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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

	  

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

3. 1. 1. Profil Universitas Multimedia Nusantara 

ICT (Information Technology and Communication) dan multimedia 

merupakan sebuah era yang berperan sebagai pendorong perkembangan 

industri kreativitas dan perekonomian global yang berperan penting pada 

berbagai macam aspek kehidupan modern. Kehidupan pada dewasa ini 

sudah tidak bisa dilepaskan dari kata ICT, tablet, smartphone, notebook, dan 

gadget-gadget lainnya sudah menjadi gaya hidup manusia modern. 

Universitas Multimedia Nusantara merupakan suatu lembaga perguruan 

tinggi yang dilengkapi dengan ICT sebagai basis atau dasar dalam setiap 

proses pembelajaran pada setiap mata kuliah yang diselenggarakan pada 

tiap-tiap jurusan. 

Kompas Gramedia sebagai pendiri, turut mendukung mahasiswa 

ataupun mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara sepenuhnya melalui 

kesempatan kerja libur dan kerja magang. Tidak cukup itu saja, Kompas 

Gramedia juga memberikan beasiswa dengan banyak kriteria, dari prestasi 

akademik, olahraga, kesenian, olimpiade, serta beasiswa yang dikhususkan 

bagi anak guru, kepala sekolah, staff atau karyawan instansi pendidikan. 
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Visi Universitas Multimedia Nusantara, yakni, 

“Universitas Multimedia Nusantara” menjadi perguruan tinggi 

unggulan di tingkat nasional dan internasional yang berfokus pada 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT, Information 

and Communication Technology); menghasilkan lulusan 

berkompetensi tinggi di bidangnya disertai jiwa technopreneur 

dan berbudi pekerti luhur”. 

Misi Universitas Multimedia Nusantara, yakni, 

“Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 

kesehjateraan bangsa melalui upaya penyelenggaraan pendidikan 

tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi 

(pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat), untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia”. 

 

3. 1. 2. Sejarah Universitas Multimedia Nusantara 

 Universitas Multimedia Nusantara merupakan sebuah Universitas 

yang didirikan atas dasar gagasan penemu Kompas-Gramedia Group, yitu Dr. 

(HC) Jakob Oetama. Universitas Multimedia Nusantara didirikan pada 
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tanggal 25 November 2005 di Gading Serpong, melalui Surat Keputusan 

Mentri Pendidikan Nasional No. 169 / D / O / 2005 yang operasionalnya 

dikelola penuh oleh Yayasan Multimedia Nusantara. 

 

Gambar 3.1 

Gedung Universitas Multimedia Nusantara 

(Sumber: http://www.umn.ac.id/gallery.php) 

 

Universitas Multimedia Nusantara dari sejak didirikan hingga tahun 

2008, berkantor dan beroprasi di Gedung Wisma BNI 46, hingga pada 

tanggal Agustus 2008, Universitas Multimedia Nusantara pindah ke Gedung 

Plaza Summarecon. Hingga pada tanggal 5 September 2008 dilakukan 

pemancangan tiang pancang di lokasi kampus Universitas Multimedia 

Nusantara, yang ditempati mulai tahun ajaran 2009/2010. Universitas 

Multimedia Nusantara menempati kampus tersebut diatas sebuah lahan seluas 
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8 hektare yang terletak di Gading Serpong. Bangunan kampus tersebut terdiri 

dari 2 gedung, yakni Gedung Rektorat dan Gedung B (Gambar 3.1). 

 

 

Gambar 3.2 

New Media Tower Universitas Multimedia Nusantara 

(Sumber: http://tinyurl.com/c62zyd9) 

 

Pada tanggal 25 Maret 2011, Dr. Ninok Leksono menggantikan Prof. 

Yohanes Surya, Ph.D. selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Dr. 

Ninok Leksono merupakan wartawan senior harian Kompas dan anggota 

Dewan Riset Nasional. 

Pada tanggal 29 April 2011, Universitas Multimedia Nusantara 

memulai pembangunan kampus tahap 2, yang berupa 5 menara bergaya 

ecofriendly. Hingga September 2012, satu dari 5 gedung tersebut sudah dapat 
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Gambar 3.7 

Halaman Facebook Universitas Multimedia Nusantara 

(Sumber: https://twitter.com/umn_serpong) 

 

 

3.2. Tahapan kerja 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 

kuantitatif dengan pendekatan subjektif. Metode kuantitatif subjektif 

merupakan metode dimana penulis mengolah suber data yang diperoleh, 

kemudian diinterpretasikan menurut pendapat penulis secara subjektif. Data 

tersebut berupa hasil wawancara, survey, serta pemahaman akan teori-teori 

yang dapat menunjang pengerjaan tugas akhir ini. Adapun proses penelitian 

yang dilakukan penulis sebagai berikut, 

1. Wawancara dengan pihak marketing Universitas Multimedia Nusantara 

tentang kebutuhan promosi, serta elemen-elemen apa saja yang harus ada 

dalam promosi. 
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2. Wawancara tentang dengan pihak marketing Universitas Multimedia 

Nusantara tenang bagaimana respon yang sudah ada, dan respon seperti 

apa yang diharapkan. 

3. Mengumpulkan data dan informasi  tentang promosi UMN yang terdahulu. 

4. Pengumpulan dokumen dalam bentuk tulisan yang didapat penulis online 

(melalui jaringan internet, dalam bentuk e-book, artikel, blog posting, 

online journal, dan sebagainya), maupun offline (dalam bentuk buku, 

brosur, company profile Universitas Multimedia Nusantara, hasil survey 

yang dilakukan Universitas Multimedia Nusantara, database informasi 

mahasiswa / mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara, majalah, serta 

hasil penelitian dan tugas akhir terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain). 

