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 PEDOMAN PENGGUNAAN LOGO INDUSTRI HIJAU UNTUK ORGANISASI 
 YANG TELAH DISERTIFIKASI OLEH 

 LSIH BIPA 

 1.  Ruang lingkup 

 1.1.  Pedoman  ini  memuat  ketentuan  untuk  menggunakan  Logo  Industri  Hijau  untuk 

 organisasi  yang  telah  disertifikasi  oleh  LSIH  BIPA  untuk  digunakan  oleh  organisasi 

 yang telah disertifikasi, sebagai pernyataan telah disertifikasi oleh LSIH BIPA. 

 1.2.  Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua  organisasi yang telah disertifikasi oleh 

 LSIH BIPA 

 1.3.  Penggunaan  logo  industri  hijau  untuk  digunakan  oleh  organisasi  yang  telah 

 disertifikasi dan diatur melalui ketentuan yang diberlakukan dalam pedoman ini. 

 2.  Konsep Penulisan dan Ukuran Industri Hijau 

 Makna Logo industri Hijau 

 Bentuk  Hexagonal  adalah  struktur  bentuk  yang  telah  terbukti 

 kokoh  untuk  mencitrakan  bahwa  perindustrian  di  Indonesia 

 mampu  menjadi  salah  satu  pilar  perekonomian  bangsa  yang 

 handal dan mempunyai daya saing secara global. 

 Bentuk  bangunan  pabrik  yang  mencitrakan  produktivitas  yang 

 mampu  menyelaraskan  pembangunan  industri  dengan 

 kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  dapat  memberi  manfaat 

 bagi masyarakat. 
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 Tiga  anak  panah  hijau  berputar  menunjukkan  semangat 

 penerapan  industri  hijau  yang  berkesinambungan  melalui  prinsip 

 4R (  Reduce  ,  Reuse  ,  Recycle,  dan  Recovery  ). 

 Bentuk  huruf  (  typeface  )  yang  bold  berwarna  hijau  dan  dinamis 

 merefleksikan  kekuatan,  semangat  dan  komitmen  bersama 

 antara  Kementerian  Perindustrian  dan  seluruh  pelaku  industri 

 untuk  mewujudkan  proses  produksi  yang  efisien  dan 

 berkelanjutan. 

 3.  Margin Logo dan Ukuran Minimum 

 Logo Industri Hijau harus terlihat dengan proporsi yang ideal 

 3.1  Ukuran Minimum 

 Dalam  menggunakan  logo  Industri  Hijau,  ukuran  minimum  adalah  dengan 
 panjang atau tinggi sebesar 0,6 cm 

 3.2  Area Bersih 

 Area  Bersih  membantu  memisahkan  logo  Industri  Hijau  dari  judul,  kata-kata, 
 gambar atau elemen grafis lainnya seperti foto, bentuk geometris, dsb. 
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 4.  Struktur Dasar Grid 

 Grid  diperlukan  pada  reproduksi  logo  dalam  ukuran  sangat  besar  misalnya  pada 

 pembuatan  identitas  gedung,  lukisan  dinding,  papan  reklame  dan  lain-lain.  Grid 

 dapat  pula  dimanfaatkan  bila  logo  dalam  bentuk  digital  tidak  tersedia.  Dengan 

 berpatokan  pada  grid,  diharapkan  distorsi  bentuk  dapat  diminimalkan  sehingga 

 konsistensi terjaga. 

 5.  TIPOGRAFI 

 Tipografi  yang  digunakan  dalam  tulisan  INDUSTRI  HIJAU  menggunakan  font 

 “Bebas”.  Karena  font  ini  mencerminkan  kesan  modern,  simpel  dan  memiliki  tingkat 

 keterbacaan yang tinggi. 
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 6.  Penggunaan Susunan Bentuk dan Warna Dasar 

 6.1.  Bentuk Utama dengan Wordmark / Huruf / Logotype 
 Bentuk  utama  dari  logo  Industri  Hijau,  Logo  dengan  tulisan  Industri  Hijau  di 
 bawahnya 

 6.2.  Bentuk Sekunder Tanpa Wordmark / Merek Kata Bentuk sekunder logo dengan 
 tanpa tulisan Industri Hijau dibawahnya 
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 7.  Penggunaan Warna 

 Logo  Industri  Hijau  menggunakan  4  palet  warna.  Ikuti  kode  di  bawah  ini  untuk 

 pengaplikasian dan penggunaan logo. 

