
 

BAB III  
STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1 Hasil analisis 
III.1.1 Data Objektif  

Data objektif ini di dapat melalui perpaduan metode penelitian sekunder dan metode 

penelitian primer, metode penelitian primer yang termasuk di dalamnya yaitu metode penelitian 

kuisioner ,dan  metode penelitian wawancara . serta metode penelitian sekunder yang termasuk 

di dalamnya adalah metode penelitian studi literature, berikut hasil analisis penulis. 

III.1.1.1 Wawancara Mahasiswa  Desain Komunikasi Visual Jurusan Game 
technology UKSW 
Wawancara di lakukan kepada mahasiswa DKV jurusan game technology universitas 

Kristen Satya wacana pada tanggal 22 maret 2015 , berikut pertanyaan yang di ajukan 

oleh penulis. 

1. Jenis game apa yang sekarang sedang populer untuk di mainkan ?dan 

mengapa? 

2. Jenis visual Karakter seperti apa yang sedang populer sekarang ini? 

3. Media apa yang sekarang sering menjadi tempat yang tepat untuk promosi 

game? 

III.1.1.1.1 Hasil Wawancara Mahasiswa  Desain Komunikasi Visual Jurusan 
Game technology UKSW 

1. Jenis game yang sedang populer sekarang ini adalah jenis game RPG - 

action ( role playing game) hal ini di karenakan game jenis ini mengutamakan 

Storyline yang apik dan menarik , serta mengandalkan tokoh utama yang 

menjadi daya tariknya , di sini pemain ikut merasakan menjadi tokoh utama 

dari dalam game , karena dalam jenis game ini pemain memainkan tokoh 

utama from zero to hero. Jenis game kedua yang tidak kalah populer 

merupakan jenis game casual , game ini hanya bersifat menghibur dan tidak 

mengutamakan story line , ganme ini di sukai karena kesederhanaanya 

contohnya seperti angry bird , flappy bird. 

2. Jenis visual karakter yang sedang populer / yang sering di sukai oleh pemain 

gamer sekarang adalah jenis visual karakter yang sederhana , seperti jenis 

karakter chibi , hal ini di karenakan karakter jenis ini di nilai lucu, imut , dan 

menarik , sehingga secara visual lebih di sukai. 

3. Media Smartphone / android dan PC komputer sekarang sangat di gemari 

pemain terutama remaja , hal ini di karenakan game smartphone sekarang 

sudah beragam , dan sudah setara seperti game konsol handheld , sehingga 

pemain terutama remaja lebih tidak repot untuk membawa 2 konsol sekaligus 

, tetapi hanya satu yaitu smartphone , komputer juga di gemari karena game 

melalui komputer biasanya lebih detail , dan memiliki fitur yang lebih banyak 

 

III.1.1.1 Wawancara kepada anggota Komunitas Game  
Wawancara di lakukan kepada Anggota komunitas game Stevanus Christandy berumur 

16 tahun. 

1. Jenis Game seperti apa yang menjadi favorit di komunitas anda? Dan 

mengapa? 

2. Apakah anda setuju jika video game yang memiliki unsur kekerasan dan 

sadis di dalamnya, dapat mempengaruhi pemain nya? 

3. Apakah anda sebagai anggota komunitas game handheld memiliki tips 

sendiri agar perancangan videogame saya tidak mengandung unsur 

kekerasan? 

III.1.1.1.1 Hasil Wawancara anggota komunitas game Handheld 
1. jenis game yang sangat di gemari oleh komunitas game saya adalah 

jenis game RPG action , seperti contohnya Monster Hunter , God 

Eater , di karenakan game berjenis ini sangat asik untuk di mainkan , 

selain dari faktor cerita / Story line yang ada dalam game berjenis ini , 

pemain dapat membangun karakternya sendiri dari awal sampai 

menjadi tokoh hebat di dalam video game , dan juga game berjenis ini 

bisa di mainkan secara multiplayer/ banyak pemain jika di mainkan di 

game handheld seperti PSP 

2. Saya sangat setuju , hal ini di karenakan saya sendiri merupakan 

remaja yang sebenarnya masih perlu pembibingan jika memainkan 

game yang memiliki unsur unsur kekerasan dan sadis di dalamnya , 

sehingga saya mengikuti komunitas handheld ini . Karena banyak 

kasus remaja / anak anak yang menjadi kriminal setelah memainkan 

beberapa game yang memang terdapat kekerasan/ hal sadis di 

dalamnya . 

3. Hahahaha tentunya ada , jika anda ingin menampilkan adegan 

terkena tembakan , atau terkena pukulan , atau adegan tertusuk pisau 

, tips nya adalah jangan pernah menampilkan darah / visual yang 

anda akan buat kalau bisa di sederhanakan , dan karakter yang anda 

buat sederhana dan lucu , sehingga adegan yang seharusnya 

menampilkan kekerasan tidak akan terkesan sadis dan jahat. 

Sehingga jika target anda adalah remaja mereka akan merasa aman 

dalam memainkan video game buatan anda itu 



 

 

III.1.1.3 Wawancara Kepada anggota komunitas airsoftgun di Semarang 
Wawancara di lakukan kepada saudara Alvin Setiawan berumur 16 tahun yang 

bergabung dalam komunitas airsoftgun impresi militer Amerika pada 22 maret 2015 

1. Mengapa anda menyukai Milter Amerika ketimbang militer Indonesia? 

2. Apakah anda mengetahui tentang militer Indonesia? 

3. Jika saya membuat media game bertemakan divisi khusus di Indonesia apakah anda 

tertarik untuk memainkanya? 

III.1.1.3.1 Hasil Wawancara kepada anggota komunitas airsoftgun di Semarang 
1. Sebenarnya tidak demikian keadaanya, hanya militer Indonesia saya juga suka 

tetapi untuk mendapatkan informasi informasi tentangnya masih terbilang sangat 

sukar/ sulit sehingga kami memutuskan memakai contoh militer amerika yang 

informasinya sangat mudah di dapatkan lewat film media game dll. Kami juga 

menyukai militer amerika karena perlengkapan yang mereka gunakan sangatlah 

canggih dan hi tech. 

2. ya, saya tahu sedikit , karena sangat sulit untuk mendapatkan informasinya , 

paling ya kami hanya sebatas tahu saja , informasi hanya kami dapat sebatas buku  

3. kalau emang ada , saya dan teman teman komunitas saya akan sangat tertarik 

untuk memainkanya , karena saya yakin kalau game tersebut tepat sasaran , citra 

militer Indonesia akan di ketahui khalayak terutama remaja. 

III.1.1.4 Kuesioner 
Kuesioner di bagi kepada responden berumur 12 – 15 tahun pada tanggal 22 maret 

2015, pada sejumlah sekolah swasta ber ses a - b , kepada total responden 30 orang 

laki laki memiliki ses a, b.Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui selera dan jenis 

game apa yang akan penulis buat dalam perancangan ini. 

III.1.1.4.1 Pertanyaan Kuisioner 
Nama : 

Umur : 

Pertanyaan 

1. Apakah anda pernah memainkan sebuah game di smartphone / pc /ps? 
 

a. Ya        b. tidak  

 

2. Jenis game seperti apa yang sering anda mainkan?pilih 2 jenis game yang 
sering anda mainkan (genre game) 
 

a. RPG (contoh final fantasy, dragon quest, chrono) 

b. Action ( contoh tomb rider , Prince of Persia 

c. Adventure ( metal slug) 

d. FPS ( call of duty, medal of honor) 

e. Puzzle ( bishi bashi, luxor, puzzle buble) 

 

3. Dimana kah anda biasanya bermain game? 
 

a. Android / smartphone 

b. PC / komputer 

c. Playstation , psp , GBA, NDS 

 

4. Karakter tokoh utama apa yang biasanya anda sukai?? 
a. Tangguh , DIngin , serba bisa , keren , cerdas ( contoh Sasuke , Rukawa , Zorro, 

quincy) 

b. Tangguh , tak patah semangat, ceria , bodoh (contoh Naruto , ichigo , goku, 

Luffy,     gon) 

c. Gagah , memiliki kekuatan fisik yang besar , kasar , suara lantang  

5. Jenis visual karakter seperti apa yang anda sukai di dalam game?? 

a.                       b.  

