
Www.suarmuhibbuddin.wordpress.com                                    Panduan OpenOffice Draw

OpenOffice.org  Draw  merupakan  program  OpenOffice.org 
untuk  menggambar  vector.  Fungsi  dan  toolbarnya  hampir 
sama  dengan  OpenOffice.org  lainnya,  hanya  terlihat 
perbedaan  sedikit  pada  format  lembaran  kerjanya  yang 
menggunakan lembaran kerja kertas gambar.
OpenOffice.org  Draw  tak  lepas  dari  menggunakan  toolbar, 
sebab  kebanyakan  peralatan  menggambar  terpampang 
pada toolbar. Berikut ini lembaran kerja OpenOffice.org Draw 

Seperti pada yang lainnya, satu ikon toolbar menyembunyikan 
banyak  ikon,  yang  akan  muncul  apabila  kita  menekan 
dengan panah mouse  satu  ikon tersebut,  dan menahannya 
beberapa saat.

Di bawah ini toolbar dalam OpenOffice Draw:
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Select, untuk memilih Obyek gambar
Zoom, untuk mengubah perbesaran dan perkecilan tayangan 
gambar di layar
Text, untuk menulis text
Rectangles, untuk membuat gambar persegi panjang
Ellipses, membuat gambar lingkaran 
3 D, untuk membuat gambar berbentuk 3 dimensi
Curves, untuk membuat gambar garis bebas
Lines  and  Arrows,  untuk  menggambar  garis  lurus  biasa  dan 
berpanah
Connectors, untuk membuat garis konektor (garis yang saling 
berhubungan satu sama lain)
Effect/Rotate,  untuk  memberi  efek  putaran   di  Obyek  yang 
berupa bidang
Alignment, untuk mengatur posisi perataan letak suatu Obyek 
gambar terhadap Obyek gambar lainnya
Arrange,  untuk  mengatur  letak  di  depan  atau  di  belakang 
suatu gambar dengan Obyek yang lain
Insert, untuk  memasukkan  image  gambar  lain  ke  dalam 
lembaran kerja OpenOffice.org Draw. Image tersebut dapat 
berupa gambar diagram, formula, slide, grafik dan lainnya
3D controller atau 3D Effects, untuk memberikan efek di Obyek 
3 dimensi.

Dengan  berbagai  kombinasi  dan  variasi  pengolahan 
penggambaran,  gambar/grafik  yang  dapat  digambar 
dengan  program  ini  termasuk  adalah  layout  iklan,  gambar 
ilustrasi  cerita,  logo,  gambar   untuk  halaman  web,  denah, 
miniatur  bangunan,  peta, dan banyak desain grafis lainnya. 
Lebih-lebih  jika  komputer  dihubungkan  dengan  sebuah 
Scanner, akan semakin memudahkan kerja dan menghasilkan 
image yang interaktif.

MENGGAMBAR PERSEGI PANJANG

LPK Laily Tersono Batang 

http://Www.suarmuhibbuddin.wordpress.com/


Www.suarmuhibbuddin.wordpress.com                                    Panduan OpenOffice Draw

Beberapa peralatan/menu lainnya dalam Rectangles adalah :
Square,  Rectangle  Rounded,  Rounded Square,  yang masing 
terdiri dari Filled (ruang dalam berisi) dan Unfilled (ruang dalam 
kosong).
Tata urut:
1. Pada menu toolbar  di  sisi  sebelah kiri  lembaran kerja, pilih 

Rectangles (bersimbol ikon persegi panjang)
2. Untuk  menggunakan  format  persegi  panjang  lainnya,  klik 

ikon Rectangles dan tahan beberapa saat.
3. Setelah muncul, arahkan panah mouse ke ikon toolbar yang 

dimaksud
4. Lepaskan tekanan terhadap ikon tersebut
5. Setelah panah mouse berubah menjadi  tanda plus,  fungsi 

Rectangles  berarti  sudah  aktif,  arahkan  panah  mouse 
tersebut ke lembaran kerja 

6. Klik di suatu tempat sesuai keinginan dalam lembaran kerja, 
tahan dan sambil  menggerakkan/memindahkan penanda 
mouse  ke  tempat  lainnya,  saksikan  apa  yang  tertayang 
pada lembaran kerja

