
VISUALISASI LOGO
HARI JADI BONE 692 TAHUN

 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik

 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik

Logo ini mudah di ingat dan diaplikasikan di segala media. Logo dibuat 
untuk perayaan Hari Jadi Bone Ke 962 Tahun. bentuk logo ini              
merupakan perpaduan antara budaya Bone  dan di era digital melalui 
visualisasi bentuk aksara lontara tanpa mengurangi nilai dari budaya 
itu sendiri.  Logo dari 962 tahun adalah harapan yang baik untuk          
dijadikan momentum perayaan untuk memperkuat tali silaturahmi 
untuk perkembangan daerah Bone. 



KONSEP PENGAJUAN TEMA LOGO
HARI JADI BONE 692 TAHUN

Bahwa, bagaimanapun kondisi saat ini, 
keterpurukan ekonomi, perpecahan politik, dan 
pandemi, kita harus tetap memegang teguh 
harapan, yaitu harapan yang baik.

TEMA:
“Minasa ri Deceng”

 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik

Visual grafity font ‘BONE’ 
mengikuti bentuk dasar 
dari aksara lontara 



MAKNA LOGO
HARI JADI BONE 692 TAHUN

deskripsi bentuk
Angka 69 terinspirasi dari rantai dan sulappa appa’ yang 
berbentuk dua tangan yang saling menggenggam
filosofi
Bone di 2022 di hari jadi bone ke-692
dapat menjadi monentum untuk memperkuat
tali silaturahmi dan mempererat hubungan 
kekeluargaan

kedamaian
deskripsi bentuk
Angka 2 pada logo berbentuk seorang 
membungkukkan badan. 
filosofi
Budaya mappatabe yang mengartikan saling
menghargai. Mapatabe tidak hanya ditindakan 
tapi juga di sikap batin seorang, serta cerminan 
dari adat bugis

Mappatabe



 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik

WARNA DAN FONT LOGO
HARI JADI BONE 692 TAHUN

#F6881F

Orange
mengambarkan kreatifitas budaya Bone
untuk menunjang perkembangan 
suatu daerah  

Biru
mengambarkan kepercayaan diri, Semangat 
dan Inovasi masyarakat Bone dalam
memanfaatkan sumber daya alam 

Merah
mencerminkan kekuatan dan 
keberanian serta dapat bertindak 
efektif dalam mengambil
keputusan

#201C50

#DE2B26

Catamara
ExtraBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789



Ornamen

Bentuk ini merupakan ornamen 
yang dapat ditemukan pada
bola soba. 
Ornamen ini diterapkan diatas
kain dan digantung pada sudut
sudut bangunan BOLA SOBA 

Pada penelusuran yang kami
lakukan, ornamen ini cukup banyak

digunakan pada objek objek tertentu
seperti

1. Dinding Bola Soba
2. Perpustakaan Daerah Lama
3. Altar Patung Arung Palakka 

    “LAPANGAN MERDEKA”

dan menjadi daya tarik 
utama dengan gaya ornamen minimalis

ornamen ini dapat ditemukan pada

ornamen ini juga dapat ditemukan pada

dinding bagian depan bola soba

dinding bagian depan bola soba



Pengembangan 
Ornamen





KABUPATEN 
BONE

 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik

SELAMAT HARI JADI
BONE KE - 692 TAHUN



PENGAPLIKASIAN LOGO
HARI JADI BONE 692 TAHUN

Template Instansi
template ini untuk
keperluan kegiatan
formal pemerintahan
di Kabupaten Bone.



Umbul-umbul
ukuran 1 x 3  Minasa ri Deceng

Harapan yang baik
 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik

 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik



T-Shirt

 Minasa ri Deceng
Harapan yang baik


