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APA
ITU ?

 Karya Seni identik dengan suatu yang 

unik. Oleh karenanya seorang seniman dalam 

melahirkan karyanya selalu mencari bentuk, 

bentuk baru. Untuk itu diperlukan sesuatu yang 

unik. Ini berarti sesuatu yang belum pernah atau 

mungkin jarang dipakai oleh seniman lain pada 

karya-karya sebelumnya.

Definisi Desain Grafis: adalah salah satu bentuk 

seni lukis (gambar) terapan yang memberikan 

kebebasan kepada sang desainer (perancang) 

untuk memilih, menciptakan, atau mengatur 

elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan 

garis di atas suatu permukaan dengan tujuan 

untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai 

sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang 

digunakan bisa berupa tipografi atau media 

lainnya seperti gambar atau fotografi. Desain 

grafis umumnya diterapkan dalam dunia 

periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain.

Desain Grafis juga merupakan i lmu yang 

mempelajari tentang media untuk menyampaikan 

informasi, ide, konsep, ajakan dan sebagainya 

kepada khalayak dengan menggunakan bahasa 

visual. Baik itu berupa tulisan, foto, ilustrasi dan 

lain sebagainya. Desain grafis adalah solusi 

komunikasi yang menjembatani antara pemberi 

i n fo r m a s i  d e n g a n  p u b l i k ,  b a i k  s e c a r a 

perseorangan, kelompok, lembaga maupun 

masyarakat secara luas yang diwujudkan dalam 

bentuk komunikasi visual.

S e b a g a i m a n a  l a y a k n y a  i n fo r m a s i  y a n g 

disampaikan menggunakan bahasa lisan (suara) 

yang dapat disampaikan secara tegas, ceria, 

keras, lembut, penuh gurauan, formal, dan 

sebagainya dengan menggunakan gaya bahasa 

dan volume suara yang sesuai, Desain grafis juga 

dapat  melakukan hal  serupa.  Kita  dapat 

merasakan sendiri setelah membaca sebuah 

berita (tulisan), melihat foto atau ilustrasi, melihat 

permainan warna dan bentuk dari sebuah karya 

design yang berbentuk publikasi cetak, nuansa 

yang ditimbulkannya. Apakah informasi itu tegas, 

formal, candaan, lembut, anggun, elegan dan 

sebagainya.

Kenapa kita dapat merasakan hal itu? Kenapa 

obyek publikasi itu bisa menimbulkan kesan dan 

pesan sesuai dengan yang ingin disampaikan 

hingga dimengerti oleh kita sebagai pembaca? 

Jawabannya adalah karena adanya unsur-unsur 

design dan prinsip-prinsip design yang ada dalam 

sebuah karya design tersebut, baik disadari 

maupun tidak disadari oleh pembuatnya.

Ada beberapa tokoh menyatakan pendapatnya 

tentang desain grafis :

Menurut Suyanto, desain grafis didefinisikan 

sebagai "aplikasi dari keterampilan seni dan 

komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri". 

Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan 

penjualan produk, menciptakan identitas visual 

untuk institusi, produk dan perusahaan, dan 

lingkungan grafis, desain informasi, dan secara 

visual menyempurnakan pesan dalam publikasi.

Sedangka n  J essic a  H e lfa nd da la m  s i tu s 

http://www.aiga.com/ mendefinisikan desain 

grafis sebagai kombinasi kompleks kata-kata dan 

gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan 

ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus 

dari seorang individu yang bisa menggabungkan 

elemen-eleman ini, sehingga mereka dapat 

menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat 
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berguna, mengejutkan atau subversif atau sesuatu yang mudah diingat.

Menurut Danton Sihombing, desain grafis mempekerjakan berbagai elemen seperti marka, simbol, 

uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar baik dengan teknik fotografi ataupun 

ilustrasi. Elemen-elemen tersebut diterapkan dalam dua fungsi, sebagai perangkat visual dan perangkat 

komunikasi.

Sedangkan Blanchard mendefinisikan desain grafis sebagai suatu seni komunikatif yang berhubungan 

dengan industri, seni dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala permukaan.

KATEGORI
DESAIN GRAFIS

• Printing (Percetakan), yang memuat desain buku, majalah, poster, 

booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang 

sejenis.

• Web Desain, desain untuk halaman web.

• Film, termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi.

• Identifikasi  (Logo), sebagai coorporate identity.

• EGD  (Environmental Graphic Design),  merupakan desain 

professional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain 

industri, dan arsitek taman.

