped. 

Untuk melakukan proses combining lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Seleksi objek- objek yang akan di satukan 

2. Klik Arrange>Combine (Ctrl + L).  

3. Anda dapat melakukan proses ini dengan menekan icon combine  di property bar. 

Untuk mengembalikan lagi menjadi objek  semula Anda  harus memisahkan dengan pasilitas 
Break Apart atau klik Arrange>Break Curve Apart (Ctrl + K). Atau klik icon Break Apart . 

 
Gambar 4.14. Icon Combine di property bar. 

Pasilitas Break Curve Apart dapat berlaku juga pada artistic text. Gambar dibawah ini salah 
satunya memanfaatkan pasilitas Break Curve Apart. 
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Gambar 4.15. Break Curve Apart. 

Dibawah ini adalah contoh lain dari  pasilitas combine (Ctrl + K) 

 
Gambar 4.16. Hasil dari combine (Ctrl + K) . 

 

Shaping 

Shaping dalam CorelDRAW 12 memiliki 2 katagori yaitu; Shape sebagai Flyout yang terdiri dari 
beberapa tool shaping dan shape sebagai pasilitas untuk menciptakan objek baru. Untuk lebih 
jeskan perhatikan ilustarasi dibawah ini; 

   
Gambar 4.19. Shape tool. 
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Gambar 4.20.  Object baru hasil pembentukan shaping tool. 

IRREGULAR SHAPE 
Irregular shape adalah pasilitas untuk membut objek  baru dari objek. Pasilitas yang digunakan 
dalam pasilitas ini adalah Welding   dan Intersecting .  

Welding adalah sebuah cara menciptakan objek baru dengan cara menggabungkan dua objek. 
Perhatikan gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4.29. Object baru dari welding. 

Untuk menjalankan pasilitas Welding klik Arrange>Shaping>Weld atau mengklik icon Weld    
pada property bar.   

 
Gambar 4.30. Welding dalam property bar. 

Untuk mempraktekan Welding lakukan langkah-langkah dibwah ini; 

1. Buatlah 2 atau 3 objek  

2. Selaksi objek-objek tersebut. Gunakan Shift atau rectangle selection 

3. Klik Weld pada property bar  

Sedangkan Intersecting adalah pasilitas untuk membuat objek baru dengan menggabung dua 
objek. Objek baru tersebut akan muncul hasil dari overlapping 2 objek tersebut. Untuk lebih 
jelasnya lihat ilustarasi dibawah ini; 
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Gambar 4.31. Object baru hasil dari intersect. 

Ilustrasi mudahnya untuk pasilitas ini adalah dengan mengkomparasikan dengan alat cetak kueh. 
Untuk melakukan intersect pada object klik Arrange>Shaping>Intersect atau dengan memilih 
icon Intersect  pada property bar. 

 
Gambar 4.32. Intersect Tool dengan pasilitas shaping lainnya. 

Trimming 

Triming  adalah cara lain untuk membuat object baru dengan cara memotong atau mengiris 
sebuah bagian tertentu dari objek. Triming memiliki bebrapa pasilitas yaitu; Trim , Simplify 

 dan Back Minus Fornt  dan Front Minus Back . Pada dasarnya Tool-Tool Trimming 
bekerja dengan cara yang sama yaitu dengan cara mengiris bagian tertentu dari objek yang 
tertindih (overlap).  

Untuk mengaktifkan Tool-Tool Trimming klik Arrange>Shaping>. Atau dengan memilih Icon 
Trimming pada Property Bar.  Perhatikan objek  dibawah ini.   

 
Gambar 4.33. Objek baru dari Trim. 

Yang harus diperhatikan ketika Anda melakukan proses trimming adalah menentukan objek Trim 
(Source Object) dan objek yang akan ditrim (Trimming Target). Penentuan ini dapat dilakukan 
dengan penyeleksian menggunakan Shift.  Untuk mempraktekan Trim lakukan langkah-langkah 
dibawah ini; 

1. Buatlah 2 objek 

2. Seleksi dengan menggunakan Shift 

3. Klik Arrange>Shaping> atau pilih icon trim 

Dibawah ini adalah hasil dari pasilitas tool trimming lainnya, yaitu Front Minus Back. 
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Gambar 4.34. Object baru dari Front minus Back. 

Scaling dan Mirroring 

Scaling dan Mirroring sangat bermanfaat ketika Anda melakukan proses desain sebuah objek 
yang memiliki dua sisi yang sama. Dengan adanya pasilitas ini Anda hanya membuat satu sisi 
objek saja. Selanjutnya design itu dilanjutkan dengan menggunakan pasilitas scaling dan 
miroring. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 
 Gambar 4.38. Hasil akhir dari Scaling dan Mirroring. 

Untuk mempraktekan pasilitas ini lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Aktifkan object yang   

2. Akitifkan docker window scaling dan mirroring lalu klik Arrange>trasformation>Scaling. 

3. Pada  tombol mirror tentukan nilai mirror yang akan Anda gunakan Horizontal atau Vertical. 

 
Gambar 4.39. Docker mirroring tool.  

DROP SHADOW 

Drop Shadow adalah pasilitas atau tool untuk  memberikan efek bayangan pada objek desain. 
Dalam permberian efek Drop Shadow menggunakan lima perspectif; Flat, Right, Left, bottom dan 
Top. Drop Shadow dapat diterapkan pada artistic text, paragraph text, bitmap dan objek- object 
hasil manipulasi lainnya.  

Drop Shadow dapat pula di copy atau di clon dengan opsi dan setitng yang dapat diedit kembali 
secara independent. Jika Anda tidak menginginkan lagi effect Drop Shadow anda juga dapat 
enghilangkannya secara mudah. 
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Ini adalah contoh efek Drop Shadow: 

 
Gambar 5.1. Contoh drop shadow dalam sebuah objek. 

Membuat Drop Shadow 

Untuk membuat efek Drop Shadow lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Buatlah sebuah objek 

2. Klik icon  Drop Shadow Tool  pada Interactive Tool Flayout.  

 
Gambar 5.2. Drop Shadow pada Interactive Tool Flayout.. 

3. Drag pada objek yang akan diberi efek sampai tampak tanda panah seperti pada gambar 
dibawah ini. 

 
Gambar 5.3. Effect Drop shadow pada objek. 

4. Tenutukan setting yang tersedia pada property bar. 

 
Gambar 5.4. Setting Drop Shadow pada property bar. 

Setting yang harus diperhatikan pada property bar Drop Shadow adalah; 

 Drop Shadow Opacity  

 Drop Shadow Feathering   

 Drop Shadow Feathering Direction  

 Drop Shadow Feathering Edge  
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 Drop Shadow Color  

Menghapus Drop Shadow 

Untuk menghilangkan atau menghapus efek Drop Shadow lakukan langkah-langkah berikut ini; 

1. Klik objek yang telah diberi efek Drop Shadow 

2. Pada menu klik Effect>Clear Drop Shadow. 

 
Gambar 5.5. Pasilitas untuk menghapus Drop Shadow. 

3. Atau pada property bar klik icon ini   

Membuat Drop Shadow Independent 

Drop Shadow dapat dipisahkan menjadi objek independen terpisah dari objeknya. Untuk 
membuat Drop Shadow Independen menjadi sebuah object tersendiri lakukan langkah dibawah 
ini; 

1. Klik objeck yang telah diberi efek Drop Shadow 

2. Pada menu Klik Arrange> Break Drop Shadow Group Apart   

 
Gambar 5.6. Pasilitas untuk memisahkan Drop Shadow. 

 
Gambar 5.7. Drop shadow yang terpisah dengan objeknya. 

Copy dan Cloning Drop Shadow  

Proses ini cukup membantu jika Anda menggunakan cukup banyak efek Drop Shadow dalam 
objek yang Anda buat. Sebelumnya anda harus tahu perbedaan antara  Copy dan Cloning Drop 
Shadow.  

 Copy. Drop Shadow yang dicopy akan menjadi sebuah objek independen yang tidak akan 
berpengaruh jika Master (Drop Shadow yang Anda copy) dilakukan perubahan. 

 Cloning. Jika Master mengalami perubahan maka Drop Shadow hasil cloning akan ikut 
berubah.  

Untuk melakukan proses pengcopian dan pengkloningan lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Aktifkan objek yang akan diberi copy atau clone efek Drop Shadow. 

2. Pada menu klik Effect>Copy Effect>Copy Drop Shadow From… 
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3. Klik efek Drop Shadow dari objek yang telah diberi efek Drop Shadow (Master), dengan 
menggunakan tanda panah besar. Pastikan panah mengena pada bayangannya (shadow). 

 
Gambar  5.8. Mengcopy Drop shadow. 

