
[TUTORIAL INKSCAPE] Desain Kover Buku 2

Setelah tutorial desain kover buku pertama, saya menulis 
tutorial ini sebagai kelanjutannya. Sebenarnya ada satu 
kover di antara yang pertama dan yang ini. Namun 
karena saya kira tidak beda jauh antara yang pertama dan 
yang itu, saya lompati dan saya menulis tutorial ini. 

Tutorial ini masih bertajuk Meteofora dan saya harap bisa 
menyelesaikannya hingga kover yang terakhir. Oh iya, 
saya juga akan membuat tutorial yang sesedikit mungkin 
tapi mencakup seluruh bentuk kover, karena ada 
beberapa yang mirip. Saya berharap kegemaran baru saya 
mendesain kover ini menggantikan kegemaran saya dulu 
menggambar makhluk hidup. Semoga ini bermanfaat dan 
diridai Allah sebagai wujud pertaubatan saya [1] [2] [3]. 

Sebagai petunjuk, tutorial ini menjelaskan kover 
Meteofora nomor 4 dan 9. Mereka berdua sama saja 
sebenarnya. Mari mulai. 

Kamus Pintasan

Anda akan sering menggunakan pintasan berikut untuk mengerjakan desain seperti ini. Saya kasih 
ini di awal biar mudah pada pengerjaan nanti :)

1. Ctrl+S (menyimpan, sebuah keharusan)
2. Ctrl+G (melakukan grouping terhadap beberapa objek)
3. Ctrl+U (membatalkan grouping terhadap objek yang ter-group atau objek teks)
4. T (membikin teks)
5. S (memilih objek)
6. N (memilih node dari objek)
7. R (membikin persegi)
8. G (memberikan gradasi warna)
9. Ctrl+Shift+C (mengubah objek menjadi path). 
10. Ctrl+Skrol (memperbesar-memperkecil tampilan/zoom)
11. Shift+Skrol (menggulung layar ke kanan/kiri)

[1] “Setiap mushawwir (perupa) berada di dalam neraka, dan setiap rupaka yang dibuatnya diberi
nafas untuk menyiksa dirinya dalam neraka jahannam”. (HR. Bukhari dan Muslim)
[2] “Barangsiapa yang membuat rupaka di dunia, maka kelak (pada hari kiamat) ia akan dibebani
untuk meniupkan ruh kedalam rupaka yang dibuatnya, namun ia tidak bisa meniupkannya”. (HR. 
Bukhari dan Muslim)
[3] Dari Abu Al Hayyaj, ia berkata: sesungguhnya Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku : “Maukah 
kamu aku utus untuk suatu tugas mengutusku untuk tugas sebagaimana Rasulullah Shallallahu 
Alaihi Wasallam mengutusku untuk tugas tersebut? Yaitu : janganlah kamu biarkan ada sebuah 
rupaka tanpa kamu musnahkan, dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan yang menonjol 
kecuali kamu ratakan.” (HR. Muslim)



Langkah 1: Latar

Saya tidak sungkan mengulang lagi langkah pada tutorial sebelumnya. Buat persegi (R). Untuk 
dimensi kover, tidak ada batasan baku bagi saya. Jika Anda mau, samakan saja dengan desain saya: 
17x24 cm atau 603x854 piksel. Kalau susah, bikin saja persegi asal-asalan, terus sesuaikan 
ukurannya di toolbar atas dalam keadaan persegi masih terpilih. Mudah, bukan? :D Oya, jangan 
lupa beri warna hitam. Anda pun bisa menyalin (copy) kover sebelumnya ke dokumen baru jika 
tidak ingin membuat dari awal. 



Persegi panjang 17 x 24 cm

Langkah 2: Teks

Aktifkan Text Tool (T). Ketikkan meteofora dan buku 9: kumpulan puisi secara terpisah di tempat 
berbeda. Jangan lupa gunakan fonta Sawasdee. 



Langkah 2: Nama Penulis

Ini mudah. Kita buat lingkaran dulu lalu menuliskan nama. Buatlah lingkaran sempurna dari 
persegi. Caranya, aktifkan persegi (R), lalu tahan Ctrl+Shift sambil menyeret kursor. Ini 
menjadikannya persegi sama sisi. Tariklah bulatan di kanan atas objek ke bawah dan jadilah 
lingkaran sempurna. Beri ia warna merah. 

Dari persegi menuju lingkaran sempurna

Pindahkan lingkaran ini ke bagian kanan bawah. Gandakan (Ctrl+D) sehingga ada 3. Di bawahnya, 
tuliskan nama penulis. Silakan Anda bubuhkan nama Anda. 

Langkah : Logo Penerbit GONDRET

Caranya masih sama dengan yang sebelumnya. Buatlah sebuah persegi (R) simetris. Membuatnya 
sambil menekan Ctrl+Shift. Jadikan lingkaran sempurna dengan menyeret bulatan kecil di pojok 
kanan atas ke bawah. Dengan lingkaran masih terpilih, gandakan (Ctrl+D). Kecilkan simetris 
dengan Ctrl+Shift+seret pada panahnya. Mengecilkannya jangan terlalu, sisakan ruang sedikit 
karena dua bentuk ini akan kita ubah jadi cincin. Pilih keduanya, lalu jadikan path (Ctrl+Alt+C). 
Lalu potonglah agar jadi cincin dengan menu Path >> Difference atau Ctrl+-. Langkah ini sejatinya 
melubangi objek terbawah dengan bentuk objek atasnya. Anda boleh mengambil lingkaran yang 
barusan dibuat daripada mengulangi langkah ini. 



Dengan teks (T), ketik G dengan fonta Sawasdee. Sesuaikan ukuran G ini agar sedikit lebih kecil
dari cincin. Miringkan sedikit G-nya biar mirip kover saya. Simpan dulu ini. Sekarang kita buat
persegi bulatnya.

Proses membuat logo Gondret

Persegi bulat di pojok kanan atas

Logo GONDRET selesai



Hasil akhir
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