( chibi Style) 

6. Brapa lama waktu anda dalam bermain sebuah game dalam sehari?? 
a. 3  jam 

b. 4 jam 

c. 5 jam lebih? 

7. Apakah anda mengetahui sedikit tentang Militer Amerika? Kalau tahu ceritakan 
sedikit / 3 kata yang mewakilkan militer amerika 
 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

8. Apakah anda mengetahui sedikit tentang pasukan rahasia di Indonesia?? Kalau 
tahu sebutkan salah satu pasukan rahasia di Indonesia 
 



 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

9. Jika ada permainan tentang pasukan khusus Indonesia , apakah anda tertarik 
untuk  mencoba memainkanya? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apa yang anda perhatikan pada saat anda memainkan sebuah game? 
a. Cerita dari game 

b. Tokoh dalam game 

c. Sistem bermain ( gameplay) 

d. Grafis game / visual game 

11. Game apa yang sedang sering anda mainkan sekarang? 
……………………………………… 

 

 
III.1.1.4.2 Hasil Kuesioner 
1. Apakah anda pernah memainkan sebuah game di smartphone / pc anda? 

 
Grafik 3.1 grafik hasil kuisioner 1 

30 responden menjawab / memilih pernah memainkan game di ponsel pintar / 

komputer mereka hal ini membuktikan benar jika memang remaja sekarang sudah 

cenderung memiliki gadget / perangkat komputer untuk bermain terlebih lagi pada 

remaja ses a – b , dan bearti media game lewat ponsel pintar dan komputer terhtung 

tepat. 

2.jenis game seperti apa yang sering anda mainkan? 

 
Grafik III.2 Gambar Grafik hasil kuisioner 2 

Dari hasil di atas bisa kita lihat dari 30 responden 15 responden memilih game RPG , 

5 responden memilih jenis game action , 3 responden memilih jenis game adventure , 

5 responden memilih jenis game FPS , dan hanya 2 orang memilih jenis game puzzle. 

Hal ini membuktikan bahwa remaja / responden lebih menyukai jenis game RPG yang 

adalah jenis game yang mengajak pemain menjadi seolah olah tokoh utama dalam 

game , di sini pemain merasakan pengalaman seperti tokoh utama dalam game , 

karena pemain di tuntut membuat tokoh utama yang dari lemah menjadi kuat , dari 

kesepian menjadi banyak teman dsb selebihnya tentang teori Game bisa di lihat di 

Bab 2. 
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Grafik III.3. Gambar grafik hasil kuisioner pertanyaan 3 

Dari hasil kuisioner di atas bisa kita lihat 17 responden memilih sering bermain di 

komputer, 10 responden bermain di android/ smartphone dan hanya 2 responden saja 

yang memilih bermain game di handheld , hal ini membuktikan bahwa kebanyakan 

remaja sekarang lebih memilih bermain via komputer , karena game yang di sajikan di 

komputer sendiri terbilang lebih atraktif , gameplay yang ada bisa lebih bagus , visual 

juga bisa lebih bagus , dan waktu bermain bisa lebih lama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Karakter tokoh utama seperti apa yang anda sukai? 

 
 

Grafik 3.4 , gambar grafik jawaban pertanyaan kuisioner no4 

Dari hasil kuisioner di atas dapat  kita ketahui bahwa 15 responden memilih jenis 

karakter tak mudah putus asa , gigih , ceria , semangat dan bodoh , 12 responden 

memilih karakter yang dingin , keren , cerdas dan serba bisa , serta hanya 3 responden 

yang memilih karakter yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Hal ini membuktikan 

bahwa responden remaja ini lebih menyukai karakter yang ramah , tidak mudah putus 

asa , dan ceria hal ini di karenakan , jenis karakter ini sangat menginspirasi mereka , 

karena jenis tokoh utama seperti ini selalu tumbuh dari nol / from zero to hero seperti 

tokoh anime naruto 
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5. Jenis visual karakter seperti apa yang anda sukai di dalam game ? 
 

 
Grafik 3.5 Gambar grafik jawaban pertanyaan kuisioner nomer 5 

Dari grafik di atas bisa kita ketahui bahwa 16 responden memilih jenis visual karakter B , 

dan 14 responden memilih visual karakter A, hal ini membuktikan bahwa jenis karakter 

yang di sederhanaan , kurang realis , atau dalam hal ini di sebut jenis karakter Chibi 

lebih unggul , karena jenis karakter ini lebih enak di pandang mata , lebih imut , dan jauh 

dari sifat kekerasan dan sadis, sehinga cocok untuk remaja 

6.Berapa lama waktu anda adalam memainkan sebuah game? 

 
Gambar Grafik 3.6 grafik jawaban pertanyaan kuisioner 6 

Dari grafik di atas bisa kita lihat bahwa 20 responden memilih 2 jam bermain , 9 

responden memilih 3 jam bermain dan hanya 1 responden yang memilih 4 jam lebih , hal 

ini membuktikan bahwa responden / remaja sekarang memiliki waktu bermain yang 

cukup dan tidak berlebihan. 

7. Apakah anda mengetahui sedikit tentang militer amerika? Jika iya berikan 3 
karakter untuk militer amerika 

 
Grafik 3.7 Grafik jawaban pertanyaan kuisioner no 7 

Dari hasil grafik di atas terlihat bahwa 17 responden mengetahui tentang militer amerika 

, dan 13 responden tidak mengetahui , hal ini sangat ironi karena remaja sekarang 

malah lebih mengetahui tentang militer amerika , dan kebanyakan dari responden 

menyebut militer amerika kuat , canggih , menakutkan. 

8. Apakah anda mengetahui tentang pasukan khusus di Indonesia , jika iya 
sebutkan salah satu nya. 
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Grafik 3.8 Grafik jawaban kuisoner nomer 8 

Dari hasil kuesioner 17 responden memilih tidak tahu tentang militer Indonesia , dan 3 

responden memilih tahu , dan salah satu di antaranya bahkan mengetahui denjaka 

merupakan divisi pasukan khusus di Indonesia , melihat kenyataan ini merupakan 

sebuah Ironi di mana remaja Indonesia malah tidak tahu menahu tentang kekuatan 

militernya sendiri. 

9. Jika ada game tentang Militer di Indonesia apakah anda tertarik untuk mencoba 
memainkanya? 

 
Grafik 3.9 Grafik jawaban pertanyaan kuisioner no 9 

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa 16 responden memilih tertarik , dan 14 

responden memilih tidak tertarik , dengan hasil ini penulis merasa kecewa karena 

tingginya responden yang memilih tidak tertarik untuk memainkan game bertemakan 

militer Indonesia. Tetapi Penulis cukup puas karena masih ada 16 responden yang 

tertarik untuk memainkan game bertemakan militer Indonesia. 

10.Apa yang anda perhatikan pada saat anda bermain game? 

 
Grafik 3.10 Gambar grafik jawaban kuisioner no 10 

Dari hasil grafik di atas 13 responden memilih jalur cerita / storyline , seri di angka 7 

responden memilih tokoh utama dan visual game merupakan hal penting ke 2 , dan yang 

terakir 3 responden memilih gameplay yang mereka perhatikan , hal ini membuktikan 

bahwa jalur cerita merupakan hal yang penting dari sebuah game , dan turut serta tokoh 

utama dalam game tersebut dan visual game harus mendukung agar game menjadi 

menarik untuk di mainkan. 