TRANSPARANSI  

Tranparansi sering digunakan sebagai sebuah pasilitas dalam CorelDRAW 12 untuk 
menimbulkan efek transparan dengan cara melakukan pengaturan nilai transparency (opacity). 
Pasilitas ini akan mengakibatkan objek  dibelakang terlihat.  

Transparansi dapat dilakukan dalam berbagai macam betuk dan type seperti;  Uniform, 
Fountain, Texture, dan Pattern yang nantinya masing-masing type transparansi memiliki 
pengembahangan selanjutnya. Dibawah type-type transparansi. 

 
Gambar 5.9. Type-type transparansi. 

Secara default tranparansi pada CorelDRAW akan diseting pada mode All, artinya yang akan 
terkena pengaruh tranparansi bukan hanya outlinenya saja tapi juga fillnya (objek didalam garis). 
Anda bisa memilih salah satu dari tiga mode tersebut, Fill, Outline dan All. 

 
Gambar 5.10. Mode-modet  transparansi. 

5.2.1 Membuat Efek Transparansi  

Untuk membuat transparansi pada sebuah object lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Buatlah sebuah objek desain 

2. Pilih Interactive Transparency Tool pada Interactive Tool Flayout atau icon sepeti ini  
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Gambar 5.11. Transparansi tool flyout. 

3. Maka kursor akan berubah seperti ini   

4. Pada objek klik dan drag kemudian tarik ke arah horizontal atau vertical. 

5. Lakukan penyetingan pada property bar. 

 
Gambar 5.12. Transparansi tool flyout. 

Menentukan Type Transparansi 

Transparansi dapat diterapkan dalam beberapa type transparansi. Pemilihan type transparansi 
akan menentukan kulaitas desain. Opsi ini akan muncul setelah Anda mengaktifkan efek 
transparansi pada sebuah objek. Berikut adalah beberapa contoh type transparansi yang ada 
pada property bar; 

1. Uniform Transparency. Type ini mengunakan satu warna solid untuk membuat nilai 
transparansi. Nilai transparansi dapat diatur pada Starting Transparency.   

 
Gambar 5.13. Contoh mode uniform Transparancy. 

2. Fountain Transparency. Type ini menggunakan dua warna atau lebih. Anda memilih salah 
satu efek yang dimiliki Fountain Transparency. Berikut adalah type yang ada pada Fountain 
Transparency; 

 Linear  

 Radial  

 Conical  

 Square  
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Gambar 5.14 Type-type efek transparansi Fountain Transparancy. 

3. Pattern Transparency. Pada pilihan ini terdapat tiga opsi transparansi. 

 Two Color.  Type ini terdiri dari dua warna, hitam dan putih dengan pilihan yang tersedia.  

 Full-Color Pattern. Pattern ini terdiri dari Fill dan Line yang mempresntasikan gambar bitmap. 
Pattern ini lebih komplek dari gambar Bitmap dan lebih mudah untuk dilakukan proses 
manipulasi. 

 Bitmap Pattern. Ini adalah pattern yang disusun dari image bitmap. Proses design 
menggunakan pattern ini lebih berat dibandingkan menggunakan dua pattern diatas.  

 
Gambar 5.15. Type-type efek dalam Pattern Transparancy. 

 Textured Transparency. Type ini menggunakan objek textur. Pada type ini terdapat dua alat 
kontrol untuk mengatur nilai transparansinya, Starting Transparency dan Ending 
Transparency. 
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Gambar 5.16. Type-type efek dalam textured transparancy. 

Menentukan Nilai Transparansi 

Penentuan  nilai transparansi dalam transaparansi adalah hal yang cukup penting. Anda bisa 
mengatur nilai transparansi dengan mengatur slider pada tiap-tiap type transparansi yang muncul 
apabila mengaktifkan salah satu type transparansi tertentu. 

Tiap-tiap type transparansi memiliki pengaturan nilai trasparansi yang berbeda-beda. Misalnya 
untuk Uniform hanya memiliki Starting Transparansi saja, sedangkan kelompok Fountain 
Transparency memiliki Midpoint Transparency dan untuk Pattern Transparency memiliki dua 
slider untuk mengatur nilai transparansi yaitu Starting Transparency dan Ending 
Transparency; 

1. Uniform Transparency. Anda bisa menggunakan slider untuk mengatur nilai transparansi, 
atau dengan memasukan angka nilai transparansi dengan keyboard. Perhatikan gambar 
dibawah.  

 
Gambar 5.17. Starting Transparancy pada uniform transparency. 

2. Fountain Transparency. Nilai transparansi ini berlaku bagi Linear, Radial, Conical dan 
Square. Gunakan slider untuk mengatur nilai transparansi atau masukan angka nilai 
transparansi dengan keyboard. 

 
Gambar 5.18. Midpoint Transparancy pada fountain transparency. 

3. Pattern Transparency. Starting Transparency dan Ending Transparency pada Pattern 
Transparency. Anda bisa menggunakan slider untuk mengatur nilai transparansi pattern 
transparency Anda juga bisa memasukan nilai transparansi dengan keyboard.  
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Gambar  5.19. Starting Transparancy dan Ending Transparancy pada Pattern Transparansi. 

Mengcopy Transparansi 

Sama halnya dengan Drop Shadow, transparansi juga dapat dicopy pada objek lain. Tapi pada 
transparansi tidak dapat dilakukan proses pengcloningan. Untuk melakukan pengcopian 
transparansi lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Seleksilah objek  

2. Pada menu klik Effect>Copy Effect>Lens From… 

 
Gambar  5.20. Copy transparanci. 

3. Dengan tanda panah, pilih objek yang akan diberi copy transparansi. 

 
Gambar 5.21. Pengcopiyan Transparansi. 

Envelope 

Envelope adalah sebuah pasilitas yang bekerja untuk pengeditan text. Dengan menggunakan 
pasilitas ini Anda dapat membuat sebuah bentuk objek text yang dapat dimodifikasi sesuai 
bentuk kurpa. Kebebasan membentuk sebuah objek dapat diperluas dengan adanya tool-tool 
yang biasa digunakan untuk pengeditan kurpa. 

Untuk mengaktifkan pasilitas ini lakukan langkah-langakh dibawah ini; 

1. Pada menu klik Effect>Envelope (Ctrl + F7) 

2. Atau pada Interactive Tool Flayout Klik Interactive Envelop Tool   

 
Gambar 5.22. Icon envelope pada Interactive tool flaout. 

Anda juga dapat menggunakan Docker Envelope. 
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Gambar 5.23. Docker Envelope dan contoh envelope. 

PERSPECTIVE 

Pasilitas ini akan menimbulkan efek sebuah objek nampak berbentuk 3 dimensi. Pada materi 
yang akan datang kita akan memperdalami perspective melalui desain aplikatif membuat cover 
buku.  

Untuk mempraktekan efek ini ada beberapa hal yang harus anda pahami sebelumnya;  

1. One-Point Perspective. Efek yang ditentukan dari satu arah point perspective. 

2. Two-Point Perspective. Efek yang ditentukan dari dua arah point perspective. 

3. Vanishing Point. Adalah tanda yang muncul ketika anda melakukan proses perspective, 
Vanishing point biasanya bertanda X ditengah objek. 

Untuk melakukan proses desain Anda menggunakan Shape Tool. Semua efek Perspective 
dapat diterapkan dalam semua object, keculai Paragraph Text, Bitmap dan Symbol. 

Membuat Efek Perspective 

Untuk membuat efek perspective dalam sebuah objek, lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Pilih objek yang akan diberi efek perspective. 

2. Klik Effect>Perspective. 

3. Klik Shape Tool 

4. Lakukan proses penyetingan menggunakan Shape Tool.  

 
Gambar 5.29. Editing prespective pada obejct artistic text. 

Mengcopy Perspective 
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Anda bisa melakukan proses pengcopyian pada objek yang telah diberi efek perspective. Untuk 
melakukan proses pengocopiyan lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Pilih Object yang akan diberi efek perspective. 

2. Klik Effect>Copy Effect>Perspective From..  

3. Klik pada objek yang telah diberi efek perspective. 

 
Gambar 5.30. Mengcopy efek prespective. 

POWERCLIP 

Pada dasarnya PowerClip bekerja dengan menempatkan objek (PowerClip Object) dalam objek 
lain  yang disebut dengan Container.  Anda dapat melakukan proses editing pada PowerClip 
Object, termasuk mengeluarkan powerClip Object dari containernya. 

 
Gambar 5.31. Object yang telah dimasukan dalam container PowerClip. 

