
Pertemuan 1

Perkenalan Inkscape

Apakah Inkscape ?

Inkscape adalah software untuk mendesain berbagaimacam image seperti logo, icon,

dan  ilustrasi  yang  dapat  digunakan  untuk  pembuatan  spanduk,  banner  iklan,  kartu

nama, desain fashion, logo produk, stiker dan lain-lain

Inkscape dapat membuat gambar dengan format SVG (Scalable Vector Graphic) yang

dapat  diubah  (convert)  menjadi  PNG  atau  JPG  yang  dapat  dicetak  menjadi

berbagaimacam produk desain

Bagaimana cara mendapatkan Inkscape ?

Software Inkscape adalah software yang berlisensi gratis (open source) maka dapat

diunduh langsung dari website-nya yaitu https://inkscape.org

Inkscape dapat dijalankan pada Mac, Windows dan Linux.

Logo Inkscape :

https://inkscape.org/


Tampilan Inkscape :

Setelah membuka Inkscape maka secara otomatis kita akan langsung membuka file

baru  yang  berukuran  sebesar  kertas  A4,  dan  kita  dapat  langsung  membuat

berbagaimacam bentuk dengan pilihan Tools yang terdapat pada Tool Control Bar yang

terletak pada sebelah kiri,

Mari mencoba menbuat berbagai bentuk dengan Tools berikut ini :



Pilih salah satu dari Tools tersebut, kita dapat membuat Rectangle, 3D box, Circle,

Polygon, Star dan Spiral.

Contoh membuat segi empat dengan Rectangle Tool : 

Setiap objek yang kita buat dapat diubah warnanya dengan meng-klik warna yang kita

sukai yang terletak pada bagian bawah.

Berikut adalah contoh objek-objek yang dibuat dengan Star/Polygon dan Spiral Tool :



Latihan 1 :

Gunakan  Rectangle  Tool  untuk  membuat  segi  empat,  berikan  warna  yang  disukai,

kemudian pilih Text Tool dan tuliskan nama pada segi empat tersebut, seperti pada

contoh berikut ini,

Setelah selesai, file dapat disimpan dengan perintah di Menu : File – Save as.

Coba  ulangi  latihan  dengan  menggunakan  tools  lain  seperti  Star/Polygon,  atau

Elipse/Circle



Pertemuan 2

Membuat Logo Captain America

dengan Inkscape

Pertemuan kedua ini  kita akan mencoba untuk membuat logo Captain America yang

terdapat  pada  tamengnya,  dengan  menggunakan  Circle  Tool dan  Star  Tool yang

terdapat pada Inkscape,

Pertama buka Inkscape, untuk memudahkan tugas ini maka kita akan buka tampilan Fill

and Stroke yang terdapat pada Object – Fill and Stroke atau tekan Ctrl-Shift-F

Kemudian pilih  Circle Tool yang terdapat pada sebelah kiri window Inkscape, tekan

tombol  Control  (CTRL) sambil  menarik  Circle  Tool  agar  lingkaran  yang  dibentuk

menjadi lingkaran yang bulat sempurna (kira2 ukuran lingkaran adalah 200 piksel) :

Pilih warna merah untuk lingkaran ini dengan menekan warna merah yang terdapat pada

bagian bawah window inkscape



kemudian kita membuat duplikat lingkaran merah ini dengan cara menekan Ctrl-D atau

pada menu : Edit – Duplicate , setelah itu berikan warna putih pada lingkaran itu,

dan kita akan mengecilkan lingkaran putih ini dengan cara menahan tombol  Ctrl dan

Shift sambil menarik lingkaran ke arah dalam hingga menjadi seperti ini : 

Lingkaran putih ini kira2 memiliki ukuran sebesar 180 piksel, 

Kemudian kita ulangi membuat duplikat lingkaran putih dengan menekan Ctrl-D , dan

menekan Ctrl  dan Shift untuk mengecilkan lingkaran dan memberikan warna merah

seperti berikut ini :



Setelah itu ulangi sekali lagi membuat lingkaran, dan kali ini lingkaran kita beri warna

biru, dan pilih Star Tool, buat bintang dan letakkan di atas lingkaran biru, dan beri

warna putih, seperti berikut ini : 

Sekarang logo Captain America sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpan gambar ini

dengan perintah “Save” 

Silakan mencoba membuat logo lainnya dengan perintah-perintah yang telah kita coba

di atas.