11 Game apa yang sekarang sedang anda mainkan? 
16 responden menjawab judul game yang memiliki genre game RPG , seperti final 

fantasy 13, dragon quest , monster Hunter , dan 14 responden menjawab genre game 

berjenis strategi sperti berjudul Clash of clan , hal ini membuktikan bahwa responden 

remaja memang lebih menyukai genre RPG , dan strategi action. 

III.1.1.5 Hasil Studi Pustaka 
Metode studi pustaka di lakukan dengan tujuan mendapatkan data aktual tentang 

pengertian kopaska , kemampuan kopaska , divisi kopaska dan hal lainya yang 

berhubungan. Penulis menggunakan kurang lebih 7 buku , dan juga dari website . 

Dalam metode ini penulis ingin mengetahui tentang teori psikologis remaja , teori desain 

komunikasi visual , pengetahuan tentang kopaska , teori tentang kriminologi, teori 

menggambar karakter dan teori media dan periklanan. 
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3.1.2 Analisis SWOT 

Tabel 3.1 Tabel SWOT ( sumber : dokumen pribadi) 

Strenght ( Kekuatan) • Banyak anak remaja yang memainkan 

media video game 

• Menginformasi anak remaja Indonesia 

tentang Militer di Indonesia (kopaska) 

• Meningkatkan nasionalisme dalam jiwa 

remaja Indonesia 

• banyak remaja Indonesia yang 

mengidolakan militer luar negeri salah 

satunya Navy Seals 

• Meningkatkan citra militer Indonesia di 

mata masyarakan (remaja) 

• SDM ( sumber daya manusia ) militer 

Indonesia yang populer di dunia 

• Untuk meningkatkan daya imajinasi 

remaja 

• Memberikan edukasi kepada remaja 

tentang militer Indonesia 

 

Weakness (kelemahan) • Banyaknya media film dan game luar 

yang mengangkat citra militer Amerika / 

negara lain 

• Banyak para remaja yang lebih 

terpengaruh militer luar negeri 

• Mindset orang Indonesia tentang militer 

Indonesia yang tidak memiliki 

persenjataan yang lengkap dan modern  

• Kurangnya andil pemerintah dalam 

pencitraan militer Indonesia 

• Kurangnya minat remaja untuk 

mengetahui kekuatan dari negaranya 

sendiri ( Indonesia) 

• Susahnya mendapat informasi tentang 

militer Indonesia. 

 

Opportunity (peluang) • Kurang nya media Informasi tentang 

militer Indonesia 

• Belum adanya media game tentang 

militer Indonesia 

• Berkembangnya media game di ponsel 

pintar ( smartphone) 

• Banyak remaja yang menyukai video 

game 

 

Thread (ancaman) • Banyaknya media game  lain yang 

memiliki visual lebih menarik 

• Banyaknya media game lain yang 

memiliki gameplay  lebih menarik 

 

 



 

III.1.3 Analisis Teori Harol D. Lasswell 

Analisa menggunakan teori analisis Teori Harol D . Lasswell 

III.1.3.1 Siapa (who) 

Asosiasi Game Indonesia (AGI) merupakan wadah komunikasi dan 

pengembangan industri  game di Indonesia.AGI ingin mewadahi industry game di 

Indonesia  yang memberikan dampak positif  di masa yang akan datang, Dengan 

adanya AGI seluruhpengusaha game akan berkumpul dan menata dan mengatasi 

masalah pengembangan industri game. Agi memiliki misi  meningkatkan mutu kualitas 

dan pelayanan game-game di Indonesia agar dapat bersaing di dunia internasional 

dan Menjadi perantara hubungan antara industri game dengan Pemerintah Indonesia 
 (sumber : www.agi .or.id di kutip pada 30 maret 2015)  

 Bekerja sama juga dengan Angkatan laut Indonesia untuk mendapatkan ijin dan 

informasi yang di butuhkan dalam game demi mengangkat citra militer Indonesia. 

III.1.3.2 Berkata Apa (Says What) 

Penulis ingin menginformasikan tentang militer di Indonesia ,  sehingga di dalam 

video game ini citra militer dari Indonesia akan terangkat , menambah rasa nasionalis 

, memberikan informasi tentang salah satu kekuatan militer di Indonesia, penulis ingin 

menambah daya kreatifitas anak , dan meningkatkan daya imajinasi remaja sehingga 

remaja generasi muda Indonesia dapat memiliki nasionalis yang tinggi terhadap 

Indonesia. 

III.1.3.3 Melalui Saluran Apa (In Which Channel) 

Media yang di gunakan dalam  perancangan ini adalah  media above the lines  dan 

media below the line , Media cetak yang di gunakan merupakan poster yang di tempel 

di sekolahan , dan spanduk yang di pasang di beberapa warnet / toko gadget. Media 

utama yang di gunakan adalah media video game melalui ponsel pintar / 

komputer.promosi melalui iklan di playstore  

III.1.3.4 Kepada Siapa (To Whom) 

Kepada masyarakat , terutama kepada remaja berusia 13 – 15  tahun, ses a – b , 

karena pada ses ini remaja sekarang cenderung sudah memiliki gadget / perangkat 

komputer sebagai media game, yang suka bermain game melalui perangkat ponsel 

pintar dan komputer , yang menyukai segala hal tentang militer, dan yang kurang 

memiliki pengetahuan tentang militer Indonesia. 

III.1.3.5 Dengan Efek Apa? (With What Effect?) 

Efek yang ingin di munculkan oleh penulis dengan perancangan game ini adalah , 

pemain dapat lebih mencintai  bangsa dan negaranya sendiri , lebih menghargai apa 

yang ada dan menghargai lingkungan sekitar , penulis ingin menimbulkan efek  

pemain yang memainkan game ini dapat belajar tentang strategi bagaimana cara 

mengalahkan musuh , memenangkan sebuah pertandingan . 

III.2 Sasaran Khalayak 

Sasaran geografis dalam lingkup nasional adalah Indonesia sedangkan lingkup secara 

khususnya yaitu Jawa Tengah Kota Semarang ., Supaya efek yang di timbulkan akan di 

ketahui lebih khusus. 

III.2.1 Demografis 

• Target primer yaitu remaja dengan rentang usia 13 – 15 tahun, remaja putra, 

kalangan SES A-B. 

• Target sekunder yaitu semua masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang 

pasukan khusus di Indonesia, dan yang ingin memainkan game ini 
III.2.2 Psikografis dan Behavioral  

• Remaja putra  yang suka mengikuti tren perkembangan jaman 

• Remaja  putra menyukai video game  

• Remaja putra yang sudah memiliki ponsel pintar sendiri lewat ponsel pintar dan 

komputer 

• Remaja putra yang lebih tahu tentang militer luar ketimbang militer Indonesia 

• Suka gaya hidup mewah 

• remaja putra yang menyukai bermain game lewat ponsel pintar dan komputer 

 

 



 

III.3 Tema dan Judul perancangan game 

III.3.1 Tema perancangan game 

Tema perancangan game ini adalah , meningkatkan gaya hidup nasionalis di 

masyarakat remaja Indonesia dan meningkatkan citra militer Indonesia di mata 

masyarakat melalui KOPASKA. 

III.3.2 Judul perancangan game  

Judul perancangan game ini adalah Frog Squad 

Arti dari Frog Squad adalah pasukan katak , penulis menggunakan bahasa Inggris 

karena di harap game ini nantinya akan go internasional , dan menngambil nama 

pasukan katak karena untuk memberikan identitas dari permainan ini bahwa permainan 

ini tentang KOPASKA pasukan katak , pasukan khusus angkatan laut Indoensia.  