7. Lepaskan setelah terbentuk gambar persegi  panjang yang 
diinginkan.

MENGGAMBAR LINGKARAN
Beberapa peralatan menu lainnya dalam Ellipses adalah:
Circle,  Ellipse Pie, Circle Pie, Ellipse Segment,  Circle Segment, 
yang masing-masing terdiri dari Fiiled (ruang dalam berisi) dan 
Unfilled (ruang dalam kosong), Arc dan Cyrcle Arc
Tata urut:
1. Pada menu toolbar  di  sisi  sebelah kiri  lembaran kerja, pilih 

Ellipses (bersimbol ikon lingkaran)
2. Untuk  menggunakan  format  lingkaran  lainnya,  klik  ikon 

Ellipses dan tahan beberapa saat.
3. Setelah muncul, arahkan panah mouse ke ikon toolbar yang 

dimaksud
4. Lepaskan tekanan terhadap ikon tersebut
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5. Setelah panah mouse berubah menjadi  tanda plus,  fungsi 
Ellipses berarti sudah aktif, arahkan panah mouse tersebut ke 
lembaran kerja 

6. Klik di suatu tempat sesuai keinginan dalam lembaran kerja, 
tahan dan sambil  menggerakkan/memindahkan penanda 
mouse  ke  tempat  lainnya,  saksikan  apa  yang  tertayang 
pada lembaran kerja

7. Lepaskan  setelah  terbentuk  gambar  lingkaran  yang 
diinginkan.

MENGGAMBAR GARIS BEBAS/CURVES
Beberapa peralatan menu lainnya dalam Curves adalah:
Curve,  Polygon,  Polygon  (450),  Freeform  Line, yang  masing 
terdiri dari Filled (ruang dalam berisi) dan Unfilled (ruang dalam 
kosong).
Tata urut:
1. Klik fungsi Curves di sebelah kiri lembaran kerja,
2. Tahan  tekanan  kursor  beberapa  saat  untuk  menampilkan 

beberapa pilihan Curves lainnya
3. Lepaskan  kursor,  maka  panah  mouse  berganti  menjadi 

tanda plus
4. Arahkan tanda itu ke tengah lembaran kerja untuk memulai 

menggambar garis bebas
5. Perhatikan apa yang tertayang pada lembaran kerja 
6. Setelah  sesuai  dengan  format  gambar  yang  diinginkan, 

lepaskan kursor

MENGGAMBAR 3 DIMENSI
Beberapa peralatan/fungsi menu 3 Objects adalah :
Cube,  Sphere,  Cone,  Cylinder,  Pyramid,  Torus,  Shell,  Half  
Sphere
Tata urut:
1. Pada menu toolbar di sisi sebelah kiri lembaran kerja, pilih 3D 

Effects (bersimbol ikon 3 dimensi)
2. Untuk menggunakan format 3 dimensi  lainnya, klik  ikon  3D 
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Effects dan tahan beberapa saat.
3. Setelah muncul, arahkan panah mouse ke ikon toolbar yang 

dimaksud
4. Lepaskan tekanan terhadap ikon tersebut
5. Setelah panah mouse berubah menjadi  tanda plus,  fungsi 

3D Effects berarti sudah aktif, arahkan panah mouse tersebut 
ke lembaran kerja 

6. Klik di suatu tempat sesuai keinginan dalam lembaran kerja, 
tahan dan sambil  menggerakkan/memindahkan penanda 
mouse  ke  tempat  lainnya,  saksikan  apa  yang  tertayang 
pada lembaran kerja

7. Lepaskan setelah terbentuk gambar yang diinginkan.

MENGGAMBAR GARIS LURUS DAN BERPANAH
Beberapa fungsi menu lainnya beserta ikon ini adalah:
Line Ends with Arrow, Line Ends with Arrow/Circle, Line Ends with  
Arrow/Square,  Line  (450),  Line  Starts  with  Arrow,  Line  with  
Circle/Arrow, Line with Square/Arrow, Dimension line, Line with  
Arrows.
Tata urut:
1. Pada menu toolbar  di  sisi  sebelah kiri  lembaran kerja, pilih 

Lines
2. Untuk menggunakan format Lineslainnya, klik ikon  Lines dan 

tahan beberapa saat.
3. Setelah muncul, arahkan panah mouse ke ikon toolbar yang 

dimaksud
4. Lepaskan tekanan terhadap ikon tersebut
5. Setelah panah mouse berubah menjadi  tanda plus,  fungsi 