5. Pengumpulan dokumen dalam bentuk foto, peta, databse, gambar, dan 

video, yang mana dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari hasil 

peninjuan langsung, permintaan langsung kepada pihak Universitas 

Multimedia Nusantara, serta pencarian melalui jaringan internet. 

6. Survey dengan target siswa-siswi SMA di wilayah Gading Serpong 

tentang kesan dan reaksi terhadap promosi Universitas Multimedia 

Nusantara yang sudah ada selama ini. 

7. Interview perorangan dengan target siswa-siswi SMA di wilayah Gading 

Serpong mengenai promosi Universitas Multimedia Nusantara yang sudah 

ada selama ini, kekurangan promosi yang sudah ada, dan informasi yang 

diharapkan ada dalam promosi, serta kebutuhan yang lainnya. 
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3.3. Proses Pengumpulan Data 

3. 3 .1. Hasil Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Marketing Universitas 

Multimedia Nusantara, yaitu Bapak Iwan Setiawan Dani, pada tanggal 4 

Oktober 2012, yang mana wawancara tersebut meliputi fakta-fakta dan 

permasalahan marketing dan promosi Universitas Multimedia Nusantara. 

Melalui hasil wawancara tersebut, penulis menemukan bahwa, 

1. Promosi yang dilakukan oleh Universitas Multimedia Nusantara 

memiliki dua target, yakni primary target dan secondary target. Primary 

target dari promosi Universitas Multimedia Nusantara adalah calon 

mahasiswa baru, sedangkan secondary target promosi Universitas 

Multimedia Nusantara adalah orang tua calon mahasiswa baru, guru, dan 

kepala sekolah. 

2. Mahasiswa / mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara 60% 

bertempat tinggal atau berasal dari JABODETABEK (Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, Bekasi). 

3. Tim marketing Universitas Multimedia Nusantara aktif dalam melakukan 

kunjungan langsung ke sekolah-sekolah dalam rangka mempromosikan 

Universitas Multimedia Nusantara. Umumnya sekolah yang dikunjungi 

adalah sekolah diluar wilayah JABODETABEK. Pada umumnya 

Universitas Multimedia Nusantara selalu hadir dalam event seperti 

pameran pendidikan atau education fair. 
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4. Universitas Multimedia Nusantara memasang iklan pada billboard yang 

terletak pada jalan tol kebon jeruk-tangerang, dan pada gerbang tol 

karang tengah. 

5. Universitas Multimedia Nusantara juga memasang iklan melalui radio, 

yakni GEN FM. 

6. Universitas Multimedia Nusantara juga melakukan iklan BTL (Below the 

Line), seperti pembagian brosur, flyer, juga magazine dan newspaper 

advertising. 

7. Promosi online yang dilakukan Universitas Multimedia Nusantara berupa 

pemasangan facebook ads, serta pembuatan akun facebook dan twitter 

yang selalu up-to-date. 

8. Universitas Multimedia Nusantara juga melakukan promosi dalam 

bentuk event, yakni pengadaan ekstrakulikurer di sekolah-sekolah sekitar 

Tangerang hingga Jakarta Barat; juga UMN Night yang diadakan di 

Summarecon Mall Serpong. 

9. Penekanan promosi Universitas Multimedia Nusantara adalah pada 

karakteristik ICT (Information and Communication Technology), 

program studi, dan fasilitas. 
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3. 3 .2. Hasil Survey Mahasiswa Baru Universitas Multimedia Nusantara 

2012/2013 

Setiap Tahunnya, Universitas Multimedia Nusantara melakukan 

survey pada mahasiswa dan mahasiswi baru. Survey tersebut berupa 

penyebaran kuesioner dalam bentuk angket yang berisikan pertanyaan-

pertanyaan yang merujuk pada efektifitas dan dampak strategi marketing 

Universitas Multimedia Nusantara. Survey ini dilaksanakan oleh Universitas 

Multimedia Nusantara pada tanggal 28 September 2012 dengan jumlah 

sampel 1,125 orang. Adapun hasil dari survey tersebut setelah diolah oleh 

penulis, yakni sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Chart “Daya Tarik Universitas Multimedia Nusantara” 

 

Sebanyak 47% dari responden memilih “Program Studi yang ditawarkan 

sesuai dengan keinginan”; sebanyak 11% dari responden memilih 
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“Universitas Multimedia Nusantara didirikan oleh Kompas Gramedia”, 

sebanyak 10% dari responden memilih “Universitas Multimedia 

Nusantara memiliki program Beasiswa”; sebanyak 9% dari responden 

memilih “Universitas Multimedia Nusantara menyediakan program 

magang di Kompas Gramedia”; sebanyak 8% dari responden memilih 

“Lokasi Universitas Multimedia Nusantara dekat dengan rumah”; 

sebanyak 5% dari responden memilih “Fasilitas yang dimilii Universitas 

Multimedia Nusantara”; sebanyak 4% dari responden memilih “Pengaruh 

Orang Tua”; sedangkan pilihan “Pengaruh Saudara” dan “Visi Misi 

Universitas Multimedia Nusantara” masing-masing dipilih oleh 2% dari 

responden; sedangkan “Pengaruh Teman” dan “Lain-lain” masing-

masing dipilih oleh 1% dari responden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

Chart “Frekuensi Bermain Game Online” 
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Sebanyak 41% dari responden memilih “Jarang”; sebanyak 14% dari 

responden memilih “Lebih dari 2 kali Seminggu”; sebanyak 12% dari 

responden memilih “Setiap Hari”; sebanyak 6% dari responden memilih 

“Seminggu Sekali”; sebanyak 27% dari responden memilih “Tidak 

Pernah”. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 73% dari 

responden pernah memainkan online game. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 

