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Daftar Tool Box CorelDRAW 

No. Icon Fungsi 
1 

   Pick Tool (V) 
Memilih, memanipulasi dan 

mengontrol objek. 

2 
   Shape Tool (F10) 

 

Memanipulasi objek kurva 

� Shape Tool, untuk mengedit 
suatu outline/kurva. 

� Smudge Brush, untuk 
mengubah bagian garis outline 
pada objek dengan cara drag 
pada outline. 

� Roughen Brush, digunakan 
untuk mengubah bagian outline 
pada garis vektor dari objek 

� Tranform Tool, untuk memutar 
objek dengan bebas. 

3 

   Knife Tool 
Berguna untukmemotong suatu 

objek. 

TIPS  

Klik pada satu sisi lalu klik pada sisi 

lainnya. Hasil potongan dapat 

langsung terlihat. 

4 
   Eraser Tool (X) 

Untuk menghapus sisi objek. 

5 Zoom Tool (Z) 

Hand Tool (H) 

Memperbesar – memperkecil 

ukuran tampilan pandangan. 

Menggeser tampilan layar. 

6 Jika user ingin membuat 

bentuk sendiri maka bentuk 

objek tersebut berbentuk 

kurva (Curve) baik tertutup 

yang dapat diisi warna / fill 

maupun yang terbuka yang 

tidak dapat diisi warna. 

 

 

 

Lihat ilustrasi di halaman berikut… 

Tool-tool vital untuk membuat 

gambar dengan bentuk yang sesuai 

dengan keinginan user. 

� Freehand, untuk menggambar 

kurva bentuk bebas. 

� Bezier  , untuk menggambar 

kurva Bezier yang mempunyai 

handle untuk mengendalikan 

bentuk kurva. 

� Artistic Media, untuk 

menggambar kurva yang 

mempunyai bentuk artitstic. 

� Pen, sama seperti Bezier Tool 

namun lebih fleksibel. 

� Polyline,  sama seperti Bezier

Tool dan Pen Tool. 

� 3 Point Curve, membuat kurva 

terbuka lengkung yang presisi. 
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� Connector, untuk membuat 

konektor antar objek. 

� Dimension, membuat 

keterangan dimensi objek. 

Fungsi Connector dan Dimension 

tidak dijelaskan melalui ilustratsi di 

samping. 

PENTING! 

Tool yang sering digunakan untuk 

membuat sebuah bentuk objek baik 

itu berupa kurva terbuka/tertutup 

adalah Freehand, Bezier dan Pen. 

7 Smart Fill 

Smart Drawing 

(Shift+F5) 

� Smart Fill berfungsi untuk 

memberi warna fill secara 

mudah dan cepat. 

� Smart Drawing berfungsi untuk 

membuat gambar secara cepat. 

Kedua tool di atas jarang dipakai, 

hanya untuk kepentingan tertentu 

saja. 

 

8  Rectangle (F6) 

3 Point Rectangle 

� Rectangle,  untuk membuat 

gambar kotak. 

� 3 Point Rectangle, untuk 

membuat gambar kotak yang 

berawal dari satu sisi. 

TIPS 

Untuk membuat bentuk sama sisi 

yang presisi, tekan Ctrl. Untuk 

membuat dari titik tengah tekan 

Ctrl+Shift. 
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9 Ellipse (F7) 

3 Point Ellipse 

� Ellipse, untuk membuat 

lingkaran. 

� 3 Point Ellipse , untuk membuat 

lingkaran yang berawal dari satu 

sisi. 

TIPS 

Untuk membuat bentuk sama sisi 

yang presisi, tekan Ctrl. Untuk 

membuat dari titik tengah tekan 

Ctrl+Shift. 

 

10 Polygon (Y) 

Star 

Complex Star 

Graph Paper (D) 

Spiral (A) 

 

� Polygon, untuk membuat 

gambar segi banyak. 

� Star, untuk membuat bintang. 

� Complex Star, untuk membuat 

bintang dengan sisi menyilang. 

� Graph Paper, untuk membuat 

kotak yang terbagi dari beberapa 

grid. 

� Spiral, untuk membuat spiral. 

