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Anda seorang penulis tutorial? Atau sekadar suka mengambil skrinsot destop? Di 
lingkungan Windows, kita mengenal perangkat lunak komersial seperti SnagIT! dan 
donationware seperti Screenshot Captor.  Namun di Linux, sepertinya jarang ada 
aplikasi skrinsot selain Ksnapshot atau GNOME Screenshot. Sayangnya itu hanya 
sementara. Sekarang sudah ada sebuah aplikasi penangkap skrinsot canggih di 

Linux, namanya Shutter. 

Shutter (dulu dikenal sebagai Gscrot) adalah program pengambil skrinsot (gambar layar) yang 
sangat canggih dan kemampuannya tidak kalah dengan perangkat lunak sekelas SnagIT! Apa saja 
kemampuan Shutter? Berikut di antaranya:

1. Mengambil skrinsot satu layar penuh

Seperti perangkat lunak pengambil skrinsot lainnya, Shutter juga memiliki fitur ini. Fungsinya 
adalah mengambil gambar satu layar penuh dari suatu destop. 

2. Mengambil skrinsot sebagian layar dengan melakukan seleksi sederhana

Shutter mampu melakukan pemilihan area tertentu di destop (misalnya hanya sebuah area kecil di 
dokumen Anda). Anda bebas meletakkan kursor di mana pun, seret (drag) seukuran yang Anda mau, 
kemudian klik dua kali untuk mendapatkan hasilnya. Fitur seperti ini sangat menghemat waktu 
daripada sekadar menekan tombol PrintScreen dan tempel (paste) di Paint ketika Anda di Windows.
 



3. Mengambil skrinsot sebagian layar dengan seleksi lebih canggih

Shutter juga mampu melakukan pemilihan area tertentu di destop namun dengan opsi yang lebih 
banyak. Misalnya setelah memilih area Anda bebas memindahkan seleksi kemudian mengambilnya 
atau menentukan dengan kotak dialog koordinat atau juga men-zoom area sebelum diambil dan 
memperbesar daerah seleksi. 

Shift/klik kanan = memunculkan dialog
Ctrl+Skrol = zoom
Kursor+Alt = pindahkan seleksi
Spasi = matikan/hidupkan jendela zoom (yang di pojokan itu) 
Kursor+Ctrl = perbesar ukuran seleksi

4. Mengambil skrinsot dengan atau tanpa kursor

Sederhana sekali. Shutter memiliki opsi kecil tapi berguna di bagian bawah. Bisa dipakai ketika 
ingin meniadakan kursor di skrinsot atau sebaliknya. 

5. Mengambil skrinsot berdasarkan waktu tunda (delay time)

Shutter bisa diatur agar mengambil skrinsot beberapa detik setelah tombol diklik. Ini sangat berguna 
untuk mengambil skrinsot untuk Shutter itu sendiri, atau Compiz-Fusion, mengambil menu, dan 
sebagainya. Anda bisa mengaturnya  mulai 1 sampai 99 detik. 

6. Mengambil skrinsot jendela program mana pun di layar

Shutter juga mampu mengambil jendela yang aktif di dekstop. Misalnya di destop kita ada gnome-
panel, Shutter, OpenOffice Writer, Kalzium, dan Stellarium. Anda hanya ingin mengambil skrinsot 
dari Stellarium saja, maka cukup pilih “Stellarium” dari opsi drop-nya tombol Window. Atau klik 
tombol Window dan klik jendela mana yang ingin Anda ambil skrinsotnya. 



7. Mengambil skrinsot dari semua atau salah satu destop virtual 

Shutter bisa dimanfaatkan mengambil skrinsot dari destop virtual di desktop environtment Anda. 
Misalkan Anda memakai GNOME dan memiliki 12 destop virtual. Jika Anda kini sedang bekerja di 
destop nomor 6 dan ingin mengambil skrinsot dari destop nomor 12, maka tinggal pilih nomor 12 
dari menu tombol Fullscreen. 

8. Mengambil skrinsot dari tooltip

Shutter mampu mengambil skrinsot dari tooltip (popup kecil ketika Anda mengarahkan kursor ke 
suatu menu/icon). Ini sangat berguna buat Anda yang ingin hanya mengambil gambar tooltip. Ini 
contoh tooltip-nya menu System di Ubuntu:

9. Mengambil skrinsot dari menu

Shutter mampu mengambil skrinsot dari menu. Menu yang dimaksud adalah Menu start, menu di 
bilah alat (toolbar) suatu aplikasi, dan menu-menu lainnya. Ini sangat berguna untuk mereka yang 
ingin membuat tutorial langkah demi langkah menjalankan suatu program. Biasanya mereka hanya 
memerlukan gambar/skrinsot menunya saja, tanpa perlu destopnya. Shutter akan memangkas waktu 
Anda sehingga tidak perlu mengkrop dengan perangkat lunak tambahan.   