Lines berarti sudah aktif, arahkan panah mouse tersebut ke 
lembaran kerja 

6. Klik di suatu tempat sesuai keinginan dalam lembaran kerja, 
tahan dan sambil  menggerakkan/memindahkan penanda 
mouse  ke  tempat  lainnya,  saksikan  apa  yang  tertayang 
pada lembaran kerja

8. Lepaskan setelah terbentuk garis yang diinginkan.
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MENGGAMBAR ALUR KERJA KONEKTOR
Tahapan kerja atau alur suatu skema memerlukan garis yang 
saling berhubungan satu ujung dengan ujung lainnya.
Tata urut:
1. Klik  fungsi  Connectors pada  toolbar  drawing  sebelah  kiri 

lembaran kerja
2. Setelah  panah  mouse  menjadi  tanda  plus,  arahkan  ke 

tengah lembaran kerja,
3. Buatlah garis sesuai yang diinginkan

MENUTUP GARIS BIDANG YANG PUTUS
Garis  yang  terputus  pada  kedua  ujungnya,  sehingga  dua 
ujung pada satu garis tidak bertemu dapat ditutup, sehingga 
memungkinkannya  untuk  diedit  menjadi  ruang  yang  berisi 
(filled) warna atau textur lainnya. Perlu diingat, bahwa obyek 
yang  dapat  ditutup  adalah  hanya  obyek  garis  yang 
mempunyai dua ujung yang tidak menyatu atau garis bidang, 
bukan Obyek yang lebih dari satu garis.
Tata urut:
1. Klik garis yang terputus antara dua ujung
2. Klik kanan mouse, pada menu pilih Closed Object 

PEMAKAIAN EDIT POINT

Mengedit sudut

Edit  Point digunakan  untuk  mengolah  dan  mengkonversi 
obyek. Untuk mengkonversi  obyek diperlukan kotak Edit Point 
yang  berisi  fasilitas-fasilitas  Edit  Point. Terdapat  3  komponen 
dalam Edit Point, yaitu 
Edit Point, Titik pada curva untuk pengaturan 
Control Point, pengontrol yang di-klik dengan panah mouse
Segment, garis obyek.
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Fasilitas/fungsi Edit Point yang sering digunakan adalah :
a. Move Point, untuk memindah Point
b. Insert Point, untuk memasukkan Point baru
c.Delete Point,untuk menghapus Point
d.Split Curve, membelah kurva, memecah 1 Point menjadi 2
e. Convert to curve, mengkonversi ke curva
f. Corner point, Point sudut
g. Smooth Transitions, 
h. Symmetric Transition, 
i. Close Bezier, untuk menutup 2 ujung point yang terbuka
j. Eliminate Bezier,

Menambah sudut
Tata urut: Pada kotak yang sudah tersedia Edit Point, klik ikon 
Insert  Point. Arahkan  panah  mouse  yang  sudah  bertukar 
menjadi tanda plus,  ke garis tujuan. Klik 1 kali.

Menghapus Point
Tata urut: Pada kotak yang sudah berisi Point, klik sebuah Point, 
lalu klik ikon Delete Point

Memutuskan Point
Tata urut: Klik Point bersangkutan, kemudian klik Split Curve 

Menyambung Point/sudut yang putus
Taat  urut:  Klik  range area 2 point  yang putus,  kemudian klik 
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Close Bezier

PENGOLAHAN TITIK BIDANG GAMBAR
Seperti  dalam  Pemakaian  Edit  Point  di  atas,  gambar  yang 
sudah terbentuk, dapat diatur sesuai  bentuk yang diinginkan 
dengan  memberi  “titik  point”  pada  gambar  tersebut,  yang 
menjadikan  gambar  tersebut  sebagai  garis  bertitik-titik  yang 
merupakan pecahan garis yang terpisah-pisah di antara titik-
titik yang ada.
Tata urut:
1. Pilih obyek yang hendak diedit
2. Klik kanan mouse
3. Pada menu pilih Edit Point
4. Setelah terlihat titik-titik point pada setiap garis, Klik tiap titik 

itu dengan panah mouse
5. Geserkan  panah  mouse  untuk  mengedit  gambar 

bersangkutan. 
6. Setelah gambar  dirasa sesuai  keinginan,  klik  kanan mouse 

dan pilih menu Edit Point untuk menonaktifkan perintah Edit 
Point.
Perlu diketahui, bahwa gambar yang dapat diedit dengan 
Edit Point hanyalah gambar berformat Curves. 