III.4 Strategi Komunikasi 

III.4.1 Pendekatan Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi yang di gunakan sudah pasti yang sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya , sperti hasil wawancara dari berbagai narasumber , hasil 

kuesioner terhadap 30 remaja putra berusia 13 – 15 tahun, dengan menggunakan 

media video game , perancangan video game ini bertujuan untuk meningkatkan rasa 

nasionalis remaja di Indonesia , serta meningkatkan citra dari militer di Indonesia 

melalui pasukan khusus KOPASKA. 

III.4.2 Perancangan media visual interaktif videogame 

III.4.2.1 Karakter 

Karakter yang di gunakan dalam perancangan game ini adalah jenis karakter 

yang di sederhanakan / jenis karakter chibi , hal ini di karenakan jenis karakter ini 

adalah jenis karakter yang di pilih oleh responden / target sasaran. 

III.4.2.2. Genre Game 

Berdasarkan hasil kuesioner  dan studi pustaka , penulis memilih untuk membuat 

genre game RPG – Action , hal ini di pilih karena game berjenis ini di gemari oleh 

target sasaran perancangan. 

III.4.2.3 Warna 

Warna yang akan di gunakan di dalam perancangan media visual video game ini 

adalah warna warna kopaska yaitu merah , emas , putih , biru laut, dan untuk 

warna dalam game sendiri yang akan di gunakan adalah warna warna cerah , 

sehingga tampilan game terlihat fresh. 

III.4.2.4 Tipografi 

Tipografi yang akan di gunakan adalah tipografi yang mudah di baca , tipografi 

akan menggunakan jenis huruf tegak , berkait dan tidak berkait , agar tingkat 

baca nya mudah dan terlihat tegas. 

III.4.2.5 Bahasa 

Bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia formal hal ini agar lebih 

mudah di mengerti , dan mencerminkan militer Indonesia yang disiplin dan ctira 

militer yang nasionalis. 

III.4.3Perancangan Promosi dan Time Schedule 

III.4.3.1 AISAS 

Pendekatan promosi menggunakan teori AISAS  

Tabel 3.2 Tabel AISAS ( sumber : dokumen pribadi) 

Attention Mempromosikan Permainan game dengan 

cara menggunakan media poster yang di 

tempel di beberapa sekolah , dan di toko buku 

Gramedia di bagian permainan edukasi , dan 

juga melalui spanduk yang di pasang di warnet 

( tempat bermain game ) selama 2 bulan , 

serta video promosi melalui youtube / video 

review dan juga web advertising di beberapa 

website strategis. 

Interest Dengan poster dan spanduk yang di pasang di 

beberapa lokasi yang strategis itu , maka 

target sasaran yang melihat nya akan merasa 

tertarik untuk mencoba game dan memainkan 



 

game tersebut.  

Search Dan setelah itu target sasaran yang tertarik 

untuk mencoba game tersebut akan mulai 

mencari informasi tentang game tersebut 

dengan melihat Video teaser / video review di 

youtube dan iklan di web 

Action Rasa tertarik setelah melihat video 

promosional di youtube dan iklan di web , 

target sasaran akan mencoba memainkan 

game ini dengan cara mengunduh permainan 

ini di web yang sudah tertera di poster / 

spanduk / video youtube tersebut serta dari 

Playstore. 

Share Dengan menikmati permainan yang sudah di 

unduh secara free via web , target sasaran/ 

pemain akan mulai menjadikan permainan ini 

sebagai bahan pembicaraan / bahan omongan 

di komunitas mereka / teman teman mereka, 

sehingga target sasaran akan saling berbagi 

informasi tentang permainan ini.dan 

bersamaan dengan itu , di bagikan 100 

merchandise untuk 100 orang pertama yang 

mengunduh game tersebut via web , dan juga 

di bagikan kepada 10 orang pertama yang 

berhasil menyelesaikan game ini secara cepat 

, mendapatkan 10 buah konsol permainan 

PSP dan juga berkesempatan untuk 

mengunjungi markas Kopaska di Surabaya 

III.4.3.2 Time Schedule 

Berikut jadwal perancangan media promosi game  

Tabel 3.2 Tabel Time schedule (sumber : Dokumen pribadi) 

Bulan pertama  Di mulai dengan menempelkan poster poster 

promosi ke beberapa gedung sekolahan di 

Semarang dan sekitarnya , serta memasang 

spanduk promosi di tempat tempat warnet di 

Semarang dan mengupload video promosional 

ke youtube. Lama waktu 1 bulan 

Bulan ke 2 Setelah 1 Bulan berlalu  target sasaran akan 

mulai mencari informasi dan mulai mencoba 

game melalui mengunduh via website dan 

playstore yang sudah di sediakan.Juga ada 

pembagian merchandise untuk 100 pengunduh 

game pertama via web dan playstore. Lama 

waktu kurang lebih 8 bulan  

Bulan ke 3 Membagikan merchandise tambahan / lanjutan 

untuk 10 orang pertama yang berhasil 

menyelesaikan game ini dengan cepat.yaitu 

berkunjung ke markas KOPASKA yang ada di 

Surabaya selama 1 hari penuh, sehingga target 

sasaran akan lebih merasakan seperti yang ada 

di dalam game tersebut dan juga mendapatkan 

10 konsol game PSP.  

Bulan ke 8 Setelah 8 bulan beredar , dan juga setelah ada 

10 orang pemenang yang mengunjungi markas 

kopaska di liput dan di upload  via youtube 

maka target sasaran akan merubah pandangan 

mereka tentang militer di Indonesia , serta citra 

militer Indonesia di mata generasi muda 

sekarang akan lebih positif dan baik. 

III.4.4 Pendekatan Media 

a. Media utama : Media utama yang di gunakan dalam perancangan ini adalah media 

interaktif visual video game melalui media android. 

b. Media Pendukung : Advertising  via youtube, media poster, spanduk, merchandise, 

web Advertising 

 

 



 

 

III.5 Anggaran perancangan 
 
Tabel 3.3 Tabel anggaran perancangan (Sumber : dokumen Pribadi) 

 

 

Tahapan 

 

Deskripsi 

 

Total Harga 

 

Attention 

 

1.Poster A3 

- Di sebar ke 6 toko buku 

Semarang  : 6 x 3500 =  

Rp 21.000,00 

- Di sebar ke 14 sekolah di 

Semarang  

14 x 3500 = Rp 49.000,00 

 

2.Spanduk 1 jenis di sebar 

ke 25 warnet di Semarang 

Uk 3m x 1,5 m 

3x25 x 35.000= 

Rp 2.625.000,00 

 

3. Game Frog Squad 

Rp 5.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

Rp 7.695.000,00 

 

Interest 

 

1. Pembuatan Web  

Rp 5.000.000,00 

 

Rp 5.000.000,00 

 

Search 

 

1. Google Ad 3 jenis 

3 x 30 x 100.000 =  

Rp 9.000.000,00 

2. Video trailer permainan 

Rp 1.000.000 

 

 

Rp 10.000.000,00t 

 

Action 

 

1. Cutting Stiker  

100 x 5000 = 500.000 

 

2. Gantungan Kunci  2 

model 

100 x 12.000 =  

Rp 1.200.000,00 

 

3.Emblem logo 

100 x 10.000 =  

Rp 1.200.000 ,00 

 

4. Smartphone Android 

10 x 2.500.000 =  

Rp 25.000.000,00 

 

5.Hardcase Android Custom 

10 x 50.000 = Rp 

500.000,00 

 

 

 

 

 

 

Rp 27.320.000,00 

   

Rp 50.015.000,00 

 

 



 

 

 

BAB IV 
STRATEGI KREATIF 

Militer Indonesia memiliki potensi dan kemampuan yang sangat kuat serta tidak dapat di remehkan , 

namun pencitraan yang kurang serta bantuan dari pemerintah untuk berusaha meningkatkan nasionalis 

sangatlah kurang . Maka dari itu di harapkan dengan adanya perancangan game  ini dapat 

meningkatkan citra militer melalui kopaska , game  akan di sajikan secara fun , santai , tidak 

mengandung unsur kekerasan dan unsur sara, Karena penulis ingin memberikan edukasi dan informasi 

secara fun dan tidak langsung / bertahap. 