Chart “Informasi Universitas Multimedia Nusantara Diperoleh Dari” 

 

Sebanyak 37% dari responden memilih “Pameran Pendidikan di Sekolah”; 

sebanyak 17% dari responden memilih “Teman”; sebanyak 12% dari 

responden memilih “Brosur Dari Sekolah”; sebanyak 12% dari responden 

memilih “Saudara”; sebanyak 9% dari responden memilih “Orang Tua”; 

sebanyak 6% dari responden memilih “Website Universitas Multimedia 
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Nusantara”; sebanyak 3% memilih “Guru atau Kepala Sekolah”; sebanyak 

3% memilih “Iklan di Kompas”; sebanyak 1% memilih “Mengunjungi 

langsung Universitas Multimedia Nusantara”. Sedangkan sebagian kecil 

dari responden (kurang dari 1%) memilih “Iklan Majalah” dan “Internet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 

Chart “Situs yang Sering Dikunjungi” 

 

Sebanyak 51% dari responden memilih “Facebook”; sebanyak 13% dari 

responden memilih “Twitter”; sebanyak 11% dari responden memilih 

“Kaskus”; sebanyak 10% dari responden memilih “Detik”; sedangkan 

“Kompas”, “9gag”, dan “Youtube” masing-masing dipilih oleh 3% dari 

responden; “Google” dan “Games Portal” masing-masing dipilih oleh 2% 
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dari responden; sisanya sekitar 2% memilih “Tumblr”, “Yahoo”, “Manga 

Scan”, “Otomotif”, “Goal”, dan “Deviantart”. 

 

 

3.3.3. Hasil Survey yang Dilakukan Penulis 

Selain menggunakan survey yang diadakan oleh Universitas 

Multimedia Nusantara, penulis juga mengadakan survey yang ditargetkan 

pada calon mahasiswa baru, yakni siswa-siswi SMA (Sekolah Menengah 

Atas) kelas XI dan XII. Sampel survey tersebut adalah 120 siswa-siswi SMA 

yang berlokasi di Tangerang Selatan dan Solo, dengan persentase 75% dan 

25%. Survey ini bertujuan sebagai secondary data atau data penunjang 

sebagai refrensi dalam mengevaluasi dan menginterpretasikan primary data 

(Survey yang dilakukan oleh Universitas Multimedia Nusantara). Adapun 

hasil survey tersebut adalah sebagai berikut, 
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Gambar 3.12 

Chart “Mengetahu Universitas Multimedia Nusantara” 

 

Sebanyak 85% dari responden memilih “Mengetahui Universitas 

Multimedia Nusantara”; sedangkan 15% memilih “Tidak Mengetahu 

Universitas Multimedia Nusantara”. 
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Gambar 3.13 

Chart “Informasi Universitas Multimedia Nusantara Didapatkan Dari” 

 

Sebanyak 35% dari responden memilih “Sekolah”; sebanyak 27% dari 

responden memilih “Teman”; sebanyak 17% dari responden memilih 

“Event”; sebanyak 11% dari responden memilih “Orang Tua”; sebanyak 

6% dari responden memilih “Media Massa”; sebanyak 4% dari responden 

memilih “Internet”. 
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Gambar 3.14 

Chart “Alamat Website Universitas Multimedia Nusantara” 

 

Sebanyak 96% dari responden memilih “Tidak Tahu”, dan 4% sisanya memilih 

“Tahu”. Pada pilihan “Tahu”, responden diharuskan menyebutkan alamat 

website Universitas Multimedia Nusantara. 
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Gambar 3.14 

Chart “Social Media Universitas Multimedia Nusantara” 

 

Sebanyak 97% dari responden memilih “Tidak Tahu”, dan sisanya sebanyak 

3% memilih “Tahu”. Tidak ada responden yang melakukan interaksi dengan 

akun social media Universitas Multimedia Nusantara walaupun mengetahui 

keberadaan akun tersebut. 
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Gambar 3.14 

Chart “Hal yang dilakukan saat menggunakan komputer” 

 

Sebanyak 30% dari responden memilih “Mengakses Social Media”; sebanyak 

24% dari responden memilih “Mendengarkan Musik”; sebanyak 23% dari 

responden memilih “Menonton Film”; sebanyak 18% dari responden memilih 

“Memainkan Game”; sebanyak 3% dari responden memilih “Download”; 

sebanyak 2% dari responden memilih “Lain-lain”, yang mana responden 

tersebut mendeskripsikan pilihan mereka dengan “Mencari Universitas” dan 

“Mencari Info”. 
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Gambar 3.15 

Chart “Ketertarikan Terhadap Media Promosi” 

	  

Sebanyak 43% dari responden berpendapat bahwa “Game” adalah media promosi 

yang menarik bagi mereka. Sebanyak 41% dari responden berpendapat bahwa 

“Motion Graphics” merupakan media promosi yang mereka anggap menarik. 

Sedangkan 16% sisanya memilih “Media Interaktif”sebagai media promosi yang 

dianggap menarik. 
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3.4. Mindmapping 

 Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau diagram yang digunakan 

untuk menjabarkan informasi secara visual. Kerangka berpikir ini dirancang oleh 

penulis berdasarkan pertimbangan hasil tinjauan pustaka, survey, dan wawancara. 