Pertemuan 3

Membuat Bola Bilyar dengan Gradient Tool

Pada  pertemuan  kali  ini  kita  akan  membuat  bola  bilyard  yang  dibuat  dengan

menggunakan Circle  Tool  dan Gradient Tool,  sama seperti  di  GIMP,  Inkscape juga

memiliki Gradient Tool yang berguna untuk mengubah warna menjadi memiliki gradasi.

Pertama, buka Inkscape, gunakan  Circle Tool untuk membuat lingkaran, jangan lupa

untuk menahan tombol Control (Ctrl) saat membuat lingkaran dengan Circle Tool agar

lingkaran menjadi bulat sempurna (tidak berbentuk elips)

setelah itu pilih  Select Tool  yang berbentuk panah, agar lingkaran terseleksi,  klik

pada warna merah agar lingkaran menjadi merah, pilih  Gradient Tool yang terdapat

pada sebelah kiri  bawah, dan pilih  Radial Gradient pada pilihan di menu atas agar

gradient berbentuk Radial, dan tarik mouse pada lingkaran untuk membentuk gradient

seperti berikut ini :



Pilih  Circle Tool, buat lingkaran kecil di dalam lingkaran merah itu, pilih warna putih

seperti berikut ini :

Pilih  lagi  Gradient Tool,  dan  pilih  bentuk  gradient  Linear Gradient agar  gradient

berbentuk  linear (lurus)  dan  tarik  mouse pada lingkaran  putih  itu untuk membuat

gradient seperti berikut ini :



Pilih  Text Tool, buat tulisan angka 8 atau angka lainnya, letakkan di atas lingkaran

warna putih, dan kita telah selesai membuat bola bilyard !

Selanjutnya kita dapat membuat bola-bola bilyard lainnya dengan warna yang berbeda

dan angka lainnya seperti berikut ini :



Pertemuan 4

Membuat Karakter Tata Surya Chibi 

dengan Inkscape

Pada pertemuan ini kita akan membuat desain karakter bintang Tata Surya yang lucu

dengan Inkscape, Tools dan fitur yang digunakan adalah Circle Tool dan Star Tool

Mari kita mulai !

Pertama, buat lingkaran yang besar dengan  Circle Tool, tahan tombol  Control (Ctrl)

saat menarik lingkaran agar bentuk lingkaran menjadi bulat , buat dua lingkaran kecil

dan beri warna hitam untuk menjadi mata



Kedua,  buat lingkaran lagi,  kali  ini  jangan tahan tombol Control agar lingkaran bisa

dibuat  menjadi  Elips,  buka  kaitan  lingkaran  agar  lingkaran  menjadi  kurva  seperti

berikut ini : 

Buat lingkaran lagi, buka kaitan lingkaran sampai menjadi bentuk separuh lingkaran,

hilangkan warna dasarnya supaya bisa dijadikan mulut,

dengan menahan tombol “Shift” pilih mata, lingkaran dan mulut, buat duplikat dengan

menekan Ctrl-D dan pindahkan ke sebelah kanan atas seperti berikut ini :



pilih  mulut  dan  ubah  bentuknya  menjadi  setengah  lingkaran,  pilih  seluruh  gambar

planet tersebut, sambil menahan tombol  Control (Ctrl) kecilkan planet hingga lebih

kecil dari planet induknya.

Buat  lagi  duplikat  planet  kecil,  kali  ini  ubah  bentuk  matanya  menjadi  setengah

lingkaran, beri hiasan dengan bintang-bintang dari Star Tool 

Jangan lupa untuk menyimpan gambar dengan perintah  “Save”,  gambar bisa dicetak

dengan perintah “Print”

Jika ingin mengubah warna planet bisa juga diberikan warna gradasi dengan Gradient

Tool yang pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya .



