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BRAND OVERVIEW

Thursina International Islamic Boarding 
School (IIBS) merupakan lembaga pendidikan 
tingkat sekolah menengah pertama (SMP) 
dan sekolah menengah atas (SMA) berbasis 
asrama (boarding). Thursina IIBS merupakan 
brand utama untuk sekolah yang berada 
di bawah Yayasan Islam Thursina Malang 
(Thursina Malang Islamic Foundation). 
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VISUAL DIRECTION

Thursina IIBS memegang teguh prinsip a leading 
and world-class islamic boarding school. Visualisasi 
brand Thursina IIBS menunjukkan bahwa kami 
merupakan lembaga pendidikan yang religious, 
caring, open minded, dan inspiring. Thursina IIBS 
brand guideline ini disusun untuk memberikan 
standarisasi brand di internal sekolah dan pihak-
pihak terkait.
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MASTER 
LOGO
Thursina memiliki dua jenis logo: yayasan 
dan sekolah. Logo utama merupakan logo 
yang digunakan pada yayasan. Sedangkan, 
logo sekolah merupakan pengembangan 
tipografi dengan tipe wordmark logo dari 
logo utama.

LOGO YAYASAN LOGO SEKOLAH

WARNA LOGO

Thursina Blue
HEX: #234288
CMYK: C100 M87 Y14 K3

FULL COLOR

LOGO YAYASAN LOGO SEKOLAH

ONE REVERSE COLOR

Penggunaan logo satu warna dibolehkan untuk 
latar belakang (warna atau gambar) gelap yang 
tidak cukup memberikan warna kontras terhadap 
warna utama logo. Warna yang dibolehkan untuk 
kondisi tersebut adalah putih #FFFFFF.
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LOGO MEANINGS Logo utama Thursina merupakan kategori wordmark logo concept yang terdiri dari ejaan Thursina 
dalam Bahasa Arab dan bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan logo.  Teks dan gambar 
bentuk tersebut menjadi satu kesatuan simbol yang memiliki makna.

Teks Thursina dalam Bahasa Arab menunjukkan nama dari yayasan 
Thursina beserta sub-bagian yayasan.

TEKS THURSINA

Ujung lancip bagian atas menunjukkan puncak gunung sebagai 
simbolisasi nama yang merujuk kepada gunung Thursina sekaligus 
menjadi pesan leading dan inspiring sebagai visi lembaga.

PUNCAK GUNUNG

Perisai yang mengelilingi nama Thursina menggambarkan kekuatan 
lembaga untuk sustainable development sekaligus menjadi benteng 
dakwah bagi umat muslim di seluruh dunia.

PERISAI

Siluet tetesan air menggambarkan kemurnian tujuan dan pendidikan 
lembaga Thursina IIBS untuk menyucikan jiwa stakeholders sebagai 
bagian dari tugas kenabian.

TETESAN AIR
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Warna biru menggambarkan kedalaman dan keluasan ilmu para 
pendidik dan peserta didik Thursina.

WARNA BIRU



CONSTRUCTION
Konstruksi logo Thursina menunjukkan 
standarisasi komposisi dan tata letak 
logo untuk berbagai kebutuhan dan 
media. Standarisasi ini akan menjaga 
tampilan logo dari ketidaksesuaian ukuran, 
komposisi, jarak, dan tata letak.

FOUNDATION VERTICAL LOGO

FOUNDATION HORIZONTAL LOGO
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LOGO MARGIN
Penempatan tata letak logo 
harus diberi margin yang 
proporsional sesuai dengan 
standar untuk memberikan 
ruang yang menghasilkan 
visualisasi yang baik.



SCHOOL LOGO MARGIN LOGO

SCALE
Skala logo merupakan ketentuan  
melakukan skala dimensi terkecil 
yang diperkenankan untuk 
menampilkan logo di media cetak 
dan media digital
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PARTNERSHIP
Ketika meletakkan logo bersama dengan 
logo partner, harus dipastikan bahwa logo 
partner tidak mengungguli logo utama 
Thursina. Untuk mengantisipasi hal ini, 
gunakan spasi dan skala sesuai dengan 
pedoman berikut.