          IV.1 Konsep Visual 
IV.1.1 Karakter Visual 
 IV.1.1.2 Tokoh utama 
 

Gambar 4.1 Seragam Sailor 

 ( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Warna seragam sailor Tirta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Warna seragam Yosua 

 



 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 
Gambar 4.4 Seragam dinas harian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Warna seragam dinas 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 
Gambar 4.6 Seragam penyergap 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 
Gambar 4.7 Seragam penyelam Tirta 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Warna seragam penyelam dan penyergap 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

IV.1.1.3 Tokoh pendukung 
Tokoh pendukung muncul untuk mendukung jalannya permainan , sebagai pimpimnan , 

dan sebagai musuh / teroris. 

  

 
Gambar 4.9 Kapten dan warna kapten 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 



 

 
Gambar 4.10 Kapten codet dan warna  

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 
Gambar 4.11 Pasukan GAP dan warna 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

IV.1.2 Typografi 
Font yang di gunakan di dalam perancangan ini di bagi menjadi 2 yaitu font utama dan font 

pendukung, yang menjadi font utama adalah font berjenis Orena , karena font ini memiliki 

bentuk yang tegas , kaku ,kokoh , dan kuat , font ini di gunakan pada logotype, penamaan 

tombol. Dan untuk font pendukungnya penulis menggunakan jenis font Tekton , karena 

jenis font ini lebih mudah di baca , luwes , tidak memiliki kait , serta terlihat santai, font ini di 

gunakan untuk text di dalam game / dialog. 



 

 
Gambar 4.12 Jenis font yang di gunakan 

 ( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.3 Warna 
Untuk penggunaan warna , penulis menggunakan warna utama dan warna pendukung dan 

warna utama, warna utama meliputi abu abu muda , abu abu tua, biru tua , dan emas. 

Warna utama di gunakan untuk penggunaan logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Warna utama 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

IV.1.4 Logo 
Dasar bentuk yang terdapat di dalam logo ini adalah dasar bentuk dari logo / emblem dari 

kopaska sendiri, hal ini di karenakan untuk tetap mengedepankan identitas dari game ini 

sendiri yang mengusung Kopaska ( komando pasukan katak ) serta mengedepankan 

bentuk yang kokoh dan kuat dan menggunakan warna dominan biru untuk mengingatkan 

tentang angkatan laut itu sendiri. 

 

 

IV.1.4.1 Logo Utama 
Sesuai dengan karakteristik Kopaska sendiri , maka logo yang di munculkan 

memiliki sifat kuat, kokoh , dan memiliki identitas Kopaska sebagai symbol 

utamanya. Menggunakan bahasa internasional karena di harapkan permainan ini 

dapat sampai ke luar Indonesia , sehingga agar bisa bersinergi menggunakan 

bahasa luar. 

 



 

 
Gambar 4.14 Logo Utama Frog Squad  

(sumber : dokumen Pribadi 2015) 

IV.1.4.2 Logogram 
IV.1.4.2.1 Gambar Kodok / logo Kopaska 
Menggunakan logo asli kopaska yang sudah di sederhanakan , hal ini agar tidak 

menghilangkan identitas dari Kopaska sebagai tujuan utama perancang dalam 

merancang permainan ini. Serta menggunakan warna emas yang mana artinya 

adalah kemampuan , kesetiaan , dan kemuliaan. 

 
Gambar 4.15 Logogram 1 

 (sumber : dokumen pribadi 2015) 

IV.1.4.2.2 Gambar Perisai  
Menggunakan gambar perisai , untuk melambangkan suatu kekuatan yang kokoh 

dan kuat , serta untuk mempertegas bahwa permainan ini memiliki tujuan untuk 

mempertahankan satu kesatuan NKRI Indonesia, 

 
Gambar 4.16 Logogram 2 

 ( sumber : dokumen pribadi 2015 ) 

 IV.1.4.3 Logo Type 
 Untuk logo type  penulis menggunakan jenis font orena  karena font ini memiliki 

karakterisitik kuat dan kokoh namun tidak terlalu kaku , serta memiliki keterbacaan yang 

cukup mudah.menggunakan warna biru untuk menguatkan identias dari permainan ini 

tentang angkatan laut Indonesia. 

  
 Gambar 4.17 LogoType  

( sumber : dokumen pribadi 2015)  

 

IV.1.4.4  Logo Ikon untuk aplikasi 
Menggunakan logo utama sebagai ikon untuk aplikasi permainan , untuk memnuculkan 

identitas utama dari permainan ini. 



 

 
Gambar 4.18 Logo ikon 

 ( sumber : dokumen pribadi 2015) 

IV.1.4.5 Logo Teroris 
Menggunakan beberapa elemen seperti senjata ak47 dan granat serta gear , memiliki 

warna merah darah yang artinya radikal , senjataak47 melambangkan teroris , granat 

melambangkan kehancuran , dan gir melambangkan pergerakan sehingga artinya 

pergerakan teroris yang radikal dan membawa kehancuran 

 
Gambar 4.19 Gambar bendera teroris 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

IV.1.5 Story Board  
Tabel 4.1 Tabel story board (sumber : dokumen pribadi) 

 

Gambar 

 

Keterangan 

 

 

Tampilan loading awal  

- Terdapat logo 

- Terdapat motto dari kopaska 

 

 

Tampilan menu awal 

- Terdapat tokoh utama dan 

keterangan animasi berkedip 

- Terdapat menu mulai 

pengaturan dan tentang kami 

 

 

Tampilan pengaturan 

- Terdapat tampilan 

pengaturan musik , efek 

suara , dan bahasa 

- Terdapat tokoh Yosua 

menggunakan baju pelaut 

dan keterangan animasi 

 

 

Tampilan Prolog 

- Tampilan upacara 

penyambutan anggota baru 

kopaska  

- Musik : Semangat dan 

meriah 



 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

- Music : Semangat dan 

meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Tempat markas teroris 

Kapten codet merencanakan aksi 

teror 

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Tempat markas teroris 

Kapten codet merencanakan aksi 

teror 

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Tempat markas teroris 

Pasukan GAP merespon 

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Sirine berbunyi menandakan ada 

peristiwa penting darurat 

Music : Semangat dan meriah 

 



 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Kapten menyuruh yos dan tirta 

bersiap 

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan percakapan di Prolog  

Tirta dan Yos bersiap 

Music : Semangat dan meriah 

 

 

Tampilan Loading  

 

 

Tampilan menu misi  

Kapten sedang memberikan 

penjelasan tentang peta misi 

 

 

Tampilan peta misi 

Music meriah semangat 

 

 

Tampilan menu upgrade  

Pemain dapat memilih kemampuan 

mana yang bias di tingkatkan 

 

 

Tampilan menu misi  

Pemain mulai misi pertama dengan 

menekan tombol 

 

 

Tampilan loading  terdapat informasi 

tentang kopaska  



 

 

 

Tampilan misi penyergapan pertama  

Yosua sedang member informasi 

tentang cara bermain di permainan 

penyergapan 

 

 

Tampilan misi penyergapan pertama  

Yosua sedang member informasi 

tentang cara bermain di permainan 

penyergapan 

 

 

Tampilan misi penyergapan pertama  

Yosua sedang member informasi 

tentang cara bermain di permainan 

penyergapan 

 

 

Tampilan misi pertama 

Terdapat teroris yang sedang 

tertembak , teroris yang muncul . 