Membuat Efek PowerClip 

Unuk membuat PowerClip lakukan langkah-langkah dibwah ini; 

4. Buatklah dua objek. Tentukan mana yang akan menjadi PowerClip Object dan mana yang 
akan menjadi Container. 

5. Klik/seleksi PowerClip Objek. 

6. Klik Effect>PowerClip>Place Inside Container 

7. Klik Container. 

Mengcopy PowerClip 
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Anda juga dapat melakukan proses pengopyan powerClip pada objek lain. Untuk melakukan 
proses pengcopian powerClip lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Klik Object yang akan diberi efek powerclip. 

2. Klik Effect>Copy Effect>PowerClip From… 

3. Klik Objek yang akan diberi efek PowerClip. 

Mengedit PowerClip 

Untuk melakukan proses pengeditan PowerClip lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Klik Objek Container.  

2. Klik Effect>PowerClip>Edit Contain 

3. Anda akan dibawa pada sebuah tampilan area kerja Editing Powerclip. Disini Objek Contain 
akan ditampilkan utuh. 

4. Klik Effect>PowerClip>Finish Editing this level. Anda dapat menekan tombol Finish 
Editing Symbol. 

Anda dapat melakukan pengeditan PowerClip dengan menekan Ctrl + Drag. Shotcut Key ini 
dapat digunakan ketika Anda memulai pengeditan atau ketika mengakhiri proses editing. 

Memecah PowerClip Object 

Anda juga dapat melakukan proses pemisahan object contain dengan containernya seperti sedia 
kala. Untuk melakukan proses ini lakukan langkah-langkah dibawah ini; 

1. Klik Objek yang telah diberi efek PowerClip. 

2. Klik Effect>PowerClip>Extract Contents 

3. Kini Objek terpisah menjadi dua bagian seperti sedia kala. 
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DESIGN LOGO 

TERMINOLOGI DESIGN LOGO 

Sebuah Logo tidak sekedar simbol-simbol atau warna-warna yang ditonjolkan. Logo lebih dari itu, 
ia mencerminkan filosofi sebuah institusi atau lembaga tersebut (corporate). Berikut terminology 
sebuah logo : 

1. Philosofis. Logo harus memiliki nilai philosofis tertentu yang tentunya mencerminkan sebuah 
perushaan itu sendiri atau sebuah produk. Nilai ini biasanya cerminan dari si pendiri atau 
perintis dari usaha itu. Logo juga sebuah cerminan dari nilai produk itu sendiri.   

 
Gambar 7.6. Logo-logo perusahaan. 

2. Sederhana. Logo sederhana lebih menguntungkan dari pada Logo rumit. Asumsi ini 
didasarkan pada psikologi manusia. Ia akan lebih menghafal dan menyimpan dalam ingatan 
Logo yang sederhana meski dilihat secara sekilas. 

 
Gambar 7.7. Logo-logo sederhana. 

3. Warna. Warna akan cukup penting dalam sebuah Logo, sebagai nilai tambah kekhasan 
sebuah Logo. Tapi perlu diingat warna yang digunakan jangan terlalu banyak, ini akan 
merubah kerumitan dan menimbulkan masalah baru. Dua warna akan lebih baik ketimbang 
menggunakan tiga warna atau lebih. 

 
Gambar 7.8. Logo dengan satu atau dua warna.  
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LOGO TRUEDESIGN SOCIETY 

Penulis akan menjelaskan proses pembuatan Logo ini dari dua perspectif menggunakan 
CorelDRAW 12 dan Adobe Photoshop.  Proses desain  yang akan Anda laukan dimulai dari 
CorelDRAW 12  kemudian Adobe Photoshop sebagai finishing untuk mencapai objek yang lebih 
halus. Efek yang akan dilakukan dalam Adobe Photoshop adalah efek Layer untuk menimbulkan 
kesan 3 dimensi.  

Proses ini juga sebagai sebuah gambaran bagimana CorelDRAW mampu  berkolaborasi dengan 
Adobe Photoshop untuk membuat objek-objek yang nampaknya sulit dilakukan kalau hanya 
mengguanakan satu software desain saja. 

 
Gambar 7.9. Logo TDS 

           
Secara umum langkah-langkah yang akan ditempuh seperti dibawah ini adalah; 

 
Gambar 7.10. Alur desain logo TDS. 

1. Persiapkan sample yang ada dalam CD. Logo tds.cdr. 

 
Gambar 7.11. Sample logo TDS. 
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2. Gunakan Freehand Tool (F5) untuk membuat garis (line) kurpa mengikuti objek yang ada 
pada sample. Pertama buatlah objek line secara lurus, sampai semua objek dibuat mengikuti 
sample.  

 
Gambar 7.12. Penambahan Line pada Logo TDS. 

3. Lakukan proses penghalusan kurpa menggunakan Shape Tool (F10). Proses ini dengan 
melakukan pengaturan Node pada setiap sambungan kurpa. Gunakan Edit Curve pada 
Property Bar. (Lihat bab 4, Editing Curve). 

 
Gambar 7.13. Editing curve pada logo TDS. 

Setelah dilakukan penghalusan objek akan seperti ini; 

 
Gambar 7.14. Logo TDS setelah diedit. 

4. Berilah warna pada masing-masing objek menggunakan CMYK. 
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Gambar 7.15. Pengisisan warna pada Logo TDS. 

5. Sekarang, buatlah text trueDesign Society TDS. Penulis sediakan text dalam CD. 

 
Gambar 7.16. Text-text pada logo TDS. 

Tulis dan susunlah text sehingga menjadi objek text seprti ini; 

 
Gambar  7.17. Text setelah disusun. 

Khusus untuk penulisan Society, tambahkan Kerning sebesar 300. Kerning adalah jarak 
antara karakter dengan karakter lainnya. Untuk membuat Kerning block terlebih dahulu text 
Society. Text>Format Text (Ctrl + T). 

 
Gambar 7.18. Format Text. 

6. Lakukan proses pengexporan untuk melakukan desain lanjutan dalam Adobe Photoshop.  
File>Export. Agar proses pengexporan dilakukan dengan baik gunakan kotak untuk 
membatasi Logo. Kotak ini berguna untuk melindungi objek Logo agar tidak terpotong dalam 
proses pengexporan. Gunakan TIF untuk melindungi warna. 

 
Gambar 7.19. kotak untuk melindungi objek logo TDS. 
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Gambar 7.20. Hasil akhir logo TDS. 

 
1. Bukalah file yang Anda export tadi. Jika Logo yang Anda buka menggunakan mode RGB 

konversi dahulu menjadi CMYK. Image>Mode>CMYK. 

 
Gambar 7.21. Conversi menjadi CMYK. 

2. Duplikat objek background dengan cara mendrag ke Icon New Layer. Kemudian Hidden 
objek aslinya. 

 
Gambar 7.22. Duplikasi layer. 

3. Gunakan Magic Wind Tool pada Tool Box untuk melakukan proses penyeleksian pada objek 
Logo. Gunakan Shift  untuk menambah object yang diseleksi.  

 
Gambar 7.23. Seleksi Objek logo. 



 

Page 47 of 84 
 

copyright.island.com 2005 

4. Pilih warna untuk object yang terseleksi dengan  menekan kotak Foreground.  Warna yang 
digunakan adalah C:2 M:26 Y:96 K:0. 

 
Gambar 7.24. Memilih warna CMYK. 

5. Buat Layer baru untuk menempatkan warna yang Anda pilih dengan menekan Icon New 
Layer.  

 
Gambar 7.25. membuat layer baru. 

6. Masukan warna yang telah Anda pilih klik Edit>Fill. Langkah ini bisa Anda lakukan dengan 
menakan Alt + Backspace. Pastikan Layer yang aktif adalah layer baru.  

      
Gambar 7.26. Memasukan warna CMYK. 

7. Lakukan langkah ke-3 untuk melakukan penyeleksian objek selanjutnya. Perlu diingat, ketika 
melakukan penyeleksian selalu pastikan Layer yang aktif adalah Layer Background atau 
Layer Objek Logo. 
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Gambar 7.27. Menyeleksi object logo. 

8. Selanjutnya lakukan 4 dan 6 untuk memilih warna sekaligus memasukan warna yang Anda 
pilih. Disini Anda tidak usah menambahkan layer baru lagi. Masukan nilai warna CMYK, C:6 
M:3 Y:93 K:0. 

 
Gambar 7.28. Memeberi warna pada objek logo. 

Hasilnya seperti gambar dibawah ini. Objek Logo dalam satu Layer tersendiri. Jika transparan 
(hidden) background kotak-kotak akan terlihat.  

 
Gambar 7.29. Layer baru untuk objek logo. 

9. Lakukan penyeleksian objek Logo pada Channel. Channel yang digunakan adalah Channel 
Hitam. Aktifkan Pallet Channel lalu seleksi channel Hitma (black). Lalu tekan Icon Load 
Channel as Selection. 
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Gambar 7.30. Channel black. 

