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egala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

Sizin-Nya jugalah telah terbit buku yang berjudul ”CITY BRANDING 

MAKASSAR”  Buku yang memberikan gambaran tentang arah dan 

sasaran pencitraan Kota Makassar kedepan. Kita sadar betul betapa besar 

tantangan dihadapan kita dalam mewujudkan Makassar Kota Dunia. Salah 

satu tantangan yang tak bisa kita hindari adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN 

2015, dimana persaingan tak hanya berada pada level negara, melainkan 

hingga pada tingkat kota. Buku ini lahir sebagai salah satu bekal masyarakat 

Kota Makassar menghadapi tantangan tersebut.

City Branding Makassar merupakan suatu langkah awal kita untuk 

menampilkan ruh kota atau inner beauty. City branding adalah soal 

membangun imajinasi kolektif terhadap suatu kota. Membangun dan 

merancang brand tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan 

upaya secara massif dan konsisten dengan perencanaan yang terukur 

dengan jelas terhadap parameter yang ditentukan. Menerapkan city 

branding harus ada keberpihakan Pemerintah yang serius agar mendapatkan 

tujuan dan capain suatu brand yang dibangun.

Dalam membangun brand suatu kota Pemerintah, stakeholder, dan 

masyarakat harus bergotong royong untuk melakukaan aktivitas branding. 

Sehingga bangunan citra bukan hanya pada fisik kota, namum karakter dan 

potensi lainnya yang lebih penting tertata lebih bagus. 

Suatu tagline I Love Sombere' dan Smart City merupakan gambaran 

karakter masyarakat Kota Makassar. Sombere' yang berasal dari kata 

Makassar seakan ingin mempertegas bahwa Makasssar adalah kota dengan 

keramahtamahan dan murah senyum dari warga yang mendiaminya. 

Sedangkan smart city merupakan konsep kota yang modern sesuai dengan 

cita-cita Makassar Kota Dunia. Gambaran rasa cinta dan saying terhadap kota 

inilah yang menjadi bekal utama dalam membangun Makassar dua kali 

tambah baik.

Kita berharap dengan brand I Love MC mampu membawa Kota Makassar 

lebih dikenal dan diminati oleh warga dari luar baik untuk tujuan pariwisata 

Pengantar Walikota

Dalam membangun brand suatu 
kota Pemerintah, stakeholder, dan 

masyarakat harus bergotong 
royong untuk melakukaan 

aktivitas branding. Sehingga 
bangunan citra bukan hanya pada 

fisik kota, namum karakter dan 
potensi lainnya yang lebih penting 

tertata lebih bagus. 
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Apa itu
city branding?

maupun investasi untuk kemajuan ekonomi Kota Makassar. Oleh sebab itu city 

branding berorientasi meningkatnya investasi, kunjungan yang bertumbuh 

pesat dan tentu saja kesejahteraan warga Makassar juga meningkat, dengan 

memaksimalkan potensi dan kearifan lokal maka konsep pemberdayaan 

masyarakat dapat diterapkan secara maksimal, bagi penunjang tercapainya 

tujuan bersama.

Saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada tim penyusun 

City Branding Makassar, yang telah memberikan masukan dan sumbangsih 

luar biasa terhadap pembangunan Kota Makassar. Terkhusus atas terbitnya 

buku ini yang Insya Allah akan menjadi spirit kita bersama untuk Mewujudkan 

Makassar Kota Dunia, yang Nyaman untuk Semua. Amin…

Makassar,   November 2014

Walikota Makassar

MOH. RAMDHAN POMANTO



P
eningkatan arus globalisasi menuntut 

berbagai negara atau kota bersaing 

dengan negara dan kota lainnya dalam 

hal attention, influence, markets, invest-

ments, businesses, visitors, residents, 

talent dan events. Untuk dapat bersaing, 

Negara dan kota harus merubah orientasi mereka dalam 

pengelolaan kawasan dari local orientation ke global-

cosmopolit orientation. Tidak saja antar negara yang 

berkompetisi, akan tetapi dengan kota dan region 

tertentu diseluruh dunia. 

Dengan perkembangan ini, berbagai kota di 

Indonesia dihadapkan pada persaingan global dengan 

kota dan kota lain di seluruh dunia yang tidak bisa ditawar-

tawar. Kota-kota di Indonesia pada era sekrang tidak lagi 

bersaing dengan sesama Kota di Indonesia, tetapi juga 

dengan Kota-kota besar di ASIA seperti Kualalumpur, 

Singapura, Phuket, Macau dan bahkan dengan kota 

lainnya di dunia.

Mungkin kita semua pernah mendengar, melihat dan 

membaca tentang Jogja Never Ending Asia, Enjoy Jakarta 

dan Semarang The Beauty of Asia banyak lagi kota di 

Indonesia yang menggunakan mascot/brand kota. 

