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Brief Soal Logo Design  
KODE SOAL A 

1. Sebuah lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris membutuhkan logo baru. Bimbingan Bahasa 

Inggris yang bernama English Is Fun merupakan lebaga kursusan Bahasa Inggris terbaik di kota 

Jombang. Menerapkan pelatihan dan pendidikan yang mutakhir, serta pengajar yang 

didatangkan langsung dari Inggris. Buatlah logo yang modern, dan tahan lama, artinya bisa 

dipakai sampai kapanpun dan mudah diingat oleh banyak orang. Aplikasika juga ke dalam kartu 

nama, amplop dan letterhead. Tapi jangan hanya putih polos saja, lebih kreatif lagi dalam 

membuat. 

- Buatlah sebuah logo yang sesuai dengan deskripsi di atas. 

- Jangan takut dengan keterbatasan warna. 

- Jangan membuat logo hitam dan putih saja logo harus berwarna. 

- Buatlah kombinasi antara logogram dan tipografi (gambar dan tulisan) 

- Desain logo harus bisa diaplikasikan ke media media promosi kami (mobil, website,flyer dll. 

- Buatlah logo dengan ukuran maksimal 10x10 cm 

- Kumpulkan dengan format file: LOGO EIF-KELAS-NO-NAMA LENGKAP 

- Contoh : LOGO EIF-XMM1-01-NUSKHAN ABID 

 

2. Buatlah format hitam putih dan diapositif dari logo yang kalian buat di atas. 

3. Buatlah perbesaran dan pengecilan dari logo yang kalian buat di atas dengan ketentuan ukuran         

    sebagai berikut: 10x10cm, 7,5cm, 5 cm, 2,5cm dan 1cm. 

4. Aplikasikan logo yang kalian buat ke dalam stasionery (Kartu nama, amplop, letterhead). 

5. Kumpulkan juga sketsa kalian yang bersih dan rapi dalam kertas A4. 

 

 



Brief Soal Logo Design  
KODE SOAL B 

1. Anda ingin memperoleh bentuk badan seperti atlit atau artis-artis terkenal? Datang saja ke tempat 

finess kami. Fit&Art,  tempat ini adalah tempat yang tepat bagi anda semua yang ingin mempunyai 

bentuk tubuh seperti artis. Buatlah logo yang kuat, tetapi tetap mencerminkan feminitas, karena 

tempat fitness kami khusus untuk kaum wanita yang ingin bentuk tubuhnya seperti artis. Anda bisa 

menggabungkan logo gram atau silluete wanita untuk melengkapi logo anda. Terapkan juga ke 

dalam kartu nama, tetapi jangan hanya asal-asalan, ingat ini adalah pont penting untuk anda. 

- Buatlah sebuah logo yang sesuai dengan deskripsi di atas. 

- Jangan takut dengan keterbatasan warna. 

- Jangan membuat logo hitam dan putih saja logo harus berwarna. 

- Buatlah kombinasi antara logogram dan tipografi (gambar dan tulisan) 

- Desain logo harus bisa diaplikasikan ke media media promosi kami (mobil, website,flyer dll. 

- Buatlah logo dengan ukuran maksimal 10x10 cm 

- Kumpulkan dengan format file: LOGO FA-KELAS-NO-NAMA LENGKAP 

- Contoh : LOGO FA-XMM1-01-NUSKHAN ABID 

 

2. Buatlah format hitam putih dan diapositif dari logo yang kalian buat di atas. 

3. Buatlah perbesaran dan pengecilan dari logo yang kalian buat di atas dengan ketentuan ukuran         

    sebagai berikut: 10x10cm, 7,5cm, 5 cm, 2,5cm dan 1cm. 

4. Aplikasikan logo yang kalian buat ke dalam stasionery (Kartu nama, amplop, letterhead) 

 

 



Ketentuan pengumpulan  
1. Buatlah multiple page pada lembar kerja kalian di corel draw 

2. Setelah semuanya selesai kalian publish menjadi file pdf klik file-Publish to PDF 

3. Beri nama file LOGO(PAKETA/B)-KELAS-NO-NAMA LENGKAP (LOGO-XMM1-07-NUSKHAN ABID) 

4. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

Page 1 Berisi identitas peserta  



Ketentuan pengumpulan  

Page 2 Berisi logo tanpa tagline, logo dengan tagline,   



Ketentuan pengumpulan  

Page 3 Berisi logo hitam putih dengan logo diapositif  



Ketentuan pengumpulan  

Page 4 berisi pengecilan dan pembesaran logo dengan skala tertentu 



Ketentuan pengumpulan  

Page 5 berisi pengaplikasian logo pada stationary (kartu nama, letterhead) 


