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Abstract— Simbol merupakan tanda visual yang digunakan 

sebagai identitas dan merupakan hasil produksi manusia. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

menyatakan bahwa simbol daerah adalah simbol budaya, itu 

harus menjadi pengikat persatuan dan cerminan dari 

pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. 

Elemen warna, gambar pada simbol, harus berasal dari refleksi 

kondisi geografis, sumber daya alam, karakter dengan latar 

belakang nilai-nilai sosial-budaya. Simbol di Kota Banjarmasin 

adalah objek penelitian ini, dengan potensi wilayah dan 

keragaman suku, sejarah, dan tradisi. 

 
Penelitian ini mengkaji hubungan antara makna visual 

simbolik sebagai identitas sosial budaya di Kota 

Banjarmasin. Metode kualitatif dengan pendekatan 

etnografi visual digunakan dalam menilai makna setiap 

bentuk visual pada simbol, dan menganalisisnya 

berdasarkan latar belakang kondisi sosial-budaya di Kota 

Banjarmasin. Sebab, lambang daerah bukan hanya citra 

visual, tetapi memiliki pesan makna yang membawa 

masyarakat untuk memegang dan melestarikan identitas 

kawasan. Hasil analisis ini adalah terjemahan makna 

simbol visual berdasarkan data dan fakta tentang kondisi 

sosial-budaya di Kota Banjarmasin. 

 
Keywords—Simbol, Makna Visual, Sosial Budaya, Kota 

Banjarmasin. 

 
I. LATAR BELAKANG 

 
 

Manusia melihat visual setiap hari, sebagai sistem 

komunikasi dan sistem simbolik, memaknai entitas yang 

lebih luas. Salah satu visual yang dibahas pada penelitian 

ini adalah lambang. Lambang merupakan representasi 

dalam bentuk visual. Lambang memiliki makna sebagai 

sebuah ide, gagasan, serta nilai yang terbentuk untuk 

mewakili sebuah karakter, perilaku, tindakan, serta 

kebudayaan daerah dan merupakan hasil produksi 

masyarakat setempat. Tujuan penciptaan lambang adalah 

menyampaikan identitas, citra, dan melahirkan persepsi, 

yang berasal dari hasil asosiasi masyarakat, serta 

menghasilkan persepsi oleh masyarakat setempat sebagai 

 
 
 
bagian dari kelompok manusia yang hidup bersosial dan 

berperan dalam membangun kebudayaan di sebuah 

wadah atau lokasi yang disebut sebagai kota. Lambang 

merupakan sebuah objek visual yang memnculkan makna 

yaitu nilai sosial budaya yang diciptakan dan dijalankan 

masyarakat pada suatu daerah.  
Menafsirkan hubungan makna visual pada lambang 

sebagai identitas sosial budaya daerah di Indonesia, harus 

melalui tahapan eksplorasi mendalam. Antara lain, 

menjabarkan setiap elemen yang termuat pada visual 

lambang daerah, kemudian memaknai visual lambang 

berdasarkan kaidah simbolik dan nilai sosial budaya 

daerah, kemudian memahami representasi dan 

interpretasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap 

lambang daerah tersebut. Penelitian terkait lambang, 

membawa seorang peneliti yang merupakan bagian dari 

masyarakat dan melihat lambang setiap hari, secara tidak 

sadar akan menerawang latar belakang sejarah, bentuk 

interaksi tradisi, pola komunikasi dan pengetahuan, serta 

pemahaman masyarakat sebagai pemilik lambang daerah, 

dan pembentuk identitas sosial budaya. Eksplorasi 

terhadap identitas visual daerah dilakukan dengan 

menelusuri fakta dengan mencari data yaitu bentuk 

geografis, etnografis, keyakinan, norma dan aturan yang 

berlaku, hasil sumber daya alam, sistem perekonomian, 

cara masyarakat berkomunikasi, kemajuan dan 

perkembangan, karya seni, serta suku bangsa. 

Berdasarkan pendapat Joseph Piercy Dalam buku yang 

berjudul Symbols a Universal Language (2013), bahwa 

terdapat sistem yang menjadi konstruksi utama dari 

sebuah simbol yaitu masyarakat dan kebudayaan. Simbol 

merupakan hasil representasi visual dan fisikal dari 

kebudayaan yang diperankan masyarakat, dan simbol 

hadir akan di maknai oleh masyarakat. 
 

Di Indonesia, sebuah lambang daerah digunakan sebagai 

tanda visual yang berfungsi agar dapat dikenali dan 

dibedakan. dapat dikenali, guna menyampaikan identitas 

masing – masing, serta menyampaikan visi dan misi serta 

tujuan yang harus dapat disampaikan, dengan satu bentuk 

tanda visual yaitu lambang. Karena itu, dalam sebuah 

lambang terdapat beberapa elemen terkandung. 
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Proses penciptaan sebuah lambang, terdapat proses 

komunikasi, aturan dan batasan pemerintah yang harus 

dipatuhi, serta harus sesuai dengan identitas, visi dan 

misi, serta ideologi visual seperti yang ingin ditampilkan 

oleh masing – masing daerah. 
 

Kebudayaan dinyatakan sebagai wajah, kepribadian, 

serta citra identitas dari masyarakat yang hidup pada 

setiap daerah. Sebuah konsep budaya diawali oleh sikap, 

cara pandang, perilaku, tindakan, cara berkomunikasi, 

yang terus dijalankan oleh setiap individu atau kelompok 

manusia. Proses kehidupan terdiri dari beberapa aspek 

berpengaruh sehingga menjadi pegangan, yaitu budi 

pekerti luhur, kepercayaan, pengetahuan, kesenian, serta 

pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup. Kebudayaan 

berfungsi sebagai sebuah struktur dalam membangun 

bangsa, negara, maupun daerah. Lambang merupakan 

identitas yang memunculkan unsur – unsur kebudayaan 

yang bersifat universal. 
 

Kota Banjarmasin atau sering disebut “Kota seribu 

sungai”, terdiri dari wilayah dengan 25 pulau kecil dan 

terpisahkan oleh 60 sungai. Terdiri dari 720.000 jiwa 

masyarakat, dengan keragaman suku yaitu suku dan bangsa 

yaitu Banjar, Dayak, Melayu, Cina, Arab, Madura, serta 

Jawa. Keragaman suku tersebut membawa pengaruh kepada 

kebudayaan di kehidupan masyarakat setempat, seiring 

kebudayaan suku Banjar sebagai inti kebudayaan utama di 

Kota Banjarmasin. Budaya dan tradisi yang selama berabad 

– abad telah dijalankan oleh masyarakat di Kota 

Banjarmasin merupakan hasil asimilasi dan merupakan hasil 

dari pengaruh antara kepercayaan muslim yang dibawa oleh 

pedagang Arab, Persia, serta Melayu. Kebudayaan Banjar 

yang terus terus dijalankan oleh masyarakat setempat, 

membuat dunia dapat dengan mudah melihat bagaimana 

ragam budaya mulai dari kesenian tari, musik, fashion, 

kuliner, hingga karakter dari masyarakat yang religius dan 

toleran. Sistem kebudayaan yang secara tidak sadar 

dijalankan masyarakat merupakan salah satu penyebab 

lahirnya lambang, dengan analisis ini akan dideskripsikan 

makna pada visual lambang dari Kota Banjarmasin, dengan 

mengkaji aspek sosial budaya dari masyarakat setempat 

sebagai bagian dari identitas. 
 

Lambang merupakan hasil produksi budaya yang 

memiliki problematika tersendiri. Karena lambang tidak 

hanya sebagai gambaran visual saja, akan tetapi terdapat 

pesan yang memunculkan persepsi dari masyakat 

mengenai kekuatan identitas dari daerah yang 

dilambangkan. Kota Banjarmasin merupakan salah satu 

daerah yang belum pernah dilakukan analisis, terkait 

persoalan pemberian makna visual dan hubungan antara 

lambang dari Kota Banjarmasin sebagai sebuah identitas 

dari nilai sosial budaya dan pengikat kesatuan daerah. 
 

Namun faktanya, lambang Kota Banjarmasin yang 

hingga saat ini digunakan merupakan ketetapan oleh 

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menyatakan 

belum diketahui bahwa dalam proses penciptaannya 

terdapat latar belakang budaya, karena belum adanya 

penelitian yang membahas proses penciptaan dari makna 

lambang Kota Banjarmasin. Terdapat kemungkinan 

bahwa dalam proses penciptaan lambang daerah tersebut 

merupakan hasil interpretasi dari pencipta. Perwakilan 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin 

terkait, menyadari bahwa perlu adanya upaya untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

identitas sosial budaya dari Kota Banjarmasin, melalui 

sebuah komunikasi dimulai dari memperkenalkan makna 

visual dari lambang Kota Banjarmasin. Penelitian ini 

bertujuan memahami serta menjelaskan makna, ide, serta 

nilai dari lambang Kota Banjarmasin, dimulai dari 

memahami nilai sosial budaya yang dijalankan oleh 

masyarakat di Kota Banjarmasin, karena hubungan 

keduanya merupakan hubungan bahwa masyarakat 

adalah penentu perkembangan dan pelestarian nilai sosial 

budaya, dengan berpegangan, merefleksikan, serta hidup 

dalam nilai tersebut. Hingga saat ini, terdapat upaya 

komunikasi yang belum efektif, karena belum ada 

penelitian terkait. Seta setiap pergantian kepemimpinan 

terdapat pula pergantian visi misi serta tujuan yang 

dikerjakan, hal tersebut yang mengakibatkan upaya 

tersebut menjadi tidak berlanjut. 
 

