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Komposisi | watak | gaya | format | 
faktor-faktor yang mempengaruhi
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Berdasarkan jenis komposisinya, logo dibedakan menjadi :

• Simetris (keseimbangan setangkup) | logo yang komposisinya diperoleh bila belahan kiri dan 
kanan (asumsi sumbu) dari sebuah susunan logo terdapat kesamaan wujud, ukuran, dan jarak 
penempatannya. Komposisi ini lebih berkesan formal.  

• A-simetris (keseimbangan senjang) | logo yang komposisinya diperoleh dengan membedakan 
wujud  ukuran  dan jarak penempatan antara belahan kiri dan kanan (asumsi sumbu)  tetapi wujud, ukuran , dan jarak penempatan antara belahan kiri dan kanan (asumsi sumbu), tetapi 
tetap dalam keadaan yang tidak berat sebelah. Komposisi ini lebih berkesan informal.
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3) Sentral (keseimbangan memancar) | logo yang komposisinya diperoleh dari penempatan 
bagian-bagian susunan diseputar titik sumbu gaya berat. Unsur-unsur visualnya disusun seakan g g p g y y
mengelilingi satu unsur yang diaggap sebagai pusat (sumbu).

4) K k (  h i i) | l   k i i  di l h d i hk  b b  4) Kompak (satu arah orientasi) | logo yang komposisinya diperoleh dari mengarahkan beberapa 
unsur yang digunakan  kepada satu orientasi arah (searah / repetisi murni).
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5) Berlawanan (dua arah orientasi) |  logo yang komposisinya diperoleh dari mengarahkan 
beberapa unsur yang digunakan  kepada dua orientasi arah yang berlawanan.p y g g p y g
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Berdasarkan watak atau karakter unsur rupa yang dipakai, logo dibedakan menjadi :

1) Geometris | logo yang karakter unsur-unsur visualnya dicapai dengan garis-garis geometris 
(ketepatan ukuran / seperti garis ilmu teknik). Bidang-bidang geometris yang dihasilkan relatif 
bisa terukur baik luas  panjang sisi  diameter  dllbisa terukur baik luas, panjang sisi, diameter, dll.

2) Expresif / kaligrafis | logo yang karakter unsur-unsur visualnya dicapai dengan goresan 
expresi / gerak / dinamika (atau menyerupai goresan tangan / freehand dalam berbagai 
medium). Kaligrafis lebih mengacu kepada perbedaan tebal tipis garis seperti penggunaan 
medium pena pipih.

5



gaya [style] dan format logogaya [style] dan format logo
Gaya / style logo merujuk pada tampilan keseluruhan logo, yang lebih menitik beratkan pada
bagaimana sebuah objek / unsur visual yang diacu digambarkan / ditampilkan. Kadang gaya

dihubungkan dengan corak dan pendekatan pendekatan representasi yang dilakukan isme ismedihubungkan dengan corak dan pendekatan-pendekatan representasi yang dilakukan isme-isme
dalam seni rupa. 

Format logo lebih mengacu kepada bagaimana unsur-unsur yang digunakan dalam sebuah logo 
disusun, dan lebih banyak menyangkut outline keseluruhan (garis luar yang membentuk raut

tertentu) dan arah orientasi antar unsurnya.
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Paling tidak ada 6 kecenderungan gaya yang selama ini digunakan oleh desainer :

1) Naturalistik | Objek digambarkan semirip mungkin dengan apa yang dilihat (fotografis), baik 
gelap terang, pencahayaan, tekstur, dll. Kelemahan gaya logo ini adalah ketika penurunan 
kualitas ketika digandakan atau dibuat dalam berbagaimacam aplikasi corporate identitykualitas ketika digandakan atau dibuat dalam berbagaimacam aplikasi corporate identity.

2) Dekoratif | Objek digayakan (distilir) sehingga dihasilkan sebagai pola hiasan (dekorasi). Logo 
semacam ini biasanya berkesan klasik (logo semacam ini poluler pada era 70 - 80 an). 
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3) Konstruktif | Gambaran objek-objek yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu 
konfigurasi yang padu. Bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang menonjolkan unsur-g y g p g g y g j
unsur pembentuknya (konstruksinya).  

