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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 Analisa Masalah 

3.1.1 Data Primer 

Data Primer yang didapat merupakan hasil valid antara DISBUDPAR Banjarmasin 

dan komunitas budaya di Banjarmasin. Data yang didapat berasal dari berbagai opsi 

yakni : 

3.1.1.1 Buku Profil 

 

 

Gambar 3.3.1.1 Cover Buku Profil 

Sumber Foto Pribadi 

 

Dari hasil data primer yakni Buku Profil Banjarmasin yang mempermudah penulis 

untuk membuat sebuah skema pemasalahan yang ada terhadap Identitas visual 

pada Banjarmasin sekarang ini. Buku Profil Banjarmasin ini sudah dikemukakan 

dalam bentuk buku yang sudah direkam selama satu tahun. 

Sebuah Buku yang menjadi salah satu upaya mendeskripsikan cerminan Kota 

Banjarmasin sebagai “River city” agar mudah dikenali secara luas tentang obyek 

wisata seni budaya dan event wisata yang ada di Kota Banjarmain sehingga 
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menarik minat bagi para wisataawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung 

ke Banjarmasin 

 

Gambar 3.3.1.2 Foto ketidakjelasan akan Tipogarfi dan Warna 

Sumber Foto Pribadi 

 

 Hasil yang didapat sangat signifikan karna banyak hal tidak ada menjadikan 

permasalahan sebenarnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tidak 

konsistensinya Pemerintah Daerah Banjarmasin yang setiap tahun mengganti 

Identitas Kota yang menjadi “River City”. Kurangnya visual menarik cover buku serta 

isi yang sangat mengganggu visual bagi pembacanya. Sehingga isinya 

mengikutinya seperti permasalahan yang sama yakni pada ketidakjelasan akan 

Tipogarfi dan Warna. 
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3.2.2 Analisa Geografis 

 

Gambar 3.2.2 infografis geografis Banjarmasin 2016 

Sumber DISBUDPAR 

 

Kota Banjarmasin (Kota Seribu Sungai) adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, 

Indonesia yang menjadikan kota terbesar dan terpadat di Kalimantan. Kota ini juga 

termasuk salah satu kota metropolitan di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau Jawa. 

Banjarmasin yang sering dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 72 km² 

yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau 

kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas,pulau Kelayan, 

pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota 

Banjarmasin tahun 2015, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan 

kepadatan 9.381 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula 

memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. 

Pasar Terapung Kuin terletak di atas muara sungai barito, lokasinya berada di 

kelurahan Kuin Utara Kota Banjarmasin, Pasar Terapung Lokba intan berada di desa 

Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalsel. Sedangkan yang terbaru 
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dan yang akan kita bahas kali ini yakni Pasar Terapung Siring Sungai Martapura, Dalam 

rangka melestarikan Pasar Terapung, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan 

program Giat Pasar Terapung, yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pasar Terapung di 

Siring Sungai Martapura di Jl. P. Tandean setiap hari Minggu pagi dari Jam 07.00 – 10.00 

WITA. Dengan pelaksanaan Pasar Terapung di Siring Tandean yang terletak di pusat kota 

diharapkan dapat lebih mendekatkan pasar terapung dengan masyarakat. Pasar terapung 

Siring sungai Martapura ini beroperasi sekitar tahun 2013 dan terletak di pinggir Jl. Kapten 

Piere Tandean Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang tempatnya ada di 

pusat. 
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3.2.3 Potensi Wisata 
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3.2.4 Kondisi Ekonomi 

Dari data yang didapat dari BPS Kota Banjarmasin melalui Infografis : 

  

Gambar 3.2.4 infografis pertumbuhan ekonomi Banjarmasin 2016 

Sumber BSP KALSEL 
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3.2.5 Kunjungan wisatawan ke Kota Banjarmasin 

Menurut data yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kan Samosir. Dta 

kunjungan wisatawan tahun 2006 – 2016, sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2.5 data pertumbuhan wisatawan yang dating ke Banjarmasin 2016 