LOGO PARTNER HORIZONTAL

LOGO

LOGO PARTNER VERTIKAL

LOGO TYPE

SCALE AND DISTANCE

Jarak logo partner dengan logo Thursina 
sebanyak 1 kali badge Thursina. Tinggi logo 
partner harus kurang dari batas yang telah 
ditentukan untuk tipe logo horizontal dan 
tipe logo vertikal. Logo partner tidak boleh 
melebihi batas yang sudah ditetapkan.

LOGO POSITION

Logo Thursina harus diletakkan sebelah kiri 
dan logo partner diletakkan sebelah kanan. 
Kiri menunjukkan alur keterbacaan yang 
lebih awal untuk bahasa latin.

LOGO BANYAK PARTNER

LOGO TYPE

BRAND GUIDELINES

LOGO



LOGO DONT’S
Berikut beberapa hal yang tidak boleh 
dilakukan terhadap logo Thursina:

1. Jangan menambahkan efek pada logo.

2. Jangan mengganti warna logo.

3. Jangan menarik logo (menyempit, 

    melebar, dan rotasi).

4. Jangan menambahkan sub-brand dan 

    program di belakang logo.

5. Jangan mengubah font logo.

6. Jangan mengubah ukuran logo (Thursina, 

    badge, teks).

Yang harus dilakukan terhadap logo:

1. Selalu gunakan warna primer atau warna 

    kebalikan (reverse color).

2. Sesuaikan background untuk tampilan 

    logo sesuai dengan ketentuan.

Jangan menambahkan efek pada logo 
seperti drop shadow.

Jangan mengganti warna logo kecuali 
warna utama dan putih.

Jangan menarik logo (menyempit, 
melebar, dan rotasi).

Jangan menambahkan sub-brand dan 
program di belakang logo.

Jangan mengubah font logo
Jangan mengubah ukuran logo (Thursina, 
badge, dan teks)

TRAINING
CENTER
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PRIMARY 
BRANDS
Ada dua brand utama 
Thursina yaitu Yayasan Islam 
Thursina Malang dan Thursina 
International Islamic Boarding 
School.

PROGRAMS
Program yang memiliki brand 
tersendiri harus disertai dengan 
logo brand utama untuk 
menunjukkan penyelenggara 
program.

BRAND GUIDELINES
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INTERNAL 
TEAMS
Pembuatan logo untuk tim internal yang terdiri 
dari masing-masing unit dan turunannya harus 
mengikuti ketentuan struktur dan komponen dalam 
pedoman ini.

Stempel sekolah Logo Unit

SPECIAL CONSTRUCTION

Konstruksi spesial digunakan untuk logo yang 
membutuhkan visualisasi lebih dinamis dengan 
mengintegrasikan bentuk dan tipografi teks. 
Konstruksi harus memberikan dominasi terhadap 
simbol utama logo.

1. Simbol Thursina harus mendapat porsi minimal 

    15% dari kombinasi bentuk yang lain.

2. Warna logo harus memakai warna utama.

3. Jika harus menggunakan kombinasi warna lain, 

    warna utama harus dominan.

4. Warna kombinasi harus memakai warna yang 

    sudah ditentukan (brand color). Vertikal. Bagian biru: logo utama, 
Bagian merah: kombinasi bentuk lain.

Horizontal. Ukuran teks nama lebih besar 
1.5 kali dari teks vertikal.
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Thursina Red
HEX: #F4A20D
CMYK: C20 M100 Y100 K0

Thursina Green
HEX: #A6CC36
CMYK: C40 M0 Y100 K0

PRIMARY BRAND COLOR
Warna utama brand merupakan warna yang digunakan dalam 
semua material publikasi baik cetak atau digital untuk kepentingan 
internal dan eksternal. Warna ini akan memberikan makna secara 
visual kepada stakeholders terhadap karaketeristik brand Thursina 
secara konsisten.

PRIMARY COLOR

Thursina Blue
HEX: #234288
CMYK: C100 M87 Y14 K3

Thursina Yellow
HEX: #FDD100
CMYK: C0 M20 Y100 K0

White
HEX: #FFFFFF
CMYK: C0 M0 Y0 K0

SECONDARY COLORSECONDARY BRAND 
COLOR
Warna sekunder merupakan warna alternatif yang bisa digunakan 
untuk material publikasi. Warna sekunder sebagai komplementer 
dari warna primer. Warna sekunder tidak boleh lebih dominan dari 
warna primer.

