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Pendahuluan  BAB 1 

1 PENDAHULUAN

1.1 MENGAPA INKSCAPE?
Inkscape  adalah  aplikasi  desain  grafis  berbasis  vektor
sebagaimana  layaknya  aplikasi  Corel  Draw  dan  Adobe
Illustrator  yang  sudah  sangat  terkenal  dan  telah  terlebih
dahulu digunakan oleh banyak desainer grafis. Lalu mengapa
Anda perlu menggunakan Inkscape? Apakah  sih keunggulan
yang  ditawarkan  inkscape  dibandingkan  dengan  aplikasi-
aplikasi tersebut? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk
dijawab. Jawaban dari persoalan ini tidak dimaksudkan untuk
menentukan  mana  yang  lebih  unggul  antara  satu  dengan
lainnya.   Ketiganya  sama-sama  mumpuni  dalam  membuat
produk-produk  grafis  yang  bagus  dan  professional.
Perbandingan  dari  Inkscape  dengan  Corel  Draw dan  Adobe
Illustrator,  adalah  seperti  Anda  membandingkan  antara
LibreOffice  dengan  Microsoft  Office  dan  Corel  Wordperfect.
Ketiganya  memiliki  fungsi  yang  sama  tetapi  berbeda
lisensinya. Yang pertama adalah aplikasi  Open Source (kode
sumber-nya terbuka) dengan lisensi GPL (GNU General Public
License),  yang  mengizinkan  siapa  saja  untuk
menggunakannya tanpa dipungut biaya satu rupiah pun. Yang
lainnya merupakan aplikasi  Closed Source (kode sumber-nya
tertutup)  dengan  lisensi  propietary (komersial)  yang
mewajibkan siapa saja untuk membayar (membeli)  aplikasi-
aplikasi ini jika ingin menggunakannya.

Inkscape secara native memiliki kemampuan mengolah dan
membuat  gambar  berformat  svg  (scalable  vector  graphic).
Format  svg  merupakan  format  gambar  vektor  yang  telah
menjadi standar dari  World Wide Web Consortium (W3C)
dan diharapkan bisa menjadi solusi terhadap problem grafik
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untuk  web.  Gambar  dengan  format  ini  ― sesuai  dengan
namanya  ― mampu  menampilkan  gambar  dalam  berbagai
ukuran tanpa khawatir mengalami degradasi kualitas. Ukuran
filenya  pun  relatif  cukup  kecil  sehingga  lebih  cepat  untuk
ditampilkan dalam halaman web. 

Inkscape secara automatis akan menambahkan web code
(XML  code)  pada  setiap  obyek  dan  segala  atribut  obyek
tersebut  yang  Anda  buat  dengan  aplikasi  Inkscape  ini.
Sehingga Anda bisa saja kemudian melakukan editing file svg
Anda  tersebut  menggunakan  berbagai  teks  editor,  atau
menggunakan  XML  editor  bawaan  inkscape  yang  dapat
diakses melalui Commands Bar. Jika kemudian Anda hendak
mempublikasikan file  svg yang Anda buat  dengan inkscape
melalui web, Anda bisa menambahkan metadata,  keterangan
dan lisensi  mengenai karya Anda tersebut dari  menu File >
Document Metadata.

Kemampuan inkscape untuk memproduksi grafik berformat
svg (beserta tag-tag XML-nya) ini mungkin tidak dimiliki oleh
aplikasi design grafis propietary yang Anda gunakan sekarang.
Kalo  pun  bisa,  biasanya  menggunakan  plug-in  tambahan
untuk bisa bekerja dengan format gambar svg, atau bahkan
hanya untuk membukanya tanpa bisa mengeditnya. Walaupun
begitu hal ini menunjukkan dukungan terhadap format svg ini
mulai diberikan secara cukup luas. Untuk urusan menampilkan
gambar web, saat ini  telah ada browser yang tanpa plug-in
tambahan  telah  memiliki  kemampuan  untuk  menampilkan
gambar dengan format svg, antara lain Mozilla Firefox, Google
Chrome dan Opera.
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Gambar 1.1. Mozilla Firefox mampu menampilkan 
gambar berformat svg

Secara  fungsional  Inkscape  menawarkan  kesetaraan
dengan  aplikasi-aplikasi  berbayar  tersebut.  Kemampuannya
dalam  membuat  gambar-gambar  berkualitas  tidak  kalah
dengan  aplikasi-aplikasi  propietary,  tetapi  dari  sisi  lisensi
inkscape  lebih  menguntungkan  siapa  saja  yang
menggunakannya, karena :
• semua  orang  boleh  mendapatkannya  tanpa  harus

mengeluarkan  biaya  yang mahal  (bebas  men-download,
meng-copy dari teman). Sementara untuk aplikasi-aplikasi
propietary  Anda  harus  mendapatkannya  dengan  cara
membeli dengan harga yang relatif cukup mahal.

