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Ini artikel lama yang menganggur di folder. :-) Saya tulis ulang untuk Teknoplasma. 
Isinya adalah cara mendesain halaman majalah sederhana dengan Scribus. Saya pakai 
Scribus 1.3.5 di Ubuntu 9.04. 

Dulu tutorial ini dibuat karena sedikitnya tulisan serupa atau panduan dalam bentuk lain, yang 
membahas mengenai Scribus dan berbahasa Indonesia. Semenjak mengenal [dot]BlendMagz, saya 
sangat penasaran dengan Scribus. Saya coba Scribus dan saya kesulitan. Namun akhirnya Reactor 
selesai meskipun kekurangan di sana-sini. Dari situ saya sadar akan kompleksnya Scribus lalu saya 
nekad menulis artikel ini. ;-)

Kita akan membuat satu halaman dengan Scribus. Halaman ini terinspirasi dari Reactor. Tutorial ini 
saya bikin simpel saja. Baiklah, mari sini ikuti aku!

1. Ciptakan dokumen baru Scribus dengan single page tanpa opsi apa pun.

2. Perhatikan dahulu kertas Anda. Garis merah di tepi kertas adalah batas kertas. Jika Anda 
memasukkan suatu objek di luar garis merah, maka objek itu tidak dicetak ketika dokumen 
dicetak atau dijadikan PDF. Garis biru adalah garis margin, seperti halnya margin di aplikasi 
Word atau Writer. Semua objek di dalam garis atau di luar (selama tidak keluar garis merah) 
akan tercetak. 

3. Kini kita mulai memasukkan teks. Gunakan Text Frame, secara default ikonnya berada di 
toolbar atas. Cari sendiri dengan menyorotkan pointer (karena mungkin ikon di tiap versi 
berbeda-beda). Jika sudah, drag di kertas hingga membentuk persegi. Anda boleh mengatur 
ukurannya sesuka hati. 

4. Klik dua kali atau klik kanan > Get Text. Kini Anda dapat memasukkan teks berformat CSV, 
HTM, HTML, PDB, ODT, SXW, atau TXT melalui dialog yang muncul. Anda juga boleh 
mengetikkan sendiri atau dengan teks contoh yang telah disediakan. Akseslah di klik kanan 
> Sample Text. Dalam tutorial ini, saya pakai contoh artikel lama saya. 



5. Setelah ada isi tulisannya, Anda bisa menyuntingnya melalui Story Editor (klik kanan pada 
kertas > Edit Text). Misalnya mengubah ukuran, mengganti fonta, underlining, atau lainnya. 

6. Kini coba masukkan gambar. Gunakan Image Frame, cari ikonnya di toolbar atas. Drag di 
bagian mana pun yang Anda suka. Saya memasukkan tabel dalam format JPEG di bawah 
tulisan “Tabel Perbandingan Fitur Gratis dan Berbayar”. Anda bisa menyunting ukuran 
gambar dengan men-drag kotak-kotak kecil di pinggir Image Frame. 

7. Mari menyunting bentuk Text Frame. Ini berguna untuk membentuk teks sesuai keinginan, 
seperti yang sering Anda lihat di majalah. Klik kanan > Properties > Shape. Klik “Edit”. 
Kini Text Frame Anda akan berubah warna garisnya menjadi biru dan ada bulatan warna 
biru di tiap sudutnya. Bulatan biru itu dinamakan “node”. Dengan “Nodes Editor”, pilih Add 
Nodes, dan tambahkan ke garis horizontal paling atas dari Text Frame seperti gambar. 
Sekarang dengan Move Nodes, pindahkan nodes sedemikian rupa hingga menyerupai 
gambar. 

8. Buat sebuah Text Frame di bagian atas, dan isikan judul dokumen di situ. Saya menyunting 
lewat Properties Toolbox (F2), memakai fonta N-Gage ukuran 40. Ubah bentuknya dengan 
Nodes Editor sehingga pas dengan Text Frame sebelumnya. Klik “end Editing” untuk 



menerapkan perubahan terhadap Text Frame. 

9. Simpan dokumen ini. Kemudian Ekspor ke PDF. Jangan pedulikan pesan error yang 
muncul. Cawangi opsi 

• Generate Thumbnail, 
• Save Linked Text Frames as a PDF Article, dan
• Include Bookmarks. 

10. Selesai. 

Saya harap ini bermanfaat buat Anda. Mohon maaf jika tutorial ini terasa sulit karena saya baru 
belajar. Silakan memberi kritik kepada saya. :-) Bersambung ke bagian 2. 

___________________________

Nama: Ade Malsasa Akbar
Situs web: http://malsasa.tk 
Surel: teknoloid@gmail.com 
Segala puji hanya untuk Allah.
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