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Filosofi dan cerita di balik logo:
Ketika saya hendak membuat logo ini, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah apa
simbol ciri khas indonesia dan prancis? kemudian bagaimana cara menyatukan kedua elemen
tersebut dengan visi dan misi organisasi?
Saya memutuskan simbol yang akan saya gunakan untuk merepresentasikan Indonesia dalam
logo PPI Prancis adalah burung garuda yang merupakan simbol dari RI. Di logo ini sang garuda
tergambar sedang terbang diatas langit dan melihat tanah prancis dari atas.
Tanah Prancis metropolitan yang terhampar di bagian tengah logo ini, berwarna putih
melambangkan ilmu, kebaikan dan pelajaran yang bisa diambil dari tanah ini bagi mereka yang
mengamati dan mencari. Atau bagaikan kanvas putih bagi mereka yang ingin melukiskan
prestasi ataupun pengalaman hidup yang berbeda disini .
Kembali kita lihat sosok Garuda merah berani, yang seakan-akan datang untuk mengamati
tanah yang baru itu dan mempelajari apa-apa yang terdapat di dalamnya. Garuda merah ini
juga merepresentasikan para pelajar Indonesia, yang telah berani keluar dari zona nyaman
mereka, datang ke Prancis, untuk menuntut ilmu di negeri ini.
Sebuah persegi enam yang terbentuk dan membingkai Logo PPI Prancis ini mempunyai makna
Yang cukup dalam. Dengan keenam sisinya yang saling berhadapan bentuk hexagonal
melambangkan keseimbangan dan keharmonisan. Bentuk ini juga mengingatkan saya dengan
sarang lebah. Apabila kita renungkan, lebah selalu bergotong royong untuk kepentingan
bersama, rela berkorban untuk melindungi sesamanya. Bentuk persegi enam ini merupakan
doa untuk PPI Prancis agar bisa bersatu, berkolaborasi sehingga sukses menjalankan
misi-misinya dengan baik
Simpel dan elegan; Logo yang didesain dengan memperhatikan kualitas estetik, makna, dan ciri
khas ini secara keseluruhan merepresentasikan visi dari PPI Prancis yang baru, “sebagai
kelindan nan kaya karya” dan diharapkan bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkreasi.
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