 

 

Tampilan area aman , pemain dapat 

melanjutkan ke area berikutnya 

 

 

Tampilan area ke 2  

Ada fitur penyelamatan tawanan 

 

 

Tampilan area aman  

Dan dapat melanjutkan ke area 

berikutnya 

 

 

Tampilan menu loading 

Terdapat keterangan infromasi 

tentang kopaska 



 

 

 

Tampilan pertempuran bos, dialog 

antara kapten codet dan yosua  

Pertemuan pertama mereka , di 

medan tempur 

 

 

Pertempuran bos di mulai 

 

 

Tampilan pertempuran bos yang 

sedikit berbeda dengan area 1 dan 2 

Pemain di minta untuk berhati hati 

terhadap granat yang di lempar oleh 

kapten codet 

 

 

Tampilan dialog kapten codet dan 

Yosua setelah kalah 

 

 

Tampilan misi berhasil setelah 

berhasil menang 

 

 

Tampilan dialog kapten setelah misi 

berhasil 

 

 

Tampilan permainan ranjau muncul 

dipeta menghalangi laju ke peta 

berikutnya 

 

 

Tampilan menu permainan ranjau di 

dasar laut  



 

 

 

Tampilan menu tutorial  permainan 

ranjau , di sini Tirta akan 

menjelaskan cara bermain dari 

permainan ranjau 

 

 

 

Tampilan menu tutorial  permainan 

ranjau , di sini Tirta akan 

menjelaskan cara bermain dari 

permainan ranjau 

 

 

Tampilan permainan menjinakan 

ranjau , pemain sudah berhasil 

menemukan semua bom yang ada 

yaitu 3 buah 

 

 

Tampilan dialog kapten yang puas 

dengan kinerja anak buah nya 

 

 

Tampilan menu misi setelah 

permainan ranjau berakhir , mulai 

sekarang sudah tidak ada tutorial  

melainakn pemain bermain sendiri 

 

 

Tampian menu upgrade  untuk Tirta 

 

IV.1.6 Tombol di dalam permainan 
Tombol dalam game menggunakan jenis font orena  karena font ini memiliki karakteristik 

kokoh dan kuat, bentuk dari tombol sendiri tidak memiliki sudut 90 derajat atau runcing agar 

tidak memunculkan kesan kaku, dan menggunakan dominan warna biru karena warna biru 

merupakan warna utama di dalam perancangan ini. 

 
Gambar 4.20 Contoh tombol yang ada di dalam permainan 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 



 

 

IV.2 Konsep Verbal 
 IV.2.1 Konsep utama perancangan permainan Frog Squad 

Perancangan permainan ini di latar belakangi dari kurang nya kepopuleran dari militer 

Indonesia dari pada militer luar, dan juga program dari Presiden Jokowi tentang Indonesia 

merupakan poros maritime / negara kelautan , dan Militer angkatan laut Indonesia memiliki 

potensi yang baik untuk lebih di perhatikan dan di dukung lebih , serta meningkatkan citra militer 

Indonesia yang masih kurang di mata masyarakat, padahal sebenarnya militer Indonesia tidak 

kalah terhadap militer luar. Perancangan permainan ini bertujuan untuk adanya peningkatan 

citra di militer Indonesia melalui Kopaska , serta adanya sosok idola baru di tengah masyarakat 

masa kini. 

Dengan adanya konsep fun education dan fun information  maka permaian ini tidak 

memiliki unsur kekerasan sama sekali , serta tidak memunculkan visual darah agar tidak 

mempengaruhi pemain , dengan adanya konsep tersebut maka bentuk karakter yang muncul 

pun di sesuaikan dengan yang di sukai oleh target , yaitu bentuk lucu dan imut , sehingga 

pemain dapat menikmati permainan , serta menyerap informasi yang ada di dalam permainan 

secara tidak langsung dan mengidolakan permainan ini karena sesuai dengan selera target. 

IV.2.2 Pemilihan Seragam di dalam permainan 
Penulis memilih 5 jenis seragam yang di munculkan di dalam permainan Frog 

Squad  yaitu seragam pelaut, seragam dinas harian , seragam detasemen 2 / 

penyergap, seragam detasemen 4 ( penyelam ) dan seragam perwira. Ke lima seragam 

tadi di pilih berdasarkan kebutuhan yang ada dalam game , serta identitas yang penulis 

butuhkan di dalam game , untuk memunculkan identitas angkatan laut di dalam game 

sehingga penulis memilih jenis seragam tersebut 

 

Gambar 4.21 dasar bentuk seragam 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 IV.2.3 Pemilihan nama karakter 

 Penulis memimilih nama tokoh utama yaitu yosua dan Tirta , kedua nama ini di pilih 

berdasarkan identitas yang di butuhkan di dalam permainan ini  

 IV.2.3.1 Yosua 
 Pemberian nama Yosua di pilih karena penulis terinspirasi dari sosok kapten 

laksamana Yos Sudarso , karena Yos sudarso memiliki karakter kepemimpinan yang 

luar biasa , serta memiliki karakter karakter ynag kuat , dan memiliki identitas 

angkatan laut , sehingga penulis berharap dengan mengetahui nama karakter yosua 

ini dapat secara tidak langsung mengingatkan pada Angkatan Laut Indonesia. 

IV.2.3.2 Tirta 
Pemberian nama Tirta di pilih karena dalam bahasa Jawa tirta memiliki arti air , 

sehingga penulis berharap dengan mengetahui karakter tirta ini akan secara tidak 

langsung mengingatkan pada laut / air atau angkatan laut Indonesia / maksudnya 

identitas game ini sendiri yang tentang angkatan laut Indonesia. 

IV.2.3.3 GAP (gerakan Anti Pemerintah) 
Untuk pemberian nama kelompok teroris yang ada di dalam permainan ini sengaja di 

buat fiksi / palsu di karenakan untuk tidak menyinggung / memunculkan persepsi 

persepsi negatif pada kelompok asli , GAP atau gerakan anti pemerintah , yang 

artinya gerakan ini benci dan kecewa terhadap pemerintah Indonesia yang sudah 

carut marut. 

IV.2.3.4 Kapten Codet 
Nama ini di pilih dari bentuk fisik karakter pemimpin teroris ini yang memiliki codet di 

pipi , yang sesuai dari teori kriminalitas di bab 2 bahwa biasanya pelaku kejahatan / 

kriminal memiliki bekas luka di tubuh. Sehingga untuk memunculkan kesan jahat dan 

teroris nama codet di pilih. 

IV.2.4 Pemilihan detasemen kopaska di dalam permainan 
 Penulis memilih detasemen 2 dan detasemen 4 sebagai detasemen yang di munculkan di 

dalam permainan ini karena detasemen 2 memiliki spesialisasi di bidang mempertahankan 

pulau dan spesialisasi menangani teroris , dan detasemen 2 ini mewakili kekuatan tempur dari 

Kopaska sendiri dan untuk detasemen 4 memiliki spesialisasi dalam ranjau , bom laut dll , 

sehingga detasemen ini dapat mewakili kekuatan spesial yang tidak di miliki angkatan militer 

lain. 

IV.2.5 Konsep permainan Frog Squad 
IV.2.5.1 Permainan Penyergapan  



 

Permainan ini terinspirasi dari permainan Virtual Cop , dimana inti dari permainan ini pemain 

harus lebih cepat / tangkas dari pada teroris / musuh yang muncul di layar permainan , 

sehingga pemain harus lebih dahulu menembak teroris yang muncul dan tidak di 

perbolehkan untuk kehabisan peluru dan tenaga yang sudah di sediakan. 