EDIT POINT PADA RECTANGLES DAN ELLIPSES
Untuk  Rectangles  dan  Ellipses,  penggunaan  Edit  Point  tidak 
dapat. Tetapi ada cara khusus supaya kedua format gambar 
tersebut dapat diedit dengan perintah Edit Point.
Tata urut:
1. Klik gambar bersangkutan, sampai ada tanda aktif di sisinya
2. Klik kanan mouse, pilih  Convert
3. Pilih  To Curves.  Maka Rectangles  dan Ellipses  dapat diatur 

gambarnya sesuai keinginan.

WARNA PADA OBYEK 
Tata urut:
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1. Tentukan obek terpilih
2. Klik menu Format pilih Area
3. Pada kotak dialog Area, tab Area, pilih kotak isian Fill, berisi:

None, menonaktifkan pewarnaan
Color, efek warna biasa
Gradient, warna gradiasi
Hatching, efek warna bergaris
Bitmap, warna image bitmap

4. Untuk mengatur secara detail dan lebih khusus, menambah 
dan memasukkan format pengaturan dari  lain file luar, klik 
tab-tab yang ada pada kotak dialog Area.
Tab Colors, warna dapat diatur
Tab Gradients, gradiasi
Tab Hatching, warna bergaris
Tab Bitmaps, efek image bitmap 

Beberapa fungsi tab lainnya
Tab  Shadow, untuk  membuat  efek  bayangan,  dan  boleh 
diatur dengan klik tab Shadow.
Tab  Transparency, untuk  membuat  efek  transparan,  agar 
Obyek  atau text  yang ada di  bawah atau dalam Obyek 
tersebut masih dapat dilihat.

Dalam  tab  Colors,  Hatching,  Gradients,  dan   Bitmaps 
terdapat kotak isian:
Add, untuk menambah daftar format pengaturan  di dalam 
kotak daftar di sebelahnya,  
Modify, untuk memodifikasi  format pengaturan yang sudah 
ada di kotak daftar
Delete, untuk menghapus isian dalam daftar
Ikon Browser (ikon map kuning terbuka),  untuk menambah 
daftar dari file luar
Ikon Save (ikon disket), untuk menyimpan daftar sebagai file

PENGATURAN MEMUTAR Obyek
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Letak Obyek di  depan atau belakang Obyek lainnya dalam 
lembaran kerja,
Tata urut:
1. Klik Obyek
2. Klik  kanan  mouse,  pilih  Arrange,  tentukan  salah  satu  dari 

pilihan:
Bring to Front, di kedudukan paling depan
Bring Forward, pindah ke depan satu lapis 
Send Backward, di paling belakang dari semua 
Send to Back, pindah mundur di belakang satu lapis
In front of Object, 
Behind Object,

MEMBALIKKAN SEMUA OBYEK  DEPAN KE/DARI BELAKANG
Obyek yang telah tersusun di depan dan belakangnya, dapat 
dibalikkan secara keseluruhan, berurutan dan bersamaan.
Tata urut:
1. Klik semua Obyek dalam satu kotak aktif 
2. Klik kanan mouse
3. Pilih Arrange
4. Klik Reverse

memutar Obyek, alignment antar banyak Obyek.

MEMUTAR Obyek
Tata urut:
1. Aktifkan Obyek
2. Klik  ikon  Rotate  (ikon  lingkaran  warna  biru)  di  sebelah  kiri 

toolbar
3. Gerakkan Obyek dengan meng-klik salah satu tanda merah 

di sekeliling Obyek sesuai keinginan.

