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Definisi 

logo

Huruf atau lambang yang 
mengandung satu makna, terdiri dari 
satu suku kata atau lebih sebagai 
lambang atau nama perusahaan 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia)





Bentuk lambang yang 
merupakan metamorfosis dari 
maskot, hampir selalu 
menggambarkan kekuatan, 
pertahanan, atau kelebihan 
mereka, maupun sebuah 
keadaan yang menjadi tujuan 
atau citacita mereka.



Beberapa lambang negara 

bagian Amerika Serikat yang 

mengungkapkan potensi 

wilayah dan kekaguman

kepada kekuatan alam

mereka. 



Seiring perkembangan peradaban, 
majunya teknologi, Logo yang rumit 
semakin ditinggalkan. 

Tanda identitas semakin lama semakin 
simple atau cenderung membuat
lambang yang disederhanakan (meski 
tidak kehilangan makna dan filosofi).





Logo

David E. Carter

Original

Legible

Assosiated

with the 

company

Simple

Distinctive

Adaptable

For all

media

Memorable

Ciri logo 

yang baik
David E. Carter



jenis-

jenis logo

ALPHABETHICAL 
(LOGOTYPE)
Logotype atau tanda kata 
(word mark) merupakan 
nama lembaga, perusahaan, 
atau produk yang tampil 
dalam bentuk tulisan khusus 
untuk menggambarkan ciri 
khas tertentu.



LOGO IKONIK 
(LOGOGRAM)

Logo atau tanda gambar 
(picture mark) merupakan 
identitas yang dipergunakan 
untuk menggambarkan citra 
dan karakter suatu lembaga 
atau perusahaan maupun 
organisasi.

jenis-

jenis logo



LOGO CAMPURAN 

logo yang merupakan 
gabungan alfabetic 
dan pictorial dalam 
satu komposisi.

jenis-

jenis logo



LOGO BERDASARKAN 

UNSUR-UNSUR YANG 

MEMBENTUKNYA

MENURUT PAUL IBOU 
1) Bentuk Alfabetik | Logo yang

terdiri dari bentuk-bentuk
huruf atau yang dimaksudkan
untuk menggambarkan bentuk
huruf dan kombinasi dari
bentuk huruf.



LOGO BERDASARKAN 

UNSUR-UNSUR YANG 

MEMBENTUKNYA

MENURUT PAUL IBOU 
2) Bentuk Kongkret | Logo yang

menggunakan bentuk-bentuk objek 
kongkret ( misalnya : manusia, 
wajah, binatang, tanaman, 
peralatan, maupun benda lain.



LOGO BERDASARKAN 

UNSUR-UNSUR YANG 

MEMBENTUKNYA

MENURUT PAUL IBOU 3)  Bentuk Abstrak | Logo yang mempunyai 
elemen-elemen yang merupakan bentuk 
abstrak, bnetuk geometri, spiral, busur, segitiga, 
bujursangkar, poligon, titik-titik, garis, panah, 
gabungan bentuk-bentuk lengkung, dan bentuk 
expresi 3 dimensi.



LOGO BERDASARKAN 

UNSUR-UNSUR YANG 

MEMBENTUKNYA

MENURUT PAUL IBOU 
4) Bentuk Simbol atau Angka | Logo yang 

menggunakan elemen-elemen bentuk yang 
sudah dikenal untuk menggambarkan 
sesuatu (bentuk hati, tanda silang, tanda plus, 
petir, notasi musik2,1 dll)



KATEGORISASI LOGO 
MENURUT JOHN MURPHY DAN MICHAEL 

ROWE
1) NAME ONLY LOGO | adalah logo yang

diambil dari sebuah nama dengan
menggunakan gaya grafis khusus. Logo
jenis ini memberikan ketegasan dan
pesan langsung kepada khalayak.