Sumber BSP KALSEL 

 

 

3.2.6  Kondisi Sungai tahun 2018 

Kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai, 

seperti apa yang tergambar pada permukiman para masyarakat Banjar yang berada di 

pinggiran sungai dan sejumlah aktivitas pasar terapung. 
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 Permukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati 

oleh sungai besar maupun kecil, seperti di sepanjang Sungai Barito dengan anak 

cabangnya antara lain  Sungai Nagara, Sungai Paminggir, dan Sungai Martapura. Di 

sepanjang Sungai Nagara dengan anak sungainya, antara lain Sungai Tabalong Kiri, 

Sungai Tabalong Kanan, Sungai Balago, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, dan 

Sungai Tapin. Anak cabang Sungai Barito bermuara ke Laut Jawa, sedangkan sungai 

lainnya seperti Sungai Batu Licin, Sungai Tabanio, Sungai Asam-asam, Sungai Kintap, 

dan Sungai Bangkalaan adalah sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan Selat 

Makassar.Di antara sekian banyak sungai itu, maka daerah aliran sungai terpenting 

dalam sejarah Banjar adalah Sungai Tabalong dan Sungai Martapura. Konsentrasi 

permukiman penduduk terdapat di sepanjang sungai itu mulai dari Tabalong, Kelua, 

Alabio, Sungai Banar, Amuntai, Babirik, Nagara, Muara Rampiau, Muara Bahan 

sampai dengan Banjarmasin (Saleh, 1986). 

3.2.7 Rencana Dinas Pariwiasata Kota Banjarmasin 

Pemerintahan Kota Banjarmasin bekerja sama dengan dinas pariwisata Kota 

Banjarmasin seperti dikatakan berikut "Banjarmasin kota sungai terindah bukanlah 

tagline yang baik. Kenyataannya sungai Banjarmasin kotor" kata Arief. Tagline yang 

tidak sesuai kenyataan, sambung Arief, sangat kontraproduktif dengan fakta dan ini 

akan menjadi pembunuh bagi konsumen yang akan datang ke Banjarmasin. Pemimpin 

Redaksi Banjarmasin Post, Musyafi', fokus group discussion rebranding Banjarmasin 

ini bermula dari diskusi temen temen redaksi dan temen temen di ULM. "Banjarmasin 

harus punya branding yang bisa menjual seperti Jogja Istimewa, " kata Musyafi'. 

Musyafi' menyatakan Bpost akan menurunkan tulisan diskusi di koran untuk 

memberikan ruang untuk merebranding Kota Banjarmasin. 

3.2.8 Analisis SWOT Kota Banjarmasin 

Analisis SWOT terhadap perancangan Landmark Kota seribu sungai Banjarmasin di 

Kawasan 0 km Banjarmasin dalam radius 1 km. 

Strenght • Letaknya lebih dekat daripada pelabuhan 

• Lingkungannya masih asri dan belum tercemar 

• Memiliki link objek wisata yang dapat dijelajahi oleh para 

pendatang 

• Biaya yang dikeluarkan untuk berkunjung ke Banjarmasin 

masih terjangkau karena di pusat Banjarmasin 

• Sarana transportasi yang memadai 
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Weakness • Banyak orang yang belum mengenal identitas kota 

banjarmaisn 

• Tidak ada penunjuk arah yang pasti 

• Tidak dirawat oleh pemerintah sekitar 

Opportunity Kawasan O KM dan di pusat Kota Banjarmasin yang bisa 

menjadi gerbang pandangan terhadap Kota Banjarmasin 

kepada masyarakat luas, denagn keaadan SDA yang 

memadai, merupakan objek wisata sungai yang ramah 

lingkungan dan memiliki kebudayaan yang sangat membumi 

sehingga menarik bagi wisatawan. 

