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Tema Logo :

Wanuakku “Tanah Kelahiranku”

adalah tema dari logo ini. Tema ini

dipilih untuk menarik antusiasme 

warga Bone baik didalam maupun

di luar Kabupaten Bone agar

tetap mengingat dan senantiasa

memberikan hal baik bagi tanah

kelahiran yakni Tanah Bone.

Makna Logo :

Logo merupakan untaian 

kesinambungan angka 692 yang 

memberi makna semangat 

kebersamaan Hari Jadi Bone (HJB) 

ke-692 dalam untaian harmonisasi dan 

sinergi kehidupan di Tanah Bone.

Gambar sebelah kiri membentuk angka 6 , diilustrasikan dari bentuk "Badik (Kawali)" sebagai 

salah satu identitas kedirian masyarakat Bugis Bone. Warna kuning memberikan makna yang 

membawa ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Bone yang 

tetap kokoh berpijak pada prinsip warani, getteng, lempu dan ada tongeng.

Gambar tengah membentuk angka 9, diilustrasikan dari bentuk "Songkok Recca atau Songkok 

To Bone" yang telah menjadi salah satu warisan budaya tak Benda Indonesia. Warna hijau 

memberikan makna sumber kehidupan, kesegaran, dan rasa aman masyarakat Kabupaten 

Bone yang senantiasa berpijak pada prinsip sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge.

Gambar sebelah kiri membentuk angka 2, diilustrasikan dari bentuk orang menari "Tari" sebagai 

bagian daya kreasi masyarakat Kabupaten Bone. Warna merah memberikan makna semangat, 

energi dan optimisme Kabupaten Bone dalam balutan prinsip Rebba Sipatokkong, Mali 

Siparappe, Malilu Sipakainge untuk menyongsong setiap tantangan zaman. 

Adapun kesatuan dan kepaduan Warna Kuning, Hijau, & Merah merupakan warna keagungan 

yang mempertegas Bone sebagai Kota yang menjunjung tinggi adat istiadat.
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Bone Bone

Pemilihan Warna cerah adalah salah satu cara designer untuk menarik 

antusiasme Generasi Muda Kabupaten Bone agar bisa

turut kembali berpartisipasi dalam meramaikan HJB ke 692 ini.
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Bone Bone

Bone

Logo juga dapat diaplikasikan menggunakan

waran hitam putih untuk kebutuhan tertentu

pun warna elegant Seperti emas.
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“Tana Ogi Wanuakku”

Tanah Bugis tanah kelahiranku.

Mari ramaikan kembali pegelaran Hari Jadi Bone

yang ke-692 tahun 2022

#HJB692 #HJB2022 #WANUAKKU
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