Permainan ini di mainkan oleh tokoh utama Yosua yang mana adalah detasemen 2 kopaska 

, sehingga permainan ini mewakili detasemen 2 kopaska. 

 IV.2.5.2 Permainan menjinakan ranjau 
 Di dalam permainan ini terinspirasi dari permainan komputer jaman dahulu yaitu 

minesweeper , penulis memilih jenis game seperti itu karena jenis game seperti ini sudah 

cukup mewakili dari detasemen 4 / tirta dalam menjinakan sebuah ranjau di laut . Permainan 

ini menuntut pemain untuk lebih teliti , cermat dalam bermain dan mengasah sensor motorik 

pemain. 

IV.2.6 Skenario dalam game  
 IV.2.6.1 Sinopsis 

 Pada saat si yos dan Tirta di lantik menjadi anggota kopaska baru setelah latihan yang 

berat dan minggu neraka , terdapat pergerakan teroris yang ingin menggulingkan 

pemerintahan Indonesia dengan cara yang radikal , dengan cara menguasai beberapa pulau 

di Indonesia serta mengajak penduduk penduduk lokal yang juga memiliki visi yang sama 

untuk menggulingkan Indonesia , Yosua dan Tirta serta kesatuan Kopaska yang mendengar 

kabar ini langsung menuju pulau pulau tersebut dan berusaha untuk mengambil alih dan 

mengusir penjahat, namun seiring dengan itu Yos dan Tirta sadar bahwa sebenarnya GAP 

masih memiliki kebaikan , karena dia masih menginginkan Indonesia yang lebih baik tetapi 

dengan cara yang salah yaitu radikal. 

IV.2.6.1 Skenario level 
- Prolog  

Di dalam tahap prolog ini  pemain di ceritakan permasalahan awal dari pertama 

kopral yos dan kopral tirta yang sedang melakukan upacara penyambutan Kopaska 

di markas Pusat, tetapi ternyata ada pergerakan teroris yang ingin menggulingkan 

pemerintahan Indonesia dengan cara menguasai beberapa pulau di Indonesia , 

sehingga para pasukan katak yang sedang upacara dengan sigap dan cepat 

langsung menuju ke lokasi untuk menghalaunya 

- Tutorial stage / level 1 
Di level awal ini pemain akan di sajikan tutorial  permainan dari permainan ini , 

sehingga pemain akan terbiasa dan mengetahui setiap fitur fitur yang ada di dalam 

permainan serta cara untuk memenangkan permainan 

DI tahap ini pula tokoh utama bertemu untuk pertama kalinya terhadap kapten codet 

/ ketua teroris , dan terjadi percakapan yang membuat Yos mengetahui tujuan dari 

teroris tersebut. 

Di tahap ini pemain dapat meningkatkan kemampuan mereka 2 poin , total musuh 45 

, total tawanan yang harus di selamatkan ada 1 untuk permainan menjinakan ranjau , 

total bom ada 3 buah dan pemain dapat meningkatkan 1 poin kemampuan. 

- Level 2 
Pada tahap 2 pemain akan menuju ke pulau ke 2 dimana pasti tingkat kesulitan 

meningkat , dan kebutuhan kemampuan meningkat , untuk permainan menyergap 

jumlah musuh meningkat menjadi 50 orang , tahanan yang di selamatkan masih 1 

dan tidak ada level boss, 

Untuk permainan menjinakan ranjau jumlah bom bertambah menjadi 4 buah , dan 

pemain dapat meningkatkan kemampuan mereka 1 poin 

- Level 3 
Pada tahap 3 pemain akan bertemu pasukan GAP baru yang memiliki tingkat 

kesulitan lebih sulit yaitu berwarna hijau , total musuh masih 50 orang dan tawanan 

yang harus di selamatkan ada 2 orang, tidak ada level bos di tahap ini , pemain bisa 

meningkatkan satu kemampuan. 

Untuk permainan menjinakan ranjau pada tahap ini jumlah bom meningkat menjadi 5 

bom dan pemain dapat meningkatkan kemampuan Tirta. 

Pemain berdialog dengan Kapten tentang latar belakang dari GAP / teroris yang 

memiliki visi untuk mengubah Indonesia , di sini kegundahan yosua dan tirta di mulai 

, dan mereka memiliki tekat untuk bertemu dengan kapten Codet sekali lagi 

- Level 4 

Tahap ke 4 jumlah musuh pada permainan penyergapan bertambah menjadi 55 

orang dan jumlah tawanan menjadi 3 orang, tidak ada level bos di tahap ini , pemain 

bisa meningkatkan satu kemampuan Yosua 

Untuk permainan menjinakan ranjau jumlah bom masih 5 buah dan pemain dapat 

meningkatkan kemampuan tirta. 

Yosua berkomunikasi kepada teroris yang di kalahkan yosua bertanya tentang , 

keberadaan kapten codet , karena yosua ingin memastikan satu hal tentang visi 

GAP. 

- Level 5 

Tahap ke 5 jumlah musuh pada permainan penyergapan bertambah menjadi 60 

orang dan jumlah tawanan menjadi 4 orang, ada level bos di tahap ini , pemain bisa 

meningkatkan satu kemampuan Yosua. Pada tahap ini Yosua menanyakan tentang 

nasionalitas dari kapten codet , dan Yosua terkejut karena ternyata kapten codet 



 

memiliki nasionallitas yang tinggi , Yosua bertekat untuk mengajak kapten codet 

menghentikan setiap aksinya dan berubah menjadi baik dan membantu Indonesia 

menuju kearah yang benar. 

Untuk permainan menjinakan ranjau jumlah bom bertambah menjadi 6  buah dan 

pemain dapat meningkatkan kemampuan tirta. 

- Level 6 

Tahap ke 6 jumlah musuh pada permainan penyergapan tetap 60 orang dan jumlah 

tawanan tetap 3 orang, tidak ada level bos di tahap ini , pemain bisa meningkatkan 

satu kemampuan Yosua , pada tahap ini ada dialog antara Yosua dan kapten , 

Yosua melaporkan kejadian di tahap 5 kepada Kapten , dengan mengusung nilai 

bijaksana dan kepemimpinan kapten mengijinkan Yosua untuk meminimalisir 

kekerasan kepada kapten codet , dan berusaha berdialog lebih lanjut 

Untuk permainan menjinakan ranjau jumlah bom masih 6 buah dan pemain dapat 

meningkatkan kemampuan tirta. 

- Level 7 

Tahap ke 7 di permainan peneyrgap musuh bertambah menajdi 63 orang dan jumlah 

tawanan menjadi 4 orang, tidak ada level bos , muncul pasukan baru berwarna 

merah yang memiliki kemampuan tinggi setara dengan boss di level 1 , pemain bisa 

meningkatkan 1 poin kemampuan 

Untuk menjinakan ranjau jumlah bom bertambah jadi 7 buah dan pemain dapat 

meningkatkan kemampuan tirta. 

- Level 8 

Tahap ke 8  di permainan peneyrgap musuh bertambah menajdi 65  orang dan 

jumlah tawanan tetap 4 orang, tidak ada level bos , Pemain bisa meningkatkan 1 

poin kemampuan 

Untuk menjinakan ranjau jumlah bom bertambah jadi 8 buah dan pemain dapat 

meningkatkan kemampuan tirta. 

 

- Level 9 

Tahap ke 9  di permainan peneyrgap musuh bertambah menajdi 70 orang dan 

jumlah tawanan menjadi 5 orang, tidak ada level bos , pemain bisa meningkatkan 1 

poin kemampuan 

Di tahap ini Yosua menemukan sarang utama / markas utama dari kapten Codet 

Untuk menjinakan ranjau jumlah bom bertambah jadi 8 buah dan pemain dapat 

meningkatkan kemampuan tirta. 

