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Abstrak
Kebutuhan mencetak dokumen gambar yang berukuran besar, kadang cukup
merepotkan. Printer untuk small-office yang beredar di pasaran umumnya hanya
menyediakan untuk ukuran maksimal A4 saja, atau paling besar A3. Sementara itu, ada
saatnya butuh mencetak gambar yang sangat besar, ataupun sangat panjang.
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Pendahuluan
Beberapa waktu yang lalu, saya ingin mencetak sebuah diagram berukuran
cukup panjang, sekitar 1 meter ukuran aslinya. Pergi ke percetakan digital mungkin bisa
saja, meski harus merogoh beberapa kocek. Namun, gambar yang ingin saya cetak
sebenarnya tidak terlalu penting untuk tercetak dalam satu lembar kertas, dan mungkin
akan dicorat-coret lalu dibuang, atau cetak lagi versi barunya. Sayang sekali bila harus
sisihkan waktu dan uang untuk disumbangkan ke percetakan digital.
Dengan hanya bermodal printer A4, saya memiliki inisiatif untuk mencetak
gambar

besar

tersebut

pada

banyak

kertas

berukuran

A4,

dan

kemudian

menyambungkannya. Setelah googling sana-sini, saya menemukan beberapa tool yang
mungkin bisa membantu. Salah satunya adalah Posterazor, Posteriza, Blockposter, dan
PosterIt. Setelah saya coba, ternyata fiturnya kurang mendukung apa yang saya
butuhkan, atau malah terlalu berlebihan.
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Pembahasan
mencetak gambar besar pada banyak kertas berukuran kecil tersebut hanya
membutuhkan sebuah software bawaan Windows, yaitu MS Paint yang ada di sistem
operasi Windows 7. Caranya sangat mudah sekali

Buka MS Paint dari tombol Start Windows.
1. buka Ms-paint
Buka gambar besar Anda melalui Menu -> Open atau dengan cara lainnya.
Untuk mulai mengatur cara pencetakan, klik Menu -> Print -> Page Setup.
2. page-setup
Setelah jendela dialog box terbuka, Anda bisa menyesuaikan pencetakan pada banyak
kertas pada opsi “Scaling“. Isikan opsi “Fit to” sesuai ukuran gambar Anda. Bila
gambar Anda memanjang secara horisontal, maka isikan nilai yang lebih besar di field
pertama. Sedangkan bila gambar Anda memanjang secara vertikal, isikan nilai yang
lebih besar di field kedua. Masalah orientasi kertas, margin, serta centering juga bisa
Anda atur di sana.
3. fitpage
Selesai! Langkah terakhir, Anda bisa langsung mencetak gambar Anda melalui Menu ->
Print, setelah itu memilih printer yang terhubung ke komputer Anda yang ingin
digunakan.
4. print
Ternyata mudah sekali cara pencetakan gambar besar ini, dengan menggunakan tool
yang (mungkin) sebagian besar orang melupakan keberadaannya oleh Photoshop,
Illustrator, dan berbagai software grafis besar lainnya. Apabila Anda kurang puas
dengan MS Paint ini, Anda bisa mencoba tool gratisan lainnya yang telah saya sebutkan
di atas. Selamat mencoba!.
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Penutup
Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadi santapan bagi pengguna komputer yang
memiliki tugas tertentu, seperti harus menge-print. Dan semakin canggihnya alat
teknologi yg mempermudah pengguna agar melakukan print dengan mudah.
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