• Desain Produk, Pemaketan dan sejenisnya.
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PENGETAHUAN
DASAR

 Bidang komunikasi grafis merupakan 

bagian dari ilmu seni rupa yang dimanfaatkan 

untuk berkomunikasi. Karena itu ada beberapa hal 

menyangkut wawasan, ketrampilan dan kepekaan 

yang disyaratkan bagi orang yang sebelum masuk 

dalam bidang ini. Dalam bidang kompetensi 

Komunikasi Grafis ada hal yang harus dikuasai 

dahulu sebagai prakondisi sebelum bekerja:

Sikap kerja (Attitude)

bekerja sebagai penunjang bidang komunikasi 

membutuhkan manusia yang sadar akan tugasnya 

sebagai pengantar pesan / informasi. Pada 

tingkat mula telah disadarkan akan tugas yang 

mementingkan aspek informatif. Pada jenjang 

yang lebih tinggi dibutuhkan wawasan mengenai 

teori komunikasi untuk melakukan tugas yang 

lebih rumit dalam olah visualnya.

Hal ini menyangkut pertimbangan :

• Misi / message (apa maksud informasi),

• Khalayak / audience (siapa masyarakat / 

pelihat yang dituju),

• Sasaran / objective (apa yangdiharapkan 

setelah mendapat informasi).

Kerumitan ketiga aspek ini akan berkembang 

sejalan dengan makin kompleksnya masalah 

komunikasi yang dihadapi.

Pengetahuan dan ketrampilan (Skill & Knowledge)

Pengetahuan, ketrampilan dan kepekaan olah 

unsur rupa/desain (line, shape, form, texture, 

space, tone, colour dst.) serta prinsip desain 

(harmony, balance, rhythm, contrast, depth dst.). 

Untuk Desain Grafis disyaratkan penguasaan 

garida (grid system) dan kolom halaman.

Pengetahuan warna (lingkaran warna, hue, analog, 

saturation, chromatic dll) dan kepekaan warna, 

baik additif (cahaya langsung) aupun substraktif 

(pantulan/pigmen), pengetahuan warna monitor 

(RGB) dan warna untuk percetakan (CMYK, Spot 

Colour).

K h u s u s  u n t u k  s u b  b i d a n g  D e s a i n  G r a fi s 

d i sy a r a t k a n  m e m i l i k i  p e n g e t a h u a n  d a n 

ketrampilan dalam olah huruf /tipografi: keluarga 

huruf, kuran huruf, bobot huruf, istilah dalam 

tipografi, ketrampilan mengolah huruf secara 

manual (dengan tangan) maupun secara digital 

(komputer).

Khusus untuk sub bidang ilustrasi disyaratkan 

memiliki ketrampilan menggambar dan kepekaan 

pada unsur gambar.

Khusus untuk sub bidang Fotografi disyaratkan 

memiliki pengetahuan dasar fisika cahaya (lensa 

dan film), dan kimia foto.

Kreativitas

Bila pada tingkat pelaksana (setingkat juru) 

ditekankan pentingnya ketrampilan dan kepekaan 

pada unsur rupa dan warna. Maka pada tingkat 

yang lebih tinggi (setingkat teknisi hingga ahli) 

kemampuan kreatif merupakan kunci dalam 

profesi ini. Bidang komunikasi grafis (dan juga 

komunikasi visual) menuntut hasil yang bukan 

hanya benar dan sesuai misi komunikasi yang 

dibutuhkan, tetapi juga kesegaran dan keunikan 

gagasan.

Dalam lingkup kreatif demikian seorang ahli 

bidang ini dihargai.

YANG HARUS
DIMILIKI
DESAINER
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PERANGKAT LUNAK
DESAIN GRAFIS

Graphic Design Software

Pada pelatihan ini, peserta akan dilatih mengoperasikan
perangkat lunak CorelDraw

untuk menunjang pekerjaan desain grafis.
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orelDraw adalah perangkat lunak desain grafis yang dikembangkan oleh 

Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, 

Kanada.

CorelDraw cukup banyak di gunakan oleh masyarakat Indonesia dan sangat 

familiar pada industri periklanan  (advertising)  dan percetakan  (printing)  sebagai 

pendukung proses pekerjaan bidang pracetak. Oleh sebab itu, tak heran jika kita kerap 

menemukan para desainer grafis menggunakan CorelDraw dalam mengerjakan proyek 

desain seperti desain flyer  (brosur), layout  (tata letak)  majalah, membuat logo, desain 

kemasan produk, dan sebagainya.