Penggalan kata-kata tersebut diatas dimaksudkan untuk 

menggambarkan negara atau kota itu sendiri. Kata-kata 

tersebut juga dilengkapi dengan logo-logo yang sangat 

menarik. 

Tujuannya tak lain adalah untuk menarik berbagai 

pihak untuk datang dan menikmati apa yang disuguhkan 

oleh Negara, kota atau kota yang memberikan merek 

untuk negara dan kotanya. Logo, icon dan maskot sebuah 

kota akan disesuaiknan dengan karakter social budaya, 

lingkungan¸ letak geografis, atau berdasarkan potensi 

strategis kota tersebut, yang memberikan ciri khas pada 

suatu kota.

Langkah yang dilakukan oleh negara atau kota dalam 

memberikan symbol, ikon ataupun maskot tersebut 

adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan City Branding 

atau Brand Places. City branding merupakan strategi dari 

suatu negara atau kota untuk membuat positioning yang 

kuat didalam benak target pasar mereka, serta agar kota 

tersebut dikenal luas (high awareness) dan mendapat 
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City branding merupakan strategi 
dari suatu negara atau kota 
untuk membuat positioning yang 
kuat didalam benak target pasar 
mereka, serta agar kota tersebut 
dikenal luas (high awareness) 
dan mendapat persepsi yang 
baik seperti layaknya positioning 
sebuah produk atau jasa, 
sehingga negara dan kota 
tersebut dapat dikenal secara 
luas di seluruh dunia.



persepsi yang baik seperti layaknya positioning sebuah 

produk atau jasa, sehingga negara dan kota tersebut 

dapat dikenal secara luas di seluruh dunia.

City branding adalah upaya membangun identitas 

sebuah kota. Identitas adalah sebuah kontruksi, sebuah 

konsekuensi dari sebuah proses interaksi antar manusia, 

institusi dan praktis dalam kehidupan sosial. Berbicara 

mengenai city branding maka tidak akan terlepas dari 

pembicaraan mengenai merek, karena city branding 

identik sebagai bagian dari konsep merek itu sendiri. 

Kegiatan city branding ini menuntut setiap kota berlomba 

menciptakan citra tertentu dibenak masyarakat luas 

dalam merepresentasikan karakter kota. 

Citra kota memiliki kekuatan dalam membentuk 

merek sebuah kota, bahkan mempengaruhi kota itu 

sendiri. Merek yang melekat pada kota sangat bergantung 

pada identitas kota. 

Hal tersebut juga  proses membentuk merek dari 

suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut 

untuk memperkenalkan kotanya kepada target pasar 

(investor, tourist, talent, event) kota tersebut dengan 

menggunakan kalimat posisitioning, slogan, icon, eksibisi, 

dan berbagai media lainnya. Sehingga menjadi tempat 

bagi investasi, tujuan wisata, tujuan tempat tinggal, dan 

penyelenggaraan kegiatan/events. Sebuah city branding 
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bukan hanya sebuah slogan atau kampanye promosi, 

akan tetapi suatu gambaran dari pikiran, perasaan, 

asosiasi dan ekspektasi yang datang dari benak seseorang 

ketika seseorang tersebut (prospek atau customer) 

melihat atau mendengar sebuah nama, logo, produk, 

layanan, event, ataupun berbagai simbol dan rancangan 

yang menggambarkannya.

Pencitraan Kota semata-mata bukanlah pekerjaan dari 

public sector, akan tetapi tugas dan kolaborasi dari semua 

pihak (stakeholders) yang terkait dengan kota tersebut, 

apakah itu pemerintah kota, pihak swasta, pengusaha, 

interest group dan masyarakat. Sebuah kota, layaknya 

sebuah brand, harus bersifat fungsional. Fungsionalitas 

berarti dapat dilihat sebagai sebuah benefit. Sebuah kota 

harus berfungsi sebagai tujuan untuk pencari kerja, 

industri, tempat tinggal, transportasi umum dan atraksi 

serta rekreasi.

Dalam membuat sebuah city branding, terdapat 

beberapa kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya:

Attributes 

Do they express a citys brand character, affinity, style, and 

personality? (menggambarkan sebuah karakter, daya 

tarik, gaya dan personalitas kota)

Message 

Do they tell a story in a clever, fun, and memorable way? 

(menggambarkan sebuah ceri ta secara pintar, 

menyenangkan dan mudah atau selalu diingat)

Differentiation 

Are they unique and original? (unik dan berbeda dari kota-

kota yang lain)

Ambassadorship: 

Do they inspire you to visit there, live there, or learn more? 

(Menginsipirasi orang untuk datang dan ingin tinggal di 

kota tersebut).