Kerangka berpikir ini digunakan untuk menjabarkan apa saja permasalahan 

promosi online Unviersitas Multimedia Nusantara serta kaitannya satu sama lain 

secara terstruktur, sehingga menghasilkan sebuah solusi yang jelas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

Gambar 3.16 

Kerangka Berpikir 
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3.5. Proses Perancangan Strategi 

3.5.1. Strategi Komunikasi 

Online promotion yang belum maksimal adalah permasalahan yang 

dihadapi oleh Universitas Multimedia Nusantara. Menurut pertimbangan 

penulis atas fakta-fakta dan teori yang ditemukan, penulis memilih advergame 

sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Advergame ini sendiri merupakan 

sebuah game yang mana merupakan sebuah simulasi dari kehidupan kampus. 

“Nextima” adalah nama advergame ini, diambil dari kata “Scientiam” dan 

“Polis”. “Scientiam” merupakan bahasa Latin dari “Pengetahuan”, sedangkan 

“Polis” merupakan bahasa Yunani dari “Kota”. Kampus dalam game ini 

bernama “Ultima University”, yang mana memiliki 5 gedung, yakni “Media”, 

“Scientia”, “Scientia”, “Effodia”, dan “Apparentia”. Selain itu terdapat juga 

figur “Logia” yang berperan sebagai maskot dan asisten bagi player pada 

Tutorial Mode. “Logia” adalah kata yang diambil dari bahasa Yunani, berarti 

“Sebuah Pembelajaran dari-“. Serta figur “Arca” yang merupakan karakter 

yang bersembunyi dalam kamar player, dan player yang dapat menemukan 

Arca akan mendapatkan gift tertentu. “Arca” adalah kata yang diambil dari 

bahasa Yunani, yang berarti “Misterius”. 

Nextima pada dasarnya merupakan merupakan media promosi yang 

berupa advergame, maka dari itu Nextima harus tetap dapat mempromosikan 

Universitas Multimedia Nusantara. Walaupun tidak dengan cara yang jelas, 

namun Nextima tetap memasukkan karakteristik Universitas Multimedia 

Nusantara kedalam gameplay-nya. Misalnya dengan bangunan yang 
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menyerupai gedung kampus Universitas Multimedia Nusantara. Penggunaan 

nama-nama yang familiar dengan Universitas Multimedia Nusantara. 

 

3.5.2. Strategi Media 

 

Strategi media yang digunakan dalam mempromosikan  advergame 

“Nextima” dibagi menjadi tiga berdasarkan metode yang digunakan, yakni 

Online, BTL, dan Event. Strategi online akan banyak melibatkan social media 

dalam penerapannya, antara lain pembuatan akun facebook dan twitter, dimana 

apabila player me-like atau follow kedua akun tersebut, player akan mendapat 

complimentary gift. Selain itu, pemasangan iklan di facebook, kaskus, detik, 

dan indogamers juga menjadi poin penting dalam strategi komunikasi 

advergame “Nextima”. Strategi Below the Line adalah dengan membuat poster, 

brosur, serta merchandise items seperti notebook, bookmark, pin, keychain, 

mug, calendar, mini figure dan goodie bag. Sedangkan strategi Event adalah 

dimana advergame “Nextima” akan turut dipromosikan pada event tertentu 

yang menyangkut promosi Universitas Multimedia Nusantara, misalnya pada 

saat pameran pendidikan yang dihadiri Universitas Multimedia Nusantara 

dalam sekolah tertentu. Diantara merchandise tersebut, terdapat kode yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan special item dalam game. 
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3.5.3. Strategi Desain 

 

Strategi Desain advergame “Nextima” dapat dinilai dari dua sudut 

pandang, yaitu Game Design dan Visual Design. Jika dinilai dari segi Game 

Design, maka Nextima masuk dalam kategori Brand Integrated Advergame. 

Jika dikategorikan berdasarkan genre, Nextima merupakan Hybrid Game, 

karena mengadopsi lebih dari satu genre, yakni God Games, Simulation 

Games, dan  Multiplayer Social Network Game. Multiplayer Social Network 

Game  pada dasarnya merupakan Single Player Game dimana player tetap 

dapat berinteraksi dengan player lainnya, namun interaksi tersebut hanyalah 

merupakan fitur dalam game yang tidak terlalu mempengaruhi gameplay 

masing-masing player. Jika dinilai dari segi Visual Design, Nextima 

menggunakan style chibi dengan hi-tech environment. 

Secara garis besar, Nextima tidak menampilkan ataupun 

mempromosikan Universitas Multimedia Nusantara secara jelas dan langsung. 

Namun enviroment dan elemen-elemen grafis yang terdapat dalam Nextima ini 

dirancang sedemikian rupa menyerupai elemen-elemen yang ada pada 

Universitas Multimedia Nusantara. Nama kampus yang digunakan dalam 

Nextima pun adalah “Ultima University”. Ultima merupakan sebuah nama 

yang umum digunakan pada berbagai aktivitas dan komunitas yang berkatian 

dengan Universitas Multimedia Nusantara. Ultima sendiri merupakan 

singkatan yang diambil dari Universitas Multimedia Nusantara, huruf “U” 
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diambil dari kata “Universitas”, sedangkan huruf M-U-L diambil dari kata 

“Multimedia”, sedangkan huruf A diambil dari kata “Nusantara”. 

Pengerjaan Scienolpolis ini secara garis besar banyak menggunakan 

teknik vector. Jika dinilai dari segi Visual Design, Nextima menggunakan chibi 

style, seperti yang banyak ditemukan pada animasi Jepang, dan facebook game. 

Elemen grafis dan environment dalam game ini sebagian besar menggunakan 

warna-warna dingin dan warna putih sebagai simbolisasi dari hi-tech. Icon dan 

Button yang terdapat dalam Nextima ini sengaja dirancang dengan bentuk 

sesimpel mungkin agar mudah dimengerti oleh player. Namun, dengan bentuk 

yang simpel, icon tersebut harus tetap bisa terlihat menarik di mata player, 

sehingga ditambahkan outline dan shading yang sedemikian rupa. 