2) NAME / SYMBOL LOGO | adalah logo yang 
terdiri dari nama perusahaan atau produk 
dengan gaya typografis yang berkarakter kuat, 
dan tersusun dalam format bentuk-bentuk
grafis tertentu (oval, lingkaran, kotak, dll)

KATEGORISASI LOGO 
MENURUT JOHN MURPHY DAN MICHAEL 

ROWE



3) INITIAL LETTER LOGO | adalah logo yang
menggunakan huruf awal (initial) atau singkatan
dari nama produk atau korporasi dan kemudian
menjadikannya sebagai elemen utama dari logo
tersebut.

KATEGORISASI LOGO 
MENURUT JOHN MURPHY DAN MICHAEL 

ROWE



4) PICTORIAL NAME LOGO | adalah logo yang
menggunakan nama produk, organisasi, atau korporasi 
sebagai komponen penting dari gaya logo, yang secara 
keseluruhan logo ini memiliki gaya khusus dan unik. Atau 
bisa juga dikatakan, logo ini berusaha mewujudkan 
gambar (pictorial) dengan bahan baku nama produk atau 
korporasi.

KATEGORISASI LOGO 
MENURUT JOHN MURPHY DAN MICHAEL 

ROWE



5) ASSOCIATIVE LOGO | adalah logo yang
biasanya menggunakan simbol-simbol /
bentuk-bentuk yang merupakan asosiasi
langsung dari nama, produk, atau wilayah
aktivitasnya

KATEGORISASI LOGO 
MENURUT JOHN MURPHY DAN MICHAEL 

ROWE



6) ALLUSIVE LOGO | adalah logo yang biasanya
menggunakan simbol-simbol / bentuk-bentuk yang
merupakan asosiasi tidak langsung (kiasan) dari nama,
produk, atau wilayah aktivitasnya.

KATEGORISASI LOGO 
MENURUT JOHN MURPHY DAN MICHAEL 

ROWE



7) ABSTRACK LOGO | adalah logo yang dapat menimbulkan
beraneka interpertasi, yang dipengaruhi oleh daya
pemahaman konsumen. Logo abstrak lebih menekan
pencapaian kesan spontan dan orisinalitas bentuk, sehingga
memperkecil kemungkinan kesamaan dengan logo-logo yang
lain.

KATEGORISASI LOGO 
MENURUT JOHN MURPHY DAN MICHAEL 

ROWE



Thankyou ;)



DKV.duaLOGO
Komposisi | Watak| Kecenderungan Gaya



KOMPOSISI LOGO



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. 

LOGO BERDASARKAN 

JENIS KOMPOSISINYA



A-SIMETRIS 
(KESEIMBANGAN SENJANG) 
| logo yang komposisinya
diperoleh dengan
membedakan 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.

LOGO BERDASARKAN 

JENIS KOMPOSISINYA



A-SIMETRIS 
(KESEIMBANGAN SENJANG) 
| logo yang komposisinya
diperoleh dengan
membedakan 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.

LOGO BERDASARKAN 

JENIS KOMPOSISINYA



SENTRAL (KESEIMBANGAN 
MEMANCAR) | logo yang 
komposisinya diperoleh dari
penempatan bagian-bagian
susunan diseputar titik sumbu
gaya berat. Unsur-unsur
visualnya disusun seakan
mengelilingi satu unsur yang 
diaggap sebagai pusat
(sumbu).

LOGO BERDASARKAN 

JENIS KOMPOSISINYA



KOMPAK (SATU ARAH 
ORIENTASI) | logo yang 
komposisinya diperoleh dari
mengarahkan beberapa unsur
yang digunakan kepada satu
orientasi arah (searah / 
repetisi murni).

LOGO BERDASARKAN 

JENIS KOMPOSISINYA



BERLAWANAN (DUA ARAH 
ORIENTASI) |  logo yang 
komposisinya diperoleh dari
mengarahkan beberapa unsur
yang digunakan kepada dua
orientasi arah yang 
berlawanan.