Sedangkan Simon Alhot yang merupakan pencetus 

konsep Nation Branding¸ menyatakan bahwa dimensi dari 

city branding index sebagai berikut :

Presence 
Terkait dengan status internasional suatu kota, yang 

merupakan gambaran tentang dikenal tidaknya suatu 

kota secara internasional baik secara positif atau negative. 
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Serta gambaran tentang seberapa besar kota tersebut 

berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan,  budaya, dan 

atau pemerintahan.

Place  
Berhubungan dengan persepsi terhadap aspek fisik dari 

suatu kota, seperti kebersihan, cuaca, gedung-gedung 

dan tamannya.

Pre-requisites  
Berhubungan dengan presepsi  terhadap kualitas dasar 

suatu kota, seperti akmomodasi yang memadai dan 

standar fasilitas public seperti transpotasi, sekolah, rumah 

sakit, fasilitas olahraga dan fasilitas publik lainnya.

People 

Apakah warga tersebut hangat dan terbuka terhadap 

sesamanya ataupun pendatang memasuki kotanya. 

Apakah warga memberikan rasa aman terhadap 

pendatang. Dan pendatang akan menemukan komunitas 

mereka di kota yang dikunjungi (baik kota asal, komunitas 

hobby, komunitas profesi dll.

Pulsa 
Terkait ketersedian fasilitas, destinasi yang menarik dan 

menyenangkan untuk mengisi waktu dalam kunjungan ke 

suatu kota.

Potential 
Terkait dengan potensi ekonomi dan pendidikan suatu 

kota, termasuk kemudahan mendapatkan pekerjaan, 

berbisnis¸berinvestasi dan melanjutkan pendidikan.

Konsultan pemasaran sekaligus Founder Markplus  

Hermawan Kertajaya, mengatakan city branding 

merupakan autentitas dari suatu kota dan hendaknya 

dikelola dengan baik, diaplikasikan dan menjadi culture 

serta prilaku, baik aparatur maupun warga kota. Dalam 

mengelola suatu kota dan membangun city branding, 

layaknya membuat marketing plan suatu produk. 

Diperlukan suatu riset yang kuat serta harus memetakan 

perubahan yang terjadi pada lingkungan, target pasar, 

pesaing kota dan perubahan yang terjadi di dalam kota itu 

sendiri. Yang kemudian dalam disimpulkan seperti apa 

dan bagaimana konsep dalam membangun dan 

mengembangkan city branding. 
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City Branding merupakan bagian dari perencanaan 

kota/ perkotaan yang bertujuan membangun 

differensiasi dan memperkuat identitas kota.

Kota sebagai pusat pertumbuhan saat ini semakin 

bersaing untuk menarik turis domestik maupun 

mancanegara, penanam modal, SDM yang andal, 

industri, dan juga meningkatkan kualitas hubungan 

dengan warganya.

Kota yang mampu menempatkan diri dan menarik hati, 

baik pihak eksternal maupun internal akan mampu 

memacu pertumbuhannya sebagai pusat ekonomi dan 

memiliki asosiasi positif sebagai aset berharga untuk 

menjalin hubungan dengan seluruh pemangku 

kepentingan kota.

Manfaat dari City Branding adalah citra yang positif 

tentang tempat yang didapatkan melalui pembangunan 

spasial maupun nonspasial.

Dengan menerapkan City Branding, langkah–langkah 

perencanaan dan pengelolaan kota menjadi lebih fokus 

dan terintegrasi pada produksi dan penyampaian pesan 

yang tepat kepada pemangku kepentingan internal dan 

eksternal kota.

City branding sendiri adalah strategi yang membuat 

suatu tempat (provinsi, kota, dan kabupaten) mampu 

“berbicara” dengan pemangku kepentingan, khususnya 

warga. Proses ini merupakan proses berkelanjutan yang 

melibatkan aspek spasial, non spasial, ekonomi, sosial, 

politik dan budaya.

Apa Manfaat 
City Branding?

Mengapa Perlu 
City Branding?
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Contoh Kota
dengan Penerapan 

City Branding

Kota dengan reputasi 
yang baik akan lebih 
mudah mendatangkan 
investasi dan turis, 
menarik minat SDM 
dengan keahlian tinggi, 
memudahkan ekspor dan 
juga membangun 
diplomasi publik.
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HONGKONG
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AMSTERDAM
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MELBOURNE
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JAKARTA



Konsep dan 
Visi Kota Makassar 
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B
erganti nama dari Ujung 

Pandang  men jad i 

Makassar,  kota terbesar 

di Indonesia bagian 

t i m u r  i n i  a d a l a h 

gerbang ke Indonesia 

bagian timur. Sebuah tempat dimana 

Anda dapat nikmati panorama dan 

kea ja iban budaya menak jubkan 

masyarakatnya. Makassar adalah ibu 

kota Provinsi Sulawesi Selatan dan 

berada di tengah kepulauan Indonesia 

dengan penerbangan tersibuk di bagian 

timur. 