Pertemuan 5

Membuat Komik

Bagian 1

Pada  pertemuan  ini  kita  akan  mencoba  untuk  membuat  komik  sederhana  dengan

Inkscape, Tool yang akan digunakan adalah Elips/Circle Tool dan Bezier Tool

Pertama, buat lingkaran dengan menggunakan Circle Tool, beri warna putih dan garis

hitam

Kemudian dengan menggunakan Bezier Tool, buat kerucut seperti berikut ini, dan beri

warna putih dan garis hitam



Pilih Lingkaran dengan Kerucut dengan menahan tombol  Shift, kemudian pada menu

pilih  Path – Union , untuk menggabungkan lingkaran dan kerucut agar menjadi balon

dialog untuk komik.

Sekarang buka file gambar dengan perintah File – Import , kemudian atur gambar dan

balon  dialog  agar  posisinya  sesuai,  berikan  tulisan  dengan  Text  Tool  untuk

memberikan kalimat dalam balon dialog



Pertemuan 6

membuat Komik bagian ke-2

Pada pertemuan ini  kita akan melanjutkan pembuatan komik dengan Inkscape,  yang

akan kita buat adalah dialog balon untuk kalimat “berseru” dan “berpikir”, tools yang

akan digunakan adalah Star Tool, dan Circle Tool.

Selain itu kita juga akan membuat efek teks untuk membuat teks yang menarik.

Pertama, pilih  Star Tool,  buat bintang,  ubah jumlah kaki  bintang (corner) menjadi

sepuluh (10) atau lebih. 

Buka Fill and Stroke window (Object – Fill and Stroke) ubah warna dasar bintang

menjadi putih, ubah garis stroke menjadi sepuluh (10) atau lebih agar garis bintang

menjadi besar



Kini gunakan Text Tool untuk membuat tulisan dalam balon dialog :

Kedua, kita akan membuat balon dialog untuk “berpikir”, gunakan Circle Tool, buat satu

lingkaran besar dan beberapa lingkaran kecil di dalam lingkaran besar seperti gambar

ini, 

Kemudian gabungkan semua lingkarang itu, pertama kita pilih (select) semua lingkaran

kemudian gabungkan dengan perintah : Path – Union ,  hingga menjadi satu seperti

berikut ini :



Berikan  lingkaran-lingkaran  kecil  di  bawah balon itu,  dan  berikan kalimat  di  dalam

balon dengan Text Tool : 

Bonus : Buat efek teks dengan mengubah nilai  Stroke menjadi  50, duplikat teks dan

hilangkan stroke-nya, ubah kemiringan teks hingga hasilnya seperti berikut ini : 



Pertemuan 7

Membuat Efek Teks 1

dengan Inkscape

Pada pertemuan ini kita akan membuat efek-efek teks dengan Inkscape, agar tulisan

bisa menjadi lebih menarik,

yang akan kita gunakan adalah Text Tool, Bezier Tool dan Circle Tool

Pertama,  buat  tulisan  dengan  Text  Tool, dan  buat  lingkaran  dengan  Circle  Tool

dibawahnya :

Kemudian pilih Tulisan dan lingkaran itu dengan  Select Tool (yang berbentuk panah)

dan pada menu : Text – Put on Path



maka tulisan bisa menjadi seperti berikut ini 

Ubah posisi dan besar garis teks dari Fill and Stroke menu, hingga menjadi seperti

ini :

Untuk  efek yang kedua,  kita  menggunakan Bezier  Tool  dan  buat  garis  melengkung

dibawah teks seperti ini :

kemudian lakukan hal yang sama seperti sebelumnya yaitu Text – Put on Path

hingga teks menjadi seperti ini 



Pertemuan 8

Membuat Penguin dengan Inkscape

Pada pertemuan ini kita akan membuat Penguin dengan Inkscape, Tools yang akan 

digunakan adalah Circle Tool, Select Tool dan Gradient Tool,

Pertama, buat lingkaran elips dengan Circle Tool seperti berikut ini, beri warna 

gradasi dengan Gradient Tool :

Kedua, buat lingkaran elips memanjang seperti berikut : 



Kemudian pindahkan elips itu kebawah elips yang pertama dengan menekan tombol 

“Lower Selection” pada Menu Bar ini :

