
 

Panduan Pembuatan Kartu Nama Universitas Gadjah Mada 

 

I. Desain 

 

 
Kartu nama bagi pejabat Bahasa Indonesia 

 

 
               Kartu nama bagi pejabat bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kartu nama bagi staf Bahasa Indonesia dengan logo akreditasi 

 

 

 
Kartu nama bagi staf bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Ketentuan 

 

Desain Kartunama ini menggunakan standar Corel DRAW, dengan keterangan sebagai berikut : 

1. Ukuran dokumen A4 (dibagi menjadi 10 kotak berukuran 9cm X 5.5cm) 

2. Tulisan "UNIVERSITAS GADJAH MADA" menggunakan jenis font: Times New 

Roman (Regular) ukuran: 11.422 pt dan tulisan “INDONESIA” menggunakan font 

Arabic Typesetting berukuran: 11.447 pt 

3. Tulisan Nama menggunakan Jenis Font Calibri (Bold) ukuran 9.998 pt 

4. Tulisan Fakultas/Unit Kerja menggunakan jenis Font Calibri (bold) ukuran 7.548 pt 

5. Tulisan Jabatan menggunakan Jenis Font Arabic Typesetting (Regular) ukuran 11.07 pt  

6. Tulisan Alamat menggunakan jenis Font Arabic Typesetting (Regular) ukuran 11.116 pt 

7. Tulisan alamat website "www.ugm.ac.id" (di dalam lis) menggunakan jenis font Calibri 

(Bold) ukuran 14pt. 

8. Lis warna bagian bawah setinggi 0.416 cm menggunakan warna identitas universitas 

Kuning dan Biru dengan kode warna seperti berikut : Biru dengan kode warna seperti 

berikut : 

a.   Kuning (RGB : 255, 202, 8) atau (CMYK : 2, 23, 96, 0)  

b.            Biru (RGB : 0, 30, 98) atau (CMYK : 100, 92, 11) 

9. Logo Universitas Gadjah Mada berada di pojok kiri atas berjarak 0.613 cm dari tepi atas 

kartu dan 0.786 cm dari tepi kiri kartu.  

10. Logo yang digunakan adalah logo berwarna dengan ukuran 0.916 cm x 0.911 cm 

11. Logo akreditasi fakultas seperti AUN, AACSB sebelah kanan bawah, dengan ukuran 

0.667 cm X 0.667 cm atau 1.143 cm X 0.517 cm , jarak dari kanan tepi adalah 0.76 cm 

dan dari bawah tepi 0.696 cm . Penempatan  logo ini bersifat opsional sesuai dengan 

kebutuhan  (tidak harus ada). 

12. Informasi yang dituliskan di badan kartu nama pejabat adalah: 

a. Nama lengkap dengan gelar akademik 

b. Jabatan 



c. Alamat kantor dilengkapi dengan nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat 

email jabatan dengan domain www.ugm.ac.id  

d. Diperkenankan untuk mencantumkan nomor handphone maupun kontak pribadi 

lain (tidak wajib).  

 

13. Informasi yang dituliskan di badan kartu nama staf adalah: 

a. Nama lengkap dengan gelar akademik 

b. Jabatan fungsional dan spesialisasi bidang ilmu 

c. Nama Fakultas 

d. Nama Jurusan  

e. Alamat kantor dilengkapi dengan nomor telepon, nomor faksimili, alamat website 

unit kerja, dan alamat email pribadi dengan domain www.ugm.ac.id  

f. Diperkenankan untuk mencantumkan nomor handphone maupun kontak pribadi 

lain (tidak wajib) 

g. Unit kerja yang memiliki kebutuhan untuk menampilkan penghargaan yang 

dimiliki (seperti logo akreditasi, ISO, dll) dapat meletakkan logo di bagian kiri 

bawah kartu. Dengan ukuran 0.667 cm X 0.667 cm atau 1.143 cm X 0.517 cm, 

jarak dari kanan tepi adalah 0.76 cm dan dari bawah tepi 0.696 cm 

14. Kartu nama dapat dicetak dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, secara bolak balik 

dengan perbedaan desain pada lis biru-kuning di bagian bawah kartu (lihat desain).  

15. Kartu nama dicetak menggunakan kertas Ivory 310 gram warna putih.  

 

http://www.ugm.ac.id/
http://www.ugm.ac.id/