Sejak abad ke-14, Makassar juga 

telah dikenal sebagai pelabuhan laut 

tersibuk di Nusantara, tempat dimana 

kapal-kapal dagang dari China, India, 

dan Kamboja melakukan transaksi 

komoditas sutera, teh, dan keramik yang 

ditukar dengan cengkeh, pala, dan 

mutiara dari Maluku serta dengan emas 

dan hasil hutan dari Sulawesi. Abad ke-

16, ketika Eropa menemukan jalur 

pelayaran ke pulau rempah-rempah 
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Sejak abad ke-14, Makassar juga 
telah dikenal sebagai pelabuhan 

laut tersibuk di Nusantara, tempat 
dimana kapal-kapal dagang dari 

China, India, dan Kamboja 
melakukan transaksi komoditas 

sutera, teh, dan keramik yang 
ditukar dengan cengkeh, pala, dan 
mutiara dari Maluku serta dengan 

emas dan hasil hutan dari 
Sulawesi.
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yang mereka cari selama ini, adalah bangsa Spanyol dan 

Portugis kemudian menjadikan Makassar sebagai pintu 

gerbang penting untuk menyimpan rempah-rempah 

sebelum mereka jual ke Eropa. Tidak jikalau Kota Makassar 

menjadi daerah yang sangat penting di Indonesai Timur 

bahkan di Indonesia.

Dengan perkembangan yang sangat pesat Kota 

Makassar yang kini menjadi salah satu daerah tujuan di 

Indonesia sebagai kota metropolitan, Makassar hadir 

dengan fasilitas publik yang modern mulai dari mall, hotel, 

pusat bisnis, fasilitas publik, perkantoran dan juga 

berbagai gedung-gedung tinggi.  

Kota Makassar  k ian tumbuh sebagai  kota 

metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur. kini 

Makassar dapat bersaing dan disejajarkan dengan kota-

kota besar di Indonesia. Pesatnya pembangunan terlihat 

dari pergerakan ekonomi masyarakatnya yang nyaris 

berjalan 24 jam. Aktivitas perkotaan nampak jelas 

dibeberapa sudut kota. 

Sebagai kota yang mulai marak dikunjungi, Makassar 

terus berbenah diri menjadikan salah satu kota dengan 

karakter khasnya yang terinspirasi dengan kearifan lokal 

tradisional setempat. Kearifan lokal seakan menjadi trend 

pembicaraan dalam pembangunan di Kota Makassar. 

Makassar hadir dengan fasilitas publik yang modern mulai 

dari mall, hotel, pusat bisnis, fasilitas publik, perkantoran 

dan juga berbagai gedung-gedung tinggi.  

Kini dengan kemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto 

dan Syamsu Rizal MI. sebagai Walikota dan Wakil Walikota 

Makassar, dengan Visi : “Mewujudkan Makassar Kota 

Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”. Yang merupakan  visi 

yang berkesinambungan dengan arah pembangunan 

dari waktu ke waktu, serta perubahan yang berkelanjutan. 

Hal tersebut konsep dalam mengejewantahkan visi dan 

konsep Walikota sebelumnya Ilham Arief Sirajuddin 

dengan Visi Kota Makassai yakni ”Makassar Kota Dunia 

Berlandas Kearifan Lokal”

Visi ini mengandung tiga pokok pikiran yang secara 

konseptual diarahkan pada aspek kesejahteraan 

masyarakat, serta tata kelola KOTA yang menyamankan, 

serta penciptaan tata pemerintahan yang baik yang 

ditandai dengan penerapaan pelayanan publik kelas 

dunia bebas korupsi, yaitu pada kata “Kota Dunia”, 

“nyaman” dan “untuk Semua”, dalam suatu pengertian 

yang visioner :

l Kota dunia dimaksudkan adalah Kota Makassar yang 

memiliki keunggulan komparatif, kompetitif dan 

inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau 

terhadap banyak hal .  Diantaranya, potensi 

sumberdaya alam dan infrasturuktur sosial ekonomi 
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yang ditandai dengan karakter masyarakat yang 

inklusif berdasarkan nilai budaya dan ikatan sosial 

yang menjanjikan kekuatan kultural Kota Makassar 

yang nyaman sekaligus berkelas dunia.

l Nyaman dimaksudkan adalah mewujudkan proses 

pembangunan yang semakin menyempitkan 

kesenjangan dan berkemandirian secara stabil yang 

ditandai dengan tumbuhnya tatanan sosial 

kemasyarakatan yang mengedepankan prinsip 

masyarakat yang sejahtera, serta pola hubungan yang 

setara antara stakeholder dan stakeowner dalam 

pembangunan.

l Untuk semua d imaksudkan adalah proses , 

pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan dapat 

dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat 

tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis 

kelamin, status sosial dan kemampuan (termasuk 

kelompok difable).