 
Gambar 7.31. Icon load channel as selection dan hasilnya. 

10.  Lakukan pembalikan seleksi. Select>Inverse (Shift + Ctrl + I).   

 
Gambar 7.31. Membalik seleksi. 

11. Buat layer baru untuk menempatkan objek text. Lihat langkah ke-5. 

 



 

Page 50 of 84 
 

copyright.island.com 2005 

Gambar 7.32. Layer baru untuk obejct text. 

12. Kembalikan warna Foreground dan Background ke hitam putih dengan menakan D atau X.  
Masukan warna Foreground pada objek yang telah terseleksi. Pastikan layer yang aktif 
adalah layer baru. 

 
Gambar 7.33. Memasukan warna foreground. 

Ketika warna hitam masukan ke Layer baru, warna hitam tidak betul-betul pekat (solid). Untuk 
membuat warna objek text solid, ulangi langkah pemberian warna pada objek text. 

 
Gambar 7.34. Sebelum dan sesudah pemberian warna kembali. 

13. Selanjutnya adalah memberi efek pada Leyer.  Pertama yang akan kita beri efek Layer 
adalah Layer Logo. Pastikan Layer yang terseleksi adalah layer Logo. Aktifkan layer effect 
dengan menekan Icon Add Layer Style   lalu pilih Bevel and Emboss. 

 
Gambar 7.35. Efek bevel and embos. 

14. Pada kotak dialog efect Layer, tandai Bevel and Emboss. Masukan nilai  sebesar  30 Pixel. 
Perhatikan nilai Bevel and Emboss pada gambar. 

 
Gambar 7.36. Tampilan kotak dialog efek bevel and embos. 
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15. Lalu pilih efek Drop Shadow dan masukan nilai-nilainya. Perhatikan nilai-nilai yang ada 
gambar dibawah ini; 

 
Gambar 7.37. Tampilan kotak dialog drop shadow. 

Inilah objek Logo yang telah diberi efek Layer, Bevel dan Drop Shadow. 

 
Gambar 7.38. Setelah diberi efek bevel dan drop shadow. 

16. Setelah Anda memasukan efek-efek pada Logo maka selanjutnya Anda memasukan efek-
efek tersebut pada objek text Logo TDS.  Ini tidak terlalu sulit karena langkah-langkahnya 
hampir persis seperti langkah-langkah pemberian efek pada objek Logo. Anda dapat 
memanfaatkan pasilitas Copy Style untuk mengkopi efek yang telah ada. Caranya aktifkan 
Layer Logo, lalu klik kanan dan pilih Copy Layer Style. 

 
Gambar 7.39. Copy layer style. 

17. Paste pada Layer Text. 
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Gambar 7.40. Paste layer style. 

Setelah melakukan perubahan-perubahan kecil pada Layer text, hasil akhir seperti pada 
gambar dibawah ini. Hasil akhirnya dapat Anda lihat di CD sekaligus sebagai bahan 
pembanding. 

 
Gambar 7.41. Hasil akhir design logo TDS. 

DESAIN KALENDER 
Sekarang kita akan mempraktekan desain  Kalender. Kalender yang akan kita buat adalah 
Kalender dengan ukuran 30 x  48 Cm. Kalender ini dibuat 6 halaman atau dengan kata lain setiap 
halaman terdiri dari 2 bulanan. Hasil akhir dari desain Kalender ini seperti pada gambar dibawah 
ini. 

 
Gambar 8.8. Hasil akhir desain kalender menggunakan Corel Draw 12 . 
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Anda juga akan mempraktekan desain Kalender dari perspectif Adobe Photoshop dan 
selanjutnya akan dilakukan Finishing menggunakan CorelDRAW 12.  

 
Gambar 8.9. Hasil akhir design kalender mnggunakan Adobe Photoshop dan Corel Draw 12 . 

Terminoligi Desain Kalender 

Berikut adalah beberapa terminologi dan istilah yang sering dipakai dan digunakan dalam 
peroses desain kalender; 

8. Untuk Siapa Kelender Ini Dibuat? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus diingat dalam 
proses desain Kalender. Pertanyaan ini akan mengarah pada jenis Kalender apa yang akan 
dibuat, apakah untuk kepentingan Promosi, Pendidikan, Sosial atau Kalender-kalender jenis 
lain. Selanjutnya pertanyaan ini juga akan menentukan desain secara keseluruhan. 

9. Menentukan Penangalan. Biasanya sebuah kalender telah digarap jauh-jauh hari dari waktu 
penggunaanya, apalagi sebuah Kalender yang digarap untuk jumlah banyak. Sebuah 
Kalender tahun 2005 bisa jadi telah dibuat pada 6 – 7 bulan sebelum tahun 2005 tiba, atau 
sekitar bulan Juli s/d Agustus. Jika sebuah Kalender dibuat pada tahun 2004 tentunya calon 
designer harus mencari informasi kevalidan penanggalan tahun 2005. Informasi ini bisa 
didaptkan dari intansi-intansi pemerintah yang menangani masalah ini.    

10. Tanggal-tanggal Penting.  Sebuah Kalender biasanya disertai dengan hari-hari  penting 
baik bersekala Nasional seperti HUT RI 17 Agustus, atau yang bersekala Nasional 
Keagmaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi dan hari-hari lainnya. Anda juga bisa memasukan 
peristiwa bersekala Internasional, misalnya hari tanpa tembakau sedunia. 

11. Infromasi Tambahan. Informasi tambahan bisa berupa  tabel waktu sholat untuk Muslim. 
Tentunya untuk membuat tabel semacam ini harus akurat disesuaikan dengan tempat  
wilayah Kalender dibuat. Untuk keakuratan waktu  Anda bisa meminta waktu sholat pada 
departement Agama setempat. Kalender yang diperuntukan untuk lembaga pendidikan 
menambahkan jadwal aktifitas kampus dan kurikulum. 

12. Bentuk Desain Kalender. Bentuk desain Kalender ini mengacu pada efektifitas Kalender 
dalam menyampaikan informasi berupa objek desain. Biasanya Kalender yang menampilkan 
imformasi  produk berbentuk berupa Kalender 2 bulanan dalam satu lembar tampilan. 
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Bahkan satu bulanan dalam satu halaman. Tapi tentunya untuk pilihan yang terakhir akan 
memakan biaya cukup tinggi untuk proses pencetakan karena kalender semacam ini akan 
menampilkan 12 bulan atau 12 halaman. Bentuk yang mungkin tak kalah efektifnya adalah 
Klender meja. Disebut Klender meja karena Klender ini diletakan diatas meja.  

13. Ukuran Kalender. Ukuran setandar untuk Kalender gantung adalah 40x60 Cm. Ukuran lain 
yang lebih kecil dari ini adalah kalender yang berukuran  20x 45 Cm. Kalender semacam ini 
biasanya sebuah kelender semi formal yang menonjolkan sisi atraktif tanpa mengurangi nilai 
informasi yang dibawanya. Kalender seperti ini memuat 12 lembar sebagai konsekuensi dari 
kecilnya ruangan.  

 

Desain Kalender Menggunakan Corel Draw 12  

Penulis sertakan sample-sample dalam CD. Secara umum langkah-langkah pembuatan kalender   
seperti dibawah ini; 

 
Gambar 8.10. Langkah-langkah desain  kalender menggunakan Corel Draw 12  

 
1. Rubah unitnya menjadi Centimeter.   

 
Gambar 8.11. Merubah unit menjadi Centimeters. 

2. Buatlah Rectangle dengan ukuran 30 X 48 cm. Beri warna dasar hitam. 

 
Gambar 8.12. Rectangle 30 cm X 48 cm 
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3. Buatlah Rectangle dengan ukuran 30 X 28 cm. Beri warna merah. Posisikan rectangle diatas 
Rectangle hitam. Lihat gambar dibawah; 

 
Gambar 8.13. Memposisikan rectangle merah. 

Untuk mempermudah posisi Rectangle Anda cukup menyeleksi Rectangle merah dan hitam 
secara berurutan lalu tekan C dan B.  Gunakan Shift untuk menyeleksi dua objek.  

 
Gambar 8.14. Cara cepat melakukan align vertikal dan bottom. 

4. Buatlah rectangle dengan ukuran 30 X 1.8 cm. Beri warna hitam. Posisikan dibawah 
Rectangle merah. 

 
Gambar 8.15. Memposisikan rectangle  

5. Ambil gambar soldier.psd yang terdapat pada CD tutorial dengan cara meng-Importnya.  
File>Import (Ctrl + I). Kenapa harus menggunakan format PSD? Tidak menggunakan TIFF 
atau JPEG. Karena format PSD mampu menyembunyikan Cropping yang sebelumnya dibuat 
pada Adobe Photoshop. Untuk melihat perbedaannya perhatikan gambar dibawah ini; 
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Gambar 8.16. Perbedaan format file PSD dan JPEG. 

