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Warna panas: 
adalah kelompok warna 
dalam rentang setengah  

lingkaran di dalam 
lingkaran warna mulai 

dari merah hingga kuning 
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Warna dingin, adalah 
kelompok warna dalam 

rentang setengah 
lingkaran di dalam 

lingkaran warna mulai 
dari hijau hingga ungu 
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• Warna yang utama adalah warna primer yaitu 
merah (M), biru (B) dan kuning (K) warna - 
warna tersebut sesuai dengan standar 
internasional. 
 

• Merah: Vermilion 
• Kuning: Lemon Yellow 
• Biru: Cobalt Blue 

 
TEORI BREWSTER 



• Warna sekunder adalah hasil percampuran 
dua warna primer yaitu 

 biru + kuning = hijau (H), Merah + biru = violet, 
Kuning + merah = orange (O). 
 



• Sedangkan warna intermediet merupakan 
warna percampuran antara warna primer 

 dengan warna sekunder dihadapannya: 
(newton)  
• H + M  
• B + J 
• K + U 

 



Dalam pengembangan selanjutnya warna sekunder  
bila dicampur dengan warna primer akan menjadi warna  
tersier yaitu : 
M + J = MJ 
K + J = KJ 
K + H = KH 
H + B = BH 
B + U = UB 
U + M = MU 



• Warna komplementer merupakan warna primer yang 
dihadapkan dengan warna yang ada di depannya. Yang di 
maksud adalah 

• M >< H 
• B >< J 
• K >< U 

 
 

• Efek optis akan terjadi bila 
• M dijejerkan dengan H 
• B dijejerkan dengan O 
• K dijejerkan dengan V 



• Warna Split Komplementer 
 adalah dua warna yang saling agak berseberangan 

(memiliki sudut mendekati 180°). Misalnya Jingga 
memiliki hubungan split komplemen dengan hijau 
kebiruan  

 
•   
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• Warna Triad Komplementer 
 adalah tiga warna di lingkaran warna yang 

membentuk segitiga sama kaki dengan sudut 60°.  
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• Warna Tetrad Komplementer 
 disebut juga dengan double komplementer, adalah 

empat warna yang membentuk bangun segi 
empat (dengan sudut 90°). 
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DIMENSI WARNA  
MENURUT ALBERT H. MUNSELL  

 
• Dimensi pertama adalah nama warna, panas dinginnya warna 

:(hue) 
• Dimensi kedua adalah nilai atau derajat, terang – gelapnya 

warna (value ) 
• Dimensi ketiga adalah khroma atau intensitas, cerah – 

suramnya warna  
    (chroma)  

 



• 1.Hue =Nama/rona warna  
• Pada sistem warna munsell: Rose, aqua, navy 

blue, light green, dll..  
 

• Di Indonesia : Merah, kuning, hijau, jingga, 
ungu, dll…  
 





• 2.Value =Nilai warna  
• Terang gelapnya warna   
• diagram tingkatan nilai 

yang biasa digunakan 
adalah 10 tingkat, 
dengan tingkat paling 
atas adalah putih, 
melalui deretan abu-abu 
netral sampai dengan 
yang tergelap yaitu 
hitam.  
 

Presenter
Presentation Notes
tone





Intense =Intensitas 
warna  

• Kuat lemahnya warna/ 
kemurnian warna  

• Warna dengan 
intensitas penuh akan 
menonjol/menarik 
perhatian sedangkan 
warna dengan 
intensitas rendah lebih 
bersifat lembut, halus.  
 





• Gradasi warna merupakan istilah untuk 
menamai susunan warna yang bertingkat 
tingkat dari warna tertentu yang di campur 
secara bertahap menjadi warna yang lebih 
muda maupun lebih tua.  
 

• Ada dua macam gradasi : 
 



• 1. High value yaitu suatu warna tertentu 
menuju, atau bertahap kearah makin terang 
(putih) 
 

• Dalam  dimensi warna yang dikemukakan oleh 
munsel yakni Warna-warna yang menjadi terang 
dan memucat karena campuran putih masuk 
dalam dimensi Value dan disebut dengan TINT  

Teori Warna Munsell  



• Dalam  dimensi warna yang dikemukakan oleh 
munsel yakni warna-warna redup dan gelap dari 
campuran suatu warna hitam disebut shade, 
sedangkan campuran rona warna dengan abu-abu 
yang menjadi warna-warna kusam dan redup 
disebut  tone  

• 2. Law value yaitu suatu warna tertentu 
menuju kearah makin gelap (hitam) dan 
kusam (abu-abu) 
 



• Warna adalah faktor yang sangat penting 
dalam komunikasi visual. Warna dapat 
memberikan dampak psikologis, sugesti, 
Suasana bagi yang melihatnya. 