Lambang Kota Banjarmasin merupakan salah satu 

sarana untuk menyampaikan bahasa secara visual, wajah, 

ide, gagasan serta nilai setempat. Membaca lambang 

dapat diartikan pula membaca budaya serta potensi 

daerah. penelitian ini bertujuan memahami serta 

menjelaskan makna, ide, serta nilai dari lambang Kota 

Banjarmasin, dimulai dari memahami nilai sosial budaya 

yang dijalankan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin 

merupakan penentu perkembangan dan pelestarian nilai 

sosial budaya, pegangan, merefleksikan, nilai hidup. 
 

Judul penelitian yaitu “Makna Visual Lambang Kota 

Banjarmasin Sebagai Identitas Sosial Budaya”, dengan 

tujuan ingin menghasilkan pemahaman terkait asumsi 

hubungan terkait lambang sebagai objek yang merupakan 

sebuah identitas dari nilai sosial budaya dari yang 

diwakilkan yaitu masyarakat Kota Banjarmasin. 

Mengetahui dan memahami proses dari komunikasi dari 

lambang daerah Kota Banjarmasin sebagai identitas. 

Dengan hasil akhir penelitian yang dapat memberikan 

sumbangan pemahaman serta pengetahuan baru akan 

proses komunikasi pada identitas sebuah daerah, dan 

pengetahuan tambahan akan keadaan sosial kebudayaan 

di masyarakat Kota Banjarmasin. 
 

Berdasarkan jabaran masalah penelitian tersebut, 

maka peneliti membuat pertanyaan penelitian ini adalah :  
1. Bagaimana makna visual dari lambang sebagai 

identitas sosial budaya di Kota Banjarmasin? 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Etnografi Visual  
Etnografi berasal dari kata ethno yang berarti bangsa,  

dan graphy yang berarti menguraikan. Merupakan akar dari 

ilmu antropologi merupakan kegiatan penelitian guna 

memahami cara interaksi dengan menghubungkan dengan 

fenomena yang sedang diamati di kehidupan sehari – hari, 

dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. 

Menggambarkan pola kebudayaan dalam hal kepercayaan, 

bahasa, serta pandangan, dan jika disesuaikan dengan 

penelitian yang dilakukan yaitu tujuh unsur budaya. 

Etnografi visual merupakan metode yang digunakan 
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berdasarkan fokus permasalahan penelitian, dimulai 

dengan teoretikal kemudian menghubungkannya dengan 

riset mendalam secara visual. Data yang dikumpulkan 

dalam bentuk visual seperti foto dan video sebagai bukti 

representasi yang ada dilapangan serta data visual yang 

berasal dari pustaka. Dengan metode pengumpulan data 

melalui kutipan, uraian, dokumentasi, wawancara, 

observasi. Proses penelitian ini dilakukan dengan jangka 

waktu yang tidak sebentar dan berulang atau bertahap. 

Peneliti menjadi bagian dari masyarakat daerah, dan ikut 

turut serta dalam menjalankan dan mendalami nilai sosial 

budaya pada daerah yang diteliti, agar dapat 

menghasilkan data yang nyata. 
 

Menurut Lizette Josephides dalam buku karya Sarah 

Pink yang berjudul Doing Visual Etnography (2007 : 5), 

metode etnografi dibentuk oleh subjek yaitu daerah serta  
masyarakat sebagai pembentuk persepsi yang 

menghasilkan makna, dengan dasar konteks yang ingin 

didapatkan oleh peneliti, serta data fisikal atau visual, 

sebagai konstruksi dari proses observasi saat penelitian. 
 

Penelitian ini menggunakan metodologi 

penelitian yaitu etnografi visual, merencanakan fokus 

pencarian data dan data yang ingin didapatkan (pra 

penelitian), merujuk pada beberapa tahapan kegiatan 

penelitian sebagai strategi analisis, yaitu merancang dan 

merencanakan fokus penelitian. Memilih arah dan latar 

belakang narasumber dalam kegiatan wawancara 

mendalam dan berkala serta waktu pelaksanaan, mulai 

dari dinas pemerintah terkait, budayawan, ketua dewan 

adat suku dan bangsa, serta masyarakat di Kota 

Banjarmasin. Pengambilan data studi dokumen, studi 

pustaka, dan studi online, melakukan observasi 

partisipatori yang dilakukan di Kota Banjarmasin 

berdasarkan beberapa titik lokasi, Arsip Kota 

Banjarmasin di perpustakaan daerah dan Kantor Arsip di 

Pemerintah Kota Banjarmasin. Menyusun catatan hasil 

data etnografi visual, berupa deskripsi tertulis dan data 

visual (foto dan video), agar dapat memaparkan data dan 

fakta secara menyeluruh. Kemudian seluruh hasil temuan 

disintesa dalam analisis berupa makna visual pada 

lambang Kota Banjarmasin sebagai identitas sosial 

budaya menurut teori Brand Personality Prism oleh Jean 

Noel Kapferer. 
 
B.  Lambang Sebagai Identittas Visual Kota 
 

Menurut Susanne K. Langer berdasarkan buku yang 

berjudul Philosophy In A New Key, A Study In The 

Symbolism Of Reason, Rite, and Art (1996). menjelaskan 

bahwa salah satu kebutuhan pokok manusia adalah 

simbolisasi atau perlambangan. Manusia menggunakan 

simbol atau lambang sebagai petunjuk satu dengan yang 

lainnya dan merupakan kesepakatan bersama. Petunjuk 

yang dimaksud yaitu tanda, dan sebuah objek dapat di 

interpretasikan dengan ditandai, seperti menggunakan 

ikon, simbol, atau lambang. Sebuah ikon, simbol, atau 

lambang harus dapat menginterpretasi objek yang 

merupakan hasil interpretasi dari kebudayaan masyarakat 

setempat. Visualisasi dari lambang daerah harus memiliki 

makna dan citra yang disepakati secara bersama. 
 

Makna yang terdapat pada lambang sebagai sebuah 

identitas, merupakan ciptaan manusia berdasarkan objek 

yang dilihat, tempat tinggal, suasana dan kondisi 

lingkungan sekitar, serta hubungan masyarakat dalam 

membentuk karakter, adat, kesenian, dan budaya yang  
terus berkembang. Terdapat perpaduan yang turut 

mempengaruhi antara lain personalita, karakter, 

perkerjaan, jenis kelamin, rasa atau bangsa, umur, agama. 

Termuat dalam buku yang berjudul Desain, Media & 

Kebudayaan oleh Acep Iwan Saidi (2017). Budaya 

Visual merupakan wujud kebudayaan berupa nilai dari 

sebuah benda yang merupakan hasil tangkap dari mata, 

dan dipahami sebagai model pikiran manusia dalam 

meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam kehidupan 

modern, desain merupakan operasi kebudayaan yang 

paling mentuh sisi kehidupan. Sosok atau wujud desain 

merupakan hasil representasi kompleks dari sub sosial 

budaya dalam penciptaanya, termasuk pola pikir, ideologi 

politik, kebijakan pemerintah, sistem pendidikan visual, 

wacana estetik yang berkembang, hingga orientasi 

masyarakat terhadap pandangan dunia. 
 

Lambang merupakan simbol yang berasal dari sebuah 

identitas, dan merupakan sebuah tanda yang digunakan 

untuk menyatakan serta mengkomunikasikan dari 

maksud serta makna tertentu. Berdasarkan buku 

Mendesain Logo yang ditulis oleh Surianto Rustan (2013 

: 54), bahwa dibutuhkan seperangkat atribut dalam 

sebuah identitas untuk menjaga konsistensi dalam 

penerapan sebuah lambang kepada berbagai media, 

karena jika diterapkan secara konsisten maka 

mempengaruhi efektifitas awareness dari sebuah 

lambang, dengan adanya perencaan serta penilaian akan 

kandungan makna yang ingin disampaikan pada lambang 

sebagai identitas. Lambang diciptakan berdasarkan 

kesepakatan manusia secara bersama dalam ruang 

lingkup yang disebut masyarakat. Lambang memiliki 

kategorisasi seperti kata – kata, perilaku, ciri khas, serta 

mengkomunikasikan potensi yang dapat membedakan 

kekuatan setiap daerah. 
 