• hati  merasa  nyaman  karena  meskipun  Anda
menggunakannya  tanpa  harus  membeli,  Anda  tidak
melanggar  hukum  baik  hukum  agama  maupun  hukum
negara,  karena memang lisensi-nya membolehkan siapa
saja menggunakannya (Lisensi GPL). Sementara aplikasi-
aplikasi propietary yang Anda gunakan tanpa membayar
lisensi-nya  (“versi”  crack atau  bajakan),  Anda  mungkin
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harus  sembunyi-sembunyi  menggunakannya
(Kenyataannya memang tidak banyak orang di sekitar kita
yang mampu dan mau membeli versi original-nya).

• bersifat lintas sistem operasi sehingga dapat digunakan di
berbagai  sistem  operasi  seperti  Windows,  Mac  OS  dan
berbagai varian distribusi Linux.

Inkscape  saat  ini  masih  terus  dikembangkan  oleh  para
developer dunia. Terdapat versi stabil dan versi development.
Versi  development,  berarti  versi  yang  masih  dalam  tahap
pengembangan,  dan  kemungkinan  besar  masih  terdapat
beberapa bug di dalamnya. Para pengguna yang ingin nyaman
bekerja dengan inkscape seharusnya memilih inkscape versi
stabil.  Versi  stabil  terbaru  yang  disediakan  di  situs  resmi
inkscape (http://inkscape.org) saat buku ini ditulis adalah versi
0.48.2. Tetapi jika Anda menginginkan versi yang lebih baru
lagi yakni 0.48.3.1 untuk mencoba fitur-fitur terbaru, sah-sah
saja.  Beberapa  distribusi  linux  terbaru  telah  ada  yang
mengusung  inkscape  versi  0.48.3.1  sebagai  versi  inkscape
default,  antara  lain distribusi  linux Ubuntu 12.04.  Walaupun
demikian,  jika  Anda  menggunakan  yang  bukan  versi  stabil-
nya,  kemungkinan  Anda  akan  menemukan  sedikit
ketidaknyamanan karena boleh jadi  terdapat  beberapa bug
yang  belum  ada  bug  fix-nya.  Tetapi  seiring  dengan
berjalannya waktu,  biasanya bug fix-nya akan segera dirilis
melalui versi yang lebih baru lagi.

4 Tri Sapto Adji

http://inkscape.org/


Mengapa Inkscape?  BAB 1 

Gambar 1.2. Inkscape versi stabil terbaru adalah versi 0.48.2

Usia  inkscape  memang  jauh  lebih  muda  (versi  0.48.x)
dibandingkan  dengan  Corel  Draw  (versi  X6)  dan  Adobe
Illustrator (versi CS6). Inkscape pertama kali dirilis tahun 2003
oleh Inkscape Team sebagai kelanjutan dari Project Sodipodi
(rilis  pertama  tahun  2000).  Sedangkan  Adobe  Illustrator
memulai rilis pertamanya tahun 1987, dan Corel Draw tahun
1989.  Dengan  usia  dan  versinya  yang  jauh  lebih  muda,
aplikasi  ini  memang memiliki  tool  dan fasilitas desain grafis
yang  masih  relatif  sederhana,  tetapi  tetap  memungkinkan
seorang desainer grafis menghasilkan karya-karya yang tidak
kalah  output-nya  dengan  aplikasi  propietary  yang  relatif
berharga  mahal.  Justru  kesederhanaannya  itu  membuat
aplikasi  ini  menjadi  lebih  mudah  digunakan,  bahkan  bagi
pemula sekalipun.  Kehandalan aplikasi  ini  dalam mendesain
obyek-obyek  cartoon dan  real-look ternyata  cukup  mudah
digunakan  dengan  hasil  yang  luar  biasa.  Efek-efek  gradasi,
blur  dan  opacity  yang  dimilikinya  memberikan  Anda
fleksibilitas dalam membuat obyek-obyek tersebut. 
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Pilihan memang di  tangan Anda,  jika Anda ingin  menjadi
seorang desainer gambar komputer basis vektor dan punya
cukup  uang,  silahkan  belilah  secara  legal  aplikasi-aplikasi
propietary  yang  original.  Tetapi,  inkscape  dapat  menjadi
tantangan  tersendiri  bagi  Anda.  Anda  akan  lebih  kaya
pengalaman karena aplikasi  ini  memiliki  banyak contoh dan
tutorial di dunia maya, baik tutorial teks dan gambar, maupun
video.  Dunia  Open Source adalah dunia  dimana Anda akan
menemukan banyak tempat untuk saling berbagi dan mencari
solusi.  Jika  Anda  ingin  menjadi  desainer  gambar  komputer
tetapi tidak punya cukup uang jutaan rupiah untuk membeli
aplikasi  propietary  original,  maka  inkscape  adalah  solusi
utama bagi Anda untuk bisa tetap belajar dan berkarya dalam
dunia desain grafis. 