TIPS 

Untuk membuat bentuk sama sisi 

yang presisi, tekan Ctrl. Untuk 

membuat dari titik tengah tekan 

Ctrl+Shift. 

11  

Tool-tool yang berguna untuk 

membuat objek-objek 

primitif pada umumnya atau 

objek dasar. 

Tool-tool yang sangat mudah 

digunakan, silahkan dicoba sendiri. 

Di dalam masing-masing tool ini 

masih terdapat bermacam-macam 

shape/bentuk dasar yang siap 

pakai. 

12 

Text 

Tool 

(F8)  

Text Tool berfungsi untuk 

mengetikkan suatu teks atau 

paragraph. 

TIPS 

Untuk membuat text frame / 

paragraf, tekan Text Tool (F8) lalu di 

drag area yang dibutuhkan untuk 

menampung teks, sama seperti 

membuat gambar kotak/rectangle. 

Lihat ilustrasi di samping. 
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13 
   Table tool 

Berfungsi untuk membuat tabel 

yang dapat diisi teks/data seperti 

program aplikasi pengolah angka 

(spreadsheet). 

14 Interactive Efect Tool, user 

dapat melihat & mendapatkan 

efek yang diinginkan secara 

cepat dengan cara mengatur 

settingnya secara real time. 

� Interactive Blend Tool, 

berfungsi untuk membuat 

peralihan dari satu bentuk objek 

ke bentuk objek yang lain. 

Bentuk kedua objek akan 

bercampur manjadi satu. 

� Interactive Contour Tool, 

berfungsi untuk 

memperbesar/memperkecil 

ukuran suatu  objek. 

� Interactive Distrot Tool, sangat 

bermanfaat untuk ‘merusak’ 

bentuk suatu objek sehingga 

menghasilkan bentuk objek lain 

yang berbeda. 

� Interactive Drop Shadow Tool, 

untuk menambahkan efek 

bayangan di bawah satu objek. 

� Envelope Tool, untuk 

membentuk suatu objek seolah-

olah objek tersebut terbungkus 

oleh suatu bentuk. 

� Extrude Tool, untuk memberi 

efek 3 dimensi dari objek 2 

dimensi. 

� Transparency Tool, memberikan 

efek transparan pada suatu 

objek. 

 

15 

 

� Eyedropper Tool,  untuk 

mengambil warna dari suatu 

objek. 

� Paintbucket Tool, mengisi 

warna ke suatu objek. 
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16 Segala atribut yang 

berkaitan dengan 

outline suatu kurva atau 

shape diatur lewat menu 

ini. 

 

� Outline Pen akan menampilkan 

kotak dialog Outline Pen seperti 

gambar di samping bawah. 

� Outline Color akan 

menampilkan kotak dialog Color.

INFO 

Sebuah outline dapat memiliki 

ketebalan setebal rambut (Hairline), 

½ point, 1 point, 2 point dan 

seterusnya atau juga tidak memiliki 

ketebalan alias tanpa outline. 
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17 Tool-tool vital lagi di 

CorelDRAW untuk 

colouring (pewarnaan dan 

beberapa efek) pada 

objek yang berupa kurva 

tertutup. 

 

 

 

 

 

� Uniform Fill, untuk mengisi 

warna fill / blok warna pada 

suatu kurva tertutup. 

� Fountain Fill, untuk mengisi fill  

warna gradasi. 

� Pattern Fill, utnuk memberikan 

patter atau pola. 

� Texture Fill, untuk mengisi 

tekstur pada suatu objek. 

� PostScript Fill, untuk 

memberikan efek postscript. 

� None, menghilangkan fill pada 

suatu objek. 

PENTING: 

Selalu gunakan warna CMYK  jika 

hasil gambar akan dicetak atau 

dikirim ke percetakan. 

Penggunaan mode warna RGB 

hanya untuk menampilkan gambar 

di display monitor saja. 

18 Interactive Fill (G) 

Mesh Fill (M) 

 

� Interactive Fill, salah satu 

kelebihan CorelDRAW adalah  

ada banyak cara untuk mengisi 

warna pada suatu objek kurva 

tertutup. Dengan tool ini 

pengisian warna tidak harus 

dengan cara seperti di atas 

karena bersifat interaktif artinya 
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user dapat langsung 

mengendalikan proses 

pewarnaan & melihat hasilnya. 