Menurut Frederick William Dillistone (2002) dalam 

buku yang berjudul The Power of Symbol, menyatakan 

bahwa simbol berasalkan dari bahasa Yunani yaitu 

symbolon / symballein. Terdapat istrumen yang menjadi 

visi dan misi yang menjadi dasar masyarakat dalam 

mengimajinasikan simbol sebagai identitas, yaitu simbol 

berupa kata, objek, peristiwal, pola, kekhususan yang  
bersifat nyata. Simbol berarti hadir, tanda, 

mengkomunikasikan, lambang, serta menghubungkan. 

Simbol berarti transenden, dan realitas, menghasilkan 

makna, bernilai, memiliki konsep yang lebih besar. 
 

Dalam buku yang ditulis Rahmat M. Yananda, 

berjudul Branding Tempat : Membangun Kota, 

Kabupaten, dan Provinsi Berbasis Identitas (2014 : 65 – 

66) menyatakan, dalam membangun citra sebuah kota 

harus dimulai dari membangun identitas kota itu sendiri. 

Dan setiap kota pada dasarnya telah memiliki sebuah 

identitas dan sudah menjadi artefak fisik dan menjadi 

penanda kota, bersifat banyak muka (multi-face-ted), 

serta memiliki pemahaman dan pengelolaan identitas, 

serta masyarakat merupakan faktor utama dalam 

membangun identitas bagi sebuah kota, kabupaten, 

maupun provinsi. Seperti dalam buku How to Design 

Trade Marks and Logos yang ditulis oleh John M. 

Murphy (1988 : 1), menyatakan bahwa lambang 

merupakan simbol yang menonjol dari yang ingin 
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diwakilkan, memiliki diferensiasi, dapat berkomunikasi 

dans esuai dengan keadaan nyata, memberi nilai, 

merepresentasikan potensi dan nilai lebih, serta memiliki 

muatan hukum dan peraturan tiap daerah. 
 

Proses komunikasi pada lambang daerah, memiliki 

aspek yang ingin dituju oleh tiap daerah. Aspek ini juga 

mempengaruhi visualisasi pada lambang daerah 

berdasarkan tujuan komunikasi. Aspek tersebut terdiri 

dari turisme dan event seperti budaya dan tradisi, export 

dan import seperti kekuatan kemakmuran dalam 

perdagangan dan kerja sama, kebijakan Pemerintah 

Daerah, investasi seperti bakat hingga hasil 

perekonomian dalam memenuhi kebutuhan daerah, 

sejarah sebagai titik menarik dan hikayat pembentuk awal 

mula karakter daerah, masyarakat setempat yang 

memerankan dan membentuk kreativitas akan lingkungan 

daerah dan menentukan tujuan visi dan misi daerah. 

Aspek tersebut diutarakan oleh Simon Anholt dalam 

karyanya berjudul Competitive Identity : The New Brand 

Management For Nations, Cities, and Religions (2007). 
 
C.  Sosial Budaya 
 

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul 

Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan (1974), bahwa 

kebudayaan memiliki minimal tiga wujud yang menjadi 

dasar terbentuknya. Terdapat tiga wujud dari kebudayaan, 

antara lain : Wujud Pertama, yang berasal dari ide, gagasan, 

nilai, serta norma, dan peraturan, wujud, merupakan wujud 

kebudayaan yang tidak dapat diraba secara fisikal karena 

berkaitan dengan sistem keberlangsungan hidup masyarakat 

di setiap daerah yang memiliki keberagaman sistem 

kebudayaan. Wujud Kedua, yang berasal dari bentuk, pola, 

serta komplekstivitas dari perilaku dari manusia yang hidup 

bermasayarakat dalam satu daerah. Wujud Ketiga, 

merupakan hasil – hasil keanekaragaman karya kreativitas 

yang diciptakan masyarakatnya dalam menghasilkan serta 

membangun daerah. Sebagai makhluk sosial, Manusia 

memiliki akal budi untuk dikembangkan sebagai bekal guna 

memenuhi kebutuhan, memepertahankan diri, serta 

meningkatkan derajatnya dibanding makhluk hidup lainnya, 

akal budi dapat pula memperbaharui dan mengembangkan 

kebudayaan guna kepentingan hidup. 

 

Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya yang 

berjudul Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan 

(1974), turut mengemukakan tujuh unsur kebudayaan 

yang bersifat universal. Terdiri dari sistem kepercayaan 

dan keagamaan, sistem kemasyarakatan, sistem 

pengetahuan, sistem bahasa, ragam kesenian, sistem 

pencaharian hidup, sistem teknologi dalam menciptakan 

peralatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Terdapat dua 

golongan besar pada kebudayaan, yaitu yang terbenda 

(material) dan tak terbenda (nonmaterial), dan golongan 

tersebut terbentuk berdasarkan karakter penerapan tujuh 

unsur kebudayaan. 
 

Konsep kebudayaan memiliki hubungan antara 

masyarakat sebagai pemeran dalam menjalankan ikatan 

kehidupan dan hidup beriringan dengan batasan nilai 

budaya dan norma sosial yang berlaku dalam satu 

wilayah. Kehidupan bersosial terlihat pada refleksi 

melalui bagian dari kebudayaan seperti kesenian, bahasa, 

religi, serta moral. Kebudayaan merupakan merupakan 

hasil dari budi dan akal. Wujud tersebut merupakan nilai 

sosial budaya, berasal dari hasil masyarakat belajar akan 

lingkungan hidup dan menghasilkan akal budi pekerti, 

karya berupa gagasan dan nilai, serta norma akan 

tindakan dalam hidup berbudaya. 
 

Menurut Ralph Linton dalam buku karangan T.O. 

Ihromi yang berjudul Pokok – Pokok Antropologi 

Budaya (1987). Sistem sosial budaya memiliki konsep 

komunikasi dalam kehidupan. Antara lain, kognitif 

(ideologi dan keyakinan), ekspresif (emosi, perilaku, 

sikap, kreativitas, kenikmatan), serta standarisasi dan 

norma sosial (tindakan konkret aan benar dan salah, 

aturan dasar, serta adat istiadat). Karena itu, konsep sosial 

budaya merupakan cara masyarakat dalam menjalani 

kebudayaan sebagai sistem kehidupan. 
 

Menurut Muhammad Tholhah Hasan dalam buku 

Dimensi Transendental dan Transformasi Sosial Budaya 

karya Titik Triwulan Tutik (2008 : 29) menyatakan 

bahwa dalam sosial budaya memiliki empat sistem yaitu 

sistem ideologi yaitu pandangan hidup masyarakat 

terhadap lingkungan, sistem sosial adanya interaksi antar 

individu dipranata organisasi sosial, sistem teknologi 

dalam wujud tingkah laku guna bertahan hidup, sistem 

bahasa, sebagai cara antar individu berinteraksi. 
 

Termuat dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasar karya 

Abdulkadir Muhammad (2011 : 43), bahwa dalam 

keilmuan sosial budaya, terdapat empat konsep 

pengelolaan yang terdiri dari lingkungan sosial budaya 

dalam sistem bermasyarakat, bentuk sosial budaya 

merupakan pola dan batasan budaya, cara hidup yang 

berasal dari cara dan tuntuan hidup, tujuan merupakan 

kode etik dan membangun persatuan dan wujud budaya. 

sosial budaya adalah konsep yang diperankan dan 

dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah dalam 

menjalani kehidupannya sehari – hari. Kehidupan 

masyarakat merupakan faktor dalam menciptakan konsep 

kebudayaan disebut sebagai sosial budaya. Sistem 

interaksi sosial yang menciptakan konsep kebudayaan. 
 

D. Makna Visual 
 

Makna sebagai arti atau maksud. Berasal dari 

penghayatan masyarakat secara bersama, dan diterima, 

hingga akhirnya memperoleh kesepakatan dalam memberi 

arti. Dengan begitu, dapat diinterpretasi bahwa makna 

melalui proses interaksi sosial antar masyarakat. Dengan 

demikian, sistem memberi makna memiliki latar belakang 

budaya yang ada di masyarakat. Menurut Joel Katz dalam 

buku yang berjudul Graphic Design, Problems Methods 

Solutions (1975) terdapat studi pustaka yang dilakukan oleh 

Nasbahry Couto pada tahun 1998, bahwa makna merupakan 

sebuah konsep yang diciptakan berdasarkan konsep 

komunikasi antar manusia. 
 

Makna visual tercipta karena hasil kerja otak 

manusia. Dalam mengartikan sebuah objek dan 

memberinya makna dan menerjemahkan makna tersebut 

menjadi sebuah tanda. Berdasarkan perasaan, sikap, serta 

mental dan membetuk asosiasi dengan keinginan dan 

kesepakatan antar manusia dalam mengartikan makna 

menjadi tanda – tanda visual, yang dibeut sebagai 

lambang sebagai bentuk kesatuan makna. 
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Terdapat teori yang dikembangkan oleh Jean Noel 

Kapferer ini termuat dalam bukunya yang berjudul The 

New Strategic Brand Management Creating and 

Sustaining Brand Equity Long Term (2008 : 183). 