Issu-issu strategis yang sekaligus merupakan 

permasalahan yang membutuhkan penanganan yang 

kreatif serta inovatif terkait dengan perkembangan pesat 

Kota Makassar sebagai Kota Metropilitan. Dalam 

mencapai tujuan pemerintahan dalam pembangunan 

kota dirumuskan  3 konsep yang tertuang  misi sebagai 

berikut:

l Merekonstruksi NASIB RAKYAT menjadi MASYARAKAT 

SEJAHTERAH standar dunia.

l Merestorasi TATA RUANG KOTA menjadi KOTA 

NYAMAN berkelas dunia

l Mereformasi TATA PEMERINTAHAN menjadi 

PELAYANAN PUBLIK kelas dunia bebas korupsi.

Dalam perkembangannya Kota Makassar, lahirlah 

suatu terobosan dari Pemerintah Kota Makassar yang 

ingin membawa Makassar dalam mewujudkan Kota Dunia 

yakni konsep Smart City. 

Konsep  Smart City dewasa ini merupakan  agenda 

global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap 

berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin 

mengkhawatirkan, untuk mengembalikan hubungan 

antara manusia, ruang binaan dan ruang alami yang lebih 

harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. Melalui hal 

tersebut, tujuan tujuan pembangunan perkotaan 

berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis dan 

bertahap dengan perspektif jangka panjang. 

Asumsi dasar yang digunakan sehingga pemikiran 

mengenai Smart City layak untuk dikedepankan 

menyangkut hal-hal berikut : 

l Kota-kota Indonesia perlu secara cermat mengatasi 

persoalan ledakan penduduk perkotaan akibat urbanisasi 
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yang brutal, tidak tertahankan, apabila kita berharap 

bahwa kota-kota tersebut dapat menjadi layak huni di 

masa mendatang. Salah satunya adalah dengan 

pengendalian jumlah penduduk dan redistribusinya, serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

l Krisis perkotaan dapat kita hindari, sebagaimana yang 

terjadi di kota-kota besar dan metropolitan yang telah 

mengalami obesitas perkotaan, apabila kita mampu 

menangani perkembangan kota-kota kecil dan 

menengah secara baik, antara lain dengan penyediaan 

ruang terbuka hijau, pengembangan jalur sepeda dan 

pedestr ian, pengembangan kota kompak, dan 

pengendalian penjalaran kawasan pinggiran.

Rencana penerapan Makassar Smart City dinilai dapat 

mendorong peningkatan predikat good and clean 

governance. Pasalnya setiap kebijakan public yang 

dijalankan pemerintah dapat diawasi dan diakses 

langsung oleh masyarakat melalui pemanfaatan teknologi 

informasi.

Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah 

me laksanakan konsep pemer in tahan dengan 

memaksimalkan IT melalui E-Government. Rencana 

pencanangan Makassar Smart City selama 5 tahun 

mendatang diharapkan lebih meningkatkan kinerja 

pelayanan public berbasis teknologi. 

Sejalan dengan rencana tersebut, Makassar juga 

dapat lebih meningkatkan predikat good and clean 

governancenya. Penerapan Makassar Smart City dinilai 

lebih menjamin kinerja aparat pemerintahan, mulai dari 

segi akuntabilitas, transparansi, reesponsif, inklusif, 

partisipatif, efektif efisien, serta penerapan kebijakan yang 

berorientasi pada hasil consensus. Sejauh ini Pemerintah 

Kota Makassar telah menyediakan sejumlah sarana dan 

prasarana dalam mendukung berbagai program yang 

nantinya akan disusun dalam kebijakan Makassar Smart 

City, mulai dari kesiapan hardware, tekhnisi, hingga 

kesiapan server.

Sebagai jalur perdanganan, ekonomi, sosial, politik 

dan teknologi di Indonesia bagian timur, Kota Makassar 

Sebagai jalur perdanganan, 
ekonomi, sosial, politik dan 
teknologi di Indonesia bagian timur, 
Kota Makassar mempunyai potensi 
menjadi sebuah kota pintar atau 
“Smart City”
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mempunyai potensi menjadi sebuah kota pintar atau 

“Smart City” karena seiring dengan perkembangan 

Teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, 

secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk 

menggunakannya dalam segala aktivitas sehingga 

menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan 

di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah 

mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang 

dapat dicapai. 

