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PENDAHULUAN
Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI)
adalah organisasi mahasiswa nasional yang terdiri dari lembaga eksekutif
mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia dan merupakan organisasi intra perguruan
tinggi yang berbasis keprofesian dan berorientasi pada keilmuan. Sebagai satusatunya organisasi kemahasiswaan yang merepresentasikan mahasiswa farmasi
di Indonesia, ISMAFARSI telah dikenal oleh masyarakat. Tidak hanya nama,
lambang yang sebagai simbol resmi ISMAFARSI juga telah beredar luas.
Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang masih salah dalam
penggunaan lambang ini. Hal ini disebabkan tidak adanya panduan standar
penerapan logo organisasi lengkap yang digunakan ISMAFARSI. Padahal
standar penerapan logo identitas ini sangat penting untuk mendukung kegiatan
organisasi, dan bahkan meningkatkan citra ISMAFARSI sebagai organisasi yang
profesional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, sangatlah perlu disusun sebuah Standar
Operasional Prosedur (SOP) bagi penggunaan dan penerapannya. SOP ini
menjadi acuan standar yang harus diterapkan dengan benar. Penggunaan dan
penerapan lambang ISMAFARSI secara tidak benar akan merusak citra
ISMAFARSI.

BENTUK LAMBANG

Lambang berbentuk oval vertikal dengan perbandingan 2 : 3, warna dasar
hijau, tulisan dan gambar putih dengan dua garis hijau yang merupakan lingkaran
sebelah luar dengan tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia
yang merupakan sebelah dalam, ditengah terdapat gambar ular melilit piala
dengan buku terbuka dan tulisan ISMAFARSI dibawahnya.

MAKNA LAMBANG
1. Gelas dan Ular melambangkan nilai-nilai kefarmasian yang
berorientasi pada penemuan senyawa obat baru. Lambang ular
digunakan karena memiliki bisa yang dapat menjadi racun maupun obat dan
gelas menunjukkan bahwa efek yang dihasilkan tersebut, bergantung pada
dosisnya.
2. Buku yang menjadi dasar kaki gelas menunjukkan bahwa farmasi
berlandaskan nilai-nilai pendidikan, begitu pula kehidupan farmasi dan
organisasi ini. Posisi buku yang terbuka menunjukkan bahwa para
anggotanya harus terus belajar dan menimba ilmu demi kekokohan farmasi
dan organisasi ini.
3. IKATAN SENAT memiliki makna bahwa organisasi ini merangkul seluruh
civitas akademika di bidang farmasi yang tercantum tertulis pada lambang
cawan, gelas dan baju.
4. ISMAFARSI INDONESIA bermakna bahwa seluruh kegiatan dari maknamakna sebelumnya disatukan dalam satu wadah organisasi, yaitu ISMAFARSI.
5. Warna hijau yang mendominasi melambangkan organisasi ini adalah
organisasi yang ramah, tenang dan tidak ada pertikaian ataupun anarkisme.
6. Warna putih pada setiap tulisannya melambangkan kesucian jiwa dan raga
para farmasis, mereka bergerak dan bekerja atas dasar ketulusan hati, tanpa
adanya niat buruk dalam benak.
7. Dua

garis

yang

melingkari

keseluruhan

poin-poin

sebelumnya,

melambangkan perlindungan dari dalam yaitu dari anggota-anggota
ISMAFARSI dan dari luar yaitu dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Garis
tersebut tidak memiliki sudut karena organisasi ini tidak membedakan
golongan-golongan yang ada.

PENEMPATAN DAN UKURAN

Selain hanya menampilkan lambang, logo type juga dapat ditambahkan.
lambang utama dengan logo type yaitu lambang berada di sebelah kiri logo type
dengan susunan logo type 2 baris terbaca dari kiri ke kanan. Font yang digunakan
adalah Tw Cen MT. Tidak dibenarkan pula untuk menerapkan susunan ini secara
terbalik.

Logo
Universitas

Logo LEM

Logo ISMAFARSI ditempatkan disebelah kanan setelah logo universitas
dan LEM dalam kegiatan yang berhubungan dengan ISMAFARSI.

Guna memastikan keterbacaan dan kejelasan visual, logo ISMAFARSI
tidak boleh ditampilkan lebih kecil dari ukuran minimum yang ditunjukkan di sini
untuk penggunaan di media cetak dan digital. Tinggi minimum di media online :
90px. Tinggi minimum di media cetak : 1 cm.

WARNA LAMBANG
HEX

: FFFFFF

RGB

: 255.255.255

CMYK

: 0.0.0.0

HEX

: 009342

RGB

: 0.147.66

CMYK

: 86.17.100.4

PMS

: 7739 C

HEX

: 000000

RGB

: 0.0.0

CMYK

: 100.100.100.100

Penggunaan warna selain yang telah ditetapkan tidak akan dikategorikan
sebagai warna identitas ISMAFARSI. Warna standar sudah ditentukan di sini
harus diterapkan pada setiap kondisi apapun yang memungkinkan. Jika logo
ditampilkan pada media yang hanya bisa menampilkan hitam dan putih saja
maka warna hijau diganti dengan warna hitam dengan kode diatas.

PENUTUP
Tidak dibenarkan jika :
1. Mengubah atau menutupi sebagian lambang.
2. Mengubah proporsi, posisi, atau spasi huruf.
3. Merentangkan, memampatkan, mendistorsikan, atau memisahkan elemen
lambang.
4. Mengubah warna atau menambahkan efek (bayangan timbul, kilauan, dll).
5. Mengganti logo type dengan bentuk huruf lain.
6. Menempatkan gambar di dalam lambang.
7. Memutar (secara vertikal, horizontal, atau diagonal) atau membalik lambang.

ISMAFARSI
IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA

PENUTUP
Demikianlah SOP Lambang ini dirancang dan disusun, semoga
dapat dimengerti dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Jika ada
pertanyaan silahkan menghubungi Staf Ahli Media dan Publikasi ISMAFARSI
melalui medpub@ismafarsi.org.

Satu Tekad, ISMAFARSI HEBAT!
Gita Agastya Hosnaningmulya
Staf Ahli Media dan Publikasi ISMAFARSI
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