MENGATUR ALIGNMENT/ PERATAAN TATA LETAK Obyek
Alingment  adalah  untuk  mengatur  perataan  letak  banyak 
Obyek
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Tata urut:
1. Klik area range semua Obyek dalam satu kotak aktif
2. Klik kanan mouse
3. Pilih Alignment

Lefted, sebelah kiri semua
Centered, sebelah kanan semua
Righted, sebelah kanan semua
Top, sebelah atas semua
Center, tengah-tengah semua
Bottom, sebelah bawah semua

FASILITAS PEMBALIKAN/FLIP
Untuk membalikkan Obyek.
Tata urut:
1. Klik Obyek atau beberapa Obyek
2. Klik kanan mouse, pilih Flip
3. Pilih  vertical  untuk  membalikkan  arah secara vertikal,  atas 

bawah
4. Pilih  Horizontal,  untuk  membalikkan arah secara horizontal, 

kanan kiri

EFEK 3 DIMENSI 
Gambar 2 dimensi dapat diubah menjadi gambar 3 dimensi.
Tata urut:
1. Klik Obyek 2 dimensi
2. Klik kanan mouse atau klik menu Modify, pilih alignment
3. Pilih Convert diikuti To 3D

MEMASUKKAN TEXT 
Tata urut:
1. Klik ikon text (ikon huruf T) di sebelah kiri toolbar
2. Tulis text sesuai keinginan
3. Text tersebut otomatis mempunyai bingkai, tetapi text tetap 

terpisah  dari  bingkai,  sehingga  perubahan  besar/kecil 
bingkai tidak merubah besar/kecil text.
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Ikon Text tersebut menyembunyikan beberapa fungsi lainnya, 
yang akan tampil  jika meng-klik ikon text tersebut dan tahan 
untuk beberapa saat. 
Beberapa fungsi tersembunyi dalam toolbar Text:
1. Fit Text to Frame

Membuat  text  yang  terbentuk  menuruti  bentuk 
frame/bingkai  yang membungkus text. Text  tersebut dapat 
dibesarkan/kecilkan  dengan  cara  membesarkan  dan 
mengecilkan bingkainya.

2. Callouts
Membuat  text  dalam  bingkai  yang  mempunyai  poros 
bingkai, sesuai yang terlihat. Bisa dibesarkan dan dikecilkan 
bingkainya, bukan textnya. Bingkai text dapat diputar tanpa 
memindah poros text. Poros bingkai berupa garis berpusat.

MENGATUR HURUF TEXT 
Tata urut:
1. Sorot text
2. Klik Format pilih Character, dan atur text  sesuai pengaturan 

yang tersedia, dan saksikan perubahan pada ruang preview 
dalam kotak dialog Character.

MERUBAH TEXT MENJADI Obyek GAMBAR 
Dengan  cara  ini,  maka  text  dapat  diatur  sesuai  dengan 
pengaturan terhadap gambar.
Tata urut:
1. Klik  bingkai  text  untuk  mengaktifkan  bingkai  text 

bersangkutan (perlu diketahui, bukan menyerot text dalam 
bingkai)

2. Klik Modify pilih Convert
3. Pilih To Curves

MENGEDIT TEXT YANG SUDAH TERTULIS
Untuk mengedit text dalam bingkai yang sudah tertulis. 
Tata urut:
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1. Klik bingkai text,
2. Klik ikon huruf text yaitu berhuruf T pada toolbar di sebelah 

kiri lembaran kerja.
3. Text siap diedit

MENYISIPKAN TEXT KE DALAM OBYEK GAMBAR
Tata urut:
1. Klik Obyek
2. Klik ikon text berhuruf T di toolbar sebelah kiri lembaran kerja 
3. Ketiklah text sesuai keinginan.
4. Text sudah menyatu dengan Obyek

Cara lainnya:
1. Klik ikon huruf T (text)
2. Letakkan panah mouse di tengah Obyek
3. Ketik text 

Cara  ini  tidak  menyatukan  text  dengan  Obyek,  berpisah 
dengan  Obyek,  sehingga  tidak  akan  berubah  apabila  ada 
perubahan pada Obyek bersangkutan.

MENGEDIT TEXT DALAM Obyek 
Tata urut:
1. Klik Obyek
2. Klik tanda ikon huruf T (text) di sebelah kiri lembaran kerja.

MEMBUAT TEXT 3 DIMENSI
Tata urut:
1. Klik bingkai text
2. Klik kanan mouse atau menu Modify
3. Klik Convert
4. Pilih To 3D

Berilah pewarnaan pada text tersebut, maka akan terlihat text 
menjadi mempesona.
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PENGOLAHAN TEXT 3 DIMENSI 
Pengolahan  berupa  warna,  efek  bayangan,  ukuran  dan 
banyak lagi.
Tata urut:
1. Klik Obyek text bersangkutan
2. Klik ikon 3D Controller di sisi kiri lembaran kerja.
3. Atau klik kanan mouse, pilih 3D Effects.

