
A. Umum :

1. Untuk hasil terbaik, disarankan untuk 
melakukan pemotretan dengan 
menggunakan jasa fotografer 
profesional, bukan menggunakan 
kamera handphone

2. Foto berwarna

3. Ukuran : 3 cm x 4 cm

4. Latar belakang/background foto 
berwarna merah

B. Kualitas Foto

1. Foto harus jelas/tajam dan tidak kabur

2. Resolusi minimal 300 px

3. Bukan foto hasil  scan

C. Posisi :

1. Badan dan kepala tegak sejajar 
menghadap ke depan

2. Tidak mengenakan kacamata/softlen

D. Ketentuan Pakaian

1. Pria :

a) Menggunakan jas almamater/jas 
formal berwarna gelap lengkap 
dengan kemeja putih beserta dasi

b) Rambut tertata rapi 

c) Tidak menggunakan aksesoris 
pada wajah, seperti 
kacamata/softlen, anting, dan 
aksesoris lainnya

2. Wanita

a) Menggunakan jas almamater/jas 
formal/blazer formal berwarna 
gelap beserta kemeja putih

b) Rambut tertata rapi serta tidak 
menutup telinga 

c) Tidak menggunakan aksesoris 
pada wajah, seperti 
kacamata/softlen, anting, dan 
aksesoris lainnya

d) Bagi yang berjilbab, dimohon 
menggunakan jilbab warna hitam 
dan dimasukan ke dalam kemeja

E. Contoh Yang Ideal

1. Pria

2. Wanita
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F. Contoh Yang Tidak Ideal (Tidak Diijinkan)

1. Foto Hasil Scan

2. Foto Kurang Tajam

3. Difoto Ulang Dengan Handphone

4. Foto Editan Tidak Sempurna

5. Foto Kurang Proporsional

Pria                 Wanita             Wanita 
(Berjilbab)

PANDUAN
FOTO UNTUK KTM



PROSEDUR
PENGUMPULAN FOTO KTM

Kirimkan file foto tersebut melalui email : 
baak@budiluhur.ac.id dengan subject email :
KTM<spasi>NIM<spasi>NAMALENGKAP

Contoh :  KTM 1817500888 BUDI SANTOSO

Pada email wajib dituliskan identitas diri berupa : 
nama lengkap, NIM, tempat tanggal lahir dan 
nomor handphone, fakultas serta program studi
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BAAK akan memverifikasi foto, jika memenuhi 
syarat maka foto akan diterima. Jika tidak 
memenuhi syarat maka foto ditolak, mahasiswa 
wajib memperbaiki dan mengirimkan ulang.
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Mahasiswa melakukan foto di studio foto, 
dengan syarat yang telah ditetapkan 
(Lihat Panduan Foto Untuk KTM)1

Simpan foto dalam format JPG dan diberi nama 
dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

Contoh : 1817500888.JPG2 NIM

Catatan :
Jika sampai batas akhir yang telah ditentukan belum mengumpulkan foto maka
mahasiswa tersebut tidak akan dibuatkan KTM.


