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Latar Belakang

Filosofi/ Konsep Logo

Keyword

Universitas
Komputer
Indonesia, atau yang sering kita
kenal dengan nama UNIKOM adalah
universitas yang masih terbilang
masih baru di Kota Bandung. Di
umurnya yang masih 12 tahun,
UNIKOM sudah memperoleh banyak
prestasi di bidang akademik maupun
non akademik. Sebut saja Juara 1
Kontes Robot Internasional yang
diadakan di Amerika, secara 3 kali
berturut-turut.
Mengingat UNIKOM yang
sudah mulai dikenal oleh masyarakat
Indonesia, dan melihat logo yang
sekarang dipakai oleh UNIKOM,
maka saya rasa perlu adanya remake
logo UNIKOM, untuk menyesuaikan
dengan keadaan sekarang. Agar
UNIKOM bisa bersaing dengan
Universitas yang lainnya.

Karena otak dari segala
komputer adalah prosesor, dan
bentuk mayoritas prosesor adalah
kotak, maka saya mengambil bentuk
atau shape kotak untuk logo ini.
Prosesor merupakan komponen
penting dalam suatu sistem
komputer. Dengan prosesor inilah
tercipta teknologi-teknologi baru di
dunia.
Karena itulah saya membuat
logo UNIKOM dengan bentuk
yang menyerupai prosesor, agar
UNIKOM juga mampu menciptakan
teknologi baru di dunia dan mampu
lebih dikenal luas oleh masyarakat
Indonesia maupun dunia.

Komputer, Monitor, Prosesor,
Robot, Dipati Ukur, Kualitas, Macet.
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Deskripsi

Perspektif

Abstract

Karena otak dari segala
komputer adalah prosesor, dan
bentuk mayoritas prosesor adalah
kotak, maka saya mengambil
bentuk atau shape kotak untuk
logo ini. Warna gradasi pada hijau
dan biru merupakan simbol bahwa
mahasiswa UNIKOM terdiri dari
bangsa dan ras yang berbeda.
Warna
hijau
melambangkan
bahwa UNIKOM adalah Universitas
berbasis IT yang tidak melupakan
sisi lingkungan dan alam. Warna biru
adalah simbol pendidikan.

Dengan adanya logo baru ini
maka saya harap UNIKOM mampu
dikenal lebih luas lagi di masyarakat
Indonesia maupun dunia. Bentuk logo
yang mudah diingat dengan warna
yang sederhana membuat UNIKOM
sudah siap dengan perkembangan
jaman sekarang dimana teknologi
berkembang dengan pesat.

This logo is made resemble
forms of processor. The shape is
unique and dynamic make this
logo looks modern. With this logo ,
UNIKOM expected to compete with
other university in Indonesia.
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Penjelasan Logo

Typeface

Bila dibagi, logo tersebut bisa
dibagi menjadi 5 bentuk trapesium.
Lima disini mewakilkan pulau besar
yang ada di Indonesia. Dan pada
bentuk kedua yang berwarna biru,
menyerupai bentuk panah yang
berarti UNIKOM bisa terus maju dan
eksis di dunia pendidikan.
Secara keseluruhan , logo ini
bermakna, Universitas yang mampu
menghasilkan banyak lulusan yang
mahir di bidang teknologi, dan
mampu mengharumkan nama
bangsa.

Typeface yang diambil untuk
logo ini berasal dari font “corbel”.
Karena bentuknya yang pas, tidak
rumit dan mampu diaplikasikan ke
segala media aplikasi.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
,.;:*”?!@#^
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Sistem Grid
Jarak logo grafis dengan logo type

Jarak logo dengan objek lain

5x (U) dengan posisi berdiri
7.5x (U) dengan posisi berdiri

7x (U) dengan posisi berdiri

1/2x (U) dengan posisi berdiri
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Colour Guide
Warna hijau merupakan
cerminan bahwa UNIKOM adalah
Universitas berbasis IT yang tidak
melupakan sisi pemeliharaan alam
dan lingkungan. Warna biru adalah
simbol dari pendidikan. Perbedaan
gradasi merupakan simbol bahwa
mahasiswa UNIKOM terdiri dari
berbagai macam ras dan agama.

R : 41
G : 140
B : 64

C : 83
M : 21
Y : 100
K :7

R : 66 C : 63
G : 219 M : 0
B : 99 Y : 84
K :0

R : 51 C : 71
G : 194 M : 0
B : 82 Y : 92
K :0

R : 23 C : 89
G : 102 M : 61
B : 181 Y : 0
K :0

R : 23 C : 97
G : 82 M : 74
B : 140 Y : 18
K :4
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Skala
Ukuran logo terkecil adalah
1cm x 1cm. Untuk ukuran yang lebih
besar adalah kelipatan dari ukuran
logo terkecil.

1x1cm

2x2cm

3x3cm

4x4cm

5x5cm
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Variasi Logo
Penempatan logo pada
media-media
tertentu,
dapat
menggunakan alternatif warna
seperti di bawah. Untuk logo positif
satu warna hanya untuk media yang
berlatar belakang warna putih.
Sedangkan untuk logo negatif
satu warna, wajib menggunakan
aturan warna primer logo pada latar
belakang logo (Hijau dan Biru).

Logo Positif Satu Warna

Logo Negatif Satu Warna
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Tata Letak
Mengaplikasikan logo di
media, harus sesuai dengan aturan
tata letak yang dimuat di buku ini.
Berikut contoh tata letak yang salah.

Posisi logo type
harus sejajar
dengan logo
grafis.

Posisi logo type
harus dibawah
logo grafis.

Dilarang
mendistorsi
ukuran logo.

Dilarang
merubah
ukuran logo
grafis.

Dilarang
menambah
stroke pada
logo.

Dilarang
menaruh logo
dia atas media
gambar.

Posisi logo
harus sesuai
dengan system
grid.
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Aplikasi Logo

Surya Aryangga
Dosen
51910049

Alamat:

Jl Dipatiukur No 112-114-116 Bandung,
Tlp 022-2504119, Indonesia

Surya Aryangga
Dosen
51910049

Alamat:

Jl Dipatiukur No 112-114-116 Bandung,
Tlp 022-2504119, Indonesia
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