
Identitas Korporat dan Graphic Standard Manual



Pendahuluan

Buku manual ini berisi penjelasan mengenai identitas korporat dari 
dan panduan penerapannya dalam produk-produk desain 

grafis.

Hak siar dari manual ini dimiliki secara eksklusif oleh untuk 
digunakan hanya oleh perusahaan yang bersangkutan atau pihak yang secara 
resmi ditunjuk.

Penggunaan atau penggandaan manual ini harus dengan izin

PT Griyahijau Indonesia

PT Griyahijau Indonesia 

PT Griyahijau 
Indonesia. 

 

 



Deskripsi Perusahaan

PT Griyahijau Indonesia adalah sebuah perusahaan pengembang yang 
mengkhususkan diri kepada  produk properti yang ramah lingkungan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip green design secara konsisten kepada seluruh produk 
layanan dan kinerja perusahaan. 



Identifikasi Visual

Nama Perusahaan : 
Callname : 
Produk : Properti ramah lingkungan dengan semangat 

muda
Target Market : 1. Primer : Pekerja dan pengusaha di kota besar 

    dengan umur 20 hingga 39 tahun, belum 
    atau baru saja berkeluarga, dengan 
    penghasilan sendiri, dan memiliki kesadaran 
    tentang lingkungan. Klasifikasi 
    ekonomi BBB.
2. Sekunder : Pekerja hingga pengusaha 
    dengan umur 30 hingga 40 tahun yang baru 
    saja atau telah 10 tahun berkeluarga, 
    dengan penghasilan mandiri, yang 
    membutuhkan suasana asri dan ingin bebas 
    dari masalah lingkungan. Rentang klasifikasi 

     ekonomi A hingga AA.
Positioning : Produk properti yang benar-benar hijau dengan 

penerapan green design dan greenomic 
secara konsisten. 

Warna : 1. giyahijau green 

   C 50 M 0 Y 100 K 0
   R104 G185 B 46
   HEX 68,B9,2E
   Pantone  376 

   Memberi kesan ramah lingkungan dengan 
   rasa nyaman

2. griyahijau orange

   C 0 M 40 Y 90 K 0
   R 239 G 155 B 55
   HEX EF,9B,37
   Pantone 1375 
   
   Memberi kesan masa depan yang cerah. 
   Sesuatu yang menyenangkan.

   Catatan: 
   Warna yang digunakan sesuai dengan 
   standar Pantone yang diberikan. Jangan 
   mengambil sampel warna dari hasil scan 
   buku ini. Jika terdapat perbedaan hasil 
   pencocokan dengan warna proses atau
   display, yang diikuti adalah standar Pantone. 

PT Griyahijau Indonesia
griyahijau



Identifikasi Visual (lanjutan)

Elemen Penyusun Logo : 1. Rumah

   Memperlihatkan produk yang ditawarkan 
   perusahaan ini

2. Rerumputan yang menyatu dengan rumah

   Memperlihatkan positioning produk yang  
   ramah lingkungan

3. Palem yang memotong rumah

   Memperlihatkan konsistensi perusahaan 
   dalam menjaga konsep produk

4. Sinar Matahari

   Memperlihatkan produk sebagai investasi 
   yang baik 

5. Tipografi khas 

   Memperlihatkan kedisiplinan dan standar 
   ketat perusahaan, terutama dalam menjaga 
   lingkungan

griyahijau



Konfigurasi (Grid)

Konfigurasi grid ini dibuat untuk mempermudah reproduksi logo. Pembuatan 
dimulai dari siku yang dibentuk oleh bagian atap. 



Konfigurasi (Clean Area)

Logo tidak boleh diberi visualisasi tambahan apapun di daerah clean area. 
Daerah ini mencakup 0.5 cm di sekitar logo dari bagian terluar untuk ukuran 
standar (penjelasan mengenai ukuran standar ada di halaman selanjutnya). 

Clean area mengikuti perbesaran dari logo jika ukurannya berubah. 

0,5 cm



Konfigurasi (Ukuran)

Ukuran standar dari logo ini adalah 13 cm x 3 cm dari bagian paling luar dari 
keseluruhan logo dan tipografinya. 

