OpenSirah,
Open Your Faith
kebaikan diawali dari yang kecil,

Konsep logo secara teknis dan filosofi mengomunikasikan:

dari diri sendiri,

kesederhanaan.

dan mulai saat ini juga,
SEDERHANA ^^

Kesederhaan adalah salah satu sifat Rasul yang utama.
Sifat dan sikap yang terlihat ‘biasa’ namun memiliki makna yang dalam,
hingga menjadi panutan ummat sampai kini.
Sederhana sarat Makna.
Representasi sederhana diaplikasikan pada logo dengan kolaborasi inisial
‘O’ dan ‘S’ serta memposisikan ‘S’ sedemikian rupa menyerupai huruf ’mim’.
Sarat Makna diwakili dalam pembacaan elemen visual logo.
Dengan penglihatan (pemahaman visual) mendalam, logo akan terbaca sebagai
inisial OpenSirah sekaligus inisial dari Rasul Muhammad.
Huruf ‘S’ dibuat terbalik, selain agar lengkung huruf terbaca sebagai ‘mim’
juga mewakili konsep kaidah penulisan Arab yang pembacaannya dari sebelah kanan.

Filosofi Warna,
Cahaya Hati
Hakikat iman (nur iman) adalah Cahaya Allah yang memancar di hati orang
yang dikehendaki Allah bersih dari segala sesuatu yang tidak disukai-Nya.

Warna logo menggunakan Gradasi dari warna:
Orange (C:0-M:60-Y:100-K:0)+ Deep Yellow (C:0-M:20-Y:100-K:0),
Warna Orange dan Kuning merepresentasikan Cahaya sebagai pelita
penerang hidup layaknya kehadiran Rasul dalam membawa sinar terang Islam.
Gradasi menggambarkan proses, segala sesuatunya berprosessama halnya dengan masuknya cahaya (ilmu) memenuhi hati kita.

Filosofi Tipografi,
Ubuntu + Ubuntu Bold
Meneguhkan Kayakinan dengan Santun

Tipografi didesain dengan jenis tipografi yang berkarakter Rounded
Ubuntu Boldmerepresentasikan keteguhan semangat dalam menyampaikan
dakwah,sedangkan Ubuntu Reguler menunjukkan kesantunan yang bersahabat
dalam kaitannya dengan target audiensnya (kalangan remaja).
Penambahan -dot com- untuk sekaligus menginformasikan alamat website,
sehingga brandname secara langsung mengarahkan audiens ke alamat web.
Seluruhnya menggunakan warna Hitam sebagai warna umum-yang mana
OpenSirah berbagi ilmu yang relevan dalam seluruh aspek kehidupan
kepada semua khalayak.

Media Putih

Media Hitam

Media Warna

NB : pada Media selain Putih menggunakan Outline dengan standart di atas.

Aplikasi Logo pada Image yang berkaitan dengan publikasi Sosial
Media sebaiknya membubuhkan logo transparan 40%.

BARANG SIAPA MENGHIDUPKAN
SUATU BUMI YANG MATI,
MAKA BUMI ITU
BAGINYA (MILIKNYA).
(H.R. at-Tirmizi)