Pada sample A atau format psd, objek hasil Cropping dapat disembunyikan. Berbeda dengan 
sample B atau format JPEG Copping  masih tersisia. Pada akhir bab ini akan dibahas materi 
Cropping objek soldier. 

6. Masukan objek soldier.psd pada Rectangle dengan menggunakan pasilitas PowerClip. 
Effect>PowerClip>Place Inside Container.  

 
Gambar 8.17. Meletakan object pada container. 

7. Lakukan pengeditan pada objek soldier dikotak Container. Effect>PowerClip>Edit Content. 
Posisikan objek soldier seperti pada gambar A dibawah ini. Kotak abu-abu merupakan 
gambaran Rectangle hitam. Hasilnya objek seperti pada gambar B. 

 
Gambar 8.18. Proses pengeditan dan hasil edit content.  
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Jika Anda telah melakukan pengeditan pada konten klik tombol Finish Editing Object yang 
terletak kiri dibawah drawing windows.    

 
Gambar 8.19. Tombol untuk keluar dari editing object. 

8. Tuliskan text “express your imagination”.  Text ditulis menggunakan Lowercase. 
Text>Change Case.  

 
Gambar 8.20. Kotak  dialog change case 

 
Gambar 8.21. A. text menggunakan lowercse. B. text mengunakan title case.  

9. Selanjutnya Anda akan membuat objek penanggalan. Untuk efektifitas Anda bisa 
menggunakan proses penduplikasian menggunakan Mouse. Untuk lebih jelasnya anda bisa 
melihat pada bab 7 pada design Logo. Untuk ilustrasi duplikasi menggunakan mouse lihat 
Gambar 8.4. Untuk membuat penanggalan buat angka 1 berderet secara horizontal sebanyak 
tujuh buah. Lalu dupilaksi kembali sebanyak 7 secara vertical. Perhatikan gambar dibawah ini; 

 
Gambar 8.22. Hasil penduplikasian cepat dengan mouse. 

10. Ganti angka 1 (kiri atas) menjadi karakter huruf sesuai dengan objek disampingnya.  Untuk 
malakukan perubahan seleksi objek yang dimaksud kemudian tekan F8 (Text Tool). Secara 
cepat kursor text sudah ada dalam angka 1 yang terseleksi lalu ganti dengan S. Lakukan 
langkah ini untuk membuat objek-objek yang lain.  
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Gambar 8.23. Perubahan pada text 1 dengan objek  yang lain. 

 
11. Lakukan langkah 10 untuk membuat penanggalan bulan February. Hasilnya seperti dibawah 

ini; 

 
Gambar 8.24. Hasil akhir penanggalan bulan Januari dan Februari. 

12. Selanjutnya Anda membuat tambahan objek dalam Container. Lakukan langkah 6 dan 7, lalu 
tempatkan seperti pada Gambar 8.26. Anda dapat menggunakan objek-objek yang ada dalam 
CD ini.  

 
Gambar 8.25. Membuat tambahan objek. 

13. Berilah pernik-pernik lainya. Seprti Logo dan text. Hasil akhirnya seperti pada Gambar 8.26.   
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Gambar 8.26. Penempatan objek pelengkap lain. 

14. Selanjutnya Anda membuat halaman-halaman lainnya untuk bulan-bulan berikutnya. Secara 
umum langkah-langkah untuk pembuatan halaman lain tidak jauh berbeda dengan halaman 
pertama ini. Gambar dibawah ini menunjukan design akhir dari desain Kalender sampai 
dengan 6 halaman atau 12 bulan. Gambar ini menjadi pembanding hasil akhir kerja 
menggunakan CorelDRAW 12. 

 
Gambar 8.27. Hasil akhir design kalender.  

Desain Kalender dengan Adobe Photoshop  

Secara umum langkah-langkah penyelesaian desain Kalender menggunakan Adobe Photoshop 
tergambar pada pada Gambar 8.28. Dalam Adobe Photoshop Anda akan membuat tampilan 
dasar Kalender saja. Sementara text dan objek-objek lainnya menggunakan CorelDRAW 12. 
Alasan penggunaan Adobe Photoshop dalam pembuatan desain Kalender adalah ada beberapa 
objek-objek yang tidak bisa dilakukan dalam CorelDRAW 12. Untuk mempraktekan desain 
Kelender menggunakan Adobe Photoshop Anda dapat menggunakan file-file yang ada dalam CD  
dan sebagai hasil pembanding. 
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Gambar 8.28. Design kalender menggunakan Adobe Photoshop . 

             
1. Aktifkan Adobe Photoshop. 

2. Tentukan ukuran kalender 32 x 40 Cm. Pastikan resolusinya 300 ppi (pixel/inci). Pastikan 
modenya CMYK.  

 
Gambar 8.29. Ukuran kalender 30 x 48 Cm .  

Jika Anda lupa menentukan modenya maka sebelum Anda menyimpan dalam bentuk TIF 
Anda harus merubahnya dalam mode CMYK. Tapi perlu diingat dalam proses CMYK akan 
memiliki warna yang lebih muda. Contoh kasus jika Anda menentukan dalam bentuk RGB 
kemudian merubahnya menjadi CMYK maka warnanya akan lebih muda. Untuk melakukan 
perubahan mode lakukan lanngkah-langkah berikut. Image>Mode>CMYK. Setelah Anda 
menentukan menjadi CMYK maka akan keluar kotak dialog seperti ini.  

 
Gambar 8.30. Kotak dilog perubahan mode warna dari RGB ke CMYK.  

Kerugian yang akan anda terima dari peringatan ini adalah semua layer yang ada akan 
disatukan menjadi satu layer Background yang terkunci. Artinya anda tidak bisa melakukan 
pengeditan jika terjadi kesalahan. 

3. Buat Layer baru. Layer>New>New Layer (Shift + Ctrl + N).  

4. Hapus Layer Background. Layer>Delete>Layer. Atau  klik icon Delete Layer.  
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Gambar 8.31. menghapus layer.  

5. Buat lingkaran menggunakan pasilitas Elliptical Marquee Tool dengan ukuran sembarang. 
Setelah terbentuk sebuah lingkaran lakukan proses pengeditan pada lingkaran 
menggunakan  pasilitas Transform Selection.  Select>Transform Selection. Dibawah ini 
adalah objek yang telah melalui proses perubahan.  

 
Gambar 8.32. Transform selection.  

 
Gambar 8.32. A. Sebelum. B. Perubahan dengan Transform Selection.  C. Hasil akhir  Transform 

Selection 

Sebelumya untuk memudahkan proses perubahan seleksi, rubahlah mode layer menjadi 
Full Screen with Menu Bar (F), ini  untuk mempermudah pengontrolan Bounding Box.  

   
Gambar 8.33. Mode full seceen with menu bar. 

6. Masukan warna hitam.  Gunakan Alt + Backspace untuk memasukan warna pada seleksi 
atau klik Edit>Fill. Pada kotak dialog pilih Foreground Color. 
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Gambar 8.34. Kotak dialog fill.  

7. Lakukan pengaktifan seleksi pada Layer yang telah diberi warna tadi. Untuk melakukan 
proses ini Anda bisa menggunakan kombinasi Mouse dan Keyboard. Tekan Ctrl, 
semantara arahkan Mouse pada Thumbnail Layer. Symbol mouse berubah menjadi kotak 
dan bergaris putus. Atau pada palet layer klik thumbnail layer.  

 
Gambar 8.35. Seleksi transfaransi pada obejct. 

8. Lakukan pembalikan seleksi (inverse). Select>Inverse (Shift + Ctrl + I).  Masukan warna 
merah. 

 
Gambar 8.38. Setelah seleksi diberi warna. 

9. Buka objek belalang.psd. Masukan objek belalang pada file Kalender kolaborasi dengan 
cara mendrag ke kalender Kolaborasi. Tanda Plus pada panah menunjukan objek telah 
masuk dalam window yang dimaksud. Lakukan proses penempatan sesuai dengan Gambar 
8.39.  
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Gambar 8.39. Memasukan objek pada kalender kolaborasi. 

10. Beri efek Layer pada Layer pertama atau objek warna hitama. Sesuaikan nilainya dengan 
kotak dialog yang ada dibawah ini; 

 
Gambar 8.40. Pengisian warna pada seleksi sebaliknya. 

