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An Analysis of Magnificent Samarinda’s Logo through Semiotics
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Abstract
In its development, the industry of graphics design has reached a point where it has become challenging
to create something that is considered truly new. One can’t help but agree with that sentiment when the
logo of Magnificent Samarinda was unveiled and legitimized by Samarinda city’s major as Samarinda’s
symbol. Multiple opinion pieces of varying stances and perspectives have cropped up on many news
portals due to the logo’s resemblance (around 90%) to the AA Bridge logo by George Bokhua, which
was created before the Magnificent Samarinda logo. However, there aren’t many scientific articles that
discuss said resemblance from the semiotics view supported by gestalt principles. Therefore, with a
qualitative method supported by secondary documents one can find how signs (design elements: shape,
line, size, etc.) in the logo shows that it failed in fulfilling its own function and aesthetics criteria. There
are many distortions and biases within the logo that causes its viewer to reject it, meaning it failed in
conveying its principals and purpose.
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Abstrak
Perkembangan industri desain grafis kini tidak dapat dipungkiri memiliki berbagai tantangan
yang terus-menerus semakin sulit dalam menciptakan karya yang dinilai benar-benar baru.
Begitu yang dirasakan saat melihat logo Magnificent Samarinda muncul dan telah disahkan
oleh wali kota Samarinda untuk menjadi wajah dari kota Samarinda. Berbagai perdebatan
muncul di berbagai portal berita dengan berbagai perspektif karena logo tersebut memiliki
kemiripan hingga 90% dengan logo ‘AA Bridge’ karya George Bokhua – sebagai karya yang
telah dipublikasi lebih dahulu sebelum logo Magnificent Samarinda. Namun masih jarang
ditemukan artikel ilmiah yang membahas kemiripan tersebut berdasar tinjauan semiotika
yang didukung dengan prinsip gestalt. Oleh karena itu, dengan metode kualitatif yang
didukung dengan dokumen sekunder dapat ditemukan cara tanda (unsur desain: bentuk,
garis, ukuran, dan sebagainya) dalam logo membuat logo tersebut tidak berhasil mencapai
fungsi dan estetika yang dituju. Banyak distorsi atau bias pada unsur desain logo yang
menyebabkan logo tersebut ditolak penonton, tidak dapat menyampaikan makna atau pesan
dan berfungsi sebagai logo sesuai kaidahnya dan yang dituju.
Kata kunci; plagiat, logo, Magnificent Samarinda, semiotika.
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Pendahuluan
Tugas perancang grafis yang berdiri sendiri maupun dalam industri desain grafis
kini masih terdapat tantangan besar, khususnya dalam menjunjung tinggi desain
dalam sebuah peradaban yang berjalan, khususnya dalam hal perencanaan dan
penganalisisan logo oleh desainer yang berdampak pada kurangnya apresiasi oleh
masyarakat. Kejadian tersebut terlihat jelas pada kasus logo Magnificent Samarinda
yang terlihat “serupa , namun tak sama” dengan logo ‘AA Bridge’ karya desainer
grafis bernama George Bokhua asal Amerika Serikat (Rahmi, 2019).
Logo tersebut merupakan salah satu output dari perancangan Document City Branding
yang diselenggarakan secara lelang pada tahun 2018 lalu dan telah dimenangkan
oleh Citiasia,inc. Citiasia,inc adalah perusahaan konsultan di Jakarta yang menjadi
pemenang lelang untuk perencanaan dan implementasi program smart city dari
pemerintah sebagai wujud dari ‘Gerakan Nasional Mewujudkan 100 Smart City di
Indonesia’ (Samarinda, 2019).
Logo tersebut telah diresmikan, didaftarkan dan telah dipilih oleh wali kota
Samarinda yaitu, Syaharie Jaang. Peresmian dan kemenangan tersebut dilandaskan
alasan karena konsep dalam logo memuat filosofi bahwa Samarinda adalah kota bisnis
yang berbudaya. Perjalanan perancangan branding Kota Samarinda telah dilakukan
sejak tahun 2017 lalu yang berhasil menggelontorkan dana sebesar Rp 600 juta untuk
masterplan termasuk logo (Rahmi, 2019).
Namun, logo tersebut melahirkan sebuah polemik yang hingga kini berlangsung
yaitu, menjadi buah bibir masyarakat kota Samarinda. Masyarakat memandang
logo tersebut tidak merepresentasikan entitas dari kota Samarinda dan memiliki
kemiripan hingga 90% dengan logo ‘AA Bridge’ karya George Bokhua yang telah
dipublikasi pada akn instagram desainer grafis tersebut pada tanggal 11 November
2015 (Ces, 2019).
Isu tersebut menjadi menarik untuk diulas guna melihat bagaimana tanda (elemen
visual dalam logo) memiliki makna, sehingga perdebatan dan kemiripan tersebut