• Warna yang bersumber dari cahaya disebut 
warna aditif / Additive Colors (RGB)  

RED 

BLUE 

GREEN 

MAGENTA 

YELLOW 

CYAN 

WHITE 



• warna pigmen disebut warna subtraktif           
( system / model CMYK) 

• ada yang bersifat bening (transparant) dan 
buram atau kedap (opaque) 
 







UNSUR DESAIN 
 TEKSTUR 

 



3. UNSUR DESAIN 
 TEKSTUR 

 Tekstur berasal dari bahasa 
Inggris, texture yang artinya    

sifat permukaan 

Sifat permukaan dapat halus, polos, kasap, 
licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras dan 

sebagainya  

Kesan tekstur dicerap baik melalui indera penglihatan maupun rabaan  



Kesan tekstur dicerap baik melalui indera 
penglihatan maupun rabaan  

Atas dasar itu, tekstur dapat dibedakan: 
A. Tekstur Visual  
B. Tekstur  taktil.  



A. Visual  
merupakan jenis tekstur yang dicerap oleh penglihatan,  

 
• (1) tekstur hias 

 
 

• (2) tekstur spontan  
 
 

• (3) tekstur mekanis 



(1) Tekstur hias 
 
• tekstur yang menghisasi permukaan 

bidang dan merupakan isian tambahan 
yang dapat dibuang tanpa 
menghilangkan identitas bidangnya.  



(2) Tekstur spontan  
 
• tekstur yang dihasilkan sebagai bagian dari 

proses penciptaan, sehingga meninggalkan 
jejak-jejak yang terjadi secara serta merta 
(spontan) 



(3) Tekstur mekanis 
 • tekstur yang diperoleh dengan menggunakn 

sarana mekanis. Yang dimaksud bukan tekstur 
yang dibuat dengan alat-alat gambar mistar, 
melainkan tekstur yang dihasilakn oleh butir-
butir raster pada karya cetak, lettra-tones, 
maupun pada lukisan komputer  



B. Tekstur  taktil.  
 • tekstur yang tidak saja dapat dirasakan dengan 

melihatnya, tetapi juga dengan rabaan tangan  

Dibedakan antara  
.Tekstur nyata / aktual  
 
 
.Tekstur semu  



Tekstur nyata / aktual 

• menunjukkan adanya kesamaan antara kesan 
yang diperoleh dari hasil penglihatan dengan 
rabaan. 



Tekstur semu / ilusi 

• Tidak diperoleh kesan yang sama antara hasil 
penglihatan dengan rabaan 



KOMUNIKASI DATA 
& 

JENIS TATA LETAK 
 



• Data yang umum digumakan pada software grafis 
berupa: 

• Vector: Data berupa titik-titik koordinat yang 
membentuk gambar tertentu. Tidak mengalamai 
penurunan kualitas jika diperbesar atau 
diperkecil. 

•  Biasa untuk pembuatan logo. Software Grafis 
berbasis vector antara lain: Coreldraw,Adobe 
Ilustrator,Adobe Flash dll. Format yang umum 
umtuk berkomunikasi data diantaranya 
WMF,AI,SVG,EPS 
 



• Bitmap: Data berupa kumpulan pixel-pixel yang 
membentuk gambar, biasa untuk foto dan 
gambar bergradasi.Software berbasis bitmap 
antara lain Adobe 
Photoshop,Photopaint,Firework, Director,Gimp 
dll. Format yang umum untuk berkomunikasi data 
diantaranya JPG,PNG,TIFF 

• Teks:data yang berupa teks lengkap dengan 
tab,bold,italic.Softwarenya antara lain 
Wordpad,MsWord,Indesign,Publisher dll 
 



Format File Grafis 
 

• PSD (Photoshop Document) color depth (bit) sampai 32 
bit per channel totl RGB 96 bit, ini adalah file format 
yang dibuat Adobe Photoshop, format ini mampu 
menyimpan banyak layer dan channel pada sebuah 
gambar. Dengan demikian jikan akan diedit kembali 
bisa dilakukan engan mudah dan kapan saja 

