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

L  t t d b ( i t  k) k id tit  di k t kLogo atau tanda gambar (picture mark) merupakan identitas yang dipergunakan untuk
menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. 
Logotype atau tanda kata (word mark) merupakan nama lembaga, perusahaan, atau produk
yang tampil dalam bentuk tulisan khusus untuk menggambarkan ciri khas tertentuyang tampil dalam bentuk tulisan khusus untuk menggambarkan ciri khas tertentu.
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Fungsi identitas merupakan ukuran sebuah logo. Dengan hanya melihat logo, seseorang
akan ingat, tertarik, lalu memutuskan diri untuk terlibat dengan korporasi tersebut (membeli). 
Dari fungsi ini, logo kemudian menjadi ukuran sebuah citra, baik citra sebuah produk, 
perusahaah, maupun organisasi. Logo diciptakan untuk perusahaan atau organisasi yang 
bermaksud untuk mempermudah persepsi visual. Persepsi karena simbol ini ada karena
terkait dengan periklanan, atau pesan ilustrasi yang diharapkan dengan cepat dapat
di i ik l h  lihdiasosiasikan oleh orang yang melihatnya.

Pada prinsipnya, logo merupakan simbol yang mewakili sosok, wajah, dan eksistensi suatup p y , g p y g , j ,
korporasi (perusahaan, organisasi, event, dll). Selain membangun citra perusahaan, logo 
juga seringkali dipergunakan untuk membangun spirit secara internal diantara komponen
yang ada dalam korporasi tersebut. 
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Berikut ini beberapa syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan tentang sebuah logo yang 
baik menurut David E. Carter :

a) Original dan Destinctive | memiliki nilai khas  unik  dan daya pembeda yang jelasa) Original dan Destinctive | memiliki nilai khas, unik, dan daya pembeda yang jelas.
b) Legible | memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun diaplikasikan dalam

berbagai ukuran dan media yang berbeda-beda
c) Simple atau sederhana | mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu yang singkat.c) S p e atau sede a a | uda d ta g ap da d e ge t da a a tu ya g s g at
d) Memorable | cukup mudah diingat, karena keunikannya, bahkan dalam waktu yang relatif

lama.
e) Easily assosiated with the corporate | mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan

j i h t it t k ijenis usaha atau citra suatu korporasi.
f) Easyly adaptable for all graphic media | disini faktor kemudahan mengaplikasikan logo, 

baik yang menyangkut bentuk fisik, warna, maupun konfigurasi logo pada berbagai
media grafis.g
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Sejarah Berpikir Logo
Gambar sebagai bahasa rupa yang komunikatif dan universal untuk berkomunikasi, oleh
para ahli sejarah dikelompokkan sebagai pictograph  dan ideograph. Pictograph adalah teks
yang berupa gambar dan hanya satu objek saja yang ditampilkan sebagai sebuah simbol. 
Sedangkan ideograph adalah teks yang juga berupa gambar, tetapi lebih menyatakan sebuah
gagasan yang memungkinkan lebih dari satu objek sebagai wujud visualnya. Ideograph lebih
memperlihatkan hubungan antar gambar yang membentuk jalinan bahasa visual. Pictograph 
dan Ideograph pada perkembangannya kemudian berubah menjadi huruf yang kita kenal
sekarang ini.

pictographp g p

ideograph
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Penggunaan logo yang kita kenal sekarang ini awalnya hanya sekedar berupa lambang, 
simbol, atau maskot yang merupakan identitas suatu kelompok, suku bangsa, atau negara. 
Maskot-maskot tersebut diambil dari apa saja yang dikagumi di sekeliling mereka. Dari rasa 
kekaguman tersebut mereka sering merepresentasikan diri mereka dengan sifat-sifat yang 
terdapat di alam. (ciri-ciri khas yang melekat pada binatang tertentu, fenomena kekuatan

l  dll)  M k t di k b i id tit b h k b  b d kalam, dll). Maskot digunakan sebagai identitas sebuah suku bangsa yang membedakan
mereka dari suku bangsa yang lain. Jika kemudian bentuk binatanglah yang banyak
digunakan sebagai maskot, adalah karena secara teknis mereka lebih mudah mendapatkan
dan mengawetkan binatang  untuk dibawa kemanapun mereka pergi (perang  lawatan kedan mengawetkan binatang , untuk dibawa kemanapun mereka pergi (perang, lawatan ke
bangsa lain, dll) sebagai simbol yang menandai teritori dan kebanggaan mereka.