1.2 MENGENAI BUKU INI
Buku  ini  memberikan  kepada  Anda  tutorial  dan  workshop
inkscape  yang  bervariasi  mulai  dari  teknik  dasar  shaping
hingga pembuatan gambar yang lebih kompleks dengan efek-
efek tertentu untuk memberikan kesan 3D-look dan real-look.
Di  dalam  langkah-langkah  tutorial  yang  diberikan,  Penulis
berupaya  memberikan  penjelasan  yang  memudahkan  bagi
para pemula sekalipun. Buku ini  berupaya sedetail  mungkin
dalam  memberikan  arahan  atau  petunjuk  setiap  langkah
dalam  proses  pembuatan  suatu  gambar.  Penulis  berupaya
menerapkan prinsip learning by doing, belajar melalui bekerja.
Artinya, sejalan dengan langkah-langkah pembuatan gambar
yang diberikan dalam tutorial, diberikan pula materi tentang
konsep  ataupun  cara  kerja  suatu  tool  dan  fasilitas-fasilitas
lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Bagi  para  pemula  sebaiknya  Anda  mengikuti  tutorial
pembuatan gambar-gambar sederhana terlebih dahulu, mulai
dari  tutorial  pertama  dan  seterusnya.  Pada  tutorial-tutorial
tersebut Anda akan diajak untuk memahami penggunaan dari
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tool-tool  dan  fasilitas-fasilitas  dasar  pada  inkscape.   Pada
tutorial-tutorial  akhir,  Penulis  mulai  mengurangi  detail
penjelasan  pada  langkah-langkah  yang  diberikan.  Jika  pada
tutorial-tutorial awal Penulis sering menggunakan kata buatlah
x caranya y, maka di tutorial-tutorial akhir kata caranya sudah
mulai  dikurangi.  Artinya Anda dianggap sudah menegetahui
cara-cara tersebut. 

Tidak hanya pengguna Linux yang dapat mengikuti tutorial
di  buku  ini,  tetapi  pengguna  Windows  pun  dapat
mengikutinya,  karena  memang  aplikasi  ini  bersifat  lintas
sistem operasi,  dapat dijalankan di sistem operasi  Windows,
Mac OS dan berbagai varian UNIX. Bahkan ada juga inkscape
versi  portabel  yang diinstall  di  flash-disk,  dapat Anda bawa
kemana-mana  dan  dapat  dijalankan  di  sistem  operasi
Windows.  Berbeda  dengan  Corel  Draw  yang  hanya  dapat
dijalankan di sistem operasi Windows, walaupun versi lamanya
pernah mendukung Mac OS (Corel Draw versi  11) dan UNIX
(Corel Draw versi 9). Sedangkan Adobe Illustrator lebih ramah
karena saat ini dapat berjalan di sistem operasi Windows dan
Mac OS. 

Bagi  para desainer grafis intermediate,  buku ini  tentunya
dapat menjadi bahan referensi dan dapat memperkaya teknik-
teknik  dalam menggambar  menggunakan  aplikasi  inkscape.
Semua  tutorial  disini  adalah  hasil  dari  eksplorasi  Penulis
sendiri  saat  bekerja  dengan  inkscape.  Beberapa  gambar
terinspirasi dari gambar-gambar yang dibuat dengan aplikasi
propietary,  kemudian  dicoba  untuk  membuatnya
menggunakan  inkscape.   Awalnya  hanya  sekedar  untuk
menguji kemampuan inkscape dan ingin mengetahui apakah
aplikasi  ini  mampu  disejajarkan  dengan  aplikasi  propietary
yang ada. Beberapa gambar lainnya terinspirasi dari  obyek-
obyek nyata di sekitar, yang kemudian obyek-obyek tersebut
menjadi  model  bagi  Penulis,  seperti  obyek  lilin  menyala,
cangkir, bungkus kopi, handphone dan obat nyamuk. Ada juga
gambar-gambar  yang  terinspirasi  dari  gambar-gambar  dan
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foto di sampul buku, kemudian Penulis mencoba mengikutinya
menggunakan  inkscape,  tentunya  dengan  membuat
perbedaan-perbedaan  dari  gambar  aslinya,  seperti  gambar
ikan  kartun  sederhana,  boneka  dan  mobil.  Selain  itu,  ada
beberapa  gambar  yang  sudah  ada  video  tutorialnya  di
internet,  tetapi  Penulis  membuatnya  dengan  teknik  yang
berbeda,  seperti  gambar  bunga  sederhana  dan  jaring  laba-
laba.