4) K ik l | M b k  bj k  d  l bih l bihk  k k   di  4) Karikatural | Mengambarkan objek acuannya dengan melebih-lebihkan karakter yang dianggap 
dominan. Karena banyak digunakan sebagai media sindiran (karikarur / kartun) dalam media 
cetak, style ini lebih berkesan ringan, fun, bahkan lucu 
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5) Assosiatif | Menggambarkan bentuk-bentuk yang merupakan asosiasi langsung dari produk / 
wilayah kerja dari sebuah perusahaan. Kadang dalam prakteknya (terutama pemakaian y j p g p y ( p
asosiasi pada logotype), desainer menggunakan kemiripan bentuk objek asosiatif untuk 
mengganti karakter salah satu huruf dalam nama brand / frase kata. 

6) Si lifik i | Obj k di d h k  d iki   hi  il b i b h ik  / 6) Simplifikasi | Objek disederhanakan sedemikian rupa sehingga tampil sebagai sebuah ikon / 
simbol. Teknik penyederhanaan meliputi penyederhanaan garis, raut, warna, bentuk, maupun 
teksturnya. Simplifikasi ini menjadi style yang banyak diminati desainer karena mampu 

hi t t t  d h dib  d  d h di lik i k  d l  b b i di  hmemenuhi tuntutan mudah dibaca dan mudah diaplikasi ke dalam berbagai media perusahaan.
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Format logo lebih mengacu kepada 
bagaimana unsur unsur yang digunakan bagaimana unsur-unsur yang digunakan 

dalam sebuah logo disusun, dan lebih 
banyak menyangkut outline keseluruhan 

(garis luar yang membentuk raut tertentu) 
Mendatar (horisontal / lanscape)

(garis luar yang membentuk raut tertentu) 
dan arah orientasi antar unsurnya.

Meninggi (vertical / potrait)Meninggi (vertical / potrait)

Miring (diagonal)Miring (diagonal)

Persegi Panjang Segitiga

Elips

Lingkaran
Kubus

Lingkaran
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Jajaran genjang

Segitiga Poligon

BiomorphisBiomorphis
Amorf (tidak beraturan)

Format logo Ddiluar format-format yang telah diutarakan tadi sangat 
dimungkinkan karena bentuk-bentuk yang tidak terbatas jumlahnya  

Anatomis

dimungkinkan karena bentuk bentuk yang tidak terbatas jumlahnya. 
Misalnya dengan format gabungan antara beberapa format. 
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Faktor-faktor yang dipertimbangkanFaktor faktor yang dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]

Sebelumnya telah dijelaskan beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan logo Sebelumnya telah dijelaskan beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan logo 
(menurut David E. Carter) : Original dan Destinctive | Legible | Simple | Memorable | Easily 
assosiated with the corporate | Easyly adaptable for all graphic media |. Maka berikut ini adalah
penjelasan dan tambahan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam prosesp j j g y g p p g p
perancangan logo, dengan harapan logo yang diciptakan benar-benar merujuk pada data faktual di
lapangan.
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Client (owner) | Desainer tidak bekerja menurut kehendaknya sendiri (berbeda dengan
seniman). Bisasnya proses disain dimulai dari sebuah perintah / order / pesanan. Client atau
pemberi tugas (pemesan) adalah orang yang mempunyai kekuasaan dalam memesan logo. 
Desainer dituntut menggali banyak hal yang terkait dengan data-data yang dimiliki dan
melatar belakangai client. Client biasanya memiliki database yang beragam terkait dengan
dirinya, perusahaan, lembaga, atau mungkin kegiatan / event yang dilaksanakan. Data-data 
tersebut meliputi : latar belakang perusahaan, sejarah, visi-misi, motto atau semboyan, tujuan
akhir perusahaan. Data-data inilah yang akan diolah sebagai latar belakang penciptaan logo. 
Biasanya, selera pribadi client berpengaruh pada proses penciptaan logo, dan disainer
dih k b ik l i l i t k i b d t di tidiharapkan mempu memberikan solusi-solusi teknis berdasar studinya nanti.
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Khalayak Sasaran | Kalayak sasaran ini akan berpengaruh dalam segmentasi produk / 
event  Maka logo yang diciptakan juga diharapkan mempertimbangkan masyarakat yang akanevent. Maka logo yang diciptakan juga diharapkan mempertimbangkan masyarakat yang akan
menggunakan / mengkonsumsinya. Karakter masyarakat, latar belakang, kebiasaan, budaya, 
selera, dll yang berkembang dalam segmen tertentu pasti akan dijadikan salah satu
pertimbangan pokok dalam perancangan logo. Beberapa pembedaan segmentasi khalayakpertimbangan pokok dalam perancangan logo. Beberapa pembedaan segmentasi khalayak
sasaran yang sering dipakai adalah : Berdasar usia | Berdasar wilayah | Berdasar jenis
kelamin | Berdasar profesi | Berdasar tingkat pendapatan | Berdasarkan tingkat pendidikan | 
dll. 
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Studi pra-produksi | data data perusahaan yang dilakukan sebelum sebuah produkStudi pra-produksi | data-data perusahaan yang dilakukan sebelum sebuah produk
diluncurkan. Data-data tersebut dimiliki perusahaan (divisi Research and Development) 
yang mengkaji diantaranya kebutuhan masyarakat, selera, besarnya permintaan, terkait
dengan produk / perusahaan / event yang akan diluncurkandengan produk / perusahaan / event yang akan diluncurkan.