Threats • Banyaknya warganya yang acuh tak acuh 

• Air sungai yang sering berubah ketinggiannya serta cuaca 

buruk mempengaruhi pasar terapung. 

 

3.2.9 Hasil Riset 

    3.2.8.1 Ketua Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata 

 Wawancara dilakukan unutk mengetahui perkembangan wisata Sungai yang ada di 

Kota Banjarmasin. 

• Insfratuktur tempat istirahat yang kurang dibangun di sekitar kawasan wisata seperti 

pengadaan lampu jalan dan perbaikan pengaman pagar 

• Kurangnya sosialisasi antara budaya dan pariwisata 

• Program promosi yang berjalan lamban. 

• Program promosi ke luar negeri  yang kurang sehingga banyak wisatawan 

mancanegara yang tidak mengetahui sungai- sungai yang ada di Banjarmasin 

• Budaya Banjar kurang di tonjolkan, seperti masyarakat seharusnya menampilkan ciri 

khas suku Banjar atau menonjolkan mitos yang ada di daerah wisata 

• SDM masyarakat yang masih kurang terhadap perkembangan wisata 

• Event-event yang kurang banyak diadakan 

• Ekonomi kreatif belum berjalan dengan baik di sekitar kawasan wisata sungai 

• Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata 

    3.2.8.2 Pengelola Objek Wisata Pulau Kembang ( Pulau Bekantan) 

• Misi pariwisata Kota Banjarmasin untuk mengembangkan daerah bantaran sungai kota 

Banjarmasin dinilai kurang 
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• Infrastruktur kurang memadai di sekitar di sekitar hutan lindung monyet yang ada 

• Prasana seperti tempat sampah kurang di pasilitasi pemerintah di sekitar objek wisata 

• Pemerintah dinilai kurang dalam memperhatikan guide maupun pihak pengelola objek 

wisata 

• Sistem infromasi seperti petunjuk arah menuju objek wisata kurang memadai 

• Melakukan promosi sendiri 

     

3.2.10 Masyarakat di sekitar Kawasan Sungai di Banjarmasin 

Kesan kumuh itu bukan saja banyaknya tumpukan sampah di bantaran sungai, tetapi 

begitu banyak bangunan rumah pemukiman penduduk yang terbuat dari kayu beratapkan 

daun rumbia tak beraturan tempatnya bahkan bangunannya agak ke tengah hingga menyita 

kawasan sungai. Belum lagi di sana ini terlihat rumah-rumah lanting untuk home industri dan 

pemukiman , jugaterdapat jamban-jamban (wc terapung), bahkan tumpukan kayu galam dan 

kayu gergajian di beberapa lokasi. 

Tetapi sejak sepuluh tahun terakhir ini kondisi bantaran sungai tersebut berbalik 190 

derajat, dimana terlihat asri,penuh dengan taman-taman dengan aneka bunga, taman 

bermain, pohon-pohon penghijauan, lampu-lampu hias, toilet wisata, serta aneka fasilitas 

wisata lainnya termasuk dermaga wisatanya.Di lokasi itupun terdapat panggung hiburan, 

lokasi pasar terapung, pusat kuliner aneka khas makanan lokal seperti nasi kuning, pusat 

jajanan jagung bakar, dan banyak lagi kegiatan yang menggambarkan lokasi itu sebagai objek 

wisata di kota “seribu sungai” Banjarmasin ini.Bahkan di lokasi bantaran sungai juga terdapat 

fasilitas bangunan menara pandang sehingga jika orang nasik ke menara ini akan melihat Kota 

Banjarmasin berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa ini dari atas. 