1.3 APA YANG PERLU ANDA LAKUKAN?
Inkscape awalnya lahir dalam sistem operasi linux. Inkscape
telah  menjadi  standard  de  facto bagi  para  designer  grafis
vektor di dunia pinguin ini. Sayangnya, masih banyak orang
yang  “alergi”  saat  mendengar  kata  linux.  Sebagian  masih
membayangkan  bahwa linux itu  susah.  Begitu  juga  dengan
aplikasi-aplikasi  yang berjalan di  dalamnya.  Terbayang soal
scripting,  command line,  text editor dan hal-hal yang rumit.
Apakah  benar  demikian?  Jawabannya  bisa  ya,  bisa  tidak.
Tidak, karena saat ini linux adalah sistem operasi yang ramah,
GUI based, klak klik mouse, and everything works. Ya, karena
linux  juga  memiliki  cara-cara  “tradisional”,  menggunakan
layar  hitam  terminal/konsol  dan  Anda  harus  mengetik
perintah-perintah  tertentu  (yang  perlu  Anda  hapalkan)  di
atasnya, baris  per  baris  (itulah sebabnya disebut  command
line). Anda  bisa  memilih,  mau  yang  susah  (command  line
based)  atau  mudah  (GUI  based).  Anda  tidak  perlu  menjadi
pengguna  linux  jika  hanya  ingin  mencoba  aplikasi-aplikasi
FOSS  (seperti  inkscape,  gimp,  blender,  scribus,  OpenOffice,
dan lainnya) yang berjalan di linux. Anda bisa mencoba versi
Windows-nya,  karena  sama  saja  fungsionalitas  dan
kemampuannya.

Apa saja yang Anda butuhkan agar bisa mengikuti tutorial
di  buku  ini?  Yang  Anda  butuhkan  hanyalah  kemauan  untuk
bisa.  Hilangkan  sugesti  yang  mengatakan  bahwa  aplikasi
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FOSS (Free and Open Source Software) dan linux itu susah.
Bila sebelumnya Anda belum pernah menggunakan inkscape,
motto berikut ini mungkin berguna bagi Anda : 

• There is a will, there is a way. Ada kemauan pasti ada
jalan. 

• Nothing's easy but nothing's impossible to do.  Tidak
ada yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil untuk
dikerjakan. 

• Don't be afraid to learn something new. Jangan takut
untuk belajar sesuatu yang baru. 

Selain  itu  diharapkan  apabila  sebelumnya  Anda  masih
menggunakan  aplikasi  berlisensi  propietary  hasil  crack
(bajakan), maka setelah membaca dan mempelajari buku ini
Anda akan berani mengambil keputusan untuk meninggalkan
perbuatan tak terpuji itu.  Tanpa menggunakan aplikasi yang
mahal  pun,  dengan  aplikasi  inkscape  ini  Anda  tetap  dapat
berkarya di dunia desain grafis. Dengan demikian berarti Anda
telah turut menghargai HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)
yang sampai  sekarang masih menjadi  masalah tanpa ujung
penyelesaian  di  negara  ini.  Padahal  negara  kita  sudah
memiliki perangkat Undang-Undang yang mengatur masalah
HaKI  ini,  antara  lain  adalah  UU  No.  19/2002.  Sayangnya
peraturan hanyalah sebuah tulisan yang tidak berarti  tanpa
penerapan di lapangan. 

Anda  dapat  turut  berpartisipasi  mengurangi  angka
pembajakan di negeri ini dengan memulainya dari diri Anda
sendiri. Sebagaimana sebuah motto dari tanah Papua :

“Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalo bukan kitorang
siapa lagi?”

Selamat Belajar!
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