sangat terlihat jelas. Apalagi, penulisan mengenai kemiripan tersebut yang diulas
dengan tinjuan semiotika masih jarang ditemukan. Maka dari itu, dengan teori
semiotika yang didukung dengan prinsip gestalt dapat menemukan tentang cara
tanda atau unsur-unsur visual dalam logo dimaknai oleh penonton serta kemiripan
dengan logo ‘AA Bridge’ karya George Bokhua.
Metodologi Penelitian
Penelitian menggunakan metode jenis kualitatif. Sugiyono (2016; 9) menjelaskan
bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk objek yang alamiah (bukan bersifat
eksperimen). Pada jenis penelitian tersebut peneliti ditempatkan sebagai instrumen
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kunci yang melibatkan pengumpulan data secara gabungan, melakukan analisis
data secara induktif/kualitatif, dan menghasilkan penelitian menekankan pada
makna generalisasi. Santana (2010) menyatakan bahwa dalam riset kualitatif, aspek
subjektifitas dan dampak ‘mendistorsi’ tidak dapat dihindari dalam penelitian yang
tengah diteliti. Oleh karena itu, hasil kajian bersifat interpretatif terhadap data yang
ditemukan di lapangan. Data-data tersebut meliputi kabar berita dari portal berita
dokumen-dokumen jurnal, makalah, buku baik versi cetak maupun versi elektronik.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Prinsip Gestalt
Tanudjaja (2005) menjelaskan bahwa perancangan sebuah grafis termasuk logo
membetuhkan kesatuan visual yang berguna untuk membuat pentonton mudah
memahami atas karya yang dirancang. Prinsip persepsi visual dari teori gestalt
menjadi salah satu kunci yang dapat memahami mata dalam mencerna sebuah pola
visual. Teori ini masih relevan terhadap karya desain hingga kini. Konsep darri prinsip
gestalt menekankan bahwa tidak dapat memandang atau menilai elemen visual satu
demi satu dari pesepsi visual, melainkan harus secara keseluruhan sebagai satu
kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, prinsip gestalt sebagao teori mampu diterapkan
dalam menilai sebuah karya desain grafis seperti logo dan begitu juga melihat cara
penonton melihat karya tersebut dengan prinsip ini.
Sihombing (2015) menjelaskan bahwa prinsip gestalt adalah prinsip mengenai
kecenderungan pengorganisasian kelompok-kelompok (pengelompokkan) antar
elemen visual yang terpisah menjadi pengelompokan yang berdasar pada berdasar
kaidah figure-ground dan perceptual grouping. Figure-ground menjelaskan cara mata
memisahkan dan memutuskan mana yang latar belakang, mana yang di depan
latar belakang tersebut untuk mengidentifikasi objek pada desain. Perceptual
grouping terdiri dari kaidah proximity (kedekatan), similarity (kemiripan), closure
(ketertutupan), continuity (kesinambungan), dan symmetry (simetris). Kaidah-kaidah
tersebut membangun logika-logika persepsi visual dalam berkarya, sehingga karya
desain yang dihasilkan memiliki fungsi dan estetika.
2. Semiotika William Morris
Semiotika yang dicetuskan oleh Charles Morris dinilai mampu menjadi landasan teori
semiotika yang dapat mengungkap makna pada tanda (logo Magnificent Samarinda)
secara lebih mudah dan sangat strategis bila disandingkan dengan teori gestalt. Hal
tersebut dikarenakan, Semiotika Charles Morris memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi
sintaksis (syntactic), semantis (semantic), dan pragmatis (pragmatic). Menurut Morris
ketiga hal tersebut memiliki hubungan yang satu dengan lainnya saling erat berkaitan
dan dapat terwujud dalam sebuah desain (Sobur, 2004).
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3. Prinsip Gestalt dan semiotika William Morris dalam logo
Permasalahan logo dalam sintaksis
Dalam sistem kerja semiotika, objek kajian diposisikan sebagai tanda atau unsur
dalam desain seperti bentuk, garis, warna, tekstur dan segela elemen visual yang
menyusun desain. Objek yang sudah diposisikan sebagai tanda tersebut dapat
dikaji, dimaknai, dan dibuat berbicara tentang dirinya sendiri. Dimensi sintaktis
berkaitan dengan struktur dan kombinasi tanda (segala unsur atau elemen visual
yang menyusun desain) (Piliang, 2004).
Logo termasuk dalam ranah visual sebagai aset visual dalam sebuah identitas
dan mampu menjadi simbol, tanda distingtif atau terpilih atau khas, mampu
merepresentasikan sebuah objek, bahkan sebuah ide (Adams, 2008).
Logo adalah salah satu bagian dari identitas yang mencapai nilai penuh melalui
sinergi antara pencipta dan pihak yang menggunakannya. (Kartika & Wijaya, 2015).
Berdasar dari teori diatas, logo ditempatkan sebagai objek untuk dikaji mengenai
transfer ide yang terjadi terhadapnya.