Untuk aplikasi stationery, bisa digunakan pengecilan skala 50% menjadi 6.5 cm x 3 
cm. Perubahan ukuran berarti bahwa clean areanya juga berubah sesuai skalanya 
(dalam hal ini menjadi 0.25 cm)

Stationery lebih kecil seperti kartu nama bisa menggunakan pengecilan skala 40% 
menjadi 5,2 cm x 1,2 cm

Untuk benda-benda yang ruangnya terbatas dan tidak proporsional untuk 
penempatan logo secara penuh, bisa digunakan logotypenya saja dengan 
mengubah warna menjadi giryahijau green.Logotype ini bisa diubah menjadi skala 
yang sesuai dengan ruang yangtersedia. Clean area tetap 0,5 cm dari bagian 
terluar mengikuti skala perbesaran.



Konfigurasi (Warna)

Warna harus diusahakan selalu sesuai standar dengan pembanding Pantone Color 
Matching System. Hasil cetakan buku manual ini sendiri tidak boleh dijadikan 
referensi warna. 

1. giyahijau green

C 50 M 0 Y 100 K 0
R104 G185 B 46
HEX 68,B9,2E
Pantone  376 

2. griyahijau orange

C 0 M 40 Y 90 K 0
R 239 G 155 B 55
HEX EF,9B,37
Pantone 1375 

Bahkan jika keadaan warna latar tidak mendukung, warna hijau di bagian rumah 
tidak boleh diubah. Solusinya adalah dengan memberi second image seperti di 
atas untuk memisahkan warna hijau logo dengan latarnya.



Konfiguras (Hitam Putih)Konfigurasi (Warna) (lanjutan)

Karena jingga adalah warna yang cukup berpendar, maka warna jingga bisa 
diubah menjadi putih bila bertabrakan dengan warna latarnya.

Untuk keperluan fax dan copy, warna hijau bisa diganti dengan hitam dan orange 
dengan putih. 

Untuk kebanyakan warna latar belakang putih, harus digunakan garis tipis hitam 
untuk memisahkan logo yang berwarna putih dengan latar belakang.



Penggunaan dalam Tulisan dan Tipografi Pendamping

Usahakan untuk selalu menulis  dengan huruf downcase. Tetapi ada 
kelonggaran jika digunakan di dalam kalimat atau berada di dalam lingkungan 
yang memakai keseluruhan huruf uppercase. Berikut contoh penggunaannya:

Silakan membeli rumah di 
bukan:
Silakan membeli rumah di 

SILAKAN MEMBELI RUMAH DI 
bukan:
SILAKAN MEMBELI RUMAH DI

adalah perusahaan terbaik.
bukan:

adalah perusahaan terbaik.

Jika memungkinkan, selalu gunakan warna  setiap kali merujuk kepada 
perusahaan. 

Perhatian: Griya dan hijau adalah satu kesatuan!  Jangan memisah kedua kata 
tersebut saat merujuk kepada perusahaan.

Keseluruhan logo dirancang untuk menampilkan kesan segar dan muda. Jadi 
pemilihan font dalam tulisan di sekitar logo juga harus diperhatikan. Berikut adalah 
font yang disarankan:

AvantGarde Bk BT : untuk tulisan biasa
Arial : untuk tulisan panjang yang membutuhkankon konsentrasi 

  lama, misalnya brosur dan artikel di koran.
OCR-A-Bt : untuk nomor-nomor khusus yang membutuhkan perhatian, 

  seperti penomoran rumah.

griyahijau

griyahijau.

Griyahijau.

GRIYAHIJAU.

 griyahijau.

Griyahijau 

griyahijau 

hijau



Konfiguras (Hitam Putih)Contoh aplikasi

1. Kartu nama

H A R I A D H I
0213421230

Jalan Cikini Raya 13, Jakarta
Telp 021 219348129348
Fax 021 23492183489
Werbsite www.griyahijau.com

2. Letterhead

Letterhead ini hanya berupa pengecilan. Pengecilan logo untuk keperluan kepala surat bisa 
dilihat di halaman 8. Letterhead ukuran sebenarnya dilampirkan di halaman akhir.



Konfiguras (Hitam Putih)Contoh aplikasi

Memo

Jalan Cikini Raya 13, Jakarta
Telp 021 219348129348
Fax 021 23492183489
Werbsite www.griyahijau.com

Dalam banyak keperluan, elemen estetis seperti second image yang ditunjukkan 
contoh-contoh di atas bisa digunakan. Tetapi warna, posisi, ukuran, dan bentuknya 
harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu logo utama.



Desain adalah hak cipta Hariadhi. Penggunaan dan penyebaran 
tanpa izin adalah pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual
(dilindungi oleh undang-undang)