Digunakan untuk mengemukakan hubungan keterkaitan 

antara representasi pada visualisasi pada lambang daerah 

dengan muatan nilai, ideologi, serta identitas. Karena 

lambang bukan hanya sebuah produk visual semata, 

tetapi memiliki visi yang menjiwai sebuah inti dan nilai, 

yaitu sosial budaya. Terdiri dari dua receiver yang 

menjadi hasil dari makna visual yaitu Internalisation 

merupakan hasil dari penghayatan hidup berupa aspek 

internal yang terkandung seperti kepribadian, budaya, 

serta citra yang berasal dari pengetahuan, perasaan dan 

pengalaman, serta tindakan dan gagasan. Externalisation 

merupakan hasil dari ekspresi yang berasal dari mental 

dan fisik, dan dibangun berdasarkan keadaan lingkungan 

nyata, masyarakat, budaya. Kedua receiver tersebut 

terdiri dari enam komponen yaitu personality, culture, 

self-image yang merupakan bagian dari Internalisation. 

Kemudian physical facet, relationship, reflection yang 

merupakan bagian dari Externalisation. 

 

III. DATA DAN FAKTA 
 

A. Kota Banjarmasin  
Kota  Banjarmasin  memiliki  sejarah  yang  panjang,  

pada awalnya merupakan sebuah desa yang dikenal 

dengan istilah “Bandarmasih”. Nama tersebut berasal 

dari nama seorang patih yang memiliki jasa dalam 

mendirikan kerajaan Banjar pertama kali. Nama patih 

tersebut adalah Patih Masih berasal dari Desa Oloh 

Masih yang memiliki arti kampung orang melayu, berasal 

dari bahasa Dayak Ngaju. Desa ini kemudian berganti 

istilah menjadi Kampung Banjarmasin. Hingga kini 

menjadi sebuah ibu kota dan memiliki julukan “Kota 

Seribu Sungai”, mengalami setidaknya 45 kali perubahan 

penyebutan nama hingga sekarang dikenal dengan Kota 

Banjarmasin. Memiliki potensi kekuatan dibidang 

pemerintahan, perdagangan, pelabuhan, industri, serta 

pariwisata, dan seluruh pusat pembangunan di Provinsi 

Kalimantan. Menduduki di wilayah utama yaitu sungai 

Martapura dan sungai Barito. 
 

Kota Banjarmasin memiliki lokasi utama pusat 

aktivitas masyarakat, yaitu pasar terapung hingga lok 

baintan, pinggir sungai atau dikenal sebagai siring di 

sekitar sungai martapura, bangunan menara pandang, 

oatung binatang khas yaitu bekantan, masjid sabilal 

muhtadin pusat keagamaan muslim di Kota Banjarmasin, 

serta kampung sasirangan pusat kerajinan dan corak 

daerah khas budaya Banjarmasin. Merupakan ibukota 

provinsi Kalimantan selatan, Indonesia. Terletak dibagian 

tenggara pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah 98,46 

km², memiliki wilayah yang terdiri dari 25 pulau kecil 

dan di pisahkan 60 sungai. Kota Banjarmasin nyaris 

berada di tengah Negara Indonesia. Memiliki ketinggian 

tanah, berada di 0,16m di bawah permukaan laut. 
 

Memiliki iklim yang tropis dengan suhu rata – rata 25 

°C - 38 °C. memiliki dua varian iklim yaitu kemarau dan 

hujan. Sungai Martapura dan sungai Barito juga 

dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana transportasi air 

dan sistem drainase, pariwisata, perikanan, serta jalur 

perdagangan. Memiliki empat batas wilayah yaitu utara, 

selatan, barat, dan timur. Kota Banjarmasin memiliki 

kondisi tanah yang memiliki banyak rawa disekitar 

lingkungan sungainya, dan dipinggiran sungai sendiri 

banyak ditumbuhi oleh tanaman nipah atau palem yang 

memang dapat tumbuh di wilayah yang berlumpur dan 

rawa. Kemudian adanya kayu ulin yang langka dan hanya 

ada di Kota Banjarmasin, buah ramania, kuwini, katapi, 

serta rotan. 
 

Penduduk pada tahun 2013 bahwa jumlah penduduk 

di Kota Banjarmasin telah mencapat 675.440 jiwa. 

Tinggal di Kota Banjarmasin memiliki keragaman suku, 

yang terdiri dari suku banjar, jawa, tionghoa, arab, dayak, 

Madura, batak, bugis, hingga sunda, hinga suku lainnya 

seperti melayu dan bima. Keragaman suku – suku yang 

tinggal di Kota Banjarmasin ini tingal secara 

berkelompok dan terbagi di beberapa daerah di Kota 

Banjarmasin, seperti kampong melayu, kampong arab, 

kuin, veteran, dan lainnya. 
 

Sejarah Kota Banjarmasin, mulai dari masa 

prasejarah, masa kerajaan dan kepemimpinan Nan 

Sarunai, Tanjung Puri, Negara Dipa, dan Negara Daha, 

Kerajaan dan Kesultanan Banjar, kemudian masa 

penjajahan Belanda, dan Pendudukan Jepang. Hingga 

pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada 

sekutu. Hingga tanggal 17 Agustus proklamasi 

dibacakan, merupakan gaung bahwa Indonesia telah 

merdeka. Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 1949, 

Gubernur tentara ALRI Divisi IV Hassan Basry 

memproklamasikan diri dan lepas dari kekuasaan 

Belanda, dan menyatakan kesetiaan sebagai bagian dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 

Kebudayaan di Kota Banjarmasin terbagi atas budaya 

darat dan budaya sungai. Mulai dari sejak kesultanan 

Banjar dan kehidupan masyarakat Banjar hingga 

sekarang. Kebudayaan sungai dimulai pada sejak 

kesultanan Banjar dan kehidupan masyarakat Banjar 

hingga sekarang. Budaya sungai sendiri telah banyak 

memberi pengaruh kepada setiap unsur budaya, mulai 

dari pusat upacara, atraksi, kesenian, rumah atau tempat 

tinggal, perdagangan, hingga lokasi wisata. Menurut 

kesultanan Banjar, kerajaan di Kota Banjarmasin selalu 

membangun kerajaannya didepan pinggiran sungai dan 

membangun gerbang – gerbang pelabuhan yang 

bertujuan, ketika ada tamu ataupun pelancong dan 

pedagang dari luar harus meminta ijin terlebih dahulu 

kepada kerajaan, agar dapat masuk ke Kota Banjarmasin. 

Sungai memliki banyak fungsi penting mulai dari sarana 

ekologi flora dan fauna, sumber penghidupan, sumber air 

bersih, saluran drainase, saluran irigasi, dan lainnya. 

Segala bentuk kehidupan berpusat di pinggiran sungai 

martapura. 
 

Sedangkan, budaya darat lebih mengarah kepada 

sistem kesenian dan bahasa, seperti pantun dan syair 

Melayu Banjar serta keragaman tradisi suku dan bangsa, 

seperti suku Dayak berpengaruh akan kepercayaan 

terhadap alam semesta dan memiliki adat istiadat dan 

takhayul, bangsa Melayu memberi pengaruh terhadap 

agama muslim dan sastra lisan melayu, bangsa Tionghoa 

memberi pengaruh akan kepercayaan nilai keluhuran, 

suku Jawa berpengaruh pada lahirnya kesenian wayang 
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dan musik gamelan serta kesenian tari payung, suku 

Madura berpengaruh terhadap pola tempat tinggal yang 

berkelompok antar suku dan bangsa, bangsa Arab datang 

dan hidup berkeluarga dengan masyarakat suku Banjar 

memberi pengaruh terhadap penyebaran agama muslim, 

suku Banjar adalah budaya inti di Banjarmasin, seperti 

warna, kesenian tari dan pakaian, kain khas, serta 

perayaan tahunan perahu hias, dan bahasa. 
 
B.  Lambang Kota Banjarmasin  

GAMBAR 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 : Lambang Kota Banjarmasin (sumber : http://banjarmasin-

culture.blogspot.com) 

 
Berdasarkan temuan data, arsip milik Museum 

Lambung Mangkurat, makna simbol Kota Banjarmasin 

didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA), yang 

kemudian ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Kota 

Banjarmasin Nomor: 27 / DPRD / I-I, tanggal 26 Oktober 

1954, diratifikasi oleh Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor: 195/1965, 14 Desember 1956. 
 
1) Bentuk dasar: perisai sebagai simbol pencampuran 

suku Banjar dan Dayak. 
 
2) Warna dasar: kuning sebagai transformasi emas, dan 

deskripsi leluhur dan simbol kesuburan. 
 
3) Ikon bangunan: rumah tradisional suku Banjar, 

sebagai tempat tinggal Raja dan Kesultanan, dan 

simbol tempat tinggal masyarakat setempat, rumah 

Bumbungan Tinggi. 
 