• BMP (Bitmap Image) color depth maksimal 24 bit, 
format file ini merupakan format grafis dasar untuk OS 
windows, sehingga dapat dibaca oleh program grafis 
manapun, kelemahan format file ini adalah tidak 
mampu menyimpan alpha channel serta ukurannya 
yang sangat besar karena tidak ada fitur kompresi 
 



Format File Grafis 

• EPS (Encapsuled Postcript) color depth maksimal 
24 bit, format ini merupakan format yang sering 
digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen 
antar program grafis, selain itu format ini sering 
pula digunakan ketika ingin mencetak 
gambar.Keunggulan format file ini menggunakan 
bahasa postscript sehingga format file ini dikenali 
oleh hampir semua program persiapan cetak. 
Format file ini mampu menyimpan gambar 
dengan clipping path AI atau Coreldraw 
 



Format File Grafis 

• JPG (Joint Photographic expert group) color 
depth maksimal 32 bit, color mode: 
grayscale,RGB,CMYK.File JPEG menggunakan 
teknik kompresi yang menyebabkan kualitas 
gambar turun (lossy compression),  
 



Format File Grafis 

• GIF (Graphic Interchange Format), color depth 
(bit) maksimal 8 bit, format ini standar untuk 
publikasi elektronok dan internet, mampu 
menyimpan animasi 2 dimensi yang ada pada 
wbsite,gadget dan publikasi elektronok lainnya 

• PDF (Portable Document Format), color depth 
maksimal 32 bit, format ini digunakan oleh Adobe 
Acrobat serta digunakan oleh grafik berbasis pixel 
maupun vektor 
 



Format File Grafis 

• PNG (Portable Network) color depth maksimal 
24 bit, format ini bisa sebagai alternatif lain 
dari format file GIF, kelebihan dari format file 
ini dibandingkan dengan GIF adalah 
kemampuan menyimpan file dalam bit depth 
hingga 24 bit serta mampu menghasilkan latar 
belakang yang transparant dengan tepian yang 
lebih halus 
 



Format File Grafis 

• TIFF color mode 32 bit, merupakan format 
gambar dengan kualitas gambar sangat baik 
sehingga cocok untuk percetakan dengan 
konsekuensi ukuran file sangat besar dikarenakan 
kualitas gambar yang tinggi 
 

• RAW color depth 32 bit, format file ini merupakan 
format file yang fleksibel untuk pertukaran 
dokumen antar aplikasi dan paltform 
 



JENIS TATA LETAK 
 

• Layout secara arti kata bahasa adalah tata 
letak atau penempatan, 

•  secara teori layout adalah usaha untuk 
menyusun, menata atau memadukan unsur-

unsur komunikasi grafis (teks,gambar,tabel dll) 
menjadi satu kesatuan yang 

komunikatif,estetis 



Mondrian Layout 
 

• Digagas oleh seorang pelukis dari Belanda 
yang bernama Piet Mondrian, dimana layout 
tersaji dalam wujud potongan-potongan 
bidang persegi dengan ukuran warna, proporsi 
yang berbeda yang tersusun sejajar namun 
terlihat estetis 
 



Multi Panel Layout 
 

• Layout yang dibagi menjadi beberapa panel 
tema dalam bentuk yang variatif (baik ukuran 
dan bentuk). Setiap panelnya menyampaikan 
informasi fitur atau produk yang berbeda 
 



Copy Heavy Layout 
 • Layout ini didominasi oleh teks yang 

menempati hampir 80% bidang. Teks tersebut 
menjelaskan informasi secara detail . biasa 
digunakan pada media poster untuk 
lomba,agenda acara,info kesehatan dan pesan 
layanan masyarakat yang besifat teknis 
 



Frame Layout 
 

• Layout yang di dominasi oleh bingkai pada 
bidangnya 
 



Silhouete Layout 
• Gaya tampilan layout yang didominasi oleh 

gambar bayangan/siluet yang dipakai sebagai 
gambar latar belakang karena bagian yang 
lebih utama, dengan demikian teks akan 
mengikuti posisinya. 
 



Type Spesimen Layout 
 

• Layout yang didalamnya didominasi unsur 
desain teks yang variatif  yang berujud kata 
maupun kalimat 
 



Jumble Layout 
 

• Komposisi secara tampilannya campur aduk 
namun itu sebuah perpaduan teks dan 
gambar yang tersusun secara teraur 
 



Alpabhet Inspired Layout 
 

• Layout yang mengutamakan penempatan 
setiap hurufnya yang menyatu membentuk 
sebuah gambar, tanda tertentu sebagai fokus 
utama dalam setiap tampilannya 
 



Angular Layout 
 

• Layout ini secara tampilan lebih didominasi 
unsur desain garis secara diagonal baik untuk 
teks maupun gambar 
 



Grid Layout 
 

• Layout yang menyajikan keteraturan melalui 
grid/kisis-kisi 
 



Quadrant Layout 
• Layout yang terbagi menjadi emat seperti 

quadrant sebuah lingkaran 
 



Picture Window Layout 
 

• Sebuah ilutrasi/gambar berukuran besar 
mendominasi bidang layout,kontras dengan 
teks dan logo yang tampil lebih kecil. 
 