Studi pasca-produksi | Sebuah produk yang telah diluncurkan dalam waktu tertentu
biasanya diikuti oleh penelitian lanjutan yang mengkaji sejauh mana efektifitas danbiasanya diikuti oleh penelitian lanjutan yang mengkaji sejauh mana efektifitas dan
efisiensi produk tersebut terkait dengan tujuan akhir perusahaan. Penelitian ini
menampung segala kritik, keluhan, dan saran dari masyarakat pengguna. Pertimbangan-
pertimbangan pasca produksi biasanya diperlukan dalam rangka lebih mengoptimalkanpertimbangan pasca-produksi biasanya diperlukan dalam rangka lebih mengoptimalkan
kinerja visual sebuah desain berkaitan dengan tujuan perusahaan. Maka perbaikan, 
pernyempurnaan, bahkan re-desain dimungkinkan sebagai solusi yang harus dilakukan
demi tercapainya target itudemi tercapainya target itu.
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Wilayah Aplikasi dan Jenis media penggandaan | L   di i t kWilayah Aplikasi dan Jenis media penggandaan | Logo yang diciptakan
sebagai bagian dari corporate identity akan diaplikasikan kedalam berbagai media yang 
ditentukan oleh perusahaan. Penggandaan atau replikasi logo ini menyangkut teknis dan
pencapaian karakter corporate image yang diharapkan  Aplikasi ini sangat mempengaruhipencapaian karakter corporate image yang diharapkan. Aplikasi ini sangat mempengaruhi
dan harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan logo. Dalam prosesnya, 
perbedaan wilayah aplikasi ini akan mempengaruhi jangkauan perbedaan teknis : ukuran, 
sistem warna  material dan teknik aplikasinya  dll  Beberapa wilayah aplikasi yang sistem warna, material dan teknik aplikasinya, dll. Beberapa wilayah aplikasi yang 
biasanya dipakai oleh sebuah korporasi adalah sebagai berikut : Mass-media cetak, Media 
elektronik, Plublikasi cetak (brosur, leaflet, poster, dll), Outdoor advertisement (billboard, 
Neon Box  Neon sign  Balihoe  dll)  Mobile design  Fasilitas corporasi (kertas kop  mobil  Neon Box, Neon sign, Balihoe, dll), Mobile design, Fasilitas corporasi (kertas kop, mobil, 
seragam, papan nama, sign-system, dll), Merchandise corporasi, dll. Masing-masing
media tersebut membawa konsekuensi yang berbeda-beda dalam teknis aplikasinya, 
sehingga perancangan logo diharapkan mampu memenuhi tuntutan keragaman aplikasisehingga perancangan logo diharapkan mampu memenuhi tuntutan keragaman aplikasi
yang dimiliki perusahaan.
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Biaya | Besarnya prosentase anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membangun
sebuah corporate image menjadi pertimbangan pula dalam perancangan logo  Dalamsebuah corporate image menjadi pertimbangan pula dalam perancangan logo. Dalam
perancanannya, kemungkinan-kemingkinan wilayah aplikasi dan jenis pengandaan akan
menghasilkan kemungkinan-kemungkinan pembiayaan yang bervariasi. 
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Estetika | Teori estetika merujuk pada teori-teori yang berlaku pada karya seni rupa secara
umum. Beberapa pendekatan yang bisa diturunkan kedalam seni terapan adalah sebagai
berikut :