LOGO BERDASARKAN 

JENIS KOMPOSISINYA



watak atau 

karakter unsur 

rupa Logo
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, dll.



watak atau 

karakter unsur 

rupa Logo
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.



gaya 

[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-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.



Kecenderungan 

gaya Logo
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 
identity.



Kecenderungan 

gaya Logo
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). 



Kecenderungan 

gaya Logo
KONSTRUKTIF | Gambaran objek-
objek yang disusun sedemikian
rupa sehingga membentuk satu
konfigurasi yang padu. Bisa
diibaratkan sebagai sebuah
bangunan yang menonjolkan
unsur-unsur pembentuknya
(konstruksinya).  



Kecenderungan 

gaya Logo
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



Kecenderungan 

gaya Logo
ASSOSIATIF | Menggambarkan
bentuk-bentuk yang merupakan
asosiasi langsung dari produk / 
wilayah kerja dari sebuah
perusahaan. Kadang dalam
prakteknya (terutama pemakaian
asosiasi pada logotype), desainer
menggunakan kemiripan bentuk
objek asosiatif untuk mengganti
karakter salah satu huruf dalam
nama brand / frase kata. 



Kecenderungan 

gaya Logo
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 memenuhi tuntutan mudah
dibaca dan mudah diaplikasi ke
dalam berbagai media perusahaan.



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.

Meninggi (vertical / potrait)

Mendatar (horisontal / lanscape)

Miring (diagonal)

Persegi Panjang

Kubus

Elips

Lingkaran

Segitiga



Segitiga

Jajaran genjang

Poligon

Biomorphis

Anatomis

Amorf (tidak beraturan)

Format logo Ddiluar format-format yang telah diutarakan tadi sangat 

dimungkinkan karena bentuk-bentuk yang tidak terbatas jumlahnya. 

Misalnya dengan format gabungan antara beberapa format. 





















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 proses 
perancangan logo, dengan harapan 
logo yang diciptakan benar-benar 
merujuk pada data faktual di lapangan.

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



CLIENT (OWNER) | Client atau 

pemberi tugas (pemesan) adalah orang 
yang mempunyai kekuasaan dalam 
memesan logo. 

Client biasanya memiliki database yang 
beragam terkait dengan dirinya, 
perusahaan, lembaga, atau mungkin 
kegiatan / event yang dilaksanakan. 

Data-data inilah yang akan diolah sebagai 
latar belakang penciptaan logo. 

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



KHALAYAK SASARAN | 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. 

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



STUDI PASCA-PRODUKSI | Sebuah 
produk yang telah diluncurkan 
dalam waktu tertentu biasanya 
diikuti oleh penelitian lanjutan yang 
mengkaji sejauh mana efektifitas 
dan efisiensi produk tersebut terkait 
dengan tujuan akhir perusahaan. 

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]

STUDI 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 
diluncurkan.



WILAYAH 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.. 

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, seragam, papan nama, sign-system, dll), Merchandise 
corporasi, dll. 

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



BIAYA | Besarnya prosentase 

anggaran yang dikeluarkan 
perusahaan untuk membangun 
sebuah corporate image menjadi 
pertimbangan pula dalam 
perancangan logo. Dalam 
perancanannya, kemungkinan-
kemingkinan wilayah aplikasi dan 
jenis pengandaan akan menghasilkan 
kemungkinan-kemungkinan 
pembiayaan yang bervariasi. 

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



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 | Berdasarkan teori-teori yang 
didapatkan dalam nirmana / rupa dasar ini, seorang disainer 
dituntut mampu menciptakan bentuk logo yang diharapkan)

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



a)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. 

b)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 sebagai sebuah tanda yang mampu 
disusun sebagai makna.

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



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 
memandang sebuah benda / objek. 

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]



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.

Faktor-faktor yang 

dipertimbangkan
[dalam perancangan logo]