Buat lingkaran elips untuk bagian perut penguin dengan warna putih seperti berikut 

ini :

Buat dua buah lingkaran kecil untuk kaki-kaki penguin, beri warna merah :



Dengan Circle Tool, buat lingkaran putih untuk mata Penguin : 

Duplikat mata itu (Ctrl-D) dan berikan lingkaran warna hitam untuk bola mata :

dengan Circle Tool, berikan lingkaran kecil untuk mulut penguin, berikan warna merah 

atau orange : 



Pertemuan 9

Membuat Mickey Mouse dengan Inscape

Pertemuan  ini  kita  akan  membuat  icon  “Mickey  Mouse”  gaya  klasik  dengan

menggunakan Inkscape, tools yang akan digunakan adalah “Circle Tool”

pertama,  buat tiga lingkaran seperti  berikut yang diberikan warna putih dan garis

pinggir (stroke) warna hitam

Kedua, gunakan Select Tool (panah) untuk men-select ketiga lingkaran  dan gabungkan

ketiga lingkaran tersebut dengan pilihan : Path – Union



Buat lingkaran kecil di sebelah kiri kepala Mickey Mouse dengan warna putih dan garis

hitam,

Gunakan Select Tool,  pilih lingkaran kecil  dan kepala itu,  gabungkan dengan Path –

Union. Buat lingkarang hitam untuk hidungnya



buat  lingkaran  kecil  hitam yang  terbuka  sebagian  lingkarannya  untuk  menjadi  bola

mata, duplikat bola mata itu dengan pilihan Edit – Duplicate (Ctrl – D) 

Terakhir buat lingkaran hitam yang terbuka separuh untuk menjadi mulutnya 

 



Pertemuan 10

membuat Gambar Icon Pattern dengan Inkscape

Inkscape dapat digunakan untuk membuat gambar berpola (pattern) yang bisa 

digunakan untuk gambar di website atau wallpaper dan sebagainya, 

Tools yang akan digunakan yaitu Freehand (Pencil) Tool

Pilih Freehand (Pencil) Tool, ubah mode-nya menjadi Spiro Path (gambar lengkung S) 

dan naikkan nilai Smoothing menjadi lebih besar dari 20, pilih bentuk shape menjadi 

“Ellips”

Tariklah garis hingga membentuk gambar daun seperti berikut ini, jika salah bisa 

dihapus dengan “Delete” atau Undo (Ctrl-Z)

Setelah jadi bentuk daun, pilih semua bagian dari daun dengan Select Tool, gabungkan

dengan perintah Group : Object – Group (Ctrl-G) , 



buka perintah Clone : Edit – Clone – Create Tile Clone 

Masukkan nilai Rows dan Collumn menjadi 5 dan 5, tekan Create, maka hasilnya akan 

seperti berikut ini :



Sekarang kita akan membuat pattern dengan Spray Tool, pilih salah satu gambar daun

itu dengan Select Tool, kemudian gunakan Spray tool untuk membuat gambar-gambar 

daun menjadi tersebar secara acak seperti berikut ini 



Pertemuan 11 Inkscape tahun ajaran 2017

Membuat Icon Pikachu

Pada pertemuan ini kita akan membuat icon sederhana “Pikachu” dengan hanya 

menggunakan Circle Tool saja.

Perlu diingat, bahwa gunakan shortcut keyboard :

F1 : untuk Select Tool

F5 : Untuk Circle Tool

Pertama buat lingkaran besar dan berikan warna kuning dengan garis pinggir hitam.



Kemudian buat dua lingkaran hitam untuk menjadi bola matanya

buat lingkaran kecil, dan buka lingkaran itu dengan menarik nodes pada lingkaran 

hingga menjadi separuh lingkaran, dan hilangkan warna dasarnya.