Melalui Konsep  perkembangan teknologi Smart City

informasi yang terbaru didunia  dapat diaplikasikan di 

Kota Makassar ser ta membuat mekanisme kerja 

pemerintah kota Makassar menjadi transparan dan  

efisien Sehingga memberikan pelayanan prima terhadap 

masyarakat.

Infrastruktur pendukung Smart City dapat dioptimal-

kan dengan pemasangan jaringan internet gratis melalui 

sebaran wifi seluas mungkin di seluruh wilayah Makassar  

Sehingga secara perlahan perkembangan teknologi 

sudah mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran 

masyarakat Makassar dengan segala macam  brand 

image yang menjadi ciri khas Makassar.
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Konsep Pencitraan 
melalui City Branding 

Kota Makassar
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Arti makna Lambang Kota Makassar :

1. Perisai putih sebagai dasar melambangkan kesucian

2. Perahu yang kelima layarnya sedang terkembang 

melambangkan bahwa Kota Makassar sejak dahulu 

kala adalah salah satu pusat pelayaran di Indonesia

3. Buah padi dan kelapa melambangkan kemakmuran

4. Benteng yang terbayang di belakang perisai 

melambangkan kejayaan Kota Makassar

5. Warna Merah Putih dan Jingga sepanjang tepi 

perisai melambangkan kesatuan dan kebesaran 

Bangsa Indonesia

6. Tulisan “Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk 

Surut Ke Pantai”, menunjukan semangat kepribadian 

yang pantang mundur.

Dalam mengkaji dan mengamati konsep pencitraan 

kota/city branding. banyak  variabel dan indikator harus 

dipahami yakni kultur, budaya, potensi serta sumber daya. 

Yang kemudian akan menjadi rujukan mementukan arah 

kebijakan tentang bagaimana Makassar lebih dikenal 

didunia internasional. Perangkat dalam menjalah hal 

tersebut yakni hadirnya logo, lambang, ikon serta mascot 

suatu kota.

A. Lambang Kota Makassar

Sebelum terlalu jauh  membahas tentang konsep city 

branding Kota Makassar, perlu mengenal dan memahami 

identitas suatu kota yang terwujud dalam suatu lambang. 

Lambang Merupakan sebuah simbol yang menunjukkan 

citra, visi, dan misi dari suatu kota. Lambang tersebut akan 

merefleksikan jati diri suatu kota. Lambang juga 

merupakan identitas yang menggambarkan tujuan-

tujuan, prinsip-prinsip, serta . ideologi

http://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi
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Lambang kota Makassar menggunakan semua 

konsep abstraksi dalam satu lambang, yang diantaranya 

yaitu konsep simplification untuk menggambarkan kapal 

layar yang sedang terkembang, konsep repetition pada 

buah padi dan kelapa, konsep type combination pada 

motto dari kota Makasssar, serta konsep line and shape 

untuk membuat tepi perisai dan benteng.

Konsep simplification menggambarkan kapal layar 

yang menyerupai objek kapal layar aslinya. Namun dalam 

konsep ini kapal layar digambarkan secara sederhana 

tanpa memperhatikan setiap detil pada objeknya, tetapi 

tetap memperhatikan detil objek yang terlihat dominan. 

Konsep repetit ion pada buah padi dan kelapa 

menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sedikit 

dimodifikasi dan diulang banyak kali sehingga 

membentuk objek baru yang menyerupai buah padi dan 

kelapa. Konsep type combination diperlukan untuk lebih 

menegaskan informasi mengenai logo tersebut. Dan 

terakhir untuk konsep line and shape, garis-garis yang 

dibentuk dan dimodifikasi sedemikian rupa hingga 

menyerupai bentuk benteng dan perisai.

B. Maskot Kota Makassar

Dalam berbagai kesempatan, meskipun masih kerap 

dipandang sebelah mata, penggunaan maskot sebagai 

bagian dari bentuk identitas visual mampu menunjukkan 

efektivitasnya. Maskot adalah bagian dari bentuk identitas 

visual yang menyeluruh dari sebuah strategi besar konsep 

identitas. Keberadaan maskot telah dikenal sejak lama, 

terutama untuk fungsi membantu menjual produk dan 

pemasaran. Maskot juga digunakan dalam kegiatan-

kegiatan olah raga, sosial hingga politik, baik dalam skala 

personal, nasional maupun internasional. 

Maskot biasanya berbentuk binatang, manusia, atau 

benda atau produk yang memiliki sifat seperti manusia. 

Dalam perkembangannya, maskot juga digunakan untuk 

membantu meningkatkan citra sebuah kota atau daerah, 

terutama berkenaan dengan fungsinya sebagai media 

komunikasi visual dalam mendukung berkembangnya 

potensi-potensi produk pariwisata daerah. 

