
Inkscape – Tutorial Mendesain Logo Bulat Metalik
Nama: Ade Malsasa Akbar
Situs web: http://malsasa.tk 
Surel: teknoloid@gmail.com 
Segala puji hanya untuk Allah.

Saya sudah lama tertarik dengan logo Lucky Strike yang baru. Kesannya simpel tetapi indah. Saya 
baru saja mendapatkan bungkusnya dan mencoba meniru logonya dengan Inskcape. Ternyata sangat 
mudah. Tutorial ini terinspirasi dari bungkus rokok Lucky Strike dengan logo warna biru. Oh iya, 
saya kerjakan ini di Inkscape versi 0.48 dan Ubuntu 10.10. Tentu saja ini bukan artikel promosi. :-)

Yang akan digunakan:
• Rectangle (tombol R)
• Gradasi (G)
• Gandakan (Ctrl+D)
• Teks (T)
• Seleksi (S)
• Palet warna

NB: kita akan banyak menduplikasi lingkaran untuk menguatkan warna gradasinya karena warna 
aslinya yang transparan. Soalnya kalau cuma satu lingkaran (tidak ditumpuk), nanti warnanya 
kabur. :-)

Cara membuat
1. Buka Inkscape.
2. Buat lingkaran sempurna. Ya, dengan Rectangle bukannya Elipse. R, drag sambil menekan 

Ctrl dan Shift di kanvas, seret bulatan putih kecil ke bawah sampai kotak berubah jadi 
lingkaran. Besarkan ukuran lingkaran ini secukupnya. 

3. S, pilih lingkaran itu. Beri warna abu-abu paling gelap (Grey 50%).
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4. Ctrl+D (gandakan) lingkaran itu. Sebuah lingkaran yang sama menumpuk lingkaran 
sebelumnya. Tumpukan ini disebut lingkaran pertama. 

5. G, seret dari pojok kiri bawah lingkaran sampai kanan atas. Klik dua kali pada garis biru 
agar muncul wajik putih kecil (node). Klik node itu (langsung berwarna biru) dan pilih 
warna putih di palet. Ini menghasilkan lingkaran bergradasi. Pindah-pindahkan node itu agar 
sesuai gradasi Lucky Strike. :-) Lihat gambar berikut biar jelas. Yap, Anda harus melakukan 
ini dalam kondisi lingkaran masih terpilih (ada panah-panahnya). 

6. S, pilih lingkaran. Gandakan. Sambil menekan Ctrl dan Shift, seret panah kanan bawah ke 
dalam agar lingkaran menyusut. Beri warna abu-abu lebih muda. Gandakan. Tumpukan ini 
disebut lingkaran kedua. Kecilkan secukupnya seperti gambar berikut. 

7. G, lakukan seperti langkah 5. Ini menjadikan lingkaran kedua bergradasi juga. 

8. Gandakan lingkaran kedua. Susutkan (Ctrl+Shift+Drag panah). Gandakan lagi. Beri warna 
putih. Ini lingkaran ketiga. 



9. Gandakan lingkaran ketiga. Beri warna abu-abu lebih terang. Susutkan secukupnya. 
Gandakan lagi. Beri gradasi seperti langkah 5. Ini lingkaran keempat.

10. Gandakan lingkaran keempat. Susutkan secukupnya. Beri warna biru tua. Gandakan lagi. Ini 
lingkaran kelima. 

11. G, seret dari kiri bawah ke kanan atas. Pilih node ujung kanan atas, beri warna biru muda. 
Tarik-ulurlah gradasi ini sampai ketemu perpaduan paling pas. 



12. T, tulis LUKI (bold) dengan fonta Vemana2000 di lingkaran kelima. Jika tidak ada, gunakan 
fonta lain semisal Impact. 

13. T, tulis SABAR (bold juga) dengan fonta sama di bawah LUKI. Beri jarak sedikit. Jangan 
menulis keduanya dalam satu bingkai/satu enter. Memang harus dibuat terpisah. 

14. Aturlah jarak antarkarakter untuk LUKI dan SABAR agar tidak terlalu renggang dan tidak 
terlalu mepet. Saya memakai nilai -8. 

15. S, ubah-ubah ukuran LUKI dan SABAR agar cukup rapi (sejajar). Jangan sampai terlalu 
panjang atau pendek. Beri warna putih. 



16. Selesai. 

Anda bisa mengkreasikannya dengan warna lain. 

Sekian tutorial saya. Maafkanlah saya jika ini tidak sesuai keinginan Anda. Selamat berkarya!
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