Pemkot pun melengkapi kawasan bantaran sungai ini dengan monumen kera besar 

berwarna kuning kemerahan dan berbadan besar yakni monumen Bekantan (Nasalis 

larvatus). Semua tersebut tercipta berkat gencarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, 

melalui kantor Dinas Sumber Daya Air dan Drainase (SDA) membangun proyek siring yang 

menjadikan kawasan tersebut menjadi wilayah “waterfront city.” Walau kantor SDA sekarang 

berdasarkan aturan pemerintah hanya bidang di bawah Dinas PU, tetapi tak menurunkan 

semangat Pemkot untuk terus membenahi bantaran sungai melalui proyek siring. Seperti 

diakui Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat dialog dengan penulis pada acara panderan 

gardu BanjarTV, pembangunan proyek siring merupakan prioritas untuk menciptakan 

Banjarmasin sebagai kota metpropolis. 
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Masalahnya, Banjarmasin tak miliki apa-apa seperti hutan, tambang, atau lahan 

pertanian, tapi hanya memiliki sungai, agar kota ini maju bagaimana sungai diolah untuk 

mendukung ekonomi masyarakat. Dengan dasar pemikiran tersebut Pemkot Banjarmasin 

didukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat dalam hal, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayan Kota Banjarmasin bertekad membenahi bantaran sungai menjadi 

Tempat Pariwisata yang menarik dan terjangkau. 

3.2.11 Solusi perancangan Landmark Kota Seribu Sungai 

Berdasarkan hasil riset yang diperoleh selama peneilitian di daerah Kota Banjarmasin 

dari masyarakat maupun pemerintah dapat disimpulkan bahwa Banjarmasin sangat 

membutuhkan perhatian yang sangat besar untuk menjadikan Banjarmasin menjadi Kota 

Seribu Sungai yang patut untuk dikunjungi dan menjadi salah satu destinasi andalan 

Kalimantan Selatan ketika pemerintahan kurang komunikasi dengan penduduk sekitarnya 

untuk menggembangkan potensi wisata kedepannya cukup sulit untuk berkembang. 

Pemerintah disini menjadi peran yang penting untuk pengembangan parieisata Kota 

Banjarmasin perlu usaha yang lebih keras lagi untuk memulihkan kondisi sungai serta 

bangunan serta artefak dareah bantaran Sungai Banjarmasin yang masih tidak layak untuk 

dijadikan potensi wisata. Di sisi lainnya, masyarakat banyak yang acuh tak acuh terhadap 

perkembangan tempat wisata, padahal jika diterawang Banjarmasin memiliki potensi yang 

mempupuni. Banyak objek-objek wisata kurang dari penglihatan pemerintahan maupun dinas 

pariwisata Banjarmasin. Slogan pemerintah unutk menjadikan Banjarmasin menjadaikan Kota 

Sungai Terindah belum tepat. Dengan kata lain belum berjalan baik. Kawasan wisata yang 

cukup bagus dilihat dari keindahan alamnya dan keberagaaman wisata budayanya hanya 

seharusnya tidak dibiarkan begitu saja.  

Dari penilitian yang didapat, pengunjung yang datang masih banyak yang hanya 

sekedar meraba atau berkeliling sementara, padahal masih banyak tempat wisata yang patut 

dikunjungi dan menarik tapi informasi yang mereka dapatkan masih kurang. Serta kurangnya 

sign system di sekitar lokasi obyek wisata. Masyarakat disini salaht satu bagian terpenting 

unutk perkembangan pariwisata Kota Banjarmasin. Masyarakat harus bersinergi dengan 

pemerintah unutk menciptakan destinasi wisata Kota Banjarmasin lebih berkembang lagi. 

Maka penulis yang latarbelakang di Studi Desain Komunikasi Visual memberika solusi 

Perancangan Landmark Kota Banjarmasin. Perancangan tersebut berupa memperkenalkan 

wajah Banjarmasin agar lebih dikenal di masyarrakat luas dan juga memberikan strategi 

komunikasi yang tepat sasaran dan terarah agar Banjarmasin selaku Kota yang memiliki 

sungai terbanyak menjadi destinasi yang menarik dengan pendekatan sisi kebudayaan dan 
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tradisional dimana Pengenalan akan tempat wisata menjadi patok utama serta Tingkat dimana 

konsmuen mengenal suatu merek, yang merupakan tingkat minimal dalam kesdaran akan 

terwujudnya Landmark “Kota Seribu Sungai”. 