4) Ikon tumbuhan: sepasang pelepah daun nipah, simbol 

ekonomi dasar. 
 
5) Ikon perahu: perahu tambangan, sebagai alat 

penghubung utama, interaksi masyarakat, antar 

kampung dan daerah di Kota Banjarmasin. 
 
6) Teks "Kayuh Baimbay": bahasa Banjar, berarti 

mendayung bersama. Simbolisasi dari sistem kerja 

sama timbal balik. 
 

Lambang Kota Banjarmasin digunakan sesuai dengan 

peraturan yang ditetapkan seperti gedung pemerintah 

daerah, gerbang, batas provinsi, kabupaten kota, kop 

surat, stempel kerja aparatur daerah, kantor kecamatan 

dan kantor desa, lencana, dan pakaian resmi pemerintah 

daerah . Tetapi ketika melakukan pengamatan, ada 

fenomena distorsi, perubahan visual, perubahan warna 

dalam penerapan simbol area, yang disebabkan oleh 

kesalahan pemesanan, pemrosesan dan pembuatan di 

berbagai bidang media, hingga perbedaan penglihatan 

yang terjadi pada pembuat. 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang 

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nomor 77 

tahun 2007 tentang Simbol Regional, dan diatur oleh 23 

artikel. Menyatakan bahwa simbol tersebut adalah panji 

besar dan simbol budaya bagi masyarakat di setiap 

wilayah, yang berdomisili sebagai identitas daerah, 

merupakan cerminan dari pelestarian nilai-nilai sosial 

budaya masyarakat setempat. Dan merupakan cerminan 

otonomi daerah, potensi, dan harapan masyarakat, dapat 

menjaga persatuan, persatuan, keharmonisan nasional, 

dan menjaga nilai-nilai sosial budaya di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 
GAMBAR 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 : Lambang Kota Banjarmasin Awalnya (sumber : Buku 

Lambang Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan) 

 

Menurut arsip manuskrip, Museum Lambung 

Mangkurat, di bawah naungan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi Kalimantan, membuat sebuah buku 

yang berisi tulisan-tulisan tentang simbol-simbol regional 

provinsi Kalimantan Selatan. Pada awal lambang kota 

Banjarmasin dengan apa yang saat ini digunakan 

memang ada perubahan, di mana ada tambahan moto 

kalimat "Kayuh Baimbay" dan ikon pada lambang kota 

Banjarmasin memiliki perubahan bentuk, dapat 

menyebabkan perubahan persepsi orang-orang yang 

melihat dan menafsirkan Kota Banjarmasin. 
 

Kegiatan wawancara dengan masyarakat Kota 

Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan 

beberapa Budaya di Kota Banjarmasin, hanya sedikit 

yang tahu tentang makna simbol Kota Banjarmasin 

berdasarkan Peraturan Daerah. Banyak orang secara 

keliru menafsirkan makna setiap elemen visual dalam 

lambang daerah tersebut. Pada lambang ada ikon 

tanaman yang ada pada lambang, visualisasi pelepah 

nipah, sedangkan menurut masyarakat unsurnya adalah 

padi. Beras sendiri pada muatan Pancasila memiliki 

makna prinsip kelima. Unsur visual beras yang 

dipersepsikan oleh masyarakat, pada lambang kota 

Banjarmasin diperkuat oleh keadaan kota di sawah yang 

banyak orang masih petani dan ada beberapa lokasi yang 

memiliki sawah di kota Banjarmasin. Banjarmasin. 
 

Persepsi selanjutnya adalah, beban pada lambang kota 

Banjarmasin yang dianggap memiliki muatan yang 

berasal dari lambang Kesultanan Banjar. Secara historis, 



248 

 

 
Kesultanan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudra. 

Pertama kali didirikan dan menjadikan Banjarmasin 

sebagai ibu kota. Kesultanan Banjar pernah secara 

sepihak dihilangkan oleh penjajah Belanda pada tahun 

1860, kemudian terbang kembali ke masa kini. Kerajaan 

besar di wilayah Kalimantan, memiliki lambang kerajaan, 

spanduk, dan peralatan pemerintah lengkap pada 

masanya. Simbol dan spanduk barang berubah menurut 

Sultan yang berkuasa untuk periode tertentu. Sampai 

sekarang, yang digunakan di era Sultan Khairul Saleh, 

mengangkat nilai komunitas Banjar dengan sebagian 

keluarga Melayu, yang merupakan karakteristik penting 

dari Kesultanan Banjar. Ada kemiripan visual mulai dari 

keberadaan bentuk dasar perisai, warna dasar kuning, 

ikon tanaman (padi), ini diperkuat oleh simbol 

Kesultanan Banjar adalah simbol yang pada awalnya 

digunakan sebagai simbol dari identitas di Kota 

Banjarmasin sebagai bagian dari Kerajaan Banjar, 

sebelum akhirnya dihapuskannya kerajaan. Hingga 

akhirnya Kota Banjarmasin berdiri dliuar kepemimpinan 

Kesultanan Banjar dan memiliki lambang daerah sendiri. 
 
C. Hasil Wawancara Masyrakat Kota Banjarmasin 

Terhadap Makna Visual Lambang Kota Banjarmasin  
Berdasarkan kegiatan sampling probality, dengan 

teknik wawancara masyarakat di Kota Banjarmasin. 

Pengambilan wawancara ini, dilakukan dengan area 

tempat tinggal dari tujuh suku dan bangsa, seperti suku 

Banjar, Dayak, Madura, Jawa, serta bangsa Arab, 

Melayu, Tionghoa. Menarik jumlah masyarakat 175 

orang, sebagai persentase 100%, dengan penarikan 

sekuen jawaban masyarakat.  
1) Bentuk dasar: Perisai, sebagai makna pelindung akan 

nilai dan ideologi daerah sebanyak 43%, serta adanya 

akulturasi suku Dayak dan Banjar sebanyak 16%. 
 
2) Warna dasar: Kuning sebanyak 60%, sebagai makna 

nilai kesakralan dan keramat sebanyak 28,6%, dan 

memaknai kesuburan akan tanah di Kota Banjarmasin 

sebanyak 22,9%. 
 
3) Ikon bangunan: Rumah tradisional suku Banjar, 

sebagai tempat tinggal Raja dan Kesultanan dan 

merupakan bagian dari sejarah sebanyak 38,9%, dan 

simbol tempat tinggal masyarakat setempat sebagai 

bagian dari makna perlindungan sebanyak 16,6%. 
 
4) Ikon tumbuhan: Padi sebanyak 89,1%, sebagai dasar 

ekonomi dan pangan yang menjadi kekuatan dan 

potensi daerah, serta memaknai bahwa adanya 

kesejahteraan daerah sebanyak 48%. 
 
5) Ikon perahu: Sebagai transportasi khas di Kota 

Banjarmasin sebanyak 28%, serta sarana penghubung 

interkasi sosial dan kebudayaan sebanyak 21,8%, 

serta adanya potensi ekonomi dan pariwisata 

sebanyak 22,8%. 
 
6) Teks "Kayuh Baimbay": Bahasa Banjar, berarti 

mendayung bersama. Simbolisasi dari sistem kerja 

sama timbal balik. 

 

IV. ANALISIS 
 

Analisis "Makna Lambang Visual Banjarmasin 

sebagai Identitas Sosial Budaya", Kajian makna visual 

lambang Kota Banjarmasin akan dianalisis mulai dengan 
mengkaji berdasarkan kaidah desain yaitu sistem 
simbolisasi, berdasarkan nilai sosial budaya, dan 
kemudian menggunakan teori brand personality prism 
dari Jean Noel Kapferer (1995 : 183), dalam bukunya 
yang berjudul The New Strategic Brand Management 
Creating and Sustaining brand Equity Long Term. 
Analisis akan di runut berdasarkan setiap elemen visual 
pada lambang, yang kemudian akan menghasilkan makna 
visual lambang Kota Banjarmasin sebagai kesatuan dari 
nilai sosial budaya. Analisis dilakukan dengan memeriksa 
setiap visual dalam simbol sesuai dengan aturan desain 
dan menilai setiap elemen visual pada simbol sesuai 
dengan nilai sosial budaya 
 

A. Makna Visual Lambang Kota Banjarmasin Menurut 

Kaidah Desain (Sistem Simbolik)  
Pada tahap analisis ini, analisis dilakukan mulai dari 

bentuk dasar, ikon, warna, dan teks yang menyertainya. 

Menganalisis dengan dasar aturan desain, yaitu sistem 

simbol sebagai identitas, yang terdiri dari: 
 

Bentuk Dasar: perisai sebagai alat atau senjata yang 

digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dari 

semua benda asing dan digunakan untuk menangkis. 

Manusia diciptakan selama perang, dan memiliki bahan 

baku yang kuat seperti kayu, besi, kulit, dan lainnya. 