	  

3.6. Proses Perancangan Game System 

3.6.1.   Gameplay  

Nextima merupakan game yang pada dasarnya mensimulasikan 

kehidupan mahasiswa-mahasiswi di dalam sebuah universitas. Universitas di 

dalam game ini bernama Ultima University. Ultima University memiliki 

konsep Universitas dari masa depan, dimana para anggotanya dapat menuntut 

ilmu sambil bersosialisasi. Ultima University merupakan sebuah Universitas 

yang memiliki teknologi mutakhir, sehingga para mahasiswa mendapatkan 

kemudahan dalam melakukan aktivitas-aktivitas didalamnya, baik secara 

akademik maupun non-akademik. 
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Player memiliki berbagai macam mata kuliah masing-masing sesuai 

dengan fakultas yang diambil. Mata kuliah tersebut memiliki peran yang 

serupa dengan “mission” yang biasa ditemukan pada RTS game, misalnya 

Mafia Wars. Jadi, dalam Nextima, player menghadiri mata kuliah dan 

mendapat reward yang berupa experience dan septim. Player membutuhkan 

sejumlah energy untuk menghadiri mata kuliah. Jumlah energy yang 

diperlukan berbeda-beda tiap mata kuliah, begitu juga reward yang didapat 

player. 

Game ini memiliki 2 tahap, yakni Tutorial atau Introduction Mode dan 

Normal Gameplay Mode. Pada Tutorial Mode,  player akan dipandu oleh 

Logia. Logia adalah NPC (Non-Playable Character) yang akan memandu 

player dam menjelaskan In-Game System dalam Tutorial Mode. Player diajak 

untuk mengkostumisasi karakternya, mempelajari sistem poin dalam game, 

aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dalam game, bagaimana cara memainkan 

game ini dengan benar, achievement apa saja yang bisa diraih dan bagaimana 

cara meraihnya, cara mempublikasikan karakter mereka, cara mengirim 

invitation link, juga menjelajahi berbagai belahan dunia dalam game ini. 

Sedangkan pada Normal Gameplay Mode, player dipersilahkan untuk 

memainkan dan mengkustomisasi karakternya secara bebas dengan strategi dan 

selera masing-masing player. 

Fitur yang ada pada game ini yang pertama kali diperkenalkan pada 

player adalah pemilihan Course atau Jurusan. Ultima University memiliki 4 

Jurusan, yakni Information Technology, Design, Communication, dan 
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Economy. Setiap jurusan memiliki ability atau spesialisasi sendiri, ability 

tersebut berupa nilai tambah pada 3 sistem poin yang ada dalam Nextima. 

Sistem poin tersebut adalah Experience, Energy, dan Gold. Setelah memilih 

Course, player akan diperkenalkan pada sitem kostumisasi penamilan. 

Pertama-tama player akan memilih gender atau jenis kelamin. Setelah itu, 

player dapat mengatur penampilan karakternya, mulai dari mata, warna kulit, 

rambut, dan mulut. Setelah itu, player dapat memilih pakaian dan aksesoris 

yang dikenakan, yakni Top, Shirt, Bottoms, Shoes, dan Accessory. 

Setelah selesai mengkustomisasi karakter, maka player diperkenalkan 

pada gedung-gedung yang ada dalam Nextima, yakni Media, Scientia, Scientia, 

Effodia, dan Apparentia. Masing-masing gedung memiliki fungsi yang 

berbeda. Media adalah gedung dimana player dapat berinteraksi denga player 

lain di dalam Cafetaria. Scientia adalah gedung dimana player dapat mengikuti 

Event spesial yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Scientia adalah 

gedung dimana player dapat melakukan aktifitas akademis, seperti menghadiri 

mata kuliah yang telah ditentukan sebelumnya. Effodia adalah sebuah asrama 

atau dormitory dimana player dapat bersantai, mengisi energi setelah 

melakukan aktifitas, player juga dapat mengkustomisasi kamar masing-masing. 

Saat player berada dalam Effodia, regenerasi Energy Point akan bertambah 

cepat dengan presentase tertentu. Apparentia pada dasarnya merupakan 

Shopping Mall, gedung dimana player dapat mengkustomisasi wardrobe dan 

penampilannya. 
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Nextima memiliki Chatting System yang dapat diklasifikasikan menjadi 

3 jenis, berdasarkan jumlah interaksinya, yakni Whisper Mode, Normal Chat 

Mode, dan Group Chat Mode. 

 

3.6.2.   Point System 

Nextima memiliki 3 sistem poin, yakni 

1. Energy Point 

Energy point adalah point yang dapat digunakan untuk melakukan 

berbagai aktifitas akademis. Energy point akan berkurang setiap 

player melakukan suatu aktifitas. Masing-masing aktifitas akan 

membutuhkan jumlah poin yang berbeda. Energy Point akan 

beregenerasi setiap waktu tertentu. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Energy Point antara lain adalah, waktu, dan tempat 

player berada, level, dan Course. 

2. Experience Point 

Experience Point merupakan point yang dapat digunakan untuk 

menaikkan level player. Setiap level membutuhkan Experience 

Point yang berbeda. Misalnya, pada level 1, player membutuhkan 

100 Experience Point untuk naik ke level 2, sedangkan pada level 

2,  player membutuhkan 200 Experience Point untuk naik ke level 

3. Experience Point didapatkan setiap player melakukan aktifitas 

terntentu. 
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3. Ultim Point 

Ultim merupakan mata uang yang digunakan dalam game Nextima. 