3.2.12 Sasaran Khayalak (Target Audience) 

Wisatawan petualang (adventurer) dan penjelajah (explorer) meyukai atraksi 

budaya menyukai sejarah dan petualangan Serta tertari pada Kehidupan Sungai yang 

menjadi sumber kehidupan kehidupan serta tujuan wisata. 

3.2.13 Target Demografis 

• Umur 

Umur target sasaran yakni 6-30 tahun,Pelajar dan pekerja yang memiliki hobi 

beraktifitas travelling 

• Strata Ekonomi Sosial 

Karena menyesuaikan keadaan SDA di Kawasan Sungai di Banjarmasin, 

fasilitas terbilang cukup terjangkau karena menuntut peminjaman kapal klotok 

sebagai transportasi dari satu objek ke objek wisata lainnya. 

3.2.14 Segmentasi 

Segmentasi : 

Target sasaran primer  : Wisatawan domestik 

Usia    : 6 – 25 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki- Laki dan perempuan 

SES    : AB-B 

Target sasaran sekunder : Wisatawan mancanegara 

Usia    : 6 – 25 Tahun 

Jenis kelamin   : Laki-Laki dan perempuan 

SES    : AB-B 

3.2.15 Psikografis 

Secara psikografis target sasaran adalah orang yang suka melakukan 

perjalanan dengan tujuan wisata masyarakat perkotaan yang memiliki dan menyukai 

kebudayaan serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap kebudayaan daerah 

yang dikunjungi dan senang fotografi. 
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3.2.16 Behavior 

Kebiasaan dari target sasaran dari perancangan Landmark Kota Seribu Sungai 

adalah, wisatawan yang menyukai kegiatan alam dan travelling, mencoba kegiatan 

baru yang menyenangkan dan aktif bersosialisasi ( Social Media). Karena aktif dalam 

social media, mereka selalu men-sharing kegiatan, informasinya langsung ke online. 

Ciri-ciri berpergian yakni memakai ransel atau tas selempang. 

3.2.17 Positioning 

  Kota Banjarmasin terlebih kawasan sekitar Sungai dan irigasinya menjadi 

patokan potensi wisata budaya, alam, dan kesenian yang menyuguhkan berbagai 

macam tradisi seperti pasar terapung, asal mulakota seribu sungai, hutan lindung kera, 

dan Rumah Anoi tempat sejarah sasirangan. 

3.2.18 Strategi Komunikasi 

     3.2.18.1 Objective 

Objektifitas menjadi hal salah satu untuk patokan kedapnnya. Ibjective 

pertama yakni di  kawasan Sungai Kota Banjarmasin memalui sungai barito dan 

sekitarnya 

     3.2.18.2 Insight 

Hasil pemetaan observasi Dinas pariwisata serta Buku Profil yang menjadi 

patokan dalam penelitian ini yang didapat dari wawancara dan observasi yang 

didapat. Kebanyakan masyarakat dan pengamatan yang dilakukan kepada Dinas 

Pariwisata banyak data bahwa Kota Banjarmasin yang brandingnya terkenal Kota 

Seribu Sungai mulai terlupakan karna banyaknya pendatang serta tergesernya suku 

Banjar asli yang ada di Pemukiman bantaran/pinggiran Sungai besar yakni Sungai 

Martapura, Barito, dan Sungai Kahuripan. Banyak pendapat yang mengemukapkan 

bahwa sungai di Banjarmasin sudah tidak diminati karna peralihan zaman yang 

sudah memakai trasporatsi darat serta kepedulian warganya yang berkurang. Dan 

juga tidak adanya inisiatif warga untuk menjaga kebersihan serta keutuhan sungai 

di Kota Banjarmasin 

    3.2.18.3 Issue 

Setalah penelitian didapat, ternyata Kualitas dan rasa empati terhadap 

identitas Kota Banajramsin masih kurang yang menyebabkan visual tempat wisata 

sungai di Kawasan Banjaramasin terasa monoton dan membuat wisatawan tidak 
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betah. Serta potret Urban yang masih melekat, seperti kebanyakan warganya yang 

melakukan kebiasaan mandi dan beraktifitas di Sungai membuat warganya sulit 

mangatasi permasalahan akan kualitas sungai yang bersih.    

