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ABSTRACT
Gojek is a technology company from Indonesia that serves transportation through motorcycle taxi services. 
Starting with transportation service, Gojek has turned into a super-app that consists of 20 daily necessities 
including online motorcycle taxis, online taxis, food delivery, goods delivery, daily shopping, payments and 
more. Gojek launched a new logo called Solv, which symbolizes the transformation of Gojek from trans-
portation facilities to a super-app. This study will present the Solv analysis, as the new Gojek logo with the 
semiotic Charles Sanders Peirce semi-qualitative research method, which is divided into several aspects of 
representamen, interpretants and objects. The sign contained in Solv based on Charles Sanders Peirce’s 
Semiotics analysis with trichotomy is enough to represent what the vision and the mission of the company 
is about to convey through a logogram with a combination of four signs including map pins, search buttons, 
power buttons, motorcycle taxi drivers which are sufficiently legitimate to be accepted by the majority of the 
general public, especially internet users both nationally and internationally.
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ABSTRAK
Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. 
Bermula dari sarana transportasi, Gojek berubah menjadi super-app yang terdiri dari 20 layanan kebutu-
han harian diantaranya ojek daring, taksi daring, pesan antar makanan, kirim barang, belanja harian, pem-
bayaran dan lainnya. Gojek meluncurkan logo baru yang bernama Solv, yang melambangkan transformasi 
Gojek dari fasilitas transportasi menjadi super-app (aplikasi super) Penelitian ini menyajikan analisis Solv, 
sebagai logo baru Gojek dengan metode penelitian kualitatif secara semiotik Charles Sanders Peirce, 
yang terbagi dari beberapa aspek representamen, interpretan dan object. Tanda yang terdapat pada Solv 
berdasarkan analisis Semiotika Charles Sanders Peirce dengan trikotomi cukup mewakilkan apa yang 
ingin disampaikan visi misi perusahaan melalui logogram dengan perpaduan empat buat tanda yang di-
antaranya sebagai map pin, search button, power button, ojek driver yang cukup menjadi legisign untuk 
diterima oleh mayoritas masyarakat umum khususnya pengguna internet baik secara nasional maupun 
internasional.
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PENDAHULUAN
Penggunaan internet pada masyarakat yang signifikan pesat merupakan penyebab dari banyaknya 
perusahaan-perusahaan ini. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan Gojek 
merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. 
Bermula dari perusahaan startup dengan sarana transportasi, Gojek berubah menjadi super-app yang 
terdiri dari 20 layanan kebutuhan harian diantaranya ojek daring, taksi daring, pesan antar makanan, 
kirim barang, belanja harian, pembayaran dan lainnya. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga 
negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendi-
rikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir 
setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja 
sebagai Co-Founder dan Managing Editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. 

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek 
masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada 
pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran 
investasi. Pada 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS untuk 
menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center. 

Gambar 1. Evolusi logo lama Gojek
Sumber: google images

Gojek meluncurkan logo baru dan cara penulisan korporasi baru pada tahun 2019. Solv yang meru-
pakan nama dari logo baru yang melambangkan transformasi Gojek dari fasilitas transportasi menjadi 
super-app. Pada penulisan brand Gojek berubah yang pada sebelumnya ditulis GO-JEK dibuat lebih 
sederhana menjadi Gojek.
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Bentuk dasar dan instrumen dari sebuah logo dianggap sebagai tanda yang memiliki representasi 
relevan dengan filosofi, visi misi, dan pondasi sebuah institusi. Semiotika adalah sebuah ilmu yang 
mengkaji tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya. Tanda dalam kajian semiotik ada-
lah segala sesuatu yang diamati atau dibuat dapat teramati, mengacu pada hal yang merujuknya, dan 
dapat diinterpretasikan. Dengan menggunakan akal sehatnya, seseorang biasanya menghubungkan 
sebuah tanda pada rujukan dan referensi untuk menemukan makna tersebut. “Semiotika adalah salah 
satu ilmu yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Yang menjadi dasar ten-
tang semiotika adalah konsep tentang tanda, tak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun 
oleh tanda-tanda.” (Sobur, 2013) Sesuai bahasan tersebut, maka tulisan ini akan membahas tentang 
analisis semiotika dari logo baru Gojek, yaitu Solv. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai la-
wannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dibagi dalam 
dua metode pengumpulan data yaitu observasi dan kepustakaan. Penelitian akan dilakukan dengan 