BRAND GUIDELINES

NEUTRAL COLOR
Warna netral digunakan untuk teks isi publikasi dan icon. Warna 
netral membuat komunikasi lebih jelas tanpa mengungguli warna 
utama brand.

Palet warna dimulai dari 
yang paling gelap.

CMYK: C0 M0 Y0 K90

ke yang paling terang

CMYK: C0 M0 Y0 K5



Thursina Magenta
HEX: #D8375E
CMYK: C11 M93 Y47 K0

Thursina Gold
HEX: #E6B31B
CMYK: C11 M34 Y96 K0

ACCENT COLOR
Warna aksen digunakan sebagai warna 
tambahan minor dalam desain material 
publikasi. Warna aksen tidak boleh 
digunakan secara dominan dalam material 
publikasi. Sangat direkomendasikan untuk 
sedikit mungkin menggunakan warna 
aksen dan memprioritaskan warna utama 
(primary) dalam menyusun media publikasi.

Thursina 
Turquoise
HEX: #30B9C2
CMYK: C70 M0 Y27 K0

Thursina Orange
HEX: #EF7F1C
CMYK: C0 M63 Y100 K0

CORE ACCENT COLOR

COLOR ADJUSTMENT

Penyesuaian warna brand dapat dilakukan 
dengan standar matrik 3x3 palet warna 
dengan warna core berada di bagian 
tengah matrik. Penyesuaian ini diberikan 
untuk menyusun material publikasi yang 
lebih dinamis dengan pilihan warna yang 
bervariasi. Namun, warna tersebut masih 
berada dalam satu spektrum dengan warna 
core.

COLOR MATRIX EXAMPLE

Thursina Blue Thursina Turquoise Thursina Red
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Thursina Yellow

SOFT COLOR

Warna soft digunakan untuk menambah 
akses lembut dalam material publikasi. 
Penggunaan minor dibolehkan.

C4 M0 Y10 K0C10 M8 Y0 K0 C0 M2 Y10 K0

C7 M0 Y2 K0

C2 M10 Y10 K0

C1 M3 Y9 K0 C1 M9 Y4 K0 C0 M6 Y10 K0



COLOR 
PRINCIPLE
Prinsip dalam memadukan warna latar 
belakang dan warna teks menjadi perhatian 
penting dalam menyusun material 
publikasi. Warna teks harus memiliki rasio 
kontras terhadap warna latar belakang 
minimal 4.5:1 berdasarkan standar WCAG 
2.0 untuk level AA. Standarisasi rasio 
kontras ini berlaku di seluruh dunia sebagai 
standar penerimaan untuk orang normal 
dan orang dengan disabilitas.

Pengukuran kontras teks terhadap latar 
belakang dapat dilakukan melalui website 
berikut:

https://contrastchecker.com/

HEADLINE NEWS
Thursina Blue
Rasio 9.52:1

Thursina Red
Rasio 5.43:1

HEADLINE NEWS
Thursina Yellow

Rasio 1.47:1
Grey 50

Rasio 2.58:1

Jangan menggunakan warna dengan rasio 
dibawah standar AA WCAG 2.0

Gunakan warna dengan rasio di atas 
standar AA WCAG 2.0

Good Better Best
Grey 70 

Rasio 4.65:1
Grey 80 

Rasio 6.54:1
Grey 90 

Rasio 9.65:1

Gunakan warna dengan rasio kontras paling tinggi untuk memberikan hasil konten material 
publikasi yang lebih baik

Headline News
Thursina Yellow

Rasio 6.48:1

Jangan menggunakan warna dengan rasio 
dibawah standar AA WCAG 2.0

Gunakan warna dengan rasio di atas 
standar AA WCAG 2.0

BRAND GUIDELINES

Headline News
Thursina Magenta

Rasio 2.09:1
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TYPEFACE
Thursina memakai beberapa jenis font 
yang digunakan untuk menyusun material 
publikasi.

1. Artegra Sans
2. Southern Aire
3. Open Sans
4. Trajan Pro
5. Trebuchet MS

Tipe font tersebut memiliki beberapa 
macam model  yang dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan judul.

