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Judul

: Desain Logo Semarang The Beauty Of Asia

Bahan

: Kertas

Teknik Pembuatan

: Komputer Grafis

Ukuran

: A.4 21,5 X 29,7 Cm

Karya

: I Wayan Suardana

KONSEP KARYA
A.LATAR BELAKANG
Semarang sebagai kota raya dan ibu kota Jawa Tengah, memiliki sejarah yang panjang.
Mulanya dari dataran Lumpur yang kemudian hari berkembang pesat menjadi lingkungan maju
dan menampakan diri sebagai kota yang penting. Sebagai kota besar, ia menyerap banyak

pendatang. Mereka ini kemudian mencari penghidupan dan menetap di kota semarang sampai
akhir hayatnya
Kota semarang dikenal sebagai kota industri dan bisnis. Tapi bukan berarti Semarang tidak
memiliki tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi , obyek tersebut antara lain bangunan
bersejarah seperti Tugu Muda dibangun sebagai monument untuk mengenang heroisme pejuang
Semarang melawan penjajah Jepang, kemudian ada Gereja Blenduk yang merupakan
peninggalan Belanda, Musium Ronggowarsito, Musium mandala Bakti, Musium Nyonya
Meneer, Musium Jamu Jago dan Muri.
Peninggalan tugu yang sangat bersejarah di kota Semarang adalah bangunan yang pada
umumnya digunakan untuk suatu tanda peringatan atau kenangan pada peristiwa atau sebagai
ciri khas/ identitas. Misalnya tugu Monas identitas Jakarta, tugu Yogya, tugu Yogya Kembali,
tugu Garuda dan banyak lagi lainnya. Semarang dalam kiprahnya di bidang pariwisata,
membuka diri dengan mengadakan lomba desain logo kota Semarang dengan tema “The
Beauty Of Asia” secara nasional guna menjaring desain-desain yang tepat untuk lembaganya.
Desain-desain yang diharapkan adalah bernuansa pendidikan,
Pembuatan bahasa rupa pada logo kota Semarang mulai dari pengenalan bentuk, garis,
warna, tekstur, komposisi dan pengenalan lingkungan sekitar.

B.ARTI DAN MAKNA LAMBANG LOGO SEMARANG
Lambang kota Semarang berbentuk Perisai dua bagian, Tugu Muda, Bintang sudut
5,Padi dan kapas, bunga hijau mekar 5.
Isi lambing berjiwakan 3 prinsip :
1. Kekhusukan/ ke Semarangan
2. Tradisi revolusioner kota Semarang
3. Kepribadian Nasional
Makna Lambang :
1.Tugu Muda
Mencerminkan sikap patriotisme warga kota Semarang saat melawan bala tentara
Jepang dalam “Pertempuran Lima Hari”
2. Bintang
Mencerminkan Religius yaitu masyarakat kota Semarang meyakini akan kebenaran
ajaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam

menjalankan kehidupan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Prisai
Melambangkan pertahanan dan kekuatan kepribadian rakyat kota Semarang
4. Padi dan Kapas
Melambangkan Semarang murah sandang dan pangan terutama di masa depan
5. Bunga Hijau mekar 5
Melambangkan Semarang kota makmur, religius, sangat memperhatikan 5 dasar
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