Gambar 1. Gambar logo Magnificent Samarinda

Analisis pengapilkasian sintaksis dalam logo memerlukan pembedahaan logo dalam
prinsip gestalt terlebih dahulu, mengingat teori tersebut menyatakan bahwa gagasan
berasal dari kemampuan otak manusia untuk secara otomatis menghasilkan bentuk
yang lengkap secara keseluruhan (Haina, 2016).
Berdasar dari teori diatas, terdapat kontras karena warna dan ukuran pada bagian
logo konsonan ‘AMA’. Kaidah similarity terlihat adanya kesamaan ukuran pada
kosonan tersebut. Dan, kaidah proximity terwujud dalam karakter yang seukuran
tersebut didekatkan dan didukung dengan kaidah continuity, sehingga tidak heran
konsonan tersebut dianggap menjadi kelompok tersendiri dan menjadi daya tarik
utama (point of interest). Terdapat continuity di dalam konsonan tersebut yang
terjadi saat mata penonton berhasil dituntun bergerak mengikuti arah lengkungan,
penonton cukup terdistorsi dengan warna kuning, merah dan hijau yang teramat
kontras membuahkan figure and ground yang baru (bukan secara keseluruhan logo),
sehingga memperkuat adanya pembedaan antar elemen pada bagian logo tersebut.
Hal tersebut membuahkan terganggunya kaidah continuation pada keterbacaan
konsonan AMA. Hal ini juga melahirkan adanya distorsi pada dimensi semantis.
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Gambar 2. Gambar konsonan AMA pada logo Magnificent Samarinda

Kreator logo tersebut, dalam website resmi Kota Samarinda mengatakan bahwa logo
tersebut telah memenuhi kaidah prinsip gestalt sepenuhnya, sebagai prinsip dasar
pada logo. Prinsip tersebut menekankan bahwa karya desain tidak dapat dipandang
atau dinilai satu demi satu (per elemen visual) namun, harus secara keseluruhan
untuh. Maka dari itu, logo Magnificent Samarinda tidak dapat dinilai plagiat hanya
karena berdasarkan elemen visual pada konsonan ‘AMA’ saja, harus menjadi satu
kesatuan semua unsur seperti huruf S,R, I, N,D, A dan kata magnificent serta warna,
garis dan sebagainya (Samarinda, 2019).
Namun, karya yang dihasilkan menghasilkan distorsi saat mata penonton dituntun
untuk mengidentifikasi logo. Tidak berhenti disitu. Serupa, tapi tak sama. Berikut
logo ‘AA Bridge’ karya dari George Bokhua:

Gambar 3. Gambar Logo karya George Bokhua
(https://www.merdeka.com/peristiwa/logo-branding-kota-samarindadiduga-jiplak-logo-desainer-amerika-george-bokhua.html)

Dilansir dari balikpapan.id, Ces (2019) menyatakan teramat sulit untuk menyatakan
keduanya tidak mirip. Hal tersebut terlihat dari perbandingan ketebalan antara logo
Magnificent Samarinda dengan logo karya George Bokhua yang memiliki perbedaan
yang sangat tipis, seperti berikut:
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Gambar 4. Perbandingan ketebalan gambar dari desainer lain
(https://balikpapanku.id/logo-magnificent-samarindadiduga-plagiat-designer-samarinda-kecewa/_)

Berdasarkan dari perbandingan diatas, tidak ada perbedaan elelem visual yang
signifikan. Tampilan logo Magnificent Samarinda hanya nampak lebih kurus (nomor
2) dibanding logo ‘AA Bridge’ (nomor 1). Dan, didapati juga bahwa saat logo pada
posisi di tahap ke 4 seperti pada gambar terlampir, keseluruhan unsur logo (bentuk
dan garis) memiliki kemiripan yang sangat besar dengan karya George Bokhua.
Balikpapan.id (2019) melansir halaman kaltimkece.id, dugaan indikasi plagiat
ditanggapi oleh Jordi Budiono sebagai wakil ketua Komunitas Designer Visual
Samarinda atau Devisa, sebagai seorang desainer berpengalaman di Samarinda. Jordi
mengaku sudah melihat kemiripan yang dimaksud dan mengatakan, kesan plagiat
sangat nampak.
Permasalahan logo dalam semantis
Level semantik pada sebuah tanda difokuskan pada ulasan mengenai hubungan
antara tanda dan makna yang dihasilkan dari sebuah teks (unsur desain bahkan teks
tertulis) (Piliang, 2004).
Distorsi atau bias yang terjadi pada dimensi sintatis berimbas pada dimensi semantis
logo. Terlihat pada ide bentuk yang dibuat oleh kreator dalam membangun makna.
Kreator memiliki konsep untuk menggabungkan bentuk dua jembatan, yang
membentuk konsonan AMA dalam kata SAMARINDA. Bentuk tersebut terinspirasi
dari gabungan jembatan Mahkota II dan Mahkota IV. Namun, penonton telah
mengetahui kemiripan logo Magnificent Samarinda dengan logo ‘AA Bridge’ karya
dari George Bokhua, sehingga makna yang terkandung pada objek bukan lagi Kota
Samarinda itu sendiri, namun adanya penilaian dugaan plagiat (Rahmi, 2019).

