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CorelDRAW® Graphics Suite 2018 sebagai aplikasi terupdate (modul ini ditulis 28/02/19) 

dari versi-versi sebelumnya, semakin hari semakin mendukung keperluan kita untuk vector llustration 

dan page layout, untuk photo editing, bitmap-to-vector tracing, dan web graphics. 

Bagi teman-teman yang masih awam atau belum terbiasa menggunakannya akan sangat sulit jika harus 

menghapalkan kegunaan tiap tool yang ada. Terus bagaimana kita bisa belajar menggunakannya? Salah satunya 

yaitu dengan proyek atau tugas kuliah. Mau tidak mau kita akan menggunakan aplikasi ini, tentunya dengan 

pemakaian tool yang hanya dibutuhkan, selebihnya kita bisa memperdalam atau mengeksplor kegunaan yang lain 

jika sudah punya rasa ketertarikan atau penasaran dari dalam diri kita. 

CorelDRAW Workspace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 
1. Title bar: menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. 
2. Menu bar: tempat menu-menu pull-down dengan masing-masing option dan perintah. 
3. Toolbox: tempat tool-tool untuk membuat atau memodifikasi obyek. 
4. Document palette: tempat warna-warna yang digunakan dalam obyek yang sedang dibuat dan bisa 

digunakan kembali. 
5. Document navigator: tempat untuk menampilkan halaman serta mengurangi atau menambah halaman 

yang tidak atau diperlukan. 
 

Kontrol Sedarhana CorelDRAW 

Gunakan kombinasi mouse dan keyboard berikut:  

scroll mouse (untuk memperkecil/memperbesar drawing page);  

scroll mouse + CTRL (untuk menggeser drawing page ke kanan/kiri);  

scroll mouse + ALT (untuk menggeser drawing page ke atas/bawah). 
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Isi Tool box CorelDRAW 2018  

Jika teman-teman memiliki banyak waktu dan tak ada kerjaan, berikut semua tool yang ada di toolbox :D Untuk 

memunculkan opsi lain dari yang sudah tampil silakan klik kiri tahan agak lama atau klik segitiga kecil pada setiap 

icon tool yang sudah tampil. 

 



BELADIRI (Belajar Mandiri) menggunakan CorelDRAW 2018 
Disampaikan F.X. Made Setianto untuk mahasiswa Pendidikan Kimia, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta – 9 Maret 2019 

3 
 

Workshop 1: Pembuatan Poster 

Buat dokumen baru dengan ukuran kertas A4 dan portrait! 

Latihan 1.1: Buatlah garis lurus dan garis lengkung seperti ini! 

 

Latihan 1.2: Buatlah beberapa gambar seperti berikut! 

 

Latihan 1.3: Gabungkan bangun datar yang sudah dibuat tadi menjadi sebuah cangkir! 

 

Latihan 1.4: Ketikkan 2 kata ini "Sejarah Kopi", pilih font yang kamu suka! 

 

Latihan 1.5: Buatlah sebuah paragraf tentang Sejarah Kopi. (Ambil dari internet) 
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Tugas 1: Buatlah sebuah poster berformat JPG dan PDF, ukuran A4, bertemakan Fakta tentang Kopi dengan 

sumber dari internet! 
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Workshop 2: Pembuatan Sertifikat Kegiatan 

Dari materi sebelumnya, teman-teman sudah bisa membuat sebuah poster. Untuk membuat sertifikat tak jauh 

berbeda dengan membuat poster, sebagai latihan silakan buat dokumen baru berukuran A4 dengan posisi 

landscape. Agar tematik, buatlah desain yang senada dengan poster yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini 

juga bisa teman-teman terapkan dalam berkegiatan, jadi antara desain poster publikasi, banner website, post 

IG, spanduk, call card, sertifikat, cover prosiding, dan lain-lain bisa tematik sehingga mampu menunjukkan 

keseriusan dari kegiatan yang sudah disiapkan teman-teman. 

Latihan 2.1:  Buatlah template sertifikat yang seperti berikut!  

 

Tugas 2: Buatlah sertifikat kegiatan yang sudah siap cetak untuk 50 peserta dalam satu dokumen PDF!  

Sebelum mengerjakan Tugas 2, alangkah baiknya teman-teman tahu cara ini, yaitu Mail Merge dengan 

Microsoft Office. 

Jika hanya membuat satu atau lima sertifikat teman-teman bisa saja mengedit nama penerima sertifikat untuk 

dicetak dan diberikan kepada masing-masing penerima. Tetapi bagaimana jika harus membuat 100 sertifikat 

dengan data Nama Lengkap,  Asal Institusi, NPP? Ada triknya, kita manfaatkan fasiltas mail merge dari 

Microsoft Word dengan data yang sudah dimasukkan dalam table di Microsoft Excel.  

1. Buka file database penerima sertifikat 

2. Buat dokumen baru Word, pastikan ukurannya A4 dan landscape, insert gambar template sertifikat yang 

sudah dibuat oleh teman-teman, posisikan gambar menjadi Behind Text. 

3. Buatlah Shape pada area yang akan diisi dengan informasi tentang penerima sertifikat, dalam hal ini 

Nama dan NIM. 
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4. Atur Shape menjadi No Fill dan No Outline, kemudian aktifkan kursor dengan Insert Text. (Pastikan 

tulisan yang akan dihasilkan berwarna hitam dan font tidak terlalu besar maupun kecil) 

5. Pilih menu MAILINGS pada Microsoft Word, pilih Start Mail Merge dan Step-by-Step Mail Merge Wizard. 

6. Ikuti langkahnya sampai menentukan recipients dengan use an existing list, cari file Microsoft Excel yang 

sudah dibuka tadi, kemudian lanjutnya prosesnya. 

7. Pada pilihan Finish & Merge teman-teman silakan pilih Edit All, maka seluruh sertifikat yang bisa dicetak 

akan tampil semua dalam satu dokumen Word. Jika database Excel teman-teman ada 100 data maka di 

Word aka nada 100 halaman yg berisi 100 sertifikat atas nama penerima sesuai database Excel tadi. 

8. Jika dokumen ini akan dicetak di komputer yang berbeda, alangkah baiknya disimpan menjadi file PDF 

saja. 

PESAN PENTING: jangan gunakan font yang tidak lazim untuk menghindari "the lost font".  

 

 

► Sukses selalu belajar mandirinya teman-teman ◄ 

 

 

  