EDIT POINT UNTUK HURUF
Text yang dapat diedit dengan fasilitas Edit Point hanyalah text 
untuk satu huruf saja, bukan kata atau kalimat.
Tata urut:
1. Klik bingkai huruf text
2. Klik kanan mouse, pilih Convert lalu To Curves
3. Kemudian kembali pada text 
4. Klik kanan mouse, diikuti klik Edit Point
5. Maka  huruf  tersebut  sudah  menjadi  image  gambar  yang 

dapat diedit sesuka kita.

MENYISIPKAN GAMBAR DARI FILE LAIN 
Tata urut:
1. Klil menu Insert
2. Klik Graphics
3. Pilih direktori dan folder, lalu file graphics

Graphics  yang  dapat  diimport  dari  file  lainnya,  sesuai 
dengan daftar extention yang tertera dalam dropdown.

4. Klik Open untuk pengesahan

MEMASUKKAN LEMBARAN KERJA SPREADSHEET
Lembaran kerja  seperti  OpenOffice.org  Calc  dapat  diimport 
ke dalam lembaran kerja OpenOffice Draw.
Tata urut:
1. Klik menu Insert
2. Pilih Insert spreadsheet
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3. Isilah lembaran kerja spreadsheet tersebut sesuai keinginan
4. Ketika spreadsheet itu aktif dan kursor insert point berada di 

dalam  spreadsheet,  maka  menu-menu  yang  aktif  adalah 
menu untuk Spreadsheet/OpenOffice.org Calc.

5. Untuk  menutupnya,  klik  bagian  luar  dari  lembaran  kerja, 
yaitu bagian yang tidak dijangkau oleh spreadsheet.

6. Untuk  membukanya  lagi,  klik  Obyek  yang tadinya  terbuat 
dari spreadsheet tersebut.

MENGGUNAKAN FUNGSI FILTERS
Filters  merupakan  pengaturan  untuk  foto/image.  Dalam 
OpenOffice.org  Draw  fungsi  tersebut  secara  default  sudah 
ada  tetapi  tidak  aktif/tampil  tanpa  memasukkan  dan 
mengaktifkan foto/image yang dimasukkan dalam lembaran 
kerja  OpenOffice.org  Draw.  Fungsi  filters  hanya  akan 
muncul/tampil  ketika  ada  image/foto  yang  aktif  dalam 
lembaran kerja. Beberapa cara mengaktifkan sendiri.
Tata urut:
1. Aktifkan fungsi filters dengan cara;

a. Klik menu View diikuti Toolbars lalu Customize
b.  Pada  daftar  menu,  pilih  Modify,  klik  Modify  tersebut 
sampai keluar semua kandungan Modify
c. Klik  Filters,  diikuti  klik  Add yang berada di  tengah kotak 
dialog
d. Kemudian Klik Apply, diikuti OK untuk pengesahan. Maka 
akan muncul pada toolbar fungsi Filters.

2. Masukkan foto/image ke lembaran kerja
3. Aktifkan foto
4. Klik  menu  Filters  pada  ikon  Toolbars,  dan  pilih  beberapa 

fungsi filters untuk mengolah foto 
5.  Ada  beberapa  fungsi  Filters;  Invert,  Smooth,  Sharpen, 

Remove  noise,  Solarization,  Aging,  Posterize,  Pop  art, 
Charcoal Sketch, Relief, Mosaic

MENGATUR BRIGHTNESS, CONTRAST,GAMMA, TRANSPARENCY
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OpenOffice.org  Draw  juga  menyediakan  pengaturan  efek 
untuk  foto/image  yang  dimasukkan  dalam  lembaran  kerja 
OpenOffice.org  Draw,  berupa  Brightness,  kontras,  gamma, 
transparansi foto.
Tata urut:
1. Aktifkan foto
2. Pilih  pada  menu  toolbars  pengaturan  untuk  Brightness, 

kontras, gamma, dan transparansi.