Perisai di zaman Prancis Kuno berarti perlindungan. 

Serta memiliki investasi dalam kekuatan magis. Ekspresi 

seperti perlindungan dan pertahanan diri, kebutuhan akan 

bantuan, tidak terkalahkan. Jika dilihat melalui bentuk 

visual, bentuk perisai pada lambang Kota Banjarmasin 

menyerupai bentuk asli dalam bentuk dasar yang 

sebenarnya dipahami sebagai perisai. Dalam aturan 

desain, formulir ini memberi arti menjadi stabil, kokoh, 

tegas, kuat, penuh harapan, berharga, suci, sejahtera, dan 

aman. Arti ini terlihat dari garis besar bagian atas perisai 

segitiga dan bagian bawah dari kurva lingkaran. Terdapat 

klasifikasi gestalt, dengan prinsip closure, dengan 

visualisasi yang serupa dengan bentuk nyata, terdapat 

penyederhanaan visual. 
 

Ikon Bangunan: bangunan dapat dikatakan rumah 

atau bangunan, tergantung pada bentuk dan spidol 

tertentu yang menentukan jenis bangunan. Pada lambang 

kota Banjarmasin, ikon bangunan adalah tipe rumah. 

Rumah adalah tempat tinggal atau tempat berlindung 

orang. Pada zaman kuno, sebuah tempat berkumpul 

keluarga untuk sebuah keluarga, klan suku, menjadi 

tempat suci. Berdasarkan bentuk rumah pada Lambang 

Kota Banjarmasin, menurut aturan desain, itu berarti 

karakter atau sifat yang pasif, statis, tenang, damai, 

formal, dan dasar, besar, memiliki koneksi spiritual, dan 

kepemilikan. Rumah pada lambang daerah ini adalah 

rumah tradisional. Terdapat klasifikasi gestalt, dengan 

prinsip closure, dengan visualisasi yang serupa dengan 

bentuk nyata, terdapat penyederhanaan visual. 
 

Ikon Perahu: pengetahuan sehari-hari, perahu dikenal 

sebagai alat transportasi yang naik dan digunakan dalam 

air. Adalah kendaraan air dengan bentuk yang kedua 

ujungnya runcing dan lebar di tengah perahu. Dalam 

sejarah, perahu yang pertama kali digunakan adalah jenis 

sampan, dan dikembangkan pada 45.000 tahun yang lalu. 

Dalam sistem simbolisasi, kapal ini awalnya digunakan 
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sebagai pengangkut orang mati dan terkait dengan 

matahari, dan memiliki hubungan dengan kelahiran dan 

kematian. Artinya lambang takdir dan cara hidup. Perahu 

adalah bagian dari komunitas sungai atau pesisir, adalah 

transmisi dunia material dan dunia roh. Dalam aturan 

desain visual, ikon perahu pada lambang Kota 

Banjarmasin digambarkan hanya sebagai garis besar, 

yang berarti dinamis, gerakan, arah, tidak stabil. Terdapat 

klasifikasi gestalt, dengan prinsip closure, dengan 

visualisasi yang serupa dengan bentuk nyata, terdapat 

penyederhanaan visual. 
 

Ikon Tanaman: bentuk umum dalam tanaman ini 

dilambangkan sebagai gandum atau beras, dalam arti 

simbol tanaman ini sebagai kekayaan dan kemakmuran. 

Dalam bahasa Indonesia, ikon tanaman ini memiliki 

makna alam, kehidupan, dan bentuk pencapaian harapan. 

Tumbuhan dalam bentuk beras, yang berarti simbol 

kesuburan (tradisi pernikahan di India), padi juga 

merupakan makna kesetaraan, perawatan ilahi baik secara 

fisik maupun spiritual. Sedangkan jika diartikan sebagai 

daun nipah, makna simbolnya adalah kemenangan 

(kemerdekaan), supremasi, ketenaran, umur panjang, 

kebangkitan, dan keabadian. Berdasarkan sistem 

simbolisasi, bentuk tanaman pada simbol Kota 

Banjarmasin adalah gandum, dalam simbolisme, tanaman 

ini mirip dengan padi, yang berarti kelimpahan, 

kehidupan, kesuburan, yang berasal dari ide dewa 

pertanian Yunani. Bentuk visual pada ikon tanaman ini 

memiliki karakteristik melingkar, dan berarti keabadian, 

kualitas, keandalan, sempurna, matahari, dan kehidupan 

dan alam semesta. Terdapat klasifikasi gestalt, dengan 

prinsip closure, dengan visualisasi yang serupa dengan 

bentuk nyata, terdapat penyederhanaan visual. 
 

Kuning: sebagai salah satu warna primer adalah 

warna yang menarik mata. Warna kuning dapat 

memberikan perasaan yang menyenangkan, ceria dan 

bahagia. Tanpa disadari, warna memainkan peran besar 

dalam pengambilan keputusan dan persepsi. Kuning 

memiliki pengaruh psikologi, yang berarti sinar matahari, 

kegembiraan, kebahagiaan, optimisme, kecerdasan, 

idealisme, kekayaan dan royalti (emas), musim panas, 

harapan, udara, liberalisme, feminin, sosialisasi, 

persahabatan. Secara historis, warna kuning berarti 

kebenaran dan keaslian, warna matahari sebagai 

kekuatan. Kuning juga diartikan sebagai warna 

kemenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kesetiaan, 

ketulusan. 
 
Teks "Kayuh Baimbay": pada simbol adalah tagline dan 

merupakan salah satu atribut penting yang dapat 

menjelaskan dan menjadi deskripsi tujuan identitas itu. 

Dalam kalimat "Kayuh Baimbay" adalah bahasa suku 

Banjar dan merupakan imperative, yang menggambarkan 

tindakan atau tindakan yang diperintahkan, dan 

merupakan kata kerja. Dalam sistem simbolisasi, jenis 

font yang digunakan dalam simbol Kota Banjarmasin 

adalah tipe Sans-Serif, yang memiliki karakter yang lebih 

tegas, fungsional, modern. Ada perkiraan jenis font yang 

digunakan seperti Arial dan Helvetica dengan bobot 

black, diubah dengan tujuan menghindari permasalahan 

hak cipta pada penggunaan jenis huruf. 

B. Makna Visual Lambang Kota Banjarmasin Menurut 

Nilai Sosial Budaya  
Pada tahap analisis kedua ini, analisis dilakukan 

mulai dari bentuk dasar, ikon, warna, dan teks yang 

menyertainya. Menganalisis dengan bentuk dasar, bentuk 

ikon, warna, dan teks (tagline) berdasarkan nilai-nilai, 

tatanan sosial dalam bentuk karakter dan cara hidup, adat, 

moral, kemampuan pola pikir masyarakat, serta 

kepercayaan, pengetahuan, dan latar belakang sejarah dan 

budaya di kota Banjarmasindi Kota Banjarmasin, yang 

terdiri dari: 
 

Bentuk Dasar: perisai, dalam sistem budaya perisai 

adalah peralatan perang yang digunakan di era perang. 

Digunakan oleh suku Dayak dan Banjar selama periode 

kolonial. Memiliki fungsi sebagai pelindung, penggaris, 

keamanan, kekuatan, tekad. Dalam budaya Banjar dan 

Dayak, perisai memiliki hubungan antara leluhur dan 

manusia. Dengan keyakinan bahwa dengan berdoa atau 

memuliakan perisai itu dipenuhi dengan semangat 

keluhuran yang akan melindungi rakyat selama perang. 

Dikenal sebagai Talawang, itu adalah peralatan perang 

dengan nama Talawang. Ini adalah bentuk perlindungan 

yang berasal dari warisan roh leluhur dan memiliki nilai-

nilai sakral dan mulia. Bentuk-bentuk di kedua suku 

berbeda, suku Banjar memiliki perisai bulat, sedangkan 

suku Dayak memiliki perisai dalam bentuk segi enam. 

Jadi berdasarkan bentuk perisai pada lambang Kota 

Banjarmasin, visualisasi perisai pada lambang Kota 

Banjarmasin, memiliki kombinasi bentuk dua bentuk 

fisik perisai dari suku Banjar dan suku Dayak. 

Penggabungan bentuk-bentuk ini menyatakan bahwa ada 

penggabungan (akulturasi) budaya yang juga terjadi di 

kota Banjarmasin. Karena berdasarkan Kesultanan 

Banjar, bahwa ada persaudaraan dan persahabatan antara 

kedua suku ini, yang pada awalnya terbentuk pada masa 

penjajahan Belanda. 
 

Ikon Bangunan: bentuk bangunan pada lambang Kota 

Banjarmasin, adalah rumah tradisional suku Banjar. 

Rumah Bumbungan Tinggi adalah rumah yang 

diperuntukkan bagi bangsawan dan Kesultanan Banjar. 