Big Type Layout 

• Layout yang didominasi oleh huruf atau teks 
dengan ukuran yang besar hampir memenuhi 
bidang 
 



Rebus Layout 

• Layout yang terdiri dari teks dan gambar 
menjadi sebuat tanda 
 



LOGO 

Pengertian : 
Identitas Visual yang dipergunakan untuk 
menggambarkan citra atau karakter suatu 
lembaga/perusahaan/organisasi sehingga 

mempunyai ciri khas secara komersial  



CIRI LOGO YANG BAIK 

• Menurut David E carter (The Big Book Of Logo) 
 - Original & Destinctive (asli dan unik) 
 - Legible (Jelas) 
 - Simple (Sederhana) 
 - Memorable (Mudah Diingat) 
 - assosiated with the company (Mewakili 

perusahaan) 
 - Adaptable for all media (mudah diaplikasikan) 



LOGO SESUAI UNSUR PEMBENTUKNYA 

 
1. LOGO ALPHABETHICAL 
 
 

 
2. LOGO DALAM BENTUK BENDA KONKRET 
 
 



LOGO SESUAI UNSUR PEMBENTUKNYA 

 
3. LOGO DALAM BENTUK ABSTRAK,POLIGON,SPIRAL 
 
 

 
4. LOGO DALAM BENTUK SIMBOL, NOMOR DLL 
 



PENGERTIAN LOGO 
BERDASARKAN JENISNYA 

1. Logotype/Word Marks/Brand Name 
 sebuah tulisan yang memiliki etintas atau 

mewakili dari objek (barang, manusia, tempat, 
organisasi, ide) 

2. Logogram/Device Marks/Brand Mark   
 simbol-simbol yang mewakili dari sebuah tulisan yang 

menjadi sebuah gambar yang memiliki makna.  
 

  



1. Logotype/Word Marks/Brand Name 
 sebuah tulisan yang memiliki etintas atau mewakili dari objek (barang, 

manusia, tempat, organisasi, ide)  
 Word Marks atau Brand Name  
 yaitu logo yang tersusun dari bentuk terucapkan 
 Sebagai  contoh untuk brandname logo Sony yang 

hanya tersusun dari kata sony 



2. Logogram/Device Marks/Brand Mark   
 simbol-simbol yang mewakili dari sebuah tulisan yang menjadi sebuah gambar yang 

memiliki makna.  
 
 Device Marks atau Brand Mark yang tersusun dari bentuk tak 

terucapkan 
 Sebagai contoh Shell logo untuk brand mark 



Bisa pula logo terdiri atas keduanya, yang merupakan 
kombinasi dari brand name dan brand mark. 
 
 



Kemudian dengan semakin bertambahnya jumlah produk di pasar, 
serta semakin kompleksnya karakteristik pasar muncul berbagai 
jenis logo, yang pada dasarnya merupakan paduan dari dua jenis 
logo di atas. penggolongannya berdasarkan pendapat John 
Murphy dan Michael Rowe* : 
 
1. Name - Only Logo 
2. Name/Symbol Logo 
3. Initial Letter Logo 
4. name only logos Pictorial Name Logo 
5. Associative Logo 
6. Allusive Logo 
7. Abstract Logo 



Name Only Logo 
 

Adalah logo yang diambil dari sebuah nama,  
dengan menggunakan gaya grafis khusus.  
Logo jenis ini memberi ketegasan dan  
pesan langsung kepada konsumen.  
 
Contoh logo jenis ini seperti pada produk sandang  
karya perancang ternama Yves Saint Laurent,  
produk elektronik Sony, Toshiba, Panasonic,  
produk kamera Nikon, Leica, Yashica,  
peralatan fotokopi Xerox, dan lain-lain. 
 
 
 



Name/Symbol Logo 

Yaitu logo yang terdiri dari nama perusahaan atau 
produk dengan gaya tipografis yang berkarakter kuat, 
tersusun atas bentuk-bentuk grafis seperti oval, 
lingkaran atau kotak.  
 