� Mesh Fill, berguna untuk 

memberi gradasi pada area 

tertentu pada suatu objek.  

INFO 

Tool Mesh Fill bermanfaat juga 

untuk pembuatan gambar 

berkualitas foto (Photorealistic). 

Property Bar CorelDRAW 

Seperti telah disebutkan di atas, masing-masing tool pada CorelDRAW mempunyai properti atau atribut 

tersendiri yang bermanfaat untuk pengaturan lebih lanjut oleh user. Atribut / property tersebut berada 

di Property Bar yang letak defaultnya ada di atas. 

Analogi sebuah Property Bar adalah jika kita ingin menerbangkan pesawat maka yang akan 

kita hadapi adalah kokpit pesawat beserta instrumen-instrumennya. Begitu juga jika kita ingin 

mengemudikan mobil maka yang akan kita hadapi adalah dashboard mobil beserta 

kemudinya.  

Berikut ini beberapa Property Bar berdasarkan tool yang dipakai dan sangat bermanfaat untuk 

pemakaian sehari-hari : 

Property Bar Pick Tool  

Berguna untuk merubah atribut halaman kerja, mulai dari ukuran halaman, orientasi, unit dan lain-lain. 

Property Bar Shape Tool  

Biasa dipakai jika kita mengedit sebuah kurva, garis, outline atau sebuah shape/bentuk.  

Property Bar Free Transform Tool  

 
Sangat bermanfaat untuk mentransform (merubah orientasi objek) secara cepat, mulai dari menggeser, 

memutar, merefleksi, memperbesar/kecil, memiringkan sebuah objek. 

Untuk proses transformasi suatu objek secara cepat disarankan menggunakan property bar Free 

Transform Tool ini. 
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Property Bar Zoom & Hand Tool    

 
Bermanfaat untuk memperbesar / memperkecil pandangan area kerja atau objek yang terseleksi. 

Property Bar Artitstic Media Tool  

 
Berguna untuk mengatur settingan ketebalan, kelembutan dan gaya dari media lukis kita seperti kuas, 

alat semprot (spray), kaligrafi dan airbrush (Pressure). 

Property Bar Rectangle Tool  

 
Salah satu keunggulan CorelDRAW adalah pembuatan 

Round Corner dengan radius berbeda tiap sudutnya. Di 

property bar Rectangle ini hal itu dapat dengan mudah 

dilakukan.  

Property Bar Ellipse Tool  

 
Ini juga merupakan salah satu keunggulan CorelDRAW dalam pembuatan objek lingkaran dengan gaya 

berbeda dengan mudah seperti lingkaran utuh, berbentuk pie dan juga lingkaran putus. 

 

Property Bar Polygon, Star, Complex Star, Graph Paper & Spiral Tool           

          
 

 
Property bar yang mengatur semua settingan untuk objek berbentuk polygon, star, complex star, graph 

paper & spiral. 

Property Bar Basic Shapes  

  Cara termudah menggambar suatu bentuk sederhana di CorelDRAW 

adalah dengan menggunakan Basic Shape. Model-model shape dapat 

diakses lewat property bar-nya. Lihat gambar di samping. 

Untuk Arrow Shape, Flowchart Shape, Banner Shape & Callout Shape 

dapat dilakukan dengan cara yang sama. 

Property Bar Text Tool   

 
Property bar yang mengatur atribut-atribut teks  seperti jenis, style dan ukuran font atau juga perataan 

paragraf. 
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Latihan 1 

Membuat Objek-Objek Sederhana 

1. Buatlah objek-objek seperti di bawah ini menggunakan fasilitas Basic Shapes. 

 
2. Buatlah beberapa garis sederhana dengan ketebalan dan style  garis yang berbeda 

menggunakan Freehand, Bezier dan Pen Tool. 

 

3. Buatlah objek Rectangle, Elipse, Star, Complex Star, Polygon dan Spiral tanpa & menggunakan 

kombinasi tombol Ctrl dan Ctrl+Shift. 

4. Berilah warna objek-objek pada soal no. 3 dengan Uniform Fill (warna solid/blok) dan Fountain 

Fill  (gradasi). 