Player dapat mendapatkan Gold setelah melakukan aktifitas 

tertentu, seperti menyelesaikan mata kuliah, dan mengikuti Event 

tertentu, hadiah, dan sebagainya. Player dapat menggunakan Gold 

sebagai uang untuk membeli berbagai macam item yang terdapat di 

dalam game, misalnya, Accessory, Shoes, ataupun Item yang dapat 

digunakan untuk menambah energy point. 

 

3.6.3.    Faculty System 

Faculty System pada Nextima pada dasarnya mirip dengan Sistem Ras 

yang biasa ditemukan dalam game-game ber-genre RPG (Role Playing 

Games). Seperti pada game RPG, masing-masing Ras memiliki kemampuan 

atau Ability masing-masing. Selain memiliki Ability yang berbeda, Course 

System juga mempengaruhi mata kuliah player. Nextima memiliki 3 Course 

yang memiliki Ability masing-masing, yakni, 

1. Art & Design 

Setiap player yang memilih Course Art & Design akan mendapatkan 

bonus Energy Point +5% dan Experience Point +5%. 

2. Technology 

Setiap player yang memilih Course Technology akan mendapatkan 

bonus Experience Point +5% dan Gold + 5%. 

3. Economy 
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Setiap player yang memilih Course Economy akan mendapatkan bonus 

Energy Point +2%, Experience Point 2%, dan Gold 5%. 

4. Communication 

Setiap player yang memilih Course Communication akan mendapatkan 

bonus Experience Point +2%, Gold +2%, dan Energy +5%. 

 

3.6.4.   Extra Feature 

Nextima memiliki fitur-fitur tambahan yang berfungsi untuk menjaga 

interaksi player dengan game. Player diajak untuk terus berinteraksi dengan 

game supaya tidak merasa bosan dan akhirnya menginggalkan game. Fitur-fitur 

tambahan ini merupakan fitur yang dapat dilakukan saat player tidak sedang 

melakukan main game purpose, seperti berinteraksi dengan player lain, 

ataupun melakukan aktifitas seperti mengikuti Event dan menghadiri mata 

kuliah. Fitur tambahan ini akan banyak dimainkan player pada waktu-waktu 

seperti, player sedang kehabisan energi dan mengisi ulang energi di Effodia. 

Jadi, sejauh ini fitur-fitur tambahan hanya dapat dimainkan player yang sedang 

berada di dalam Effodia.  

Fitur tambahan ini bernama “Find Arca!”. “Find Arca!” merupakan 

game dimana player dapat menemukan NPC Arca yang bersembunyi dalam 

kamar player. Arca berupa figur yang menyerupai Logia, namun berwarna 

hitam. Saat bersembunyi, arca berupa bola berwarna hitam, yang berada disela-

sela furniture kamar player. Lokasi spawn Arca murni acak dengan kurun 

waktu beberapa jam jam. Jika dapat menemukan Arca, player akan mendapat 

Perancangan Advergame Nextima..., Aland Sinduartha Tjandra, FSD UMN, 2013



126	  
	  

reward berupa item atau Gold dengan jumlah tertentu. Arca hanya bisa 

ditemukan di kamar player utama, dan tidak dapat ditemukan di kamar player 

lain. 

 

3.6.5.    Buildings & Stages 

Nextima memiliki 5 gedung yang dapat diakses oleh player, yakni 

Media, Scientia, Scientia, Effodia, dan Apparentia. Gedung-gedung tersebut 

memiliki masing-masing fungsi dan dampak pada player. Berikut penjelasan 

dan kegunaan masing-masing gedung, 

 

1. Media 

  Media merupakan gedung yang dibuat untuk sebagai tempat player 

dapat saling berinteraksi dengan player lain. Dalam gedung ini terdapat 

Cafetaria, tempat dimana player dapat membeli item yang memiliki 

efek yang berkaitan dengan Experience Point dan Energy Point. 

Sedangkan Student Lounge adalah tempat dimana player bisa 

berkumpul dan berinteraksi dengan bebas bersama player-player 

lainnya. Student Lounge memiliki 5 lantai yang dapat digunakan untuk 

berinteraksi dengan bebas. 

2. Scientia 

  Scientia merupakan tempat dimana player dapat ikut serta dalam 

Special Event yang diadakan tiap kurun waktu tertentu. Scientia 

merupakan tempat dengan layout yang berbeda dari ruangan lainnya. 
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Ruangan dalam Scientia tidak memanjang ke samping, namun juga 

memanjang ke atas, sehingga dapat menampung lebih banyak player. 

Scientia memiliki banyak ruangan dengan kapasitas tertentu. Scientia 

tidak dapat diakses oleh player selain pada Special Event. Scientia dapat 

mempengaruhi Player Ability sesuai dengan Event yang ada. 

3. Technologia 

 Technologia merupakan gedung yang dirancang sebagai tempat 

player melakukan aktifitas akademik, yakni menghadiri mata kuliah. 

Scientia memiliki empat lantai yang berbeda, sesuai Course yang ada 

pada Nextima. Setiap lantai hanya bisa diakses oleh player dengan 

Course yang bersangkutan. Setiap lantai memiliki beberapa ruangan 

yang digunakan sebagai kelas dengan tipe mata kuliah tertentu. Jadi, 

satu ruangan dapat menjadi ruang kelas untuk menghadiri beberapa 

mata kuliah yang berbeda, namun masih dalam jenis yang sama.  