10. Mengambil skrinsot dari halaman web yang dibuka oleh penjelajah web

Kecanggihan Shutter juga membuatnya mampu mengambil skrinsot dari halaman web. Misalnya 
kini Anda browsing ke Teknoplasma melalui Konqueror. Anda hanya perlu menyalin URL-nya lalu 
masukkan di dialog Web di Shutter. Tidak hanya itu, Shutter juga mampu mengambil skrinsot web 
dari halaman yang sudah didownload secara lokal (berkas HTML-nya ada di harddisk Anda) dan 
dibuka lewat penjelajah web. Untungnya, Shutter juga bisa melakukan itu semua tanpa perlu 
membuka penjelajah web. Cukup URL saja. Ini tentu sangat berguna bagi Anda yang ingin 
membuat tutorial/artikel yang mengharuskan pengambilan halaman web secara keseluruhan. 
Biasanya halaman web sangat panjang, dan idealnya dijadikan gambar saja. Dengan Shutter, itu 
bisa dilakukan. 



11. Mengupload skrinsot ke server FTP atau layanan berbagi foto

Kecanggihan lainnya, Shutter mampu mengekspor skrinsot yang telah jadi ke situs bagi foto semisal 
Imageshack atau Ubuntu-pics. Anda juga bisa menentukan sendiri mau dikirim ke website apa. 
Anda juga bisa melakukannya ke server FTP langganan Anda, dengan otorisasi username-password 
tentu. 

12. Terintegrasi editor untuk skrinsot yang sudah diambil

Shutter sangat elegan sebagai perangkat lunak pengambil skrinsot. Dia dilengkapi editor untuk 
mengedit langsung skrinsot yang baru diambil. Crop, line, color, highlight, draw, text, dan censor 



adalah fitur-fitur editing yang dimilikinya. Ini sangat berguna bagi Anda yang ingin membuat 
tutorial. Biasanya gambar diberi petunjuk arah (panah) dan diberi keterangan di ujungnya. Juga ada 
rectangle/elipse yang biasa dipakai untuk melingkari suatu item (biasanya untuk menonjolkan kesan 
penting). Anda juga bisa mewarnai garisnya, meng-krop gambar, dan memberi highlight. Bahkan 
Anda dapat membubuhkan simbol-simbol khusus untuk memperjelas skrinsot Anda, baik dari 
Shutter  sendiri atau dari sistem Linux atau Anda membuatnya sendiri. Tampilan editornya sendiri 
disederhanakan untuk pemakaian yang cepat dan efisien. Mudah, kok. 



13. Mendukung fitur Profil yang bisa dipakai sewaktu-waktu

Shutter memiliki kemampuan menyimpan preferensi pengguna dalam bentuk profil, dan bisa 
dipanggil sewaktu dibutuhkan. Semisal Anda sering memakai fitur Simpan ke JPEG, buatlah profil 
dengan nama JPEG. Kemudian di lain hari Anda membutuhkan profil untuk menyimpan ke BMP. 
Lakukan hal yang sama dan Shutter dapat berganti fungsi sesuai profil yang telah Anda tentukan. 
Anda dapat menggantinya dari opsi Profil di kanan-bawah.  Hal ini sangat memudahkan Anda yang 
sering melakukan hal-hal berbeda dalam satu waktu. Shutter akan membantu Anda menghemat 
waktu. 

14. Shutter terintegrasi penuh untuk GNOME dan KDE (sudah mendukung system 
tray)

Sekali diinstal, Shutter bisa nongkrong di system tray (layaknya aplikasi serupa di Windows). 



Dengan itu, dia bisa diperintah melalui klik kanan di ikonnya. Ini sangat memudahkan Anda 
mengambil skrinsot di area destop. 

15. Terintegrasi filter-filter khusus

Shutter memiliki filter untuk mengubah skrinsot menjadi apa yang Anda mau dalam sekejap. 
Tersedia di antaranya 3D Rotate, Barrel Distortion, Negate, Polaroid, Resize, Sepia, Watermark, 
Shutter Branding, Grayscale, Jigsaw Piece, Offset, PDF Export, Raise Border, Soft Edges, Sunk 
Border, dan Torned Paper. Contohnya 3D Rotate yang memberi efek flip 3D terhadap skrinsot 
Anda. 



16. Terintegrasi fitur tabbed browsing 

Shutter seperti layaknya aplikasi sumber terbuka lain dengan gaya penjelajah web, memberikan 
kemudahan berupa fitur jelajah ber-tab. Hal ini sangat mempermudah navigasi dan tidak memakan 
waktu. Suatu fitur yang layak dijajal perangkat lunak skrinsot lainnya. 

Kelebihan lain Shutter adalah:
1. mengekspor gambar langsung ke PDF
2. menyimpan gambar ke 18 format: wmf, gif, icns, ico, jpeg,  jpeg2000, png, pcx, pnm, qtif, 

ras, tga, tiff, wbmp, xbm, dan xpm
3. membuka gambar dengan aplikasi lain (open with)
4. terintegrasi fitur Send to dari sistem
5. mengizinkan pengguna untuk ikut terlibat dalam pengembangannya (semisal translasi 

Shutter ke Bahasa Indonesia).

Silakan unduh Shutter dari http://shutter-project.org. Jika ingin menginstalnya, silakan merujuk ke 
tutorial instalasi Shutter di Ubuntu 10.10. Selamat ber-skrinsot ria!

__________________________

http://shutter-project.org/
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