 

- Final stage / level 10 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari permainan ini atau final stage ,pada tahap ini 

untuk permainan penyergapan terdapat 80 musuh , jumlah tawanan tetap 5 orang 

dan di tahap bos yosua berdialog terhadap kapten codet meyakinkan sekali lagi agar 

kapten codet menyerah dan membantu Indonesia , tetapi kapten codet menolak dan 

melawan Kopaska , tetapi Yosua tetap Menang dan Yosua tidak mengakhiri nyawa 

dari kapten codet tetapi di tangkap dan di penjarakan , agar kapten codet memiliki 

kesempatan kedua. 

Tidak ada tahapan permainan ranjau pada tahap ini. 

 

IV.2.7 Pemilihan pulau yang di kuasai oleh GAP 
Nama nama yang ada di dalam permainan ini semuanya fiksi, termasuk nama pulau yang di 

munculkan di dalam permainan , hal ini bertujuan agar tidak ada prasangka prasangka / 

persepsi negatif yang muncul dari permainan ini. 

IV.2.8 Pemilihan warna teroris setiap kemampuan 
Pemilihan warna setiap kemampuan di susun seperti ini 

- Putih level 1 

- Oranye level 2  

- Hijau level 3 

- Merah level 4 

Konsep ini berdasarkan tingkat warna di dalam beladiri dimana putih merupakan warna 

dasar dan merah merupakan warna yang sudah expert 

 
IV.3 Visualisasi Desain 
 IV.3.1 Promotional Tools  
  IV.3.1.1 Poster  

  Poster berukuran a3 di tempel di sekolah sekolah smp di Semarang , serta 6 toko 

buku yang ada di semarang, poster ini muncul pada tahapan Attention. 



 

 
Gambar 4.22 Gambar Poster 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

IV,3,1,2 Spanduk 
Spanduk berukuran 3 meter x 1,5 meter di pasang di beberapa warnet di Semarang , 

spanduk ini merupakan tahapan Attention 

 
Gambar 4.23 Gambar Spanduk 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

IV.3.1.3 Google Ad 
Google Ad  ada 3 jenis dan berukuran 300 x 250 pixel dan 720 x 90 pixel , google ad  

termasuk dalam tahapan Search , google ad ini bersifat animasi  

 
Gambar 4.24 Gambar google ad jenis 1 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 



 

 
Gambar 4.25 Gambar Google ad jenis 2  

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 

 

 
Gambar 4.26 google ad jenis 3 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 
Gambar 4.27 Aplikasi google Ad 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 
Gambar 4.28 Aplikasi google ad 2 



 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

IV.3.1.4 Video Trailer di Youtube 
Video ini masuk pada tahap promosi Search 

Tabel 4.2 Tabel video trailer di  Youtube (sumber : dokumen pribadi) 

 

  

Tampilan logo awal 

 

 

 

Caption  ajakan bermain 

 

 

Tampilan game penyergap 

 

 

Tampilan caption 

 

 

 

Tampilan kapten  

 

 

Tampilan caption  

 

 

Tampilan permainan ranjau 

 

 

Caption download 

 

Gambar 4.31 Screenshoot Trailer video 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 



 

IV.3.1.5 Web  

Web ini muncul di dalam tahapan search  

 
Gambar 4.29 Gambar web  

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 
Gambar 4.30 Gambar web 2 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 
Gambar 4.31 Gambar web 3 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

IV.3.2 Merchandise 
Merchandise termasuk di dalam tahap action dan termasuk gantungan kunci , emblem , stiker, 

smartphone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.2 Gantungan Kunci 

 
  Gambar 4.32 Gambar gantungan kunci 

 ( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.3 Stiker 

 
Gambar 4.33 Gambar Stiker 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.3.4 Emblem 

 
Gambar 4.34 Gambar emblem pin 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.5 smartphone case 

 
Gambar 4.35 Contoh smartphone case 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 



 

 
Gambar 4.36  COntoh Smartphone case 2 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

IV.3.3 Gsm 
 IV.3.3.1 Clear Space Area 

 Gambar batas ruang kosong kertas di samping ditujukan agar logo dapat terlihat 

lebih menonjol , dan untuk menunjukan batas ruang kosong yang harus di patuhi 

saat menempatkan logo tersebut 

 1. Di atas logo letakan satu ukuran A 

 2. Di bawah garis logo letakan satu ukuran A 

 3. Di sebelah kanan adalah satu huruf A 

 4. Di sebelah kiri adalah satu huruf A 

 
Gambar 4.37  clear space area  

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

  

 

IV.3.3.2 Ukuran logo 
 Berikut adalah ketetapan ukuran minimum dari logo Pitstop. Dan ukuran logo 

tidak boleh di kecilkan lagi karena jika lebih kecil dari yang di tetapkan , maka logo 

akan tidak terbaca dan susah untuk di tangkap makna nya 



 

 
Gambar 4.38Ukuran Logo 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV.3.3.3 Logo reverse 

  
Gambar 4.39 Logo reverse 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 Logo Reverse ini di gunakan pada saat di gunakan di atas background yang 

memiliki warna sama / hampir sama dari logo.Pada saat menjumpai background biru 

maka perisai dapat di tambah warna biru sebagi outline sehingga logo tetap terbaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 IV.3.3.4 Logo Grid System 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 grid system 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV.3.3.5 Regulasi Logo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 regulasi logo 

( sumber : dokumen pribadi 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 
Semakin banyak media film luar yang masuk di Indonesia , semakin berkurang nasionalitas dari 

generasi muda Indonesia. Tidak hanya media film , media game pun juga menjajah generasi muda 

Indonesia , salah satunya adalah permainan tentang militer luar / militer amerika , yang mana hal ini 

sangat mempengaruhi citra militer di dalam negeri yang masih sangat minim pencitraan. Sebenarnya 

Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang tidak kalah dengan militer luar negeri , terlebih lagi 

angkatan lautnya yang sekarang sedang gencar di gembor gemborkan karena program Presiden Joko 

Widodo tentang Indonesia adalah negara maritime, untuk mendukung itu semua maka pentingnya 

pencitraan lebih dan munculnya idola baru di generasi muda sekarang. 

Fenomena ini didukung dengan banyaknya generasi muda sekarang yang lebih menggemari militer 

luar negeri dari pada dalam negeri hal ini bisa kita lihat dengan berkembang pesat komunitas airsoftgun  

yang berimpresi terhadap militer luar negeri / amerika yaitu navy seals  padahal jika kita tengok lagi 

Indonesia juga memiliki KOPASKA ( Komando Pasukan Katak ) yang tak kalah pamor dari navy seals ,  

mungkin secara alat memang kurang komplit , tetapi SDM dari KOPASKA sudah teruji dan di akui 

dunia militer. 

Melihat permasalah seperti itu , perancang merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahan 

ini melalui perancangan game / media visual interaktif bertemakan Kopaska untuk pengingkatan citra 

militer Indonesia di kalangan muda.Sehingga di harapkan dengan adanya perancangan ini generasi 

muda sekarang akan lebih peka , leibh menghormati produk dalam negri , dan memiliki Idola baru di 

kehidupan sehari hari serta merasa aman karena adanya kekuatan di dalam negeri yang hebat. 

 

V.2 Saran 
Perancangan ini di harapkan bisa menjadi awal atau pionir dalam dunia game  yang mengusung 

kekuatan militer Indonesia , sehingga citra militer Indonesia akan bertambah baik dan baik lagi. Di 

harapkan pemain yang memainkan permainan ini akan lebih sadar , dan peduli terhadap lingkungan 

sekitarnya. 

Jika perancangan game  ini di wujudkan maka harus lebih di teliti lebih lanjut , karena perancangan 

ini hanya melihat hasil , manfaat , kepada target dalam beberapa periode saja 
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