  3.2.18.4 Opportunity 

Julukan seribu sungai ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik 

wisatawan berkunjung ke Kota Banjarmasin. Contoh Sungai Barito, kawasan ini 

terkenal dengan wisata pasar terapung, dimana pembeli dan pedagang bertransaksi 

di atas sungai dengan menggunakan klotok atau jukung (sampan). Kemudian 

sungai Martapura, yang terkenal dengan keindahan siringnya. Warga Jalan Kuin 

Utara Banjarmasin ini mengaku sedih dengan kondisi sungai yang ada di 

Banjarmasin karena tidak sesuai dengan julukan kota seribu sungai. Sehingga 

membuat para wisatawan semakin sulit untuk menerima kondisi Kota Banjarmasin 

Sekarang.     

  3.2.18.5 Challenge 

Setelah pemasalahan diatas disampaikan, perancangan Landmark menjadi 

jalan keluar yang dihadapi Kota Banjarmasin sekarang dan juga terhadap 

perekonomian pariwisata saat ini dimana pesan yang akan sampaikan kepada 

target sasaran dapat langsung terutama dalam meningkatkan citra dan identitas 

viual Kota Seribu Sungai karna Kota Banjamasin sedang darurat akan kiasan yang 

terlupakan untuk Perekonomian Pariwisata. Dimana Landmark yang akan akan 

dibuat tersampaikan sesuai dengan media promosi serta landmark yang ada. 

3.2.19 USP 

Mempekernalkan Wisata Sungai khususnya Kota Banjarmasin sebagai kota yang 

memliki ciri khas yakni sungainya lebih banyak, dengan pendekatan budaya Adat 

Banjar lalu mensinkrinasikannya dengan potensi, hiruk pikuk, dan keunikan kesenian 

banjar seperti Kain Sasirangan, Bentuk rumah banjar, bentuk kapal, tarian, dan kondisi 

alam. Penjabaran strategi yang didapat adalah, 

• Perancangan landmark sebagai upaya destination branding Kota Seribu Sungai 

• Perancangan destination branding sungai lewat pemetaan wilayah kawasan 0 km 

Banjarmasin dalam radius 1 km 

• Pembuatan tagline yang memposisikan Kota Banjarmasin sebagai destinasi wisata 

budaya 

• Pemilihan media secara tepat sasaran unutk mempromosisikan kepada masyarakat 
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3.2.20 Konsep Visual 

Sistem informasi Kota Banjarmasin memvisualisasikan keunikan kawasan 

dengan memberikan sentuhan ciri khas wisata sungai serta aktivitas masyarakatnya, 

diwujudkan dalam bahasa visual yang komunikatif dan sederhana, dilakukan dengan 

pemetaan wilayah berfokuskan pada Environmental Graphic Design (EGD). Kesan 

visual (Tone & Manner) yang ingin ditampilkan adalah: “Fun”, desain terlihat 

menyenangkan, membuat suasana gembira dan riang; “Natural”, mengembangkan 

bentuk dan warna yang diinspirasi dari alam, khususnya kondisi Sungai, desain 

berkesan santai, sederhana, dan nyaman, tidak kaku dan tidak membosankan.  Proses 

adalah hal yang menjadi dasar dalam perancangan desain penandaan wilayah 

Banjarmasin ini. Dalam hal ini, pengembangan kreatif hingga visualisasi desain 

digambarkan melalui skema di bawah ini:  

Konsep Kreatif (verbal) 

 

Referensi Visual 

 

Alternatif Sketsa 

 

Digitalisasi/ Vektor 

 

implementasi Desain. 

