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Tips dan Trik CorelDRAW X3 

 

Menambahkan File Font. 

 

Mendesain dengan Coreldraw merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

bentuk tulisan atau yang sering disebut Font. Corel hanya menyediaka jenis font yang 

standar. Kita dapat menambahkan file Font ke dalam sistem Windows kita pada fodler 

Font yang terletak di Control Panel ���� Font atau di C:\WINDOWS\Fonts. Copy 

file-file Font yang kita inginkan. 

 
Tampilan folder Font di Control Panel ���� Font. 

 

Banyak situs di internet yang menyediakan layanan download file font baik 

yang berbayar ataupun yang gratis. Beberapa situs tersebut antara lain : 

• www.1001freefonts.com 

• www.urbanfonts.com 

• www.getfreefonts.info 

• www.searchfreefonts.com 

• www.fontspace.com 

• www.acidfonts.com 

• www.fontsquirrel.com 
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Persiapan Ke Tempat Cetak 

 

Jika kita menginginkan untuk mencetak dokumen yang telah kita buat ke 

tempat percetakan lain tidak cukup dengan mengcopy file *.cdr  nya saja. Karena jika 

jika file tersebut dibuka dengan computer yang ada di percetakaan yang belum 

memiliki file font yang kita gunakan untuk mendesain file tersebut maka akan muncul 

peringatan “Missing Font” . Maka file nanti akan terbuka dengan format font yang 

berubah sehingga usaha kita mendesain sia-sia.  

Corel menyediakan fasilitas untuk mengambil beberapa font yang kita 

gunakan. Langkah-langkahnya adalah : 

1. Copy secara manual file Font (*.TTF) yang kita gunakan, contoh Book 

Antiqua. Caranya dengan copy manual lewat Control Panel ���� Font.  

2. Selanjutnya, file Font tersebut kita bawa ke percetakan dan kita copykan 

kembali di computer percetakan pada folder Font. 

3. Coreldraw menyediakan cara otomatis, kita pilih menu File ���� Prepare For 

service Bureau, langkah-langkahnya antara lain : 

• Pilih check box Gather all files associated with the document. 

 

 

 

 

 

 

 



Teori Aplikasi Komputer – CorelDRAW X3 

Tips dan Trik CorelDRAW X3 3 

• Pilih file Font yang akan dicopy. 

 

 

• Jika ingin menjadikan file desain menjadi file bertipe PDF, cek 

checkbox Generate PDF file. 
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• Pilih lokasi penyimpanan file-file, secara default akan membuat sebuh 

folder baru bernama file tersebut. 

 

 

• Tunggu proses yang sedang berjalan. 
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• Klik Finish untuk mengakhiri proses. 

 

 

• Buka folder dimana kita menyimpan file-file tersebut. 

 

 

4. Selain cara diatas, yang tak kalah penting kita sebaiknya menyimpan file 

Coreldraw dengan format versi Coreldraw yang lebih rendah seperti Corel 10 

atau 11. Hal ini untuk mewaspadai jika percetakan mengunkan versi 

Coreldraw yang lebih rendah.  
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Mencetak Dokumen Coreldraw. 

 

Proses mencetak dokumen Coreldraw tidak hanya cukup memilih icon Print 

atau menjalankan perintah File���� Print . Seringkali ukuran gambar hasil cetak tidak 

sesuai dengan yang kita desain. Agar hasil cetak sesuai dengan yang didesain, 

sebaiknya kita memperhatikan beberapa hal antara lain : 

1. Tentukan ukuran kertas pada setting printer sesuai dengan ukuran kertas area 

kerja Corle draw, contoh jika area kerja menggunakan kertas A4 maka kerta 

pada setting printer harus A4. Pilih File ���� Print Setup untuk pengaturan 

kertas printer. 

2. Lihat tampilan sementara cetakkan pada menu File ���� Print Preview. 

Seringkali tampilan akan melebihi area kertas. Kita dapat mengatur ukuran 

dan letak file dengan memilih combobox Image Position Within Page, pilih 

pengaturan yang diinginka. Contoh Fit to Page agar ukuran desain 

menyesuaikan ukuran kertas. 

 
Tampilan Print Preview 
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3. Cetak dokumen dengan perintah Ctrl+P  hingga muncul kotak dialog print. 

Tentukan printer mana yanga akan digunakan dan pengatauran yang lain. Klik 

Print untuk mencetak. 

 
Kotak dialog Print 