4. Effodia 

 Effodia merupakan gedung yang dirancang sebagai tempat player 

untuk mengisi ulang Energy Point mereka. Pada dasarnya Effodia 

merupakan intepretasi sebuah Dormitory atau asrama pada dunia 

nyata. Player yang berada dalam Effodia, mendapatkan bonus 

regenerasi dengan persentase tertentu. Hal tersebut menjadikan 

Effodia sebagai tempat dimana player tidak melakukan aktifitas 

utama. Effodia memiliki banyak ruangan yang difungsikan sebagai 

kamar bagi player. Masing-masing player memiliki kamar masing-
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masing. Selain itu, player juga dapat menemukan Arca yang 

tersembunyi dibalik sela-sela furniture kamar. 

5. Apparentia 

 Apparentia merupakan gedung yang dirancang sebagai tempat 

dimana player dapat mengkustomisasi penampilannya. Pada dasarnya, 

Apparentia merupakan Shopping Mall dimana player dapat membeli 

ataupun menjual wardrobe mereka. Wardrobe yang ditawarkan dibagi 

menjadi 5 jenis, yakni, Top, Shirt, Bottoms, Shoes, dan Accessory. 

Setiap player dapat menggunakan 2 macam Accessory, yakni Upper 

dan Middle.Apparentia juga memiliki fitur “Photo Time!”, dimana 

player dapat men-Capture screenshoot dari karakter mereka, dan foto 

tersebut dapat langsung di-share pada media sosial seperti facebook 

dan twitter. 

	  

3.7. Proses Perancangan Tampilan Visual 

3.7.1.    Logo & Graphics Style 

 Penulis merancang logo ini sebagai untuk membangun identitas Nextima 

bahkan sebelum game ini dimainkan. Pembuatan logo ini diawali dengan riset 

visual yang sudah dibahas sebelumnya, hal ini dilakukan untuk memahami mood 

logo game-game yang dirasa penulis cukup mewakili sebagian dari impresi yang 

ingin dibangun oleh penulis. Impresi yang ingin dibangun penulis adalah friendly, 

fun, technology, dynamic. 
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 Setelah selesai melakukan riset visual, penulis mencoba menuangkan ide-

ide dan konsep tersebut menjadi bentuk visual yang paling awal, yakni sketsa. 

Berikut adalah sketsa-sketsa awal penulis, 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 

Sketsa Awal Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 

Eksplorasi Awal Logo dan Elemen Grafis 
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 Setelah selesai melakukan sketsa, penulis menyeleksi beberapa logo-logo 

untuk divisualkan secara digital (Gambar 3.19). Pada proses ini, penulis terlebih 

dulu melakukan seleksi terhadap berbagai jenis typeface, dan typeface yang 

terpilih adalah Neuropolitical (Gambar 3.20). Typeface ini terpilih karena 

memiliki kesan hi-tech dan dan dynamic. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 

Logo-logo Alternatif 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 

Neuropolitical Regular 
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 Setelah menyelsaikan beberapa logo-logo alternatif, penulis memilih satu 

yang paling mewakili impresi yang ingin dibangun penulis. Berikut logo yang 

dipilih penulis dan alasannya. (Gambar 3.21-22)	  	  

	  

	  

	  

	  

 

Gambar 3.21 

Penjelasan logo Nextima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22 

Penjelasan logo Nextima 

 

Warna biru melambangkan damai, kesatuan,
sejuk, teknologi

Warna oranye melambangkan energi,
keseimbangan, dinamisme, kebahagiaan

Typeface Neuropolitical
Typeface yang dipilih memberikan
kesan modern
Apex yang cenderung membulat
mengesankan !eksibilitas

Huruf E dan X menciptakan
tanda panah yang mengarah
ke kanan
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 Warna yang dipilih penulis adalah biru dan oranye. Warna biru mewakili 

kesejukan, unity, dan teknologi. Sedangkan warna oranye mewakili 

keseimbangan, kebahagiaan dan dinamisme. Setelah selesai dengan logotype, 

penulis mengeksplorasi graphics style untuk membantu logo dalam menciptakan 

kesan yang ingin dibangun penulis.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 

Beberapa alternatif Graphics Style 

 

 Dari beberapa alternatif yang ada, penulis mengolah dan 

mengkombinasikan graphics style dan logo yang sudah dipilih sebelumnya. Pada 

tahap ini penulis menggabungkan beberapa graphics style yang ada dan disusun 

sedemikian rupa, sehingga graphics style teteap menjadi logo supporter. 
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Gambar 3.24 

Graphics Style dan Logo Nextimas 

  

Tahap selanjutnya adalah penulis mencoba membuat versi kedua dari logo 

tersebut untuk digunakan pada kondisi tertentu, misalnya kondisi dimana logo 

diletakkan diatas background yang berwarna gelap, backround yang memiliki 

banyak warna dan bentuk-bentuk yang rumit. Logo kedua ini dibentuk dari 

graphics style yang ada, dan difungsikan sebagai “pelindung logo” agar tetap 

memiliki impresi yang sama, walaupun ditempatkan dalam kondisi apapun. 

 

 

 

 

Gambar 3.25 

Eksplorasi Logo Nextima 
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 3.7.2.   Karakter 

 Setelah melakukan riset visual terhadap style karakter dari beberapa game 

yang dinilai penulis memiliki target audience serupa dengan Nextima. 