PENGATURAN RESOLUSI WARNA UNTUK FOTO/IMAGE
Tata urut:
1. Masukkan foto/image
2. Klik tombol dropdown pada Image Toolbars
3. Pilih Grayscale, Watermark, Black/White atau default

PENGATURAN KERTAS CETAK
Tata urut:
1. Klik menu Format diikuti Page
2. Pada  Page  Setup,  tentukan  kertas,  margin,  dan  lain-lain 

pengaturan halaman kertas.
3. Klik OK untuk pengesahan

MENUTUP OPENOFFICE.ORG DRAW 
Tata urut:
1. Klik  menu  File,  jika  pilih  Close  adalah  untuk  menutup 

lembaran kerja bersangkutan saja. 
2. Jika  memilih  Exit,  untuk  menutup  program  aplikasi 

OpenOffice.org Draw.

MENGGUNAKAN EFEK HURUF FONTWORK
Variasi  huruf  dapat  diatur  sesuai  dengan  tipe  huruf  yang 
terdapat daftar.
Tata urut:
1. Sorot text bersangkutan
2. Klik menu Format
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3. Klik Fontwork, pilih jenis variasi
4. atau Klik kanan mouse. 
5. Untuk mengatur, pada kotak dialog Fontwork, pilihlah lebih 

dahulu jenis variasi format huruf sesuai keinginan. Efek setiap 
jenis  dapat  dilihat  secara  langsung  pada  lembaran  slide. 
Setelah  memilih  efek  itu,  maka  perintah  lain  dalam  kotak 
dialog dapat diaktifkan untuk merubah huruf.
Beberapa perintah berupa gambar ikon dalam kotak dialog;
Off, untuk mematikan/mengembalikan  efek ke semula
Rotate, Upright, Slant horizontal, Slant vertical, 
Selain di atas terdapat efek:
Contour,  menampilkan  garis  asal  yang  menjadi  garis 
pembantu pembentuk lengkungan pada text
Text Contour, menampilkan efek contour pada text
Shadow, efek bayangan pada text
Slant, membuat bayangan sesuai dengan sumbu X dan Y
Terdapat  color  dropdown  yaitu  untuk  menentukan  warna 
bayangan

MEMBUAT LOBANG OBYEK PADA OBJEK
Lobang pada obyek digunakan untuk misalnya membuat pola 
dan variasi desain grafis.
Tata urut:
1. Buatlah kotak berisi (filled)
2. Buatlah kotak atau obyek lainnya dan letakkan dalam kotak 

sebelumnya
3. Klik range area kedua obyek tadi 
4. Klik kanan modify diikuti Shapes dan pilih Subtract

Proses ini  menerangkan obyek yang di depannya melobangi 
obyek yang diatasnya.

MEMBUAT KOTAK BERLOBANG TEXT
Tata urut:
1. Buatlah kotak dengan Rectangles

LPK Laily Tersono Batang 

http://Www.suarmuhibbuddin.wordpress.com/


Www.suarmuhibbuddin.wordpress.com                                    Panduan OpenOffice Draw

2. Buatlah text dengan ikon huruf T di sisi kiri lembaran kerja.
3. Letakkan text tersebut di atas kotak tadi 
4. Klik range area kedua obyek tersebut
5. Klik kanan mouse, pilih Shapes dan pilih Subtract

MEMBONGKAH OBYEK
Perintah  ini  untuk  memotong  sebagian  dari  obyek  pada 
sisinya.  Perintah  in  juga  untuk  membuat  obyek  yang  tidak 
tersedia  dalam  toolbar,  dalam  arti  kita  memodifikasi  obyek 
dari toolbar tersedia  dan membuatnya menjadi sesuai obyek 
dengan keinginan kita. 
Tata urut:
1. Buatlah obyek kotak atau lingkaran
2. Buatlah  obyek  apapun  dari  toolbar  dan  letakkan  di  sisi 

obyek sebelumnya. Kombinasikan dan modifikasikan kedua 
obyek  agar  obyek  sebelumnya  menjadi  obyek  yang  kita 
inginkan.