Akhirnya sebagaimana kita ketahui bahwa semua negara, pemerintah daerah, 
l b l b i t h di l h d i iliki l b  B t k l b  lembaga-lembaga pemerintahan di seluruh dunia memiliki lambang. Bentuk lambang yang 
yang merupakan metamorfosis dari maskot, hampir selalu menggambarkan kekuatan, 
pertahanan, atau kelebihan mereka, maupun sebuah keadaan yang menjadi tujuan atau cita-
cita merekacita mereka.
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Beberapa lambang negara 
bagian Amerika Serikat yang g y g

mengungkapkan potensi 
wilayah dan kekaguman 

kepada kekuatan alam mereka.
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Seiring perkembangan peradaban, majunya teknologi, serta berkembangnya pola pikir dan
pola hidup dalam masyarakat, demikian juga bepengaruh pada keanekaragaman penggunaan
simbol-simbol yang merepresentasikan produk maupun lembaga. Bisa dilihat, tanda identitas
semakin lama semakin simple. Logo yang rumit semakin ditinggalkan. Jika sebelumnya
orang membuat lambang kerajaan / negara dengan berbagai elemen bentuk dimana semua

l t b t h k d fil fi  ki l  d b telemen tersebut penuh makna dan filosofi, semakin lama orang cenderung membuat
lambang yang disederhanakan (meski tidak kehilangan makna dan filosofi).

Simplifikasi / penyederhanaan inilah yang kemudian mendorong penampilan logo 
dan logotype kedalam bentuk ‘ikon’. Kesederhanaan ini diperlukan agar khalayak lebih cepat
menerima dan mengingatnya. Kini orang cenderung menerima terlalu banyak informasi, 
sehingga memorinya harus menyaring mana yang mudah disimpan dalam waktu yang lebih
lama. Maka dalam proses penciptaannya kemudian kesederhanaan ikon dianggap mampu
menjamin efektifitas komunikasi visual.
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Lambang Negara Canada (Coat of 
Arm) yang dipakai sejak masih dijajah Arm) yang dipakai sejak masih dijajah 
Inggris. Cukup rumit, penuh dengan 
filosofi simbolik pada masing-masing 
elemen visualnya.y

Logotype Canada baru yang lebih 
simpel diambil dari font Baskerville.
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Jenis - Jenis Logo
Secara garis besar. logo dibedakan menjadi 3 golongan besar :
1) Logo Alfabetic / logotype | logo yang unsur pembentuk utamanya berupa kata / huruf / 1) Logo Alfabetic / logotype | logo yang unsur pembentuk utamanya berupa kata / huruf / 

angka / unsur-unsur visual yang terucap / tulisah khas yang mengidentifikasikan suatu
nama atau merk.

2) Logo Pictorial / logogram | logo yang unsur pembentuk utamanya berupa bentuk atau2) Logo Pictorial / logogram | logo yang unsur pembentuk utamanya berupa bentuk atau
gambar / unsur-unsur visual yang tidak terucap.