Gambar 2. Gojek dengan identitas baru
Sumber: google images
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cara menelaah dan mengamati lebih seksama logo Gojek dengan cara membuka website, membuka 
brand guideline, dan observasi dengan menggunakan layanan Gojeknya sambil memperhatikan ap-
likasi logo pada atribut driver.

Dalam mencari jawaban dari intisari permasalahan dari penelitian, dilakukan penjabaran analisis den-
gan menggunakan metode Charles Sanders Peirce dengan model triadic, yang terbagi menjadi tanda, 
objek, dan interpretasi berhubungan saling memenuhi kekuatan dan kelebihan. Pemilihan model ini 
karena semiotika Charles Sanders Peirce karena ada kesamaan interpretasi yang dihasilkan menurut 
penulis. Berdasarkan Peirce, makna bisa diartikan berbeda-beda dan tidak tetap, sebagaimana batas-
batas yang diberlakukan oleh penulisnya, relatif berdasarkan interpretasi peneliti dan pembaca. Berikut 
bagan dari trikotomi:

Gambar 3. Trikonomi Semiotika Charles Sanders Peirce

Berdasarkan pendapat Peirce, tanda ialah salah satu bentuk tanda adalah kata. Sedangkan objek 
adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretan adalah tanda yang ada dalam benak sese-
orang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam 
benak seseorang, maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili tanda tersebut. (Alex Sobur 
2000:115). Menurut Peirce, makna tidak dapat diartikan secara tetap, namun dapat diartikan secara 
beragam sesuai bagaimana batasan-batasan yang diberlakukan penggunanya.

PEMBAHASAN
Sebelum membahas kajian semiotika, penjabaran visualisasi logo baru Gojek, Solv, dilakukan untuk 
mendapatkan hasil pengamatan yang lebih dalam yang tersaji dalam tabel berikut:
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Untuk lebih jelasnya penelitian ini mengupas satu persatu dari bagian-bagian tersebut, berikut ini meru-
pakan penjabaran dari teori Peirce pada logo Gojek pada halaman berikutnya:

Logo

Jenis logo Logomark dan Logotype
Anatomi logo Basic Shape dan Gestalt’s Closure
Gaya Visual Flat Design
Jenis Huruf Sans Serif
Fonts Maison Neue

Tagline #PastiAdaJalan

QUALISIGN n  Warna Hijau digambarkan sebagai perwakilan dari tanda
     kelancaran perjalanan, dimana tulang punggung Gojek ada di area logistik.
n Bentuk loop pada area negatif digambarkan sebagai tanda dari Gojek 
     sebagai alat pencarian atau search engine.
n Bentuk keseluruhan logo terlihat sebagai map pin dari peta yang berarti 
     Gojek merupakan media penghubung dari satu titik ke titik lain.
n Bentuk yang menyerupai tombol power, menandakan Gojek merupakan 
     pioner dalam industri ojek online.

SINSIGN n Gaya visual flat design dari logo Gojek menandakan perusahaan berada 
     dalam trend modern yang relevan dengan industrinya
n Huruf tebal Maison Neue menandakan kejelasan, bersahabat, dan kontem
     porer di masanya sesuai dengan karakter Gojek.