ARTEGRA SANS

Southern Aire

Open Sans

Digunakan untuk judul dan merupakan font utama logo Thursina

Digunakan untuk judul alternatif untuk tipe hand writting dan merupakan 
font untuk logo sekolah

Digunakan untuk isi konten utama material publikasi dan dapat digunakan 
untuk judul minor. Tipografi ini digunakan juga untuk konten presentasi.

Trebuchet MS

Digunakan hanya untuk pembuatan dokumen resmi dan bukan untuk 
konten material publikasi.

BRAND GUIDELINES

ALTERNATIVE HEADING
Font judul alternatif digunakan untuk 
memberikan variasi dalam menyusun 
material publikasi. Font judul alternatif 
tidak boleh lebih dominan. Font judul 
alternatif menggunakan Trajan Pro.

Trajan Pro

Digunakan untuk judul alternatif dengan tipografi serif dan digunakan untuk 
tagline utama (primary tagline).



ARABIC 
TYPEFACE
Font arabic digunakan untuk material 
publikasi dengan Bahasa Arab sebagai 
konten. Font arabic terdiri dari kategori 
judul dan konten.

1. A Thuluth Regular
2. AirArabia
3. LPMQ Isep Misbah
4. Amiri

الثلث للعنوان 
Digunakan untuk judul dan merupakan font utama logo Thursina.

Digunakan untuk judul alternatif material publikasi.

Digunakan untuk isi konten utama material publikasi dan tidak dapat 
digunakan untuk judul.

عربيا للعنوان البديل

الخط لمحتوى النشر

BRAND GUIDELINES

Digunakan hanya untuk pembuatan dokumen resmi dan bukan untuk 
konten material publikasi.

أميري لمحتوى الوثيقة الرسمية



TITLE &  
HEADLINE
Standar judul material publikasi 
menggunakan Artegra Sans Bold. 
Penggunaan cetak miring pada judul harus 
menggunakan tipe bold.

Jangan menggunakan Artegra Sans dengan 
tipe kapital sebagai isi material publikasi 
dan sub judul dengan karakter yang 
panjang. Gunakan Open Sans untuk ukuran 
yang lebih kecil.

Jangan menggunakan Artegra Sans Regular 
untuk tipe judul cetak miring.

Jika judul lebih dari 1 baris, gunakan spasi 
vertikal (line height) sebesar 1.5 atau dapat 
menyesuaikan dengan ukuran teks.

Penggunaan judul miring hanya dibolehkan 
untuk ukuran teks 24pt atau lebih besar.

ARTEGRA SANS
Digunakan untuk ukuran teks 24pt atau lebih besar. Bold

ARTEGRA SANS
Digunakan untuk ukuran teks 12pt sampai 23pt. Semibold

ARTEGRA SANS
Digunakan untuk ukuran teks 24pt atau lebih besar. Bold Italic

BRAND GUIDELINES

Open Sans

Digunakan untuk judul alternatif. Jangan menggunakan font ini dengan 
model kapital penuh.



PARAGRAPHS & 
SMALLER TEXT
Konten material publikasi menggunakan 
Open Sans sebagai font utama. Opens 
Sans memiliki detail dan kejelasan yang 
baik untuk ukuran text yang kecil. Gunakan 
spasi baris (line height) sebesar 1.5 untuk 
konten material publikasi.

Standard line height: 1.5

Penyesuaian spasi baris dibolehkan hanya 
untuk judul dengan ukuran lebih dari 24pt. 
Gunakan spasi baris yang memudahkan 
orang untuk membaca. Tidak terlalu sempit 
dan tidak terlalu lebar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam at 
vestibulum neque, ut porttitor lorem. Aliquam porta sit amet nulla eleifend 
placerat. Mauris eget tellus odio. Vivamus vitae purus vel diam laoreet 
blandit. Duis feugiat tristique euismod. In sollicitudin mi quis elit ornare 
hendrerit. In volutpat, urna rhoncus viverra pulvinar, leo urna consequat 
ante, et ullamcorper nisl ex nec est. Suspendisse nec gravida diam. Integer 
varius risus ut neque sodales finibus. Donec maximus imperdiet mattis. 
Donec condimentum, purus in convallis viverra, dui nisi venenatis purus, 
non varius massa purus ac nisi. Sed lobortis est eu urna mattis, eget 
eleifend ante efficitur.