11. Tuliskan text “express your imagination” dengan warna merah sesuai dengan Layer 
Background merah. Efek Layer Bevel and Emboss. Untuk mempermudah Anda juga 
dapat menggunakan Layer Style. Windows>Style. Pada Palette Style klik tanda segitiga 
dan pilih text effect. 
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Gambar 8.41. Efek pada style. 

Lakukan pengeditan pada kotak dialog Bevel and Emboss. 

      
Gambar 8.42. Mengedit text express your imagination. 

12. Terakhir lakukan penyimpanan dengan format file TIFF. File>Save as. Pada kotak dialog 
pilih TIFF. 

 
Gambar 8.43. Memilih format file TIFF . 

13. Jika Anda selesai pada tahap ini maka layer yang akan tersedia akan seperti pada gambar 
8.44. Bandingkan layer ini dengan objek yang telah Anda kerjakan. 
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Gambar 8.44. Layer-layer yang digunakan dalam design kalender. 

 

DESAIN BROSUR 

Terminologi Desain Brosur  

Dalam pembuatan desain Brosur ini beberapa fitur telah digunakan dalam langkah-langkah 
desain di bab-bab terdahulu tidak akan dibicarakan lagi.  

Untuk membuat desain Brosur yang baik ada beberapa hal yang harus diingat dan diketahui oleh 
Anda, diantaraya kesederhanaan dan pemfokusan pada pesan yang akan dibawa dalam brosur 
itu. Berikut beberapa fitur dan terminologi yang digunakan dalam desain Brosur. 

Terminologi Desain Brosur 

Berikut adalah terminologi desain Brosur. Terminologi sebagai panduan yang harus diketahui 
baik oleh designer dan client yang memesan Brosur pada designer.    

14. Sederhana. Kesederhanaan adalah kunci dari desain apapun dalam pekerjaan desain 
secara umum, tidak terkecuali desain Brosur ini. Kesederhanaan dalam desain Brosur ini 
meliputi bentuk desain  itu sendiri, peletakan dan penggunaan gambar-gambar, penggunaan 
text dan warna.  

15. Perbanyak object/Image Kurangi text. Point Ini adalah bagian dari kesederhanaan itu 
sendiri. Tapi terkadang designer terjebak dengan penggunaan image dan text dalam 
pembuatan Brosur. Secara psikologis orang akan tertarik dengan gambar daripada dengan 
text atau tulisan. 

16. Unik. Keunikan menjadi point tersendiri dari sebuah Brosur. Keunikan sebuah Brosur bisa 
dari bentuk designnya itu sendiri dan bentuk kertas dan cara pelipatannya. 

17. Fokuskan Pesan. Fokuskan pada pesan tunggal. Tak sedikit sebuah Brosur dilampiri 
dengan infomasi yang tidak ada kaitan dengan informasi produk. Ini memang sah-sah saja 
asal tidak lebih dari 20% dari media Brosur yang Anda gunakan. Dengan menyertakan pesan 
yang tidak ada kaitannya dengan brosur itu justru akan mengkaburkan konsentrasi yang 
membaca Brosur Anda. 
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18. Ikuti selera pasar. Ini adalah statmen bisnis dimana desain tidak harus ngawang-awang 
tanpa menyentuh selera pasar.  Pengetahuan tentang selera pasar bisa Anda lakukan 
dengan cara melihat tren yang tengah terjadi dalam dunia grafis. 

19. Jangan tanggung. Jangan tanggung untuk menginvestasikan promosi dalam brosur. 
Investai disini berkait dengan material kertas dan metode finishing yang digunakan dalam 
percetakan. Gunakan kertas yang memiliki ketebalan cukup antara 80 s/d 120 g. Gunakan 
finishing berupa varnish agar brosur yang Anda buat terkesan Lux dan Eklusif.    

20. Komunikasi. Komunikasi adalah kunci terakhir pembuatan Brosur. Komunikasi yang baik 
antara designer dan client akan tercipta desain  yang efectif, dan Marketable.  Sebuah brosur 
kemungkinan akan gagal jika tidak ada komunikai ini. Masing-masing tidak bisa berjalan 
sendiri-sendiri.  

Fitur dan Pasilitas Desain Brosur 

Fitur yang akan diguakan dalam desain Brosur ini meliputi fitur-fitur yang ada dalam CorelDRAW 
12 dan Adobe Photoshop. Berikut adalah fitur-fitur yang digunakan dalam desain brosur. 

1. Transparency. Transparansi atau Interactive Transparency digunakan dalam CorelDRAW 
12. Interactive Transparency adalah pasilitas untuk mengurangi kepekatan objek sehingga 
objek tampak kabur. Untuk mengurang transparensi Anda bisa menggunakan nilai yang ada 
pada Property Bar transparansi atau menggunakan Slider. Dibawah ini adalah Interactive 
Transparency Tool dan Property Bar transparansi. 

             
Gambar 9.1. Interactive transparancy tool. 

Berikut adalah contoh objek yang menggunakan transparansi. Perhatikan perbedaanya. 

 
Gambar 9.2. Sebelum dan sesudah transparansi. 

2. Drop Shadow.  Drop Shadow  merupakan pasilitas dalam satu tool box dengan 
transparency. Seperti namanaya Drop Shadow adalah Tool untuk menciptakan efek 
bayangan pada sebuah objek. Pada pasilitas ini Anda dapat melakukan pemberian warna 
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shadow tidak harus berwarna hitam. Nilai kepekatan bayangan dapat ataur ulang 
menggunakan nilai atau Slider yang tersedia pada property bar Drop Shadow. 

 
Gambar 9.3. Porperty bar drop shadow. 

 

 
Gambar 9.4. Interactive Drop Shadow Tool. 

3. Outline Color. Adalah kebalikan dari Fill Color. Jika Anda mengklik kiri pada palet warna 
maka yang akan berubah adalah fill colornya atau warna yang ada dalam kotak atau object. 
Sementara jika Anda  mengklik kiri maka yang akan berubah adalah outline-nya. Anda juga 
bisa menggunakan Outline Pen Dialog untuk melakukan proses ini.  

         
Gambar 9.5. Kotak diolog outlien pen. 

4. Mirror. Mirror adalah  cara cepat untuk melakukan pembalikan objek sampai 180 derajat.  
Dibawah ini adalah kotak dialog Mirror and Scale. 

 
Gambar 9.6. Mirror tool dan scale. 



 

Page 68 of 84 
 

copyright.island.com 2005 

 
Gambar 9.7. Sebelum dan sesudah menggunakan mirror tool dan scale. 

5. Ungroup. File berformat psd ketika diimport pada CorelDRAW 12. Pasilitas ini untuk 
memecah object file berformat PSD. Karena ketika file berformat ini diimport ke CorelDRAW 
12 semua objek akan disatukan dengan backgroundnya. Gunakan pasilitas ini untuk 
memisahkannya. Dibawah perbedaan objek yang telah di-ungroup dan belum; 

 
Gambar 9.8. Obejk sebelum dan sesudah di-ungroup  

6. Level. Level adalah sebuah cara  untuk mengembalikan kecerahan sebuah object. Pasilitas 
ini terdapat dalam Adobe Photoshop. Untuk mengakses pasilitas ini. 
Image>adjustment>level.  Anda juga bisa menggunakan layer adjustment dimana 
adjustment tidak secara langsung mempengaruhi object sehingga memungkinkan anda 
melakukan pengoreksian ulang pada object yang telah anda beri level.  

 
Gambar 9.9. Level pada objek. 
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Desain  Brosur  

Secara keseluruhan proses design brosur ini dilakukan dalam CorelDRAW 12. Hanya beberapa 
langkah saja yang dilakukan menggunakan Adobe Photoshop.  

Disini Penulis akan membuat beberapa Brosur. Sebagai hasil akhir dan pembanding Anda bisa 
melihat sample asli CorelDRAW 12 yang terlampir dalam CD.  

Desain Brosur TDS 

Brosur yang akan Anda buat adalah Brosur yang memiliki dimensi 30 X 20 Cm. Dengan lipatan 
utama dua lipat (13 X 20 Cm) dan ditambah lipatan kecil (4 X 20 Cm) yang bisa digunakan 
sebagai pembatas buku. Secara umum langkah-langkah design brosur TDS sebagai berikut; 

 
Gambar 9.10. Langkah-langkah desain brosur TDS. 

           
1. Pada  Property Bar rubah unitnya menjai Centimeters. 

 
Gambar 9.11. Merubah unit menjadi Centimeters. 

2. Buat Rectangle (kotak)dengan ukuran 13 X 20 Cm. 
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Gambar 9.12. Merubah rectangle dengan ukuran 13 X 20 Cm. 