ANALISIS SEMIOTIKA (Charles Sanders Peirce )
Hubungan Penalarannya dengan Jenis Penandanya (Representamen )



226 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

KESIMPULAN
Tujuan utama dari penelitian ini secara garis besar adalah untuk analisis dan deskripsi makna dari 
tanda-tanda yang terdapat dari Solv, logo baru Gojek. Tanda-tanda tersebut dianalisis dan dimaknai 
menggunakan metode semiotika Charles Sanders Peirce, dan berdasarkan hasil penelitian yang telah 
diuraikan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Solv, sebagai logo Gojek yang baru ingin menyampaikan bahwa Gojek adalah super-apps yang me-
miliki banyak solusi kebutuhan sehari-hari dengan basis transportasi. Tanda yang terdapat pada Solv, 
logo Gojek berdasarkan analisis Semiotika Charles Sanders Peirce dengan trikotomi cukup mewakilkan 

ICON n Bentuk lingkaran dengan titik di tengah menyerupai tombol power.
n Bagian negatif di area tengah menyerupai loop atau kaca pembesar.
n Bentuk keseluruhan logo terlihat sebagai map pin dari peta.

INDEX n Bentuk lingkaran dengan titik di tengah yang mengarahkan bahwa kita bisa 
memulai hari dengan menyalakan aplikasi Gojek

n Bentuk loop pada area negatif mengarahkan bahwa pengguna bisa men-
cari segala sesuatu melalui Gojek sebagai aplikasi super.

SYMBOL n Bentuk lingkaran dengan titik di tengah yang berarti power dan Bentuk loop 
pada area negatif sudah bersifat konvensional pada kalangan masyarakat 
umum, baik nasional maupun internasional.

LEGISIGN n Warna Hijau sebagai tanda kelancaran lalu lintas sudah menjadi kesepaka
     tan umum jika mengacu pada Google Maps.
n Bentuk loop dari logo jika dalam industri internet dan aplikasi sudah men
     jadi konvensional menjadi tanda dari fungsi pencarian.
n Bentuk tombol power sangat identik dengan para pengguna elektronik 
    sebagai fungsi untuk menyalakan sebuah perangkat.

Hubungan Kenyataan dengan Jenis Dasarnya (Interprentant)

RHEME n  Bentuk lingkaran dengan titik bisa diartikan oleh pengguna sebagai 
tombol power atau sebuah permulaan.

n  Bagian negatif di area tengah menyerupai loop atau kaca pembesar bisa 
diartikan oleh pengguna sebagai keingintahuan atau pencarian.

n  Bentuk keseluruhan logo terlihat sebagai map pin dari peta bisa diartikan 
sebagai logistik atau fungsi perpindahan

DECISIGN n  Gojek Creative Labs membuat logogram dengan perpaduan empat buat 
tanda yang diantaranya sebagai map pin, search button, power button, 
ojek driver.

ARGUMENT n  Solv, sebagai logo Gojek sebagai solusi dari segala kendala yang ada 
dalam sarana transportasi yang juga sebagai aplikasi super yang berman-
faat bagi penggunanya untuk membantu penggunanya untuk melakukan 
aktivitas sehari-hari.

Hubungan Pikiran dengan Jenis Penandanya (Object)
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apa yang ingin disampaikan visi mis perusahaan. Sorotan terdapat pada Gojek Creative Labs membuat 
logogram dengan perpaduan empat buat tanda yang diantaranya sebagai map pin, search button, 
power button, ojek driver yang cukup menjadi legisign untuk diterima oleh mayoritas masyarakat umum 
khususnya pengguna internet baik secara nasional maupun internasional. Bila dilihat dalam aspek vis-
ual pun, Solv mengikuti tren yang sedang digandrungi dalam dunia desain khususnya desain aplikasi.

Sikap Gojek dalam membuat Gojek Creative Labs untuk membuat Solv, logo baru Gojek sepatutnya 
mendapat apresiasi karena cukup sukses menaruh perhatian dari masyarakat. Terlebih kampanyenya 
yang terbilang masif dan terorganisir, dengan tagline #PastiAdaJalan membuat merek Gojek makin 
digemari oleh masyarakat luas yang mereka sebut ‘Cerdikiawan’. Adapun masukan terhadap logo baru 
Gojek adalah pada unsur uniqueness pada bentuk yang terbilang agak pasaran disamping fungsinya 
yang sangat baik. Sempat menjadi kontroversi karena ada kemiripan dengan logo salah satu merek 
apparel dari bandung, yaitu Ouval Research. Namun sedikit garis atau bentuk tambahan bisa membuat 
logo ini lebih berbeda dari logo-logo yang pernah ada.
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