Selain mudah digunakan, perangkat lunak yang memiliki ekstensi file .cdr ini juga memiliki 

banyak versi / generasi yang dapat di-install menyesuaikan spesifikasi komputer yang 

dapat mendukung berjalannya aplikasi ini.

Salah satu faktor yang membuat CorelDraw sangat digemari adalah karena 

merupakan aplikasi berbasis vektor, sehingga penggunanya dapat 

mengolah vektor untuk berbagai keperluan desain. Contoh output 

vektor yang paling sering d�umpai adalah logo.

Adapun yang dimaksud dengan vektor adalah sebuah objek 

grafis yang besifat scalable atau dapat diperbesar 

menyesuaikan ukuran media tanpa mengurangi kualitas 

dan kerapatan pixelnya.

CorelDraw mendukung mode warna RGB �Red Green 

Blue, yaitu mode warna yang digunakan dalam  

perangkat atau media digital seperti  layar monitor dan 

smartphone� dan CMYK �Cyan Magenta Yellow Key, 

yaitu mode warna yang digunakan dalam proses 

cetak—. Aplikasi ini memiliki fitur export-import semua 

format gambar dan beberapa format dokumen grafis 

yang dapat digunakan antar platform perangkat lunak 

desain grafis, salah satunya Adobe Photoshop.
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 Seara default, CorelDraw memiliki tampilan antarmuka yang elegan dan user friendly, tak heran 

jika aplikasi ini menjadi rekomendasi untuk industri cetak di Indonesia, mulai dari cetak offset (offset 

printing), cetak digital (digital printing), hingga cetak sablon (screen printing).

TOOLS BOX

MENU BAR
TOOLS BAR

COLOR
PALETTE

PROPERTY BAR

STATUS BAR

DRAWING PAGE

Lembar kerja CorelDraw 2020

• Menu Bar, bagian yang berisi beberapa pilihan menu maupun pengaturan bawaan sebuah program 

komputer, seperti File, Edit, View, Option, Help dan sejenisnya.

• Tools Bar, bagian yang berisi beberapa tombol perintah dasar pengaturan dokumen umum, seperti 

New, Save, Undo dan Redo, Export dan Import.

• Property Bar, bagian yang berisi informasi maupun perintah-perintah pengaturan obyek yang 

sedang terseleksi.

• Tools Box, bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk membuat dan memodifikasi obyek 

gambar. 

• Color Palette, bagian yang berisi daftar pilihan warna yang dapat diterapkan pada obyek gambar.

• Drawing Page, area yang digunakan untuk mengolah obyek gambar. Bagian  ini juga merupakan area 

pencetakan gambar.

• Drawing Area, area yang digunakan untuk mengolah obyek gambar. Bagian ini tidak termasuk area 

pencetakan gambar.

DRAWING AREA

Membuka Lembar Kerja Baru
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Mengenal Tools Yang Sering Digunakan

Pick Tool, untuk menyeleksi, memindahkan dan mengubah ukuran obyek.

Shape Tool, untuk mengubah bentuk obyek.

Zoom Tool, untuk mengatur jarak view pada lembar kerja.

Freehand Group Tool

Rectangle Tool

Ellipse Tool

Polygon Tool

Text Tool

Effect Group Tool

Transparency Tool,

untuk membuat efek transparan

pada obyek

Freehand Tool, untuk

membuat obyek garis lurus

Bezier Tool, untuk

membuat obyek garis

lengkung
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Membuat Obyek Grafis

1. RECTANGLE

ctrl&

Rectangle adalah sebuah obyek grafis berbentuk segi empat, baik itu persegi panjang maupun bujur 

sangkar. Obyek ini merupakan yang paling banyak digunakan dalam memulai sebuah pekerjaan desain.

Pilih Rectangle Tool pada Tools Box

Bentuk cursor yang menandakan

Rectangle Tool sedang aktif

Membuat persegi panjang Membuat bujur sangkar

Perhatikan 2 perbedaan dalam membuat persegi panjang dan bujur sangkar

a. Rectangle Object

2 cara diatas berlaku pula untuk
membuat obyek ellipse dan polygon



b. Rectangle Background

9

Double Klik pada Rectangle tool

Rectangle terbentuk mengikuti ukuran halaman lembar kerja
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2. TEXT

Text merupakan unsur rupa yang tak akan dilupakan dalam sebuah proyek desain, sesempurna apapun 

media komunikasi visual yang dibuat, text akan selalu dilibatkan walau dengan komposisi yang sangat 

sedikit. Bahkan seringkali d�umpai sebuah advertisement atau iklan yang memiliki desain elegan dan 

menarik dengan komposisi text sedikit namun justru sangat dominan.