3. Duplikat rectangle menjadi 2 bagian. 2 bagian ini sebagai halaman utama yang berfungsi 
sebagai informasi Brosur TDS. Gunakan duplikasi mouse seperti pada langkah bab-bab 
sebelumnnya. 

 
Gambar 9.13. Duplikasi rectangle. 

4. Buat rectangle dengan ukuran 4 X 20 cm. Rectangle ini berfungsi untuk pemisah buku. 
Posisikan rectangle 4 x 20 dengan dua rectangle yang telah diduplikasi. Ketiga rectangle 
setelah digabung akan berdimensi 30 X 20.  

 
Gambar 9.14. Rectangle sebelum dan sesudah di gabung. 

Fungsi utama rectangle-rectangle ini sebagai pembatas untuk mempermudah Anda dalam 
proses desain, khususnya pengaturan text dan object. Pada akhirnya rectangle-rectangle 
yang Anda buat akan dihapus. 

5. Duplikasi objek yang telah tersusun. Lalu poisikan di bawahnya. Dua objek itu sebagai objek 
tamilan depan dan tampilan belakang.  
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Gambar 9.15. Tampilan depan dan belakang. 

6. Seleksi rectangle 2 dan beri warna RGB (R: 239 G: 239  B: 3). Untuk memilih warna klik 
Uniform Fill  Tool (Shift + F11).  Dalam kotak Uniform Color tentukan modenya RGB. 

 
Gambar 9.16. Memasukan warna uniform. 

7. Lakukan pemberian warna untuk Rectangle 3 dengan warna hitam.   Biarkan Rectangle 1 
tidak diberi warna, karena akan diberi warna dari dalam mengguankan PowerClip.  

8. Langkah selanjutnya pemerian objek Background untuk Rectangle 1. Background ini 
menggunakan Logo TDS dengan cara memasukan pada Rectangle dengan PowerClip. 
Logo TDS terdapat pada sample Bab 7. File>import>logo TDS.CDR (CTRL + I).  

 
Gambar 9.17. Tampilan import logo tds.cdr pada rectangle. 

9. Pisahkan objek Logo dengan textnya. Untuk memisahkan klik icon Ungroup (Ctrl + U).  

 
Gambar 9.18. Icon ungroup. 
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10. Seleksi Logo tds. Gunakan PowerClip untuk memasukan objek Logo pada Rectangle. Untuk 
mempraktekan PowerClip pada bab sebelumnya. 

11. Lakukan modifikasi pada container power clip. 

 
Gambar 9.19. modifikasi conten (logo) pada container. 

12. Untuk memberi kesan memudar buat Rectangle lagi, lebih besar dari Rectangle container. 
Beri warna putih.  

 
Gambar 9.20. Pemberian rectangle warna putih container. 

13. Pada Tool Box pilih Interactive Transparency Tool, drag pada objek Rectangle putih. 
Pada stylenya pilih Uniform. Tentukan nilai transaransinya sebesar 50%.      

 
Gambar 9.21. Interctive transparancy tool. 

 

 
Gambar 9.22. Property bar interctive transparancy tool. 
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Gambar 9.23. Setelah obejk  rectangle putih diberi transparsi. 

Berikut adalah gambar sebelum dan sesudah diberi transparansi. transparansi ini berfungsi 
untuk menghindari pembaca atau konsument terpecah konsentrasinya ketika membaca 
Brosur ini. Karena jika dibiarkan tanpa transparansi objek yang ada diatasnya akan tidak 
jelas tertimpa objek background logo tds. Anda juga bisa mengurangi nilai transparansi 
menjadi 20 atau 30 % 

 
Gambar 9.24. Sesudah dan sebelum diberi efek transpransi. 

14. Tampilan depan setelah dimodifikasi akan seperti ini. 

 
Gambar 9.25. Tampilan depan brosur TDS setelah di modifikasi. 

15. Langkah selanjutnya menambahkan objek di kedua sisi Brosur, depan dan belakang. 
Lakukan proses peng-Import-an pada objek woman front.psd dan  woman back.psd. 
Lakukan seperti pada langkah 9. Anda bisa menggunakan file yang ada dalam CD. 

16. Masukan  objek woman front.psd dan  woman back.psd pada sisi depan dan belakang 
menggunakan PowerClip. Untuk melakukan proses PowerClip lakukan langkah 11-14. 
Hasilnya akan seperti gambar dibawah ini; 
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Gambar 9.26. Tampilan woment front dan woment back. 

17. Masukan objek wana.psd pada Rectangle 3. Ketika  Anda meletakan objek ini diatas objek 
Brosur akan terlihat rectangle putih, tentunya ini sangat mengganggu Anda. Jangan khawatir 
karena objek wana disimpan dalam format PSD, artinya object ini dapat dipisahkan dengan 
pasilitas Ungroup. Ini bisa terjadi karena ketika proses pengkropingan objek wana pada 
Adobe Photoshop menggunakan layer terpisah sehingga ketika pengimportan semua layer 
yang ada dalam Adobe Photoshop akan dibawa. Tapi Leyer ini dapat dipisah dan 
dihilangkah. Objek wana.psd akan tampil seperti pada gambar di bawah ini setelah di-
Ungroup dan di hilangkah Layernya; 

 
Gambar 9.27. Tampilan sebelum dan seudah di-ungroup. 

18. Tambahkan bayangan (shadow) dengan warna kuning untuk memisahkan object wana 
dengan background yang berwarna hitam. Untuk menembahkan shadow klik icon Interactive 
Shadow Tool.   

 
Gambar 9.28. Nilai bayangan dan warna pada objek wana. 
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Gambar 9.29. Sebelum dan sesudah pemberian bayangan. 

19. Tampilan depan objek Brosur setelah diberi objek terakhir, hasilnya seperti dibawah ini; 

 
Gambar 9.30. Tampilan depan brosur stelah diberi obejct woman dan wana.   

20. Selanjutnya kita akan melakukan proses modifikasi untuk tampilan belakang brosur TDS. 
Untuk mengingatkan kembali seperti apa tampilan belakang, lihat gambar dibawah ini, 
perhatikan juga nomornya. 

 
Gambar 9.31. Tampilan belakang brosur TDS. 

21. Beri warna Rectangle 3 dengan warna RGB (R: 255 G: 200 B: 1). Selanjutnya beri warna 
Rectangle 1 dengan warna hitam dan rectangle 2 disamakan dengan warna rectangle 2 
tampilan depan. 

22. Buat rectangle tambahan dengan ukuran 26 X 5 Cm yang akan diposisikan dibawah 
Rectangle 2 dan 3. Beri warna hitam 30%.   

 
Gambar 9.32. Tampilan belakang dengan rectangle tambahan. 

23. Buat Rectangle dengan ukuran 1.4 Cm X 1.6 Cm.  

24. Seleksi Rectangle yang Anda buat tadi. Pada Tool Box klik Pen Dialog atau tekan  F12. 
Dalam kotak dialog Outline Pen tentukan warna pada pilihan color dengan warna kuning 
dan pada pilihan width pilih 1.0 pt (point).  
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Gambar 9.33. Outlien pen dengan ukuran 1.0. 

25. Duplikat Rectangle menjadi lima bagian. Lalu masing-masing masukan object  men_1 s/d 
men_5 pada setiap rectangle. Anda bisa menggunakan object man pada CD. Gunakan 
pasilitas PowerClip. Posisikan objeknya seperti pada gambar dibawah ini; 

 
Gambar 9.34. Objek man setelah dimasukan dalam rectangle. 

26. Lakukan langkah diatas untuk membuat objek women yang akan diposisikan kiri atas 
Rectangle 2. Hasilnya seperti Gambar dibawah ini; 

 
Gambar 9.35. Obejct woman setelah dimasukan dalam rectangle. 

27. Lakukan proses pembalikan dengan pasilitas Mirror Tool. Pasilitas ini dapat ditemukan 
pada Property Bar ketika objek wana ini terseleksi. Perhatikan  gambar dibawah ini.    
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Gambar 9.36. Object wana setelah dibalik dengan mirror tool. 

28. Masukan objek pada Rectangle 1.   

 
Gambar 9.37. Obejk wana pada brosur tampilan depan dan belakang. 

29. Objek tampilan belakang Brosur tds akan seprti ini;   

 
Gambar 9.38. Tampilan belakang brosur tds. 
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30. Pada tahap ini Anda telah melakukan 70% pembuatan Brosur. Langkah-langkah selanjutnya 
adalah penambahan text pada bagian depan dan belakang Brosur.  Pada tahap ini penulis 
tidak akan mendemonstrasikan bagimana menambahkan text pada  Brosur.  Untuk 
menambahkan text anda bisa melihat dan membandingkan dengan file sample yang ada 
dalam CD.  Hasil akhirnya seperti pada gambar dibawah ini; 

 
Gambar 9.40. Hasil akhir design brosur TDS.  