Duplikat (Ctrl+D atau Edit-Duplicate) lingkaran itu dan gabungkan hingga menjadi 

mulut untuk Pikachu



Buat elips kecil warna hitam untuk jadi hidungnya, dan buat dua elips warna pink untuk 

menjadi pipinya

Buat lingkaran berbentuk Elips dengan warna kuning dan garis hitam, letakkan 

disamping wajah Pikachu untuk menjadi kupingnya

Duplikat elips kuning itu dan pindahkan posisinya ke sebelah kanan, letakkan dibagian 

bawah wajah Pikachu 



Duplikat lagi kupingnya dan berikan warna hitam, buka nodes lingkaran agar bisa 

menjadi bentuk ujung kupingnya yang lebih kecil seperti berikut ini

Icon Pikachu sudah selesai, silakan di-save dengan perintah File-Save atau Ctrl+S



Pertemuan 12 Inkscape 2017

Membuat Roket

Pada pertemuan ini kita akan membuat Roket dengan Inkscape, Tools yang digunakan 

adalah Circle Tool dan Brezier Tool

Jangan lupa shortcut untuk Tools ini :

F1 : Select Tool

F5 : Circle Tool

Shift + F6 : Brezier Tool

Pertama buat elips dengan Circle Tool, beri warna merah



Buat dua lingkaran ditengah elips merah itu, berikan warna abu-abu, untuk menjadi 

jendela roket

Berikan warna gradasi dengan Gradient Tool, dengan mode Radial Gradient



buat dua elips kecil untuk menjadi kaki roket

dengan menggunakan Brezier Tool, buat api roket seperti berikut ini, berikan warna 

kuning



Atur bentuk api dengan Edit Path Nodes (F2) agar bentuknya menjadi lebih alami, 

duplikat (Ctrl+D) dan berikan warna merah, pindahkan posisi api menjadi dibelakang 

roket

Hiasi roket dengan nuansa luar angkasa seperti berikut ini 



Inkscape Symbols

Pada  kali  ini  kita  akan  mempelajari  Symbols yang  terdapat  pada  Inkscape  versi

terbaru,  Symbols  adalah  kumpulan  icon-icon  simbol  yang  dapat  digunakan  sesuai

dengan keperluan desain grafis

Untuk membuka kotak dialog symbols, pilih Object > Symbols atau Shift+Ctrl+Y

maka kotak dialog symbols akan terbuka.

Pilih Symbols Set yang diinginkan, maka muncul icon-icon symbols seperti berikut ini



untuk menggunakan symbol yang diinginkan, klik dan drag drop symbol yang kita pilih,

symbol yang sudah diletakkan itu bisa diubah ukurannya dengan Select Tool

Symbols sebenarnya adalah Clone yang bisa diedit, pertama kita buka clone-nya dulu :

Edit > Clone > Unlink Clone (Shift+Alt+D)

Kemudian kita ungroup : Object > Ungroup atau Shift+Ctrl+G

maka symbol  akan  terpecah  menjadi  beberapa  objek  yang  bisa  diubah  ukuran  dan

warnanya 



Setelah  diubah  sesuai  dengan  keinginan,  symbol  bisa  digabungkan  kembali  dengan

Group : Object > Group atau Ctrl+G



Mengganti Kepala Superhero

dengan GIMP

Pertemuan ini kita akan mencoba untuk mengganti kepala salah satu tokoh superhero 

dengan kepala dari tokoh lainnya, kita akan menggunakan GIMP, dan Tools yang 

digunakan adalah Move Tool, Scale Tool, Erase Tool dan Rotate Tool.

Pertama, Copy image dari internet, buka di GIMP dengan perintah Edit > Paste as > 

New Image. Cari image lainnya untuk menjadi kepalanya, copy dan buka di GIMP 

dengan perintah Edit > Paste as > New Layer



Gunakan Scale Tool untuk mengubah ukuran gambar hingga sesuai dengan gambar 

dibawahnya

Gunakan Rotate Tool untuk mengubah posisi kepala hingga tepat diatas kepala gambar

dibawahnya



Turunkan Opacity layer untuk mengecek apakah kepala sudah berada tepat diatas 

kepala di gambar dibawahnya.

Gunakan Erase Tool untuk menghapus semua gambar kecuali bagian kepala.



Gambar superhero dengan kepala baru sudah selesai, gunakan perintah Save dan 

Export untuk menyimpan gambar ini.