 
Sebagai contoh adalah logo Ford, Du Pont, Hertz dan 
banyak lagi. Kelebihan jenis logo ini adalah pada 
bentuknya yang ringkas dan fleksibel karena jenis logo 
seperti ini mampu berdiri sendiri. 
 

http://1.bp.blogspot.com/_WBmNsBt4aMA/S6zcveENqWI/AAAAAAAABk0/SSV3sdZCpVQ/s1600/dupon.png


Initial Letter Logo 

Yaitu logo yang menggunakan huruf awal (inisial) dari 
nama produk atau perusahaan dan menjadikannya 
sebagai elemen utama dari logo tersebut. Logo jenis ini 
terkadang menunjukkan gabungan nama pemilik 
perusahaan seperti logo produsen hardware komputer 
Hewlett-Packard.  
 
Selain contoh diatas banyak contoh lain seperti logo 
Bank BCA, IBM, RCTI, dan lainnya. 
 

http://1.bp.blogspot.com/_WBmNsBt4aMA/S6zdjeQldcI/AAAAAAAABk8/LY2fIY4JPRQ/s1600/hp-logo.png


Pictorial Names Logo 

Adalah logo yang menggunakan nama produk atau organisasi 
sebagai komponen penting dari gaya logo, yang secara 
keseluruhan logo ini memiliki gaya yang sangat khusus.  
 
Perusahaan yang menggunakan logo jenis ini, biasanya adalah 
perusahaan yang sudah terkenal, seperti Coca Cola, Kodak, 
McDonald, Rolls Royce dan lain sebagainya 

http://2.bp.blogspot.com/_WBmNsBt4aMA/S6zeKZd-V4I/AAAAAAAABlE/VDv7o7kvV5I/s1600/rolls_royce_logo.jpg


Associative Logo 
 

Yaitu logo yang berdiri bebas yang biasanya tidak memuat nama 
produk atau perusahaan, tetapi memiliki asosiasi langsung dengan 
nama, produk atau wilayah aktifitasnya ,  
 
contohnya logo perusahaan minyak Shell yang menunjukkan gambar 
kerang sebagai asosiasi dari fosil penghasil minyak, kemudian logo 20th 
Century Fox, yang menggambarkan gemerlap dan megahnya dunia 
perfilman dan masih banyak lagi. Jenis logo seperti ini mempunyai 
daya tarik kuat dan mudah untuk dipahami. 
 
 
 



Allusive Logo 

Yang dimaksud dengan allusive logo adalah logo yang bersifat kiasan, 
seperti logo Mercedes Benz yang terdiri dari bentuk bintang segitiga 
yang merupakan representasi dari sistem kemudi mobil, bentuk A 
pada perusahaan penerbangan Alitalia yang dideformasikan dari 
bentuk ekor pesawat yang berfungsi sebagai penyeimbang.  
 
Logo jenis ini memiliki hubungan yang tidak langsung antara nama 
dengan logonya sehingga logo jenis ini sulit untuk dipahami, dan 
memerlukan waktu lebih agar seseorang bisa memahami apa 
maksud dari logo yang bersangkutan. 
 

http://3.bp.blogspot.com/_WBmNsBt4aMA/S6zfdQDr94I/AAAAAAAABlU/HdF_s5VpMI4/s1600/alitalia+logo.jpg


Abstract Logo 

Yang dimaksud dengan logo jenis ini adalah logo yang dapat 
menimbulkan beraneka kesan, yang dipengaruhi oleh daya 
pemahaman konsumen. Ini terjadi karena bentuk visual logo 
ini sangat abstrak. 
 
Sebagai contoh adalah logo Citroen, logo Bakrie Brothers 



TAGLINE 

Lebih dikenal dengan slogan, tagline merupakan 
salah satu cara mengasosiasikan atau 
menghubungkan merek dengan pelanggan dan 
konsumen potensial. Ia sering digunakan secara 
bersamaan mendampingi logo 
 
Tagline berupa susunan kata atau frase yang 
digunakan untuk merangkum atau 
mengekspresikan tujuan dan semangat merek. 
Kehadiran tagline bukanlah sesuatu yang mutlak. 
Namun ia mempunyai peran unik dan manfaat 
khusus dalam mendukung komunikasi merek 
 



TAGLINE 

1.Bisa digunakan baik pada identitas merek 
atau perusahaan 

2.Singkat dan mudah diingat adalah sifat 
khusus tagline yang baik  

3.Dapat pula dimanfaatkan untuk 
memperkenalkan positioning baru.  