3) Logo Campuran | logo yang merupakan gabungan alfabetic dan pictorial dalam satu
komposisi.p
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Menurut Paul Ibou – berdasarkan 
unsur-unsur yang membentuknya
logo dibedakan menjadi :

1)  Bentuk Alfabetik | Logo yang terdiri 
dari bentuk-bentuk huruf atau yang 
dimaksudkan untuk menggambarkan dimaksudkan untuk menggambarkan 
bentuk huruf dan kombinasi dari bentuk 
huruf. Kelompok ini merupakan jumlah 
yang paling banyak dan merupakan trend yang paling banyak dan merupakan trend 
baru yang diikuti. 18



2) Bentuk Kongkret | Logo yang 
k  b t k b t k bj k menggunakan bentuk-bentuk objek 

kongkret ( misalnya : manusia, wajah, 
binatang, tanaman, peralatan, maupun 
benda lainbenda lain.
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3) Bentuk Abstrak | Logo yang 
mempunyai elemen-elemen yang mempunyai elemen-elemen yang 

merupakan bentuk abstrak, bnetuk 
geometri, spiral, busur, segitiga, 

bujursangkar  poligon  titik-titik  garis  bujursangkar, poligon, titik titik, garis, 
panah, gabungan bentuk-bentuk 
lengkung, dan bentuk expresi 3 

dimensi.d e s
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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 musik, dll)21



Berikut ini adalah penjelasan lebih 
lanjut dari kategorisasi Logo lanjut dari kategorisasi Logo 
menurut John Murphy dan Michael 
Rowe, yang lebih menghubungkan 
b k b k l   i  bentuk-bentuk logo yang tercipta 
dengan esensi acuan (nama 
produk, organisasi, korporasi, 
wilayah aktivitas, dll) :

1) Name Only Logo | adalah logo yang 1) Name Only Logo | adalah logo yang 
diambil dari sebuah nama dengan 
menggunakan gaya grafis khusus. Logo 
jenis ini memberikan ketegasan dan jenis ini memberikan ketegasan dan 
pesan langsung kepada khalayak.
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2) Name / Symbol Logo | adalah logo 
yang terdiri dari nama perusahaan atau yang terdiri dari nama perusahaan atau 
produk dengan gaya typografis yang 
berkarakter kuat, dan tersusun dalam 
format bentuk-bentuk grafis tertentu (oval  format bentuk bentuk grafis tertentu (oval, 
lingkaran, kotak, dll)
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3) Initial Letter Logo | adalah logo yang 
menggunakan huruf awal (initial) atau menggunakan huruf awal (initial) atau 
singkatan dari nama produk atau korporasi 
dan kemudian menjadikannya sebagai 
elemen utama dari logo tersebutelemen utama dari logo tersebut.
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4) Pictorial Name Logo | adalah logo yang 
menggunakan nama produk  organisasi  menggunakan nama produk, organisasi, 
atau  korporasi sebagai komponen penting 
dari gaya logo, yang secara keseluruhan 
logo ini memiliki gaya khusus dan unik  logo ini memiliki gaya khusus dan unik. 
Atau bisa juga dikatakan, logo ini berusaha 
mewujudkan gambar (pictorial) dengan 
bahan baku nama produk atau korporasi.ba a ba u a a p odu atau o po as

25



5) Associative Logo | adalah logo yang 
biasanya menggunakan simbol-simbol / biasanya menggunakan simbol-simbol / 
bentuk-bentuk yang merupakan asosiasi 
langsung dari nama, produk, atau wilayah 
aktivitasnyaaktivitasnya
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6) Allusive Logo | adalah logo yang 
biasanya menggunakan simbol-simbol / biasanya menggunakan simbol-simbol / 
bentuk-bentuk yang merupakan asosiasi 
tidak langsung (kiasan) dari nama, produk, 
atau wilayah aktivitasnyaatau wilayah aktivitasnya.
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7) Abstrack Logo | adalah logo yang 
dapat menimbulkan beraneka interpertasi  dapat menimbulkan beraneka interpertasi, 
yang dipengaruhi oleh daya pemahaman 
konsumen. Logo abstrak lebih menekan 
pencapaian kesan spontan dan orisinalitas pencapaian kesan spontan dan orisinalitas 
bentuk, sehingga memperkecil 
kemungkinan kesamaan dengan logo-logo 
yang lain.ya g a
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