Pertemuan 15

Membuat Icon Pedang

Pada pertemuan ini kita akan membuat icon pedang dengan Inkscape, Tools yang 

digunakan adalah Rectangle Tool, Select Tool dan Nodes Tool, adapun shortcut yang 

digunakan untuk mengaktifkan Tools tersebut adalah :

F1 : Select Tool

F2 : Nodes Tool

F4 : Rectangle Tool

Buka inkscape, pilih Rectangle Tool (F4) dan buat kotak segi empat panjang seperti 

berikut ini



ubah objek kotak ini menjadi objek Path agar bisa diubah bentuknya dengan pilihan 

menu : Path > Object to Path, pilih Nodes Tool (F2) dan double klik pada sisi kanan 

kotak, dan tarik titik node agar menjadi ujung pedang

Gunakan Gradient Tool untuk memberikan warna gradasi pada pedang

Gunakan Rectangle Tool untuk membuat ujung pedang seperti berikut



Pilih : Path > Object to Path, gunakan Nodes Tool untuk menarik kedua sisi ujung 

pedang seperti berikut ini, dan berikan juga warna gradasi dengan Gradient Tool

Gunakan lagi Rectangle Tool untuk membuat pegangan pedang, satukan semua bagian 

pedang dengan Group (Ctrl+G)

Buat juga kapak dengan cara yang sama seperti membuat pedang 



Pertemuan 16

Mengubah frame foto dengan Inkscape

Pada pertemuan ini kita akan mengubah bentuk frame foto dengan inkscape, kegunaan 

fungsi ini adalah membuat foto atau image menjadi lebih menarik dan bentuknya 

disesaikan dengan selera.

Pertama, buka file image dengan perintah Import : File > Import



kemudian gunakan Circle Tool untuk membuat lingkaran dan letakkan ditengah-tengah 

image tersebut

Pada Menu, Pilih : Object > Clip > Set

maka Image akan berubah bentuknya menjadi sesuai dengan ukuran circle yang 

sebelumnya diatas image.



Jika ingin mengubah frame image, pertama lepaskan ukuran frame dengan perintah : 

Object > Clip > Release

dan buat objek baru kemudian lakukan perintah untuk mengubah bentuk frame seperti

sebelumnya.

  

atau bisa gunakan Brezier Tool untuk membuat frame image seperti berikut ini 



Membuat gambar digital dari sketsa kertas

dengna GIMP

Gambar digital bisa dibuat dari sketsa kertas jika kita pindahkan ke komputer dan 

diedit dengan Gimp, yang dibutuhkan adalah sketsa dengan garis yang rapi, kamera 

atau scanner untuk mentransfer gambar ke dalam komputer, dan software Gimp.

Pertama, upload gambar sketsa dan buka di Gimp 



kedua, ubah brightness dan contras gambar dengan menggunakan Adjust Color Levels 

di menu : Color > Levels , dan tarik tombol input yang terdapat di kiri dan kanan, ke 

arah tengah hingga garis sketsa jadi tembal dan warna kertas jadi putih.

Ketiga, gunakan Fuzzy Select Tool untuk memilih bagian dari gambar yang akan 

diwarnai, gunakan Bucket Fill Tool untuk mewarnai area yang telah terseleksi – pilih 

warna dengan meng-klik foreground color, lakukan step berikut ini sampai semua 

bagian gambar diwarnai 



setelah selesai mewarnai, jangan lupa untuk men-save gambar dengan perintah Save 

dan Export 



Membuat Kalender dengan Inkscape

latihan ke 18

Kalender bisa dibuat dengan sangat mudah di Inkscape, dengan adanya Extension yang 

bisa me-render Kalender secara otomatis maka kita tidak perlu lagi untuk membuat 

kalender dengan cara lama.

Pertama, buka Inkscape, pada menu pilih : Extension > Render > Calendar



Masukkan tahun yang diinginkan, jika ingin mengubah warna tahun/bulan/tanggal bisa 

pada tab Color , dengan memasukkan kode warna heksadesimal, namun jika tidak perlu 

diubah maka langsung klik Ok

Atur posisi kalendar sesuai dengan yang diinginkan, jangan lupa men-save atau meng-

export file ini agar dapat digunakan nantinya

 