Rumah Bumbungan Tinggi dibangun oleh sekelompok 

pedagang yang makmur dan kaya, sejak 1860. Ini adalah 

ikon dan maskot kota Banjarmasin. Bagi masyarakat 

rumah Bumbungan Tinggi, itu berarti tempat tinggal, 

sumber kehidupan, sumber perkembangan, sumber 

munculnya adat dan tradisi, sumber lahirnya budaya, dan 

sumber karakter dan komunitas wilayah tersebut. Rumah 

dikatakan menjadi sumber pertumbuhan. Sistem 

kehidupan rumah tangga di Kota Banjarmasin, dalam 

satu rumah ditempati oleh tiga hingga empat kepala 

keluarga dan masih dalam satu pilar keluarga (klan atau 

ikatan darah). Ideologi bahwa selalu ada sistem 

kepemimpinan dalam budaya di kota Banjarmasin. 

Rumah tradisional ini dibentuk berdasarkan kondisi 

geografis di kota Banjarmasin yang merupakan daerah 

rawa, yang terletak di tepi Sungai Martapura, tempat 

untuk semua kegiatan kerja, profesi, dan seni dan ritual. 

Rumah dengan struktur pertumbuhan tinggi, memiliki 

kehebatan dan pendidikan, bahwa Tuhan Yang Maha 

Tinggi dan masyarakat sebagai makhluk yang dianggapo 

rendah dan lemah. 
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Ikon Perahu: terdapat dalam lambang kota 

Banjarmasin disebut sebagai Jukung Tambangan. Pada 

zaman kuno sebagai perahu yang megah, digunakan 

sebagai perahu Kerajaaan dan Kesultanan Banjar, sampai 

sekarang belum digunakan. Ini adalah transportasi tertua 

dan telah menjadi ikon identitas pariwisata di Kota 

Banjarmasin. Menjadi salah satu faktor penyebab 

lahirnya budaya sungai. Menjadi penghubung antara 

masyarakat dalam mengembangkan kota Banjarmasin, 

kemajuan sumber daya alam dan manusia, budaya, dan 

kemajuan dalam interaksi antar masyarakat. Perahu ini 

juga bisa dikatakan memberi karakter budaya yang 

berkembang di kota Banjarmasin. Pola budaya seperti 

aliran sungai, dibangun melalui sarana penghubung 

kapal, cara kerja sama dan kerja keras yang dibangun 

melalui saluran air dan menggunakan perahu, ke pasar 

terapung yang merupakan sistem pariwisata utama dan 

sistem perdagangan di Kota Banjarmasin. 
 

Ikon Tumbuhan: menurut nilai sosial budaya, bentuk 

visualisasi tersebut adalah daun pelepah nipah adalah 

nama Latin yaitu Nypa Fruticans, yang merupakan 

anggota palmae yang tinggal di sepanjang sungai, di kota 

Banjarmasin. Tumbuh di tepi sungai di kawasan Lok 

Baintan. Seperti bahan pembungkus, kerajinan, dan 

bahan bangunan. Mulai dari atap, anyaman, pembungkus 

ketupat, hingga gula nira. Tanggui adalah penutup kepala 

yang digunakan untuk berkebun, bertani, dan 

memancing. Harapan akan kesejahteraan daerah, sumber 

perekonomian, pendapatan dan sumber pekerjaan. 

Sedangkan padi, telah menjadi bagian dari budaya dan 

cara hidup masyarakat di Kota Banjarmasin, sebagai 

sumber utama, yaitu bahuma. Padi merupakan sumber 

pertumbuhan dalam sistem gotong royong di masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani. Tolong bantu adalah 

manifestasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
 

Warna Kuning: penyederhanaan dari elemen emas, 

yaitu psikologi keagungan, pengabdian dan kesucian. 

Dalam budaya Banjar, kuning dan emas adalah warna 

dominan dan khas yang digunakan di Kerajaan dan 

Kesultanan Banjar, dianggap hebat dan dianggap suci 

oleh budaya Banjar. Kuning digunakan dalam warna-

warna ornamen artistik seperti, pada kain, pakaian 

tradisional, serta berbagai warna yang menyertai pada 

pusaka. sedangkan warna emas digunakan sebagai 

aksesori pada tarian atau seni, serta menjadi aksen pada 

beberapa arsitektur. Bentuk menghormati kepercayaan 

pada kesucian, maka apa yang dianggap sebagai 

komunitas besar akan memberikan berkah seperti tanah 

subur dan kekayaan, kemakmuran, kemuliaan yang 

melimpah untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di 

kota Banjarmasin. 
 

Teks "Kayuh Baimbay": merupakan sikap dan cara 

kerja orang-orang yang selalu bekerja sama dalam 

membangun dan menciptakan kota yang indah dan 

damai. Masyarakat memiliki sistem budaya yang 

harmonis dan modern dan bekerja bersama dalam 

melaksanakan sejumlah tradisi. Kayuh Baimbay adalah 

harapan dan keinginan orang-orang yang hidup damai 

dan damai, saling menghormati antar suku, dan ingin 

terlibat dalam setiap kegiatan antar suku tradisional, 

dengan menyatakan diri sebagai bagian dari kelompok 

etnis di kota Banjarmasin, menjadikan sungai sebagai 

sumber ekonomi, sarana untuk menghubungkan orang-

orang dengan rumah dan lingkungan, serta hubungan 

antar komunitas di Kota Banjarmasin. 
 
C. Hasil Analisis Makna Visual Lambang Kota 

Banjarmasin Menurut Brand Personality Prism 

 
GAMBAR 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 : Brand Personality Prism Terhadap Lambang Kota  
Banjarmasin (sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

Analisis ketiga ini, makna visual lambang Kota 

Banjarmasin dijabarkan berdasarkan teori brand 

personality prism dari Kapferer (1995). Analisis terdiri 

dari enam elemen, seperti personality, culture, self image 

sebagai bagian dari internalisation. Sedangkan physical 

facet, relationship, reflected consumer sebagai bagian 

dari externalitasion. Analisis ini akan memberi makna 

visual pada lambang Kota Banjarmasin secara kesatuan. 

Seperti berikut ini : 
 
1) Personality pada lambang Kota Banjarmasin adalah 

lambang memberikan citra bahwa daerah yang 

berkembang dan makmur, kaya akan potensi dan hasil 

alam, masyarakat yang hidup rukun dan damai, 

dikarenakan hidup yang bertoleransi. Pemaknaan dari 

daerah yang berbudaya, masyarakat yang pekerja 

keras, daerah yang berkembang dan makmur. 
 
2) Culture pada lambang Kota Banjarmasin adalah 

berasal dari nilai, tradisi, serta cara hidup budaya suku 

Banjar, adanya nilai keluhuran yang dipegang kuat 

masyarakat dan bertaqwa yang berasal dari nilai 

rukun Islam Melayu yang terbuka akan adanya 

toleransi antar suku dan budaya, cara hidup 

masyarakat yang terbuka dan bersosial, menampilkan 

potensi budaya yang membedakan dengan daerah 

lainnya. Serta karakter budaya yang menjunjung 

tinggi norma dan tradisi yang telah ada sejak dahulu. 
 
3) Self Image pada lambang Kota Banjarmasin adalah 

gambaran akan citra Kta Banjarmasin yang memiliki 

potensi daerah melalui hasil alam, kondisi daerah, dan 

masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk 

melestarikan dan mengelola potensi yang dimiliki, 

berasal dari nilai keluhuran dan keercayaan daerah. 

Terinspirasi dari keinginan untuk melestarikan potensi 

dan nilai keluhuran dan kepercayaan daerah dI Kota 

Banjarmasin. 
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4) Physical Facet pada lambang Kota Banjarmasin 

adalah identitas dari nilai sosial budaya suku Banjar 

sebagai suku mayoritas, dengan penggambaran 

berupa ikon dan elemen yang menjadi ideologi, cara 

hidup, nilai dan norma, serta harapan tujuan 

masyarakat suku Banjar. Berdasarkan pengetahuan  
masyarakat, memunculkan segala kebutuhan 

ekonomi, kebutuhan dasar, dan memaknai niai sosial 

budaya di Kota Banjarmasin. 
 
5) Relationship pada lambang Kota Banjarmasin adalah 

hubungan lambang sebagai identitas dari kondisi dan 

potensi daerah Kota Banjarmasin. pola cara hidup 

masyarakat yang memiliki dua kebudayaan (sungai 

dan darat), kondisi identitas daerah. Simbol dari 

harapan masyarakat untuk hidup makmur, serta nilai 

dan norma yang dipegang masyarakat di Kota 

Banjarmasin. 
 
6) Reflected pada lambang Kota Banjarmasin adalah 

potensi dan ikon sebagai identitas dari keadaan 

geografis dan aktivitas daerah. Berasal dari sistem 

ekonomi dan interaksi sosial. Kemajuan hidup 

masyarakat yang diciptakan dan berasal dari harapan 

masyarakat, potensi daerah serta ikon yang menjadi 

identitas pembeda yang sudah mendasar dari Kota 

Banjarmasin. Refleksi yang diambil melalui nilai 

agama, sistem sosial, pola interaksi budaya, dan 

fenomena akulturasi budaya ragam suku dan bangsa. 
 

