
Mendesain Halaman Majalah Sederhana dengan Scribus 2

Ini artikel lanjutan dari mendesain dengan Scribus sebelumnya. Ini juga artikel 
lawas.  :-D Artikel ini adalah tutorial desain halaman majalah sederhana dengan 
Scribus. Maafkanlah saya jika hasilnya nanti kurang memuaskan. Kita mulai saja. ;-)

1. Buka dokumen yang Anda pelajari kemarin. Jika belum, rujuk ke tutorial Scribus 
sebelumnya.  

2. Buka Layer Toolbox (F6).

3. Buat sebuah layer baru (+), dan pindahkan ke bawah dengan tanda panah bawah. Ganti 
namanya dengan Gambar. 

4. Dengan Image Frame, tambahkan gambar di layer “Gambar”. Saya menambahkan gambar 
Fog of Fire yang pernah dipakai di Reactor. Anda dapat membuat yang begini dengan 
mudah di GIMP. Perbesar ukuran frame hingga menutupi seluruh kertas. 



5. Buka Properties Toolbox (F2) > Image. Cawang opsi Scale to frame size, hilangkan cawang 
pada Proportional. Mengapa? Karena biasanya gambar yang kita punya tidak sebesar 
kertasnya (misal resolusinya hanya 1024x768), maka perlu penyesuaian. 

6. Kembali ke layer sebelumnya (Background). Ganti nama layer dengan “Satu”. Karena 
sebelumnya kita memasukkan gambar tabel di layer ini, mari pindahkan ke layer baru. 
Ctrl+X (Cut) Image Frame-nya. 

7. Buat layer baru, kali ini ganti namanya dengan “Dua”. Ctrl+V (Paste) Image Frame tadi ke 
sini.

8. Mari ubah sedikit Image Frame ini. Masuk ke Properties Toolbox, tab Shape. Ubah nilai 
Round Corners-nya menjadi 6. Kemudian  tab Line, ubah nilai Line Width-nya menjadi 4. 
Kemudian ubah warna garisnya di tab Colors, Red. Lihat hasilnya, tabel Anda akan dihias 
dengan border kotak merah yang imut-imut. :-D



9. Mari membuat hiasan lain. Buat layer baru, namai “Tiga”. Di layer ini buatlah sebuah Text 
Frame, isikan “Tabel Perbandingan Fitur Gratis dan Berbayar”. Ubah properties-nya 
dengan fonta apa pun. Ubah bentuk Text Frame, Round Corners = 4, Line Width = 4, Color 
Line = Red. 

10. Tambahkan sebuah garis dengan tool “Insert Line”. Letakkan miring seperti gambar di 
bawah.

11. Posisikan agar ujung bawah menyentuh garis Image Frame si tabel. Ubah properties-nya 
dengan Line Width = 4, Line Color = Red. Kemudian pindahkan Text Frame yang baru 
diedit tadi persis di atas garis itu. Miringkan dengan “Rotate Item” atau hotkey “R” 
sedemikian rupa seperti gambar tadi. 

12. Selesai, hasilnya akan seperti di bawah ini. 

Anda bisa menyimpannya atau langsung mengekspornya ke PDF. 
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