Di Indonesia, keberadaan maskot sebagai bagian dari 

identitas sebuah kota atau daerah belum banyak 

berperan.  S imbol  suatu daerah lebih banyak 

menggunakan desain logo yang lebih banyak bersifat 

verbal-simbolis dan mengacu pada kekhasan dari daerah 
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s t ra teg is ,  ba ik  nas iona l ,  reg iona l  maupun 

internasional, bisa menjadi obyek alternatif 

berinvestasi dibanding bagian lain di wilayah barat 

Indonesia yang sudah jenuh, padat, dan ruang 

berusaha yang semakin sempit.

l Bahwa sumber daya manusia dan potensi sumber 

daya alamnya yang masih memungkinkan untuk 

dikelola secara maksimal serta untuk memperoleh dan 

meperluas usaha yang akan dibangun, 

l Infrastruktur yang tersedia meskipun masih cukup 

terbatas, namun masih dapat untuk dikembangkan 

lebih jauh.

l Kondisi keamanan yang masih cukup kondusif akan 

membuat investor dalam menjalankan usahanya 

dengan aman akan dapat terwujud.

l Kontaminasi budaya dan soail relatif belum terlalu jauh 

merebak ke dalam sendi sendi kehidupan masyarakat.

tersebut, misalnya lanskap, bangunan, geografi, sejarah, 

budaya ataupun hasil bumi. Secara umum, manfaat 

sebuah maskot masih dipandang sederhana, yaitu 

sebatas simbol visual, kehadirannya dipandang tidak jauh 

dari sebuah logo yang berkesan korporasi dan kaku. 

Dalam banyak hal, meskipun sama-sama bagian dari 

sebuah strategi identitas, bila disbanding dengan bentuk 

identitas lain, misalnya logo, maskot memiliki peluang 

yang lebih luas, fleksibel dan holistik, serta mudah 

dikembangkan dalam penerapannya. Keberadaan desain 

maskot belum dipandang sebagai sebuah kekuatan yang 

potensial dan strategis dalam perannya sebagai identitas 

visual sebuah entitas. 

Makassar Great Expectation

Makassar Great Expectation yang merupakan maskot 

Kota Makassar pada era kepemimpinan Ilham Arief 

Sirajuddin, telah menjadi brand kota yang digunakan 

untuk memperkenalkan Makassar pada level nasional 

hingga internasional. oleh penggagasnya, diartikan, 

bukan diterjemahkan secara etimologis, menunjukkan, :

l Bahwa letak geografis Kota Makassar yang cukup 
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Maskot dan slogan Makassar 

Great Expectation adalah suatu 

harapan atas suatu potensi yang 

sangat strategis dalam mewujudkan 

cita menjadikan Makassar Kota Dunia 

sesuai visi Kota Makassar pada saat 

itu. 

Dengan visualisasi ayam jago 

sebagai symbol keberanian dan 

kejantanan etnis bugis makassar yang 

merupakan etnis yang dominan di 

Kota Makassar. Sedang karakter huruf 

Lon ta ra  pada  ka ta  Makas sa r 

mencirikan budaya dan kearifan lokal, 

serta simbol peta Sulawesi yang  

dapat diartikan Makassar adalah pintu 

gerbang di Pulau Sulawesi. Makassar 

Great  Expectat ion merupakan 

cerminan budaya, cita rasa lokalitas 

serta karakter Bugis Makassar,  yang 

dalam sejarah telah terbukti banyak 

menaklutkan dan menjelajahi dunia. 

Dan hal tersebut pulalah yang 

nant inya mengantar Makassar 

menjadi Kota Dunia.
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I Love 
Makassar City 
Sombere and Smart City
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Seiring dengan peralihan era kepemimpinan di Kota 

Makassar, maskot Makassar Great Expectation ber-

revolusi menjadi I Love Makassar City | Sombere and 

Smart City yang kemudian dikenal dengan I Love MC. 

Maskot tersebut tidak terlepas pada suatu gambaran 

konsep kesimbangunan pembangunan kota dengan 

segala capaianya. 

Secara filosofis I Love MC merupakan mengejewan-

tahan visi dan misi Kota Makassar yang berkelanjutan, 

yang dalam visualisasinya sebagai berikut :

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY



Visulisasi Ayam Jantan merupakan 

symbol kesimanbungan dari maskot 

sebelumnya, yang dimaknai sebagai 

gambaran keberanian dan kejantanan 

etnis Bugis Makassar namun tetap 

ramah dan menjunjung tinggi adat 

istiadat Bugis-Makassar.