 8.  Penggunaan Logo yang Salah 

 Penggunaan  logo  harus  sesuai  dengan  tata  cara  yang  telah  ditentukan,  jangan 

 dibesarkan  atau  dikecilkan  secara  tidak  proporsional.  Gambar  di  bawah  merupakan 

 beberapa  contoh  logo  yang  pengaplikasiannya  menyalai  panduan  penggunaan  yang 

 mungkin umum akan terjadi 
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 9.  APLIKASI LOGO 

 Penggunaan logo dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut : 

 9.1 Kemasan 

 Penggunaan  logo  Industri  Hijau  berada  pada  bagian  belakang  kemasan  disertai  dengan 

 keterangan  nomor  seri  SIH  (Standar  Industri  Hijau)  dan  LSIH  (Lembaga  Sertifikasi 

 Industri Hijau) 

 9.2. Kop Surat 

 Penggunaan  logo  Industri  Hijau  pada  kop  surat  disesuaikan  dengan  kop  surat 

 masing-masing  industri  (dapat  diperbesar  atau  diperkecil)  tanpa  merubah  bentuk  logo 
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 Industri  Hijau  nomor  registrasi  SIHdan  LSIH  dengan  jenis  huruf  arial  bold  rata  kiri, 

 contoh aplikasi logo industri hijau pada kop surat perusahaan 

 9.3 Kartu Nama 

 Penggunaan  logo  Industri  Hijau  pada  kartu  nama  dapat  disesuaikan  dengan  desain 

 kartu  nama  masing  –  masing  perusahaan  yang  sudah  memiliki  sertifikasi  industri  hijau. 

 Contoh aplikasi logo pada kartu nama : 

 9.4 Media Promosi Perusahaan 

 Bendera Industri Hijau 
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 10.  Organisasi  yang  belum  disertifikasi  oleh  LSIH  BIPA  dilarang  membubuhkan  logo 

 Industri Hijau pada publikasinya seperti yang tertera pada butir 2 sampai dengan 9. 

 11.  Bahan publisitas 

 Organisasi  yang  telah  disertifikasi  oleh  LSIH  BIPA  berhak  menggunakan  logo 

 Industri  Hijau  pada  bahan  publisitasnya  asalkan  memenuhi  ketentuan  butir  2  sampai 

 dengan  9.  Organisasi  yang  telah  diakreditasi  oleh  LSIH  BIPA  berhak  menggunakan 

 pernyataan  disertifikasi  LSIH  BIPA  asalkan  organisasi  tersebut  menjamin  sertifikasi 

 LSIH BIPA tidak digunakan untuk kegiatan yang ruang lingkupnya tidak disertifikasi. 

 12.  Ketentuan Lain dalam Penggunaan Logo Industri Hijau 

 a.  Logo  Industri  Hijau  atau  tiap  pernyataan  diakreditasi  oleh  LSIH  BIPA  tidak  boleh 

 digunakan  untuk  menyatakan,  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  bahwa 

 LSIH  BIPA  bertanggung  jawab  atas  penyalahgunaan,  pendapat  atau  penafsiran 

 yang berasal dari penggunaan logo tersebut . 

 b.  Jika  Organisasi  yang  telah  disertifikasi  mengalami  pembekuan  sertifikasi,  maka 

 harus  segera  menghentikan  penggunaan  logo  Industri  Hijau  dan  atau 

 menghentikan  penyebarluasan  tulisan  yang  berisi  pernyataan  disertifikasi  oleh 

 LSIH BIPA. 

 c.  Organisasi  yang  masa  sertifikasinya  telah  berakhir  dan  tidak  diperpanjang, 

 harus  segera  menghentikan  penggunaaan  logo  Industri  Hijau,  dan  atau 

 menghentikan  penyebarluasan  tulisan  yang  berisi  pernyataan  disertifikasi  oleh 

 LSIH BIPA. 
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 d.  Penggunaan  logo  Industri  Hijau  selain  yang  diatur  dalam  pedoman  ini  tidak 

 dibenarkan LSIH BIPA. 

 Palembang,  Jan   2020 

 Kepala Baristand Industri Palembang 

 Syamdian 
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