Open Sans

Digunakan untuk konten atau ukuran teks yang lebih kecil - 16pt atau 
dibawahnya

Grey 90
HEX: #474443
CMYK: C0 M0 Y0 K90

1.5
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Grey 80
HEX: #5F5D5D
CMYK: C0 M0 Y0 K80

Grey 70
HEX: #757475
CMYK: C0 M0 Y0 K70



TYPOGRAPHIC 
HIERARCHY
Hirarki tipografi digunakan untuk 
menghasilkan konten material publikasi 
yang proporsional. Perhatikan penggunaan 
judul, sub judul dan isi. Sub judul harus 
lebih kecil dari judul dan lebih besar dari 
isi. Hal ini untuk menunjukkan hirarki yang 
jelas pada material publikasi yang disajikan.

Artegra Sans

Open Sans

Artegra Sans

Open Sans
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OPTIMIZED TEXT 
LAYOUT

Panjang baris merupakan jumlah karakter 
yang terdapat dalam satu baris. Jumlah 
karakter ini memudahkan mata untuk 
membaca dengan baik. Rentang karakter 
yang disarankan adalah 40 sampai 80 
karakter.

LINE LENGTH

Panjang baris merupakan 
jumlah karakter yang 
terdapat dalam satu 
baris. Jumlah karakter ini 
memudahkan mata untuk 
membaca dengan baik.

Panjang baris merupakan jumlah karakter 
yang terdapat dalam satu baris. Jumlah 
karakter ini memudahkan mata untuk 
membaca dengan baik.

Panjang baris merupakan jumlah karakter yang terdapat dalam satu baris. 
Jumlah karakter ini memudahkan mata untuk membaca dengan baik.

Panjang baris merupakan jumlah karakter yang terdapat dalam satu baris. Jumlah karakter ini 
memudahkan mata untuk membaca dengan baik.

0 24 39 71 92

Salah satu karakter desain yang diusung 
adalah simpel. Jangan gunakan lebih dari 
satu text styles dalam satu paragraf.

SIMPLICITY

Jangan gunakan text styles terlalu banyak 
dalam 1 paragraf yang akan mengaburkan 
penegasan.

Gunakan satu text style dalam satu 
paragraf untuk menegaskan pesan.

Salah satu karakter desain yang diusung 
adalah simpel. Jangan gunakan lebih dari 
satu text styles dalam satu paragraf.

Salah satu karakter desain yang diusung 
adalah simpel. Jangan gunakan lebih dari 
satu text styles dalam satu PARAGRAF.
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LOGO MIX
Logo mix digunakan untuk kebutuhan 
khusus dan terbatas. komponen dari 
perpaduan logo ini bukan merupakan 
bagian dari logo.

Perpaduan logo ini ditampilkan dengan 
menyandingkan logo utama dengan teks 
Bahasa Arab atau bahasa negara lain.

Untuk perpaduan Bahasa Arab, teks 
diletakkan di sebelah kiri dengan 
pertimbangan pembacaan bahasa Arab 
dari kanan.

Untuk bahasa lain dengan pembacaan dari 
kiri, teks diletakkan di sebelah kanan logo.

Antara logo dan teks terdapat garis 
pemisah yang menandakan komponen 
bukan bagian dari logo utama.

Prinsip warna berlaku standar warna logo 
utama untuk latar belakang cerah atau 
gelap.

Logo dengan perpaduan Bahasa Arab. Digunakan untuk media publikasi yang ditujukan 
untuk program ma'had dan sejenisnya.

Standar logo dengan latar belakang gelap



TAGLINE
Tagline digunakan untuk menyampaikan 
nilai yang ada di dalam Thursina. Tagline 
dibagi menjadi tiga tipe:

1. Tagline utama
2. Profile outcome
3. Core value

Tagline utama ditampilkan secara 
independen dan tidak digabung dengan 
tagline yang lain. Untuk kategori tagline 
yang lain dapat digabungkan dalam satu 
tipografi.

Untuk latar belakang gelap, warna teks biru 
diganti dengan putih dan warna teks grey 
diganti kuning.

PRIMARY TAGLINE

REVERSE COLOR

SECONDARY TAGLINE
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