3. Klik range area kedua obyek tersebut
4. Klik kanan mouse, tekan Shapes pilih Subtract

MEMBUAT DENAH DENGAN PERINTAH SHAPES-SUBTRACT
Membuat  denah  dengan  perintah  ini  adalah 
mengkombinasikan  beberapa  fungsi  penggambaran  dalam 
toolbar, dan dimodifikasi dengan fungsi Shapes-Subtract.
Tata urut:
1. Buatlah kotak besar berisi (filled)
2. Kemudian buatlah obyek  lain  yang jika  diletakkan di  atas 

obyek  sebelumnya  maka  obyek  sebelumnya  diperkirakan 
akan terbentuk obyek seperti yang kita inginkan.

3. Klik kedua obyek bersangkutan
4. Klik kanan mouse
5. Pilih Shapes
6. Klik Subtract

PERINTAH SHAPES-INTERSECT
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Perintah ini hampir sama dengan Shapes-Subtract, yaitu untuk 
membongkah obyek, hanya saja ianya untuk membuat kondisi 
di  mana  dua  obyek  yang  bersingungan  akan  tetap  ada 
dengan memotong/membongkah bagian obyek  yang tidak 
bersinggungan. Yang tetap ada adalah obyek yang berada 
di dalam kedua-keduanya.
Tata urut:
1. Buatlah obyek rectangles
2. Buatlah obyek kedua
3. Letakkan  dan aturlah  kedudukan  sehingga  ada sebagian 

dari  kedua  obyek  bersinggungan,  di  mana  sebagian  dari 
yang satu memasuki obyek lainnya

4. Klik range area kedua obyek 
5. Klik kanan mouse diikuti Shapes dan pilih Intersect

PENGGABUNGAN DUA OBYEK
Fungsi  ini  untuk  menggabungkan  dua  obyek  tanpa 
memotong/membongkah  atau  menghilangkan  salah  satu 
atau sebagian obyek lainnya.
Tata urut:
1. Buatlah obyek tertentu
2. Buatlah obyek kedua
3. Klik range area kedua obyek
4. Klik kanan mouse 
5. Pilih Combine

PENGGABUNGAN DENGAN PERINTAH SHAPES-MERGE
Fungsi  ini  adalah Shapes-Merge. Perintah dari  fungsi  ini  yaitu 
untuk menggabungkan dua obyek menjadi obyek baru yang 
diperkirakan  sesuai  dengan  keinginan  kita,  dengan 
menghilangkan  bagian  obyek  yang 
bersinggungan/berbatasan.  Jadi,  fungsi  ini  kebalikan  dari 
perintah Shapes-Intersect.
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Tata urut:
1. Buatlah obyek tertentu
2. Buatlah  lagi  obyek  kedua  dan  letakkan  pada  posisi 

bersingungan,  sehingga  sebagian  obyek  memasuki 
sebagian obyek lainnya.

3. Klik range area kedua obyek 
4. Klik kanan mouse, pilih Shapes dan pilih Merge

MENGHILANGKAN FILLED PADA OBYEK BERSINGGUNGAN 
Fungsi  ini  untuk  membuat  sebagian  dari  dua  obyek  filled 
(obyek  yang  berisi  di  dalamnya  dengan  warna)  yang 
bersinggungan, akan hilang filled tersebut, sehingga menjadi 
seolah berlobang.
Tata urut:
1. Buatlah obyek filled
2. Buat lagi  obyek filled
3. Letakkan kedua obyek, sehingga ada sebagian dari obyek 

filled bersinggungan 
4. Klik range area keduanya
5. Klik kanan mouse, pilih Combine 

MEMECAH OBYEK
Obyek  dapat  dipecah  menjadi  beberapa  bagian  obyek, 
dengan pecahan sesuai dengan fungsi yang tersedia.
Tata urut:
1. Buatlah obyek yang invisible (tak berisi/non-filled)
2. Buatlah obyek kedua dengan format sama
3. Klik range area kedua obyek 
4. Klik kanan mouse, pilih Connect. Maka obyek sudah menjadi 

satu 
5. Kemudian range area obyek
6. Klik kanan mouse, pilih Break
7. Kemudian klik sebagian dari obyek, maka sebagian itu saja 

yang akan aktif dengan menonaktifkan sebagian lainnya.
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MELOBANGI OBYEK DENGAN COMBINE
Obyek dapat dilobangi tengahnya dengan fungsi ini.
Tata urut:
1. Buatlah obyek tertentu
2. Buatlah obyek baru
3. Letakkan di dalam obyek sebelumnya
4. Klik range area kedua obyek 
5. Klik kanan mouse, pilih Combine
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