Gambar 5. Logo modifikasi vokal dan konsonan ‘AMA’
(https://balikpapanku.id/logo-magnificent-samarinda-diduga-plagiat-designer-samarinda-kecewa/_)
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Perwujudan dua buah jembatan tersebut berdasarkan unsur bentuk saja, telah
memnuhi kaidah continuity Gestalt dengan menarik. Namun, makna atau pesan yang
ditangkap oleh masyarakat Kota Samarinda tidak sesuai dengan konsep yang dituju
(2 buah jembatan). Mereka telah mengetahui distorsi yang terjadi, bukan entitas
Samarinda yang dipahami oleh masyarakat namun, tetap kembali pada polemik
kemiripan logo tersebur. Hal tersebut membuat desainer Samarinda kecewa, dan
akibatnya masyarakat kurang mengapresiasi logo tersebut.
Permasalahan logo dalam pragmatik
Pragmatik dalam semiotika adalah dimensi mengenai hubungan antara tanda dan
penggunanya (interpreter) atau penonton. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan
tanda secara nayta dalam berbagai peristiwa, efek atau dampaknya terhadap mereka.
Dalam kata lain, penerimaan dan dampak dari sebuah tanda bagi masyarakat atau
pengguna atau penonton. Pragmatik berkaitan dengan tujuan tanda yang mampu
menjawab pemahaman dasar yaitu; “untuk apa?” dan “kenapa?” serta nilai guna
yang dimiliki tanda bagi pengguna (Piliang, 2004).
Pada dasarnya, logo memiliki fungsi pada kehidupan manusia untuk mampu:
diferensiasi dari sebuah kompetisi yang ada, mampu menyajikan identifikasi
yang jelas, memampukan audiens untuk membentuk sebuah hubungan personal,
membuat sebuah keridibilitas (kepercayaan) dan mengomunikasikan pesan sesuai
tujuan (Adams, 2008).
Berdasarkan dari teori diatas, berdasarkan permasalahan dimensi sintatis dan
semantis yang ditemukan, dapat diketahui bahwa logo Magnificent Samarinda tidak
mampu menjalankan fungsi-fungsi logo pada kehidupan manusia. Adanya polemik
dugaan plagiat menjadi buah bibir di masyarakat Kota Samarinda dan distorsi pada
karya yang ‘dinikmati’ penonton menggagalkan fungsi logo tersebut.
Simpulan
Melalui analisis dengan semiotika yang didukung prinsip gestalt ditemukan berbagai
usnur desain yang memenuhi kaidah prinsip gestalt seperti proximity dan similarity,
namun terdapat bias pada perwujudan kaidah continuation khususnya pada konsonan
‘AMA’ pada logo. Bias tersebut terlihat seperti dipaksakan padahal berpeluang besar
untuk meninggalkan makna ambigu dan sulit dibaca sebagai konsonan ‘AMA’.
Distorsi tersebut mengakibatkan distoris pada dimensi sintaksis, semantis hingga
pragmatik, sehingga makna yang dikonsepkan dan fungsi karya yang dituju sebagai
logo tidak dapat dicapai atau tidak berhasil mencapai tujuan desain yang dituju.
Maka dari itu, isu ini dapat dikatakan menjadi masalah etika tentang cara seorang
desainer mampu menghargai karya orang lain. Tidak hanya itu, tapi juga etika
membuat logo dengan perencanaan untuk meraih hasil karya (logo) yang lebih
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orisinil, fresh dan mencapai dimensi sintesis, semantik, pragmatis lebih tepat. Hal
tersebut dikarenakan berkaitan erat dengan perjalanan jejak rekam, reputasi dan
karir designer atau kreator.
Logo Magnificent Samarinda dapat dikatakan belum mampu menjadi wajah akan
kota Samarinda karena mengalami penolakan, adanya ketidakmenarikan pada
logo (objek) dari penonton. Adanya bias atau distorsi dalam transer makna antara
penonton dan kreator sehingga berimbas pada seluruh entitas yg diwakilkan logo,
yaitu Kota Samarinda itu sendiri.
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