Berdasarkan hasil analisis pada enam elemen pada 

brand personality prism, tampak dua aspek yang menjadi 

inti receiver dari makna visual yang dimiliki pada 

identitas dari lambang Kota Banjarmasin, yaitu aspek 

Internalisation dan aspek Externalisation, yaitu : 
 
1) Internalisation merupakan makna visual yang berasal 

dari proses penghayatan masyarakat yang berasal dari 

pengetahuan, gagasan, serta tindakan dalam menjalani 

kehidupan dan menghasilkan nilai sosial budaya 

daerah di Kota Banjarmasin. Melalui sistem 

kekeluargaan, interaksi sosial yaitu melalui tradisi, 

serta keadaan lingkungan masyarakat. Karakter 

budaya yang luhur, rukun, dan damai sangat 

melibatkan pengetahuan, perasaan serta tindakan dan 

keputusan dalam penciptaan dan pemberian makna 

visual pada lambang Kota Banjarmasin. Dengan 

mempelajari dan memperoleh pengetahuan kondiri 

daerah dan menjadikannya sebagai potensi dan 

menyesuaikan diri dengan terinspirasi dari alam. 

Menjadikan keadaan alam sebagai sumber dalam 

melahirkan nilai dan bentuk dari identitas kebudayaan 

di Kota Banjarmasin. 
 
2) Externalisation merupakan makna visual yang berasal 

dari konstruksi sosial yang diciptakan oleh 

masyarakat Kota Banjarmasin sebagai ekspresi, yang 

berasal dari keadaan alam yang bersifat nyata dan 

pengetahuan yang berasal dari lingkungan, dengan 

konteks sosial budaya. Didapatkan melalui usaha 

daerah untuk mencurahkan dan mengekspresikan 

budaya ke dunia, baik dalam bentuk kegiatan mental 

dan kegiatan fisik. Pada lambang tersebut, terekspresi 

melalui visualisasi dan makna dari bentuk – bentuk 

khas yang hanya dimiliki Kota Banjarmasin, seperti 

warna, bentuk perisai, perahu, dan bentuk bangunan. 

 
Bahwa adanya upaya untuk memberikan identitas 

sebagai ekpresi daerah. Konstruksi yang berasal dari 

nilai sosial budaya yaitu suku mayoritas di Kota 

Banjarmasin adalah suku Banjar. Lambang Kota 

Banjarmasin memiliki identitas, ciri khas, serta titik 

pembeda yang menjadi ekspresi akan kondisi dan 

potensi daerah. Nilai keluhuran menjadi pegangan 

nilai dan norma, harapan menjadi tujuan dari 

komunikasi lambang, serta muatan ikon yang berasal 

dari lingkungan nyata. 
 
D. Ideologi Terkait Makna Visual Lambang Kota 

Banjarmasin Sebagai Identitas Sosial Budaya  
Dalam proses pemberian makna visual pada lambang 

Kota Banjarmasin. Terdapat ideologi yang muncul 

disebabkan oleh tranaformasi nilai sosial budaya di Kota 

Banjarmasin, terdiri dari : 
 
1) Bentuk perisai pada lambang, menandai adanya 

fenomena doktrin pada proses visualisasi pada 

lambang daerah di Indonesia. Di Kota Banjarmasin, 

bentuk perisai dinyatakan sebagai akulturasi suku 

Dayak dan Banjar, merupakan adanya akulturasi yang 

terbentuk sejak lahirnya Kesultanan Banjar. 
 
2) Bentuk rumah pada lambang, merupakan makna 

visual yang didasari oleh masyarakat yang ingin 

bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan 

struktur rumah yang membumbung tinggi. 
 
3) Visualisasi  daun  pelepah  nipah  dianggap  sebagai  

padi. Adanya transformasi bentuk visual 

mengakibatkan adanya perbedaan pemaknaan. 

Adanya proses kekeliruan representasi dan 

interpretasi, dan pengaruh akan oengetahuan 

masyarakat berdasarkan kondsi lingkungan sekitar. 
 
4) Perahu merupakan alat transportasi yang utama 

dahulu, tetapi kini sudah tidak digunakan dan punah. 

Visualisasi ini merupakan tujuan daerah untuk 

melestarikan jejak investasidaerah tersebut. 
 
5) Warna kuning yang digunakan pada lambang Kota 

Banjarmasin merupakan adanya pengaruh budaya 

Melayu. Yang terdapat pada jejak sejarah Kesultanan 

Banjar, hingga kini. 
 
6) Kayuh Baimbay, merupakan penanda tradisi yang 

setiap tahun dilakukan oleh masyarakat yaitu perahu 

hias. Bersifat sebagai ajakan dari Pemerintah Daerah 

ingin mengajak masyarakat untuk maju bersama, 

bergotong – royong dalam membangunn kemajuan 

dan kemakmuran daerah di Kota Banjarmasin. 
 
7) Komposisi letak elemen pada lambang Kota 

Banjarmasin merupakan centering. Sesuai dengan 

letak keadaan di Kota Banjarmasin, adanya rumah 

Bumbungan Tinggi yang dikelilingi oleh sawah atau 

tumbuhan yang subur, kemudian berada di depan 

dermaga, tempat perahu berada. 
 
8) Mitos terkait makna visual lambang Kota 

Banjarmasin, adalah interpretasi akan pembagian 

kode hirearki, pada kepercayaan di masyarakat Kota 

Banjarmasin. Bagian atas adalah Tuhan yang 

meruncing keatas dan bentuk atap rumah daerah pada 

lambang. Bagian tengah adalah rumah sebagai tempat 
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tinggal masyarakat, tumbhan sebagai hasil alam, 

potensi dan pekerjaan yang dikelola dan di lestarikan 

sebagai tugas masyarakat. Bagian bawah adalah air 

merupakan kondisi alam yang menjadi ciri khas Kota 

Banjarmasin, sebagai penghubung kehidupan 

masyarakat, yang bergantung pada sungai Martapura. 
 

 

V. KESIMPULAN 
 

Makna visual lambang Kota Banjarmasin sebagai 

identitas sosial budaya yang hadir pada representasi 

visual lambang Kota Banjarmasin, menjadi identitas 

potensi daerah, melestarikan keberadaan dan kepemilikan 

artefak budaya di Kota Banjarmasin. Proses penciptaan 

dan pembentukan visual lambang, harus disertai dengan 

kajian mendalam, pada proses aplikasi, transformasi, 

serta visualisasi. Hal itu dilakukan, agar tidak 

mengurangi dan merubah nilai kebudayaan yang ingin 

disampaikan. Adanya nilai kepantasan dan kesejajaran 

antara nilai sosial budaya dengan visual yang 

ditampilkan, agar lebih efektif dalam berkomunikasi. 
 

Nilai sosial budaya hadir pada lambang Kota 

Banjarmasin sebagai identitas pengikat pemersatu daerah. 

Suku Banjar sebagai suku dari masyarakat yang 

mayoritas, hadir dalam bentuk filosofi kehidupan, nilai, 

norma, tradisi, serta sosial di daerah. Pemanfaatan 

identitas budaya pada lambang Kota Banjarmasin, tidak 

disertai dengan riset dan kajian, lambang daerah harus 

memiliki kesejajaran dengan nilai sejarah dan 

representasi pada elemen estetis dan identitas sebagai 

penanda daerah di Kota Banjarmasin. 
 

Terdapat aspek yang mempengaruhi makna visual 

lambang Kota Banjarmasin, yaitu investasi potensi dan 

ciri khas, jejak sejarah, dan akulturasi budaya, pengaruh 

dari Kesultanan Banjar. Serta masyarakat sebagai elemen 

terpenting dalam visualisasi lambang Kota Banjarmasin, 

sebagai pembentuk daerah yang terbuka dan pembentuk 

nilai sosial budaya yang menjadi muatan pada lambang 

Kota Banjarmasin. 
 

Terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji lebih 

mendalam dan kritisi dari peneliti, berasal dari proses 

kegiatan peneltian ini, yaitu : visi dan misi yang ingin  
disampaikan Pemerintah Daerah mengalami 

kesalahpahaman makna pada visual lambang Kota 

Banjarmasin,tidak adanya konsistensi visualisasi pada 

penggunaan dan penerapan lambang Kota Banjarmasin, 

perubahan dimensi dan ukuran serta keragaman material 

harus direfleksikan pada penggunaan lambang Kota 

Banjarmasin, harus adanya pengelolaan terkait struktur 

dan aturan tetap pada lambang sehingga perubahan dan 

perbedaan visual, distorsi, dan proses akulturasi, serta 

stilasi bentuk harus memiliki kesejajaran karakter dan 

makna pada proses komunikasi lambang Kota 

Banjarmasin. 
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