a) Analisa formal / struktural | pertimbangan estetika yang didasarkan pada kaidah-kaidah bentuk (form) seperti
unsur-unsur rupa (garis, raut, warna, tekstur, gempal / massa) juga prinsip-pronsip pengorganisasian unsur-
unsur rupa (irama, variasi, dominasi, proporsi, keseimbangan, kesatuan, dll). Berdasarkan teori-teori yang 
didapatkan dalam nirmana / rupa dasar ini  seorang disainer dituntut mampu menciptakan bentuk logo yang didapatkan dalam nirmana / rupa dasar ini, seorang disainer dituntut mampu menciptakan bentuk logo yang 
diharapkan)

b) Analisa Bahasa Rupa | Jika dalam bahasa kata kita mengenal ‘kata’ dan ‘tata bahasa’, padanannya dalam
bahasa rupa adalah ‘imaji’ dan ‘tata ungkapan visual’. Pertimbangan estetika melalui bahasa rupa ini didasarkan
pada kaidah-kaidah imaji dan tata ungkapan visual tersebut. Imaji mencakup makna yang luas, baik imaji yang 
kasat mata maupun imaji yang ada dalam khayalan. Oleh karena itu dipilih istilah citra (untuk imaji dalam
khayalan) dan Wimba (untuk imaji yang kasat mata) Dalam bahasa rupa wimba dibedakan menjadi dua : a) Isikhayalan) dan Wimba (untuk imaji yang kasat mata).Dalam bahasa rupa wimba dibedakan menjadi dua : a) Isi
wimba | menyangkut objek yang digambar; b) Cara wimba | menyangkut dengan cara apa sebuah objek itu
digambarkan. Pada prinsipnya, sebuah karya rupa terdiri atas susunan berbagai wimba, masing-masing
dengan ‘cara wimba’-nya sendiri-sendiri. 

c) Analisa semiotik | pertimbangan estetika yang didasarkan pada kaidah-kaidah per-tanda’-an. Jenis-jenis tanda
yang meliputi ikon, indeks, simbol, qualisign, sinsign, leqisign. Analisa ini masih berhubungan dengan analisa
bahasa rupa diatas  tetapi lebih spesifik melihat bahwa setiap isi-wimba dan cara-wimba bisa dianggap sebagaibahasa rupa diatas, tetapi lebih spesifik melihat bahwa setiap isi wimba dan cara wimba bisa dianggap sebagai
sebuah tanda yang mampu disusun sebagai makna.
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Norma-norma masyarakat | Pertimbangan ini menyangkut latar belakang sosial
budaya yang ada pada masyarakat tempat dimana sebuah desain akan diaplikasikan. 
Sudah kita bahas sebelumnya mengenai simbol-lokal dan simbol-universal, dimana dalam
prakteknya masing-masing budaya memiliki cara pandang sendiri-sendiri dalam

d b h b d / bj k  D  k l h b k i bmemandang sebuah benda / objek. Dan mereka telah membuat konvensi terbatas
sehingga sebuah objek menjadi simbol sebuah komunitas, yang mungkin berbeda dengan
komunitas yang lain. Oleh karena itu, pertimbangan norma dalam masyarakat ini menjadi

ti d d i  dih k k lih t l t b l k b d t b t b ipenting dan designer diharapkan peka melihat latar belakang budaya tersebut sebagai
pertimbangan desain.
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Kaidah bahasa dan ejaan | Pertimbangan yang didasarkan pada aturan-aturan bahasa
yang dibakukan. Pertimbangan ini lebih cenderung mengarak kepada desain-desain
formal sehingga diharapkan mampu menjadi cermin kepekaan desainer kepada tata
bahasa baku. 

Faktor lain | adakalanya secara mengejutkan sebuah desain dilandasi oleh pertimbangan-
pertimbangan yang tidak rasional seperti :Feng Shui, Paranormal, Dukun, Klenik, dll. Hal 
ini dimungkinkan sebagai sebuah pertimbangan karena kenyataannya dalam masyarakat
kita hal-hal semacam ini masih digunakan sampai sekarang.
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