LOGO TKSK

A. Filosofi Logo
Logo Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki filosofi
dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat
keikhlasan, kepedulian dan rasa tanggung jawab serta kesetaraan
dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Menetapkan logo TKSK memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mampu mambangun citra TKSK yang positif, percaya diri dengan
potensi dan aktifitas yang dimiliki.
2. Mampu menggambarkan eksistensi TKSK sebagai insan yang
memiliki
perbedaan,

kepedulian
optimis

sosial,
dalam

keiklasan,

tanpa

menangani

memandang

PMKS

serta

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Mampu menumbuhkan jiwa korsa,rela berkorban, tanpa pamrih.
4. Mampu mengembangkan kepribadian danmewujudkan aktifitas
TKSK yang dapat diterima masyarakat.
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B. Keterangan Bentuk dan Warna Logo:
1. Tangan bergandengan memiliki arti: saling mengenal, percaya,
mendukung,fungsi

pemberdayaan

sosial,

memberikan

kenyamanan, soliditas dan solidaritas, yang dibangun antara
TKSK dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Kedua tangan yang saling bergandengan berwarna biru dan putih
memiliki arti bahwa TKSK dengan setulus hati yang ikhlas
memberikan motivasi, kepercayaan dan ajakan kepada PMKS
untuk

beranjak

meninggalkan

permasalahan

sosial

yang

dialaminya dengan segala potensi yang dimiliki
2. Lingkaran memiliki arti: aktifitas TKSK yang berkualitas, bergerak
dengan cepat, dinamis tiada henti dan dapat diandalkan dalam
pelayanan kesejahteraan sosial.
Lingkaran berwarna biru memiliki arti TKSK memiliki sifat ingin
segera menyelesaikan permasalahan PMKS secara cepat dan
bertanggung jawab dan tuntas.
3. Pita memiliki arti: kepedulian sosial dan terikat dengan aturan
yang ada. Warna merah putih pada pita memiliki arti rasa
nasionalisme dan loyalitas yang harus dijunjung tinggi oleh TKSK
dalam menjalankan aktifitasnya.
C. Tipografi
Tipografi menggunakan jenis huruf Sans Serif (Huruf tak berkait)
adalah huruf yang tidak memiliki kait, bertangkai tebal, sederhana dan
lebih

mudah

dibaca.

Ciri

lain

jenis

huruf

ini

adalah

tidak

memiliki stroke/ekor. Ujungnya bisa berbentuk tumpul (rounded
corner) atau tajam. Sifat huruf ini lebih hangat dan bersahabat. Font
Arial sangat mewakili jenis huruf Sans Serif dimana jenis huruf ini
memiliki keunggulan dalam segi visual yaitu mudah di baca dalam
resolusi kecil maupun besar sehingga mudah untuk beradaptasi
dengan mata dan daya ingat si pembaca.
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D. Konfigurasi dan Arti Warna
1. Konfigurasi
Warna Biru (Lingkaran) : Cyan : 100; Magenta : 82; Yellow : 31; Black : 16
Warna Biru (Tangan)

: Cyan : 89; Magenta : 61; Yellow : 0; Black : 0

Warna Kuning

: Cyan : 0; Magenta : 0; Yelow : 100, Black : 0

Warna Merah

: Cyan : 3; Magenta : 100; Yellow : 73; Black : 13

2. Arti Warna
Arti warna pada logo TKSK:
 Warna Biru
Biru bermakna ketenangan, profesional dan kepercayaan, kehandalan
dan bertanggung jawab.
 Warna Putih
Putih bermakna kebebasan, keterbukaan, kesucian dan keikhlasan.
 Warna Kuning
Kuning bermakna keceriaan, menyenangkan dan penuh energi, tetap
mengusung arti harapan dan wawasan kedepan secara menyeluruh,
dinamis dan dapat dipercaya dengan nilai – nilai kemanusiaan yang
mendasarinya.
 Warna Merah
Merah bermakna memiliki motivasi yang kuat, membangkitkan emosi
dan menciptakan perasaan kegembiraan atau intensitas.