 

 

 

3.2.21 Pendekatan Perancnagan 

     3.2.21.1 Landmark 

 Area perancangan landmark adalah keseluruhan kawasan Sungai Kota 

Banjarmasin serta daratannya yang terdiri dari Objek Wisata Sungai, budaya, dan 

Kesenian. Bagian awal dalam menerjemahkan konsep menjadi implementasi visual 

v 
v 

v 
v 
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adalah merancang logo kawasan 0 KM Banjarmasin. Dengan didasari pementaan 

wilayah membuat objek wisata mudah dikunjungi dan teriptanya cita-cita destination 

branding Kota Seribu Sungai. Melalui logo terbarukan yang mempunyai ciri khas 

bentuk lekukan Rumah Adat banjar. Permainan typotecture menjadi landmark Kota 

Banjarmasin lebih mudah diingat dan menambah jiwa Banjarmasin 

    3.2.21.3 Pendekatan Navigasi dan orientasi 

Dari pemerataan Objek wisata terutama pada sekitaran sungai akan 

dilengkapi sign system dan wayfinding untuk memberikan informasi kepada 

wisatawan. Dengan menggunakan bentuk visual yang sesuai dengan tema dan 

mudah dimengerti. 

     3.2.21.4 Pendekatan Iklim 

Iklim yang di Banjarmasin mempengaruhi media yang dipakai serta keadaan 

wilayah ekosistem lingkungan di Kota Banjarmasin bersifat lembab dan tanahnya 

berkontur Rawa. Sehingga untuk menempuh ke tempat wisata lebih baik 

menggunakan klotok daripada memakai transportasi darat. 

     3.2.18.5 Pendekatan Elemennt Visual 

• Logo 

Logo yang akan digunakan untuk membangun sebuah landmark yang mewakili Kota 

Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai dengan beragam budaya, suku, dan hiruk 

pikuk sungai yang masih terjaga dari dahulu hingga sekarang serta melalui 

pendekatan asal mula perkembangan Kota Seribu Sungai di Indonesia.  

• Warna 

Warna yang digunakan yaitu warna kuning, merah, dan biru. Sesuai dengan ciri khas 

sasirangan dan warna kebudayaan Banjar yang sudah ada sejak dulu dan memiliki 

nilai sejarah dan kareteristik yang kuat sebagai landmark suku Banjar 
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Gambar 3.21.4 Gambar Kode Palet Warna 

Sumber Gambar Pribadi 

      

 

3.3    Strategi Creative 

   3.3.1  Strategi Verbal 

 Perancangan yang diteliti awal penulis untuk pembuatan Landmark yang lebih modern 

yang akan membuat Brand, maskot, dan logo dikemas lebih menarik terlebih kepada Media 

Digital, Sign System, serta Illustrasi kreatif yang nantinya akan membantu Kota Banjarmasin 

untuk dikenal kembali dan agar tidak lupa dalam pemerhati Landmark julukan Kota Seribu 

Sungai. Dimana media yang nanti akan dihubungkan dengan media digital menjadi salah satu 

media perancangan yang akan di ciptakan oleh penulis. Media digital yang akan dipakai dapat 

menjadi berkelanjutan hingga masa yang akan datang serta membantu para wisatawan 

menemukan Tempat Wisata serta Keunikan yang dihadirkan Kota Banjarmasin yakni Kota 

Seribu sungai. Gaya bahasa yang digunakan bersifat dinamis dan bersahabat untuk 

merefleksikan sikap keramahan. Berikut alasan Perancangan Landmark dilakukukan : 

• Perancangan Landmark  yang akan berpngaruh pada Stigma kepada 

Masyarakat Banjarmasin untuk peduli terhadap Sungai 

• Membutuhkan sebuah illustrasi dan sign system yang baik 
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3.3.2   Analisa menggunakan 5W+1H 

What 

Perancangan landmark sebagai upaya dstination branding kota seribu sungai, 

menyampaikan informasi mengenai sebuah tempat wisata batu yang berkonsep Fun sebagai 

poin utama penarik target sasaran. Selain itu, konsep perancangan juga bertujuan unutk 

menyampaikan pesan kepada target sasaran unutk selalu mendukung dan merawat 

lingkungan yang ada, karena banyaknya tempat wisata (lingkungan) yang rusak. 