 

DESAIN BROSUR FORMULIR  
Pada materi kali ini Anda akan membuat sebuah desain formulir. Formulir ini sebenarnya adalah 
sebuah Brosur berlipat 3 (tiga). 3 Sisi depan digunakan sebagai informasi dan 3 sisi belakang 
digunakan sebagai formulir. Dari sisi efesiensi Brosur ini cukup efektif, karena konsumen atau 
nasabah yang berminat terhadap produk layanan itu dapat langsung mengisi formulir yang sudah 
tersedia dalam lembaran Brosur tersebut.  

Fokus Anda kali ini adalah bagimana mengoptimalkan pasilitas-pasilitas seperti; Rectangle, Line 
Dan Perataan (alignment). Anda juga akan melakukan pengeditan pada text tertentu agar 
dihasilkan text yang berbeda dari text aslinya. Ditambah pasilitas trimming untuk pengeditan text.  

Brosur formulir yang akan Anda buat berdimensi keseluruhan 33 X 21 Cm. Jika dibagi dalam tiga 
lipatan sama artinya setiap lipatan memiliki dimensi 11 X 21 Cm. Disini anda hanya akan 
mendesign bagian belakangnya saja tanpa harus mendesain bagian depannya. Untuk lebih 
jelasnya perhatikan objek hasil akhir design formulir dibawah ini;  



 

Page 79 of 84 
 

copyright.island.com 2005 

 
Gambar 9.41. Brosur formulir.   

 
Untuk membuat desain ini ada baiknya Anda membuka file form_final.CDR. Anda bisa melihat 
instruksi yang ada dalam buku sambil membandingkan file ini.   

1. Aktipkan CorelDRAW  12. 

2. Buta sebuah Rectangle dengan dimensi 33 X 21 centimeter. 

3. Buat juga Rectangle dengan dimensi 11 X 21 Centimeter. Lalu duplikat menjadi tiga bagian. 
Rectangle ini sebagai panduan Anda  memposisikan objek- objek agar tidak terpotong oleh 
lipatan. 

4. Langkah selanjutnya buat lipatan pertama yang terdiri dari objek dan text.   

 
Gambar 9.42. Lipatan pertama brosur form  . 

5. Object yang pertama yang akan Anda buat adalah text di kanan atas form. Objek ini berupa 
modifikasi Artistic Text. Modifikasi ini untuk menghasilkan  karakter R dan I yang berbeda. 
Disini anda akan dituntut kejeliannya mencari text atau font yang sama dengan objek text 
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tersebut. Font yang memiliki kemiripan adalah Baskerville old face. Kemiripan ini 
ditunjukan dengan kait yang ada dalam tiap karakter (huruf). 

 
Gambar 9.43. Pemilihan font. 

6. Setelah Anda menemukan font yang mirip (tidak harus Baskerville old face) Anda Convert 
font tersebut ke dalam Curve. Arrange>Convert to curve (Ctrl + Q). Atau dari text yang 
telah ditentukan klik kanan pilih Convert to curve (Ctrl + Q). 

 
Gambar 9.44. Convert to curve. 

7. Kini objek text bukan telah menjadi sebuah objek. Anda tidak bisa melakukan perubahan 
pada text lagi. Selanjutnya Anda memecah objek tersebut menjadi karkater-karakter 
independen. Fungsi ini untuk mempermudah Anda dalam proses pengeditan tiap karakter. 
Arrange>Break Curve  Apart (Ctrl + K). Anda bisa mengklik icon Break Curve Apart di 
Property Bar. 

 
Gambar 9.45. Icon break curve. 

Object text akan berubah seperti gambar di bawah ini. Karakter yang memiliki rongga akan 
berubah menjadi warna yang sama sehingga tampak digambar karakter R dan A seolah 
tidak memiliki rongga.  

 
Gambar 9.46. Karakter independent. 

8. Lakukan modifikasi pada karakter R dan A. Untuk memodifikasi dua karakter tersebut 
gunakan pasilitas trim. Langkah sepeti ini bisa Anda lihat di langkah design Logo LP3I pada 
bab 7. Lakukan juga untuk karakter A. 
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Gambar 9.47. Membuat karakter R. 

9. Lakukan pembesaran 50% object R dan I. Untuk melakukan pembesaran masukan nilai 
150% pada box property bar. 

 

 
Gambar 9.48. Pembesaran pada karakter R dan I. 

10. Lakukan proses Grouping pada text yang telah Anda modifikasi.  

11. Selanjunya buatlah text informasi seperti gambar dibawah ini; 

 
Gambar 9.49. Pembuatan informasi. 

Untuk membuat text seperti ini gunakan paragraph text. Ini untuk mempermudah Anda 
dalam pemberian renggang menempatkan objek text yang telah Anda modifikasi tadi.   

 
Gambar 9.50. Menempatkan objek text. 

Jika Anda sudah memastikan objektnya pada posisi yang tepat rubah paragraph text pada 
Artistic Text. Text>Convert to artistic text.  

 
Gambar 9.51. Convert  artistic text. 

Convert text tidak akan aktif jika dalam paragraph text masih ada indikasi text yang 
tertinggal. Untuk menghilangkannya tarik box ke bawah sampai objek itu hilang. 

 
Gambar 9.52. Indikasi text yang masih ada. 
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12. Buat rectangle dengan dimensi 0.254 X 0.254 cm. Rectangle   ini sebagai cek box. 
Tambahkan pula text disampingnya. Duplikat cek box dengan text disampinya seperti pada 
gambar dibawah; 

 

 
Gambar 9.53. Cek box. 

13. Buat Rectangle dengan dimensi 10.235 X 0.5 cm. Rectangle   ini sebagai tempat untuk 
memposisikan title. Lalu buat textnya. Gunakan perataan secara cepat dengan menekan C 
dan E setelah objek text dan box diseleksi. 

 
Gambar 9.54. Box untuk title. 

14. Buat Rectangle dengan dimensi 18.5 X 6.5 cm. Rectangle   ini sebagai background 
keterangan data nasabah. 

 
Gambar 9.55. Box data nasabah. 

15. Buat text data-data seperti yang ada dalam gambar diatas. Untuk mempercepat penulisan 
text seperti ini Anda cukup dengan menduplikat text yang terlebih dahulu diketik, lalu aktif 
tekan F8, lalu ganti dengan text lain. Perhatikan ilustrasinya. 

 
Gambar 9.56. Penambahan text dengan duplikasi mouse. 

 
Gambar 9.57. Hasil duplikasi setelah diedit dengan F8. 

16. Lakukan untuk text-text yang lainnya. Hasilnya seperti dibawah ini; 
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Gambar 9.58. Menuliskan data-data dengan efektif.  

17. Selanjutnya Anda menambahkan box pada text Tempat/Tgl.Lahir dengan tambahan garis 
miring. Untuk membuat box dengan tambahan garis miring Anda bisa menggunakan 
pasilitas PowerClip untuk garis miringnya. Buat Rectangle dengan dimensi 2.77 X 0.4 cm. 
Untuk membuat garis miringnya ketik garis miring sebanyak 2 X lalu masukan kedalam 
rectangle yang anda buat tadi. 

 
Gambar 9.59. Membuat box tgl.lahir.  

18. Buat Rectangle dengan dimensi 0.395 X 0.4 cm. Duplikat Rectangle sebanyak 9 X. Ketik 
text No.CIF disamping Rectangle. 

 
Gambar 9.60. Menuliskan data-data dengan efektif.  

19. Gunakan rectangle 0.395 X 0.4 cm untuk membuat cex box pada object-object dibawah ini. 

 
Gambar 9.61. Memanfaatkan rectangle yang telah ada. 

20. Pada tahap ini langkah-langkah rumit telah Anda lalui. Selanjutnya Anda tinggal membuat 
lipatan 2 dan 3. Langkah-langkah untuk menyelesaikan lipatan-lipatan itu tidak jauh beda 
dengan membuat object-object pada lipatan 1.  

 
Gambar 9.62. Lipatan 2 formulir.  
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Gambar 9.63. Lipatan 3 formulir. 

21. Langkah yang mungkin harus dijelaskan adalah membuat isian data jabatan pada lipatan 2.  

 
Gambar 9.64. Membuat isian data jabatan. 

Untuk membuat data isian, Anda bisa menggunakan pasilitas Freehand Tool. Gunakan Ctrl 
untuk membuat garis lurus. Tentukan juga nilai point dari line ini sebesar. Nilai yang 
memungkian untuk dicetak adalah 1 point.  

 
Gambar 9.65. Outline pen dialog. 
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