Visualisasi Love (simbol hati) 

merupakan suatu bentuk gambaran 

hati dalam mengungkapkan rasa 

sayang dan cinta terhadap sesuatu 

yang diberi symbol tersebut. Di Kota 

Makassar beberapa tahun terakhir ini 

berada dalam pase perkembangan 

yang begitu pesat, baik dari 

peningkatan ekonomi, infrastruktur 

yang memadai, perbaikan ruang 

public yang nyaman, serta iklim yang 

kondusif. Sehingga Makassar menjadi 

salah satu Kota tujuan yang strategis 

di Indonesia. Hal tersebut yang 

mendasari untuk senantiasi mencitai 

dan menjaga Kota Makassar.
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SOMBERE’ 

SMART CITY

Konsep Sombere City,  dalam kamus Bahasa Makassar 

Sombere adalah ramah, murah senyum dan responsive. 

Istilah "sombere" merupakan salah satu nilai budaya dan 

nilai keramahan khas yang ada di Makassar. Karekter 

suku bugis makassar yang mendominasi kota ini, ramah 

dan bersahabat serta mempunyai kepedulian tinggi 

terhadap sesama memungkinkan siapa saja dapat 

berasimilasi dan beradaptasi secara leluasa. Sifat 

keterus-terangan, apa adanya, dan tanggung jawab 

yang besar yang ditunjukkannya, serta rasa mengayomi 

dan melindungi, sehingga siapa saja akan merasa aman 

ketika berada di Makassar. Konsep sombere akan sangat 

ditentukan aparat pelayanan publik serta warga kota 

yang wellcome terhadap pendatang.

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar 

yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya 

dengan mengelola sumber daya yang ada dengan 
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efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada 

masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya 

atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga 

sebelumnya. Smart City cenderung mengintegrasikan 

informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Smart 

City dirancang untuk meningkatkan kualiatas hidup 

orang-orangyang tinggal di kota. Entah itu rukun 

tetangga, distrik, kawasan tidak lainbagian dari kota, 

semakin pintar sebuah kota, semakin efisien birokrasi 

dan tentu semakin irit energi manusia ataupun energi 

lainnya makasemakin berkelanjutanlah sebuah kota 

Smart City Kota dunia dalam visi kota makassar adalah 

kota modern yang ditunjang dengan infrastruktur 

teknologi informasi canggih, yang bertujuan 

memanjakan serta memudahkan warganya dalam 

mengakses informasi dan melaksanakan aktivitas. 

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

Myriad pro Bold

Myriad pro

Myriad pro Bold

Type font
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M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY
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M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY
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M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY
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M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

M a k a s s a r   C i t y

SOMBERE’ & SMART CITY

Aplikasi logo I love MC pada beberapa dasar warna Aplikasi logo I love MC jika berada di warna merah 
dan turunannya, maka gambar love pada logo di 
buat menjadi warna putih
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Dalam memperbesar atau memperkecil size 
logo, tarik node sudut ujung kanan bawah 
atau atas agar proporsi ukuran logo terjaga.

Tidak diperkenankan menarik bagian atas 
tengah atau samping tengah.
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Contoh Aplikasi logo pada t-shirt warna gelap Contoh Aplikasi logo pada t-shirt warna terang



Kedepan kota Makassar dengan 
Brand Sombere & Smart City, 

orang akan lebih mengenal 
Makassar dengan baik, bahwa 

kota Makassar merupakan 
tempat yang aman dan nyaman 
untuk semua, baik untuk wisata 

maupun berbisnis, tentunya 
melalui promosi-promosi yang 

lebih masif
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Sosialisasi city branding kota Makassar tentunya 

diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk 

masyarakat yang berkunjung ke Makassar serta 

dapat terbangun citra yang baik tentang kota 

Makassar, tentunya ini bisa terwujud bila terjalin 

kerjasama yang baik antara pemerintah dan 

masyarakat kota Makassar. 

Sebagai langkah awal aplikasi city branding 

Makassar akan disosialisasikan dari lingkup 

pemerintah kota Makassar dengan beberapa 

penyeragaman di tiap SKPD untuk lebih 

memperkenalkan taqline dari sombere’ & smart city, 

utamanya untuk promosi, event, dan program-

program masing-masing SKPD yang harus betul-

betul di desain dan dibranding dengan baik. 

Sebagai harapan dan cita-cita kita semua dengan 

adanya brand kota Makassar, “Sombere’ & Smart 

City” Makassar akan lebih dikenal masyarakat 

Indonesia dan dunia dengan citra yang baik, sebagai 

kota yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Penutup
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Dengan city branding, 
pemerintah Makassar perlu 
membangun positioning yang 
kuat diantara daerah yang lain 
dengan menonjolkan aspek 
differentiation yang tidak 
dimiliki oleh daerah lain serta 
memperkuat “brand” kota 
Makassar dengan karakter 
yang kuat. 
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