Who  

Semua masyarakat Kota Banjarmasin dan bantaran sungai Barito serta sungai 

martapura. Dilain pihak perancang akan meminta bantuan kepada pihak terkait yang dapat 

mengkomunikasina perancangan landmark kota banjarmasin. 

 

When 

Landmark ini akan berdampak pada event Pasar Terpung dilaksanakan 

Where 

Perancangan akan melibatkan pemetaan wilayah di 0 km Banjarmasin dimana 

temapt berkumpulnya aktifitas dan event daerah. 

Why 

Perancangan Landmark  ini semoga menjadi dampak dalam meningkatkan sikap 

peduli terhadap kondisi lingkungan sungai di kota banjarmaisn serta potensi wisata sungai 

yang akan menambah devisa kota dan membantu prekonomian Masyarakat Banjar 

3.4  Rencana Perancangan Visual 

3.4.1  Icon 

Ilustrasi icon yang didesain digunakan sebagai elemen visual untuk 

memperkuat Landmark Kota Banjarmasin. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah 

mengenali dan memahami serta mengenal sumber daya sungai serta potensi wisata 

sungai di Kota Banjarmasin  

 

 3.4.2  Environmental Graphic Design (Desain Grafis Lingkungan 

Banyak wisatawan yang mengunjungi kota ini setiap tahunnya. Namun di kota 

ini signage wisata belum ada sehinggabanyak wisatawan yang bertanya kepada orang 
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lain. Dibutuhkan media yang bisa membantu wisatawan dalam mencari arah tujuan 

agar bisa menghilangkan ketergantungan terhadap oranglain dan mempercepat waktu 

tempuh untuk menuju ke tempat tujuan. 

3.4.3  Peta Wilayah 

Untuk peta wilayah, saya menggunakan beberapa konsep gambar menarik 

yang dibuat menggunakan metode Peta Ilustrasi akan kehadiran Kota Banjarmasin 

yang dikelilingi oleh air. Proyeksi Peta Ilustrasi ini adalah metode menggambar sebuah 

skala peta nyata ke dalam media ilustrasi menggunakan beberapa elemen desain dari 

Wayfinding. Sepintas memang terdengar simple tapi sebetulnya Peta wilayah ini akan 

dimana-mana. Sistem ini umum digunakan di tempat-tempat wisata yang ada di 

Indonesia. 

3.4.4  TYPOTECTURE 

Typotecture adalah media yang ditempatkan pada ruang publik. Digunakan 

untuk menyasar masyarakat yang sedang beraktifitas di luar ruangan, seperti jalan 

raya, Gedung, dan taman. Media luar ruangan digunakan sebagai media pengingat 

dari kegiatan Landmark itu sendiri. Sebagai trigger (pemicu) masyarakat untuk mencari 

tau tentang kegiatan Landmark tersebut. 

4.1.6  KARTU POS 

Ukuran menjadi alasan pertama mengapa Katru Pos cocok untuk media 

promosi Landmark. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar ataupun kecil, Kartu Pos 

mempunyai ukuran ideal untuk disimpan oleh para penerima atau ditempelkan ke 

kulkas ataupun lemari. Tidak hanya itu, Kartu Pos juga memiliki ukuran yang cukup 

besar untuk dibaca dari kejauhan. Alasan ini dapat membantu Perancangan Landmark 

untuk terus diingat oleh para pelanggan ketika mereka melewati Kartu Pos yang 

tergantung tersebut. 
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