Contoh penggunaan obyek Text yang dominan
dan elegan pada iklan produk sepatu Adidas dan Reebok
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Pada aplikasi CorelDraw, text terbagi menjadi 2 type, yaitu:

a. Artistic Text
Adalah obyek text dengan kalimat pendek, sering diterapkan pada judul, sub judul atau tagline pada 

sebuah media komunikasi.

Klik Text Tool yang disimbolkan dengan huruf “A”

Bentuk cursor yang menandakan

Text Tool sedang aktif

Lalu tentukan posisi letak Artistic Text
dan mulailah mengetik sebuah kata

b. Paragraph Text
Adalah obyek text dengan susunan sebuah paragraf, dapat diterapkan pada deskripsi sebuah media 

komunikasi.

Klik Text Tool 

Drag dengan Text Tool (tarik dengan menahan klik kiri)
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Contoh area Paragraph Text yang telah dibuat
Double klik untuk menambahkan Text

Contoh sebuah Paragraph Text



3. CURVE / KURVA 

Curve atau kurva, adalah obyek grafis berupa bentuk-bentuk unik yang dapat dibuat sesuai dengan 

kebutuhan media informasi, umumnya dibuat untuk memenuhi elemen rupa dalam sebuah logo maupun 

grafis lainnya.

CONTOH OBYEK
CURVE / KURVA

Obyek curve atau kurva dapat dibuat dengan obyek dasar berupa Shape (rectangle, ellipse, polygon) dan 

Text yang kemudian di konversi menjadi kurva (Convert to Curve / Ctrl+Q) dan di edit dengan Shape Tool, 

dapat pula dibuat dengan menggunakan Freehand dan Bezier Tools.

13

Contoh logo dengan dasar sebuah obyek curve / kurva
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a. Obyek Curve / Kurva yang berasal dari Shape dan Text
Adalah obyek curve / kurva yang berasal dari obyek Shape seperti rectangle, ellipse, polygon dan text, 

kemudian di konversi menjadi kurva dan diedit dengan Shape Tool menyesuaikan kebutuhan grafis yang 

akan dibuat.

Membuat obyek kurva dari shape

Konversi obyek tersebut dengan
Klik kanan > Convert to Curves (Ctrl+Q)2

Buat sebuah obyek,
baik rectangle, ellipse atau polygon1

Edit dengan menggunakan
Shape Tool3
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Obyek Curve / Kurva yang di edit menggunakan Shape Tool

Obyek Curve / Kurva yang berasal dari Text

kemudian di konversi menjadi Curve / Kurva

dan di edit menggunakan Shape Tool



b. Obyek Curve / Kurva yang dibuat dengan Freehand & Bezier Tool
Adalah obyek curve / kurva yang dibuat dengan menggunakan Freehand maupun Bezier Tool. Kedua 

tools tersebut merupakan yang paling utama dalam pembuatan sebuah obyek kurva vektor.

16

Pilih Bezier Tool pada
Freehand Group di Tools Box1

Mulailah membuat obyek dengan
menghubungkan garis dan titik demi titik2

Terus hubungkan titik dan garis hingga
membentuk sebuah obyek3
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Fill dan Outline

Membedakan Fill dan Outline

Fill merupakan isi pada sebuah obyek grafis, sedangkan outline adalah garis yang mengelilingi obyek 

tersebut.

Perhatikan obyek segi empat di sebelah.
Fill (isi) diberi warna Kuning, sedangkan
Ouline (garis) diberi warna Hitam.

a. Memberi warna Uniform Fill
Uniform Fill berarti sebuah obyek hanya memiliki satu warna solid, misalnya Kuning, Merah, atau H�au. 

Caranya cukup hanya dengan menseleksi Obyek lalu klik / pilih warna yang diinginkan pada Color Palette.

UNIFORM FILL

b. Memberi warna Fountain Fill
Fountain Fill adalah warna gradasi yang dapat diterapkan pada sebuah obyek. Menerapkan Fountain Fill 

dapat dilakukan dengan menekan tombol F11, dan akan muncul kotak dialog seperti berikut ini:

FOUNTAIN FILL



Bersambung
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