TAGLINE 

1.Bisa digunakan baik pada identitas merek 
atau perusahaan 

 
 
 
 

 Indofood merupakan produsen dari banyak produk 
makanan yang sangat dikenal masyarakat. Indomie, Sarimi, 

Pop Mie, Chiki, Chitato, La Fonte adalah beberapa 
contohnya.  

 

http://2.bp.blogspot.com/-6U7F47kQLK0/Tn28kvkYP4I/AAAAAAAAA4E/t37S4swdk3U/s1600/Bitebrands-+Logo+Indofood+makanan+bermutu.jpg


TAGLINE 

2. Singkat dan mudah diingat adalah sifat khusus 
tagline yang baik  

 
 
 
 

 Cosmos sebagai merek penyimpan beras membawa tagline “Ingat Beras 
Ingat Cosmos”yang pernah populer di awal tahun 80-an.  

Sempat mengalami perubahan tagline menjadi “Ingat Cosmos!”, kini 
tagline-nya adalah “Idenya Cosmos!”. Tagline “Idenya Cosmos!” 

mendeskripsikan bahwa Cosmos selalu berupaya menghadirkan inovasi-
inovasi terbaru dan mutakhir yang dapat dinikmati manfaatnya oleh 

konsumen. 

http://2.bp.blogspot.com/-90Nm3yg8ouY/Tn28t59vxwI/AAAAAAAAA4M/mnXyUaiO5y8/s1600/Bitebrands+-+logo+Cosmos+idenya+tagline.jpg


TAGLINE 

3. Dapat pula dimanfaatkan untuk 
memperkenalkan positioning baru.  

 
 
 
 

  
 Telkom Indonesia dengan tagline “The World is In Your 

Hand”, menggantikan tagline “Commited 2U”, berusaha 
memposisikan kembali citra dan budaya baru perusahaan   

http://3.bp.blogspot.com/-ov5rSBAiE6E/Tn29DrLlvSI/AAAAAAAAA4U/UsFhiQW9Esg/s1600/Bitebrands+-+logo+telkom+indonesia+tagline.jpg


FUNGSI DAN TUJUAN LOGO 
menurut Murphy dan Rowe   

1. Sebagai identifikasi 
2. Sebagai pembeda  
3. Sebagai komunikasi  
4. Memberi nilai tambah  
5. Sebagai aset berharga  
6. Mempunyai kekuatan hukum 

 
 
 
 
 



LOGO YANG EFEKTIF 
 

1. Original atau memiliki nilai kekhasan, keunikan dan daya pembeda yang 
jelas.  
  
2. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun 
diaplikasikan pada berbagai media dan ukuran.  
  
3. Simple, atau logo dimengerti dalam waktu yang singkat  
  
4.Memorable, atau logo memiliki keunikan sehingga logo dapat diingat dalam 
waktu yang relatif lama . 
  
5. Easily associated with the company, atau logo yang baik akan lebih mudah 
untuk diasosiasikan dengan jenis usaha atau citra perusahaan . 
  
6. Easily adabtable for all graphic media, pemilihan warna dan bentuk fisik 
yang tepat akan mempermudah logo diaplikasikan diberbagai media.  
 
 



TAHAP PEMBUATAN LOGO  
SECARA UMUM  

 
 
 1. Riset dan Analisa 
2. Thumbnails  
3. Digitalisasi 
4. Review  
5. Sistem Identitas  
6. Produksi    
 
 



Elemen logo membentuk huruf “P” yang secara keseluruhan 
merupakan representasi bentuk panah menggambarkan Pertamina 

yang bergerak maju dan progresif 



 

http://4.bp.blogspot.com/-RB2tW6veroM/VD3e8eOc0FI/AAAAAAAASd8/R0EYqG3O864/s1600/LOGO+BARU+PERTAMINA.png
http://3.bp.blogspot.com/-ovnNGp1RDaI/VD3fASSW_tI/AAAAAAAASeE/SgwqdqhQBMY/s1600/LOGO+LAMA+PERTAMINA.png
http://1.bp.blogspot.com/-XX8Mr7ir9G0/VD3fF5GALPI/AAAAAAAASeM/ZsY8AIrB_qw/s1600/LOGO+PERMINA.png
http://2.bp.blogspot.com/-3nrkkrUOufw/VD3fJnt5MRI/AAAAAAAASeU/uqkNFuVOMqw/s1600/LOGO+PERTAMINA.png
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