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Pada awal kesempatan ini saya akan memberikan pengenalan tentang GIMP, 
 
T: Jadi apa yang bisa di lakukan GIMP ? 
 
J: GIMP adalah akronim untuk GNU Image Manipulation Program. Ini adalah program bebas 
didistribusikan untuk tugas-tugas seperti retouching foto, gambar komposisi dan authoring 
gambar.  
 
GIMP memiliki banyak kemampuan. Hal ini dapat digunakan sebagai program paint yang 
sederhana, seorang ahli kualitas foto retouching program, sebuah sistem batch pengolahan 
online, sebuah produksi massa renderer gambar, format converter gambar, dll  
 
GIMP dapat dikembangkan dan diekstensikan. Hal ini dirancang untuk dapat ditambah dengan 
plug-in dan ekstensi untuk melakukan apa saja. Advanced scripting interface yang 
memungkinkan semuanya dari tugas sederhana untuk prosedur gambar paling rumit untuk 
manipulasi mudah ditulis.  
 
GIMP ditulis dan dikembangkan di bawah X11 pada platform UNIX. Tapi pada dasarnya kode 
yang sama juga berjalan di MS Windows dan Mac OS X.  
 
Fitur Utama 
 

 Melukis 
Penuh alat melukis termasuk Brush, Pencil, Airbrush, Clone, dll 
Sub-pixel sampling untuk semua alat-alat cat kualitas tinggi untuk anti-aliasing 
Sangat kuat pada gradien editor dan alat campuran 
Mendukung sikat dan pola sistem 
Tile berbasis manajemen memori sehingga ukuran gambar hanya dibatasi oleh ruang 
disk yang tersedia 
Hampir tak terbatas jumlah gambar yang terbuka pada satu waktu 

 Manipulasi Lanjutan 
Kendali alpha channel  
Layer dan channel 
Beberapa Undo / Redo (terbatas hanya oleh diskspace) 
Lapisan teks yang dapat diedit 
Transformasi alat termasuk memutar, skala, geser dan flip 
Pemilihan alat termasuk persegi panjang, persegi panjang bulat, elips, bebas, fuzzy 
Alat ekstraksi foreground 
Alat canggih dalam melakukan pilihan jalur bezier dan polygonal. 
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Transformable jalur, pilihan transformable. 
Quickmask untuk melukis pilihan 

 Extensible 
Database prosedural untuk memanggil fungsi GIMP internal dari program  

 Eksternal seperti di Script-fu 
Lanjutan scripting kemampuan (Skema, Python, Perl) 
Plug-in yang memungkinkan untuk penambahan mudah format file baru dan filter efek 
baru 
Lebih dari 100 plug-in sudah tersedia 

 Animasi 
Memuat dan menyimpan animasi dalam format frame sebagai layer nyaman 
MNG dukungan 
Bingkai Navigator (dalam GAP, GIMP Animation Package) 
Kulit Bawang (dalam GAP, GIMP Animation Package) 
Bluebox (dalam GAP, GIMP Animation Package) 

 Penanganan berkas 
Format file yang didukung termasuk bmp, gif, jpeg, MNG, PCX, pdf, png, ps, psd, svg, 
tiff, tga, xpm, dan banyak lainnya 
Beban, menampilkan, mengkonversi, menyimpan ke format banyak file 
SVG path impor / ekspor 
      

 
Untuk menginstallnya Pada Linux, silahkan ikuti cara ini: 
 
    Buka Terminal(Applications - Accessories - Terminal) dan copy-paste perintah ini ke Terminal. 
 
sudo apt-get update && sudo apt-get install gimp 
 
Jika anda menggunakan ubuntu bisa langsung menginstallnya melalui Ubuntu Software 
Center. 
 
Untuk memperbarui versi terbarunya bisa dengan cara: 
 
    Buka Terminal(Applications - Accessories - Terminal) dan copy-paste perintah ini ke Terminal. 
 
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/linuxfreedomlucid 
 
    Selesai, sekarang upgrade GIMP ke GIMP 2.6.9. 
 
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 
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   Untuk Windows bisa mengunjungi situs http://www.gimp.org/downloads/ 
 
 

 

 

Penjelasan Fungsi Tools 

Selection Tools 

Rectangular Selection – Untuk 
memilih area dalam bentuk segi 
empat. 

Circular Selection - Untuk memilih area dalam bentuk 
lingkaran. 
Lasso Selection - Untuk memilih area dalam bentuk tertentu. 
Color Selection - Untuk memilih semua area tertentu dengan 
menentukan warna. 

http://www.gimp.org/downloads/
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Shape Selection - Untuk memilih area berdasarkan bentuk yang diinginkan. 
 
Tools yang sering digunakan  

Path Creator – Sama seperti Shape Selector tapi lebih 
kaya fungsi 

Eyedropper – Mengatur warna Foreground 
berdasarkan warna yang dipilih pada gambar. 

Zoom – Memperbesar dan memperkecil gambar. 

Measure – Mengukur jarak dan sudut 

Move – Memindahkan gambar 

Resizer - Crop atau merubah ukuran gambar 

 

Penskalaan 

 
 

Alat-alat ini memungkinkan Anda untuk penskalaan dan memutar kanvas Anda dalam 
berbagai cara.  

 
Fill Tools 

 
Paint Bucket - Fills canvas with foreground color. 

Gradient - Fills canvas with a color gradient. 

 
Drawing Tools 

 

 

 
Pencil – Menggambar dengan pensil. 

Brush - Menggambar dengan kuas. 

Airbrush - Menggambar dengan air brush, dengan fitur yang banyak 

Pen - Menggambar dengan pulpen. 

Eraser – Menghapus dari layer atau selection 
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Ini adalah panel info tantang Tools yang dipilih. Terletak di 
bawah daerah pemilihan alat. Di sini Anda akan dapat 
menyesuaikan pilihan untuk perangkat Anda. Tergantung 
pada alat yang telah Anda pilih, pilihan yang berbeda akan 
muncul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layer, terletak di kanvas terpisah di atas satu sama lain. Mereka dapat 
dimanipulasi tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Jadi, contohnya saya 
mungkin memiliki satu lapisan dengan latar belakang dan lapisan lain di 
atasnya dengan pohon. Saya kemudian bisa mengedit pohon tanpa perlu 
khawatir mengacaukan latar belakang. 
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Tentang Penulis 

 

 Written by a student who still think that the more knowledge gained 
in college, but a lot of knowledge and wide can be obtained outside 
the college (my friend said.) After hearing that, I just realized, that 
science is sought, not given. So do not stop to find out what you do not 
know, do not wait for them to give you, because it will make your time 
wasted. Keep write and disseminate what I know and keep looking for 
what I do not know. 

Banu Adi Witono, 

student of  
Computer Science and Information Technology Faculty, 
Information System Program 

Gunadarma University 2010-now 
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