Berdasarkan riset visual (Gambar 3.26-28), penulis mengasumsikan bahwa gaya 

karakter yang populer adalah gaya chibi atau karakter yang deformed dengan mata 

dan kepala yang cenderung lebih besar proporsinya dibandingkan bagian tubuh 

lainnya. Chibi berasal dari bahasa Jepang yang berarti “orang betrubuh pendek” 

atau “anak kecil”. Namun kecenderungan dalam gaya gambar anime, chibi dapat 

diartikan sebagai karakter yang lucu dengan kepala besar dan badan yang kecil, 

biasanya digunakan untuk menggambarkan versi anak-anak dari suatu karakter. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26 

Banner Tinier Me 

(Sumber : www.tinierme.com) 
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Gambar 3.27 

Karakter Tinier Me 

(Sumber : www.tinierme.com) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28 

Karakter Mall World 

(Sumber : http://www.50cubes.com/demo/mallworld_4.jpg) 

 

 Setelah mendapatkan reverensi visual diatas, penulis memulai proses 

visualisasi dengan membuat sketsa-sketsa awal. Dimulai dengan sketsa style 

karakter awal (Gambar 3.29), kemudian sketsa anatomi terstruktur, kemudian 

penggabungan karakter dan anatomi yang telah ditentukan sebelumnya (Gambar 

3.30). Setelah proses tersebut, penulis melakukan digitalisasi dari anatomi, 
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kemudian mengaplikasikan anatomi tersebut dalam sebuah bentuk karakter jadi. 

Tampilan karakter yang nantinya akan dapat di-customize oleh player adalah, 

yakni baju, rambut, dan mata. Maka penulis mendesain karakter awal ini 

sedemikian rupa agar nampak menarik dan berpenampilan seperti mahasiswa dan 

mahasiswi (Gambar 3.31). Penulis juga merancang karakter yang nantinya akan 

menjadi NPC (Non-Playable Character) NEXTIMA yang berperan sebagai dosen 

(Gambar 3.32). 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29 

Sketsa Karakter Awal 
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Gambar 3.30 

Sketsa Karakter dan Anatomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31 

Vektorisasi Karakter dan Anatomi 
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Gambar 3.32 

Vektorisasi Karakter Dosen 

 

 3.7.3.   Helper 

 Penulis menyadari adanya sebuah figur karakter “imut” yang cukup 

berperan sebagai salah satu daya tarik sebuah game dan anime. Karakter ini 

biasanya bukan berupa manusia, dan berukuran kecil. Karakter ini nantinya 

muncul dalam berbagai bagian dari game, sehingga akan dikenal dengan jelas 

oleh player. Tahap awal yang dilakukan penulis dalam merancang figur pembantu 

player ini adalah mencari referensi visual terhadap karakter-karakter yang dirasa 

penulis memiliki image yang ingin dibangun oleh penulis (Gambar 3.33). Figur 

yang akan dirancang oleh penulis nantinya juga berfungsi sebagai in-game giude, 

terutama pada tahap tutorial. Pada Nextima, karakter ini bernama Logia. 
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Gambar 3.33 

Karakter Poring (Ragnarok) 

B. Karakter Haro (Gundam) 

(Sumber : www.gamerzonline.eu ;  www.gundamoowiki.com) 

 

Tahap selanjutnya penulis memulai memvisualisasikan ide-ide dengan 

membuat beberapa sketsa berdasarkan referensi-referensi visual tersebut. Selain 

berdasarkan referensi visual tersebut, figur yang ingin dibangun penulis oleh 

penulis adalah figur robot yang memiliki bentuk simpel atau modifikasi dari 

bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, dan segitiga, Image yang ingin 

dibangun penulis adalah figur yang hi-tech dan “imut”. Berikut sketsa-sketsa yang 

dibuat oleh penulis (Gambar 3.34-35). 
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Gambar 3.34 

Sketsa Maskot A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 

Sketsa Maskot B 

 

Tahap selanjutnya, penulis menjadikan beberapa karakter-karakter terpilih 

dari sketsa tersebut untuk dibuat secara digital. Penulis menggunakan vektor 

dalam proses ini. Dikarenakan vektor lebih stabil dan editable untuk dimodifikasi 
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pada berbagai tingkat. Berikut adalah versi digital dari karakter-karakter tersebut 

(Gambar 3.36-37). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36 

Alternatif –alternatif maskot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.37 

Alternatif –alternatif maskot 
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 Selanjutnya penulis menyeleksi karakter yang dirasa paling mewakili 

image yang akan dibangun penulis (Gambar 3.38). Lalu, penulis membuat versi 

alternatif dari karakter tersebut, sehingga dapat digunakan  sebagai figur lain, 

yang memiliki dapat dimunculkan dalam kondisi tertentu (Gambar 3.39). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 

Logia Tampak Samping 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

Versi alternatif dari karakter Logia 
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3.7.4.  Icons 

 Icon yang dimaksud penulis merupakan sebuah pictogram yang 

ditampilkan di layar komputer dan digunakan untuk menavigasi atau mengontrol 

sistem. Icon ini sendiri merupakan sebuah gambar atau simbol kecil yang 

merupakan representasi dari fungsi atau alat dalam sebuah sistem. 

 Tahap awal pembuatan icon untuk game Nextima ini dimulai dengan riset 

visual terhadap icon-icon yang dirasa cukup mewakili impresi yang diharapkan 

oleh penulis (Gambar 3.40). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40 

Hasil Riset Visual Icon 

 

 Setelah mendapat gambaran tentang icon, penulis memulai pembuatan 

icon-icon yang nantinya akan digunakan dalam game  NEXTIMA. Icon-icon 

tersebut dibuat dengan vector, sehingga nantinya lebih fleksibel untuk 

dimodifikasi. Berikut icon-icon yang telah dirancang oleh penulis (Gambar 3.41). 
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Gambar 3.41 

A. Icon dalam bentuk bar, digunakan sebagai level, energy, dan ultim 

B. Icon dalam bentuk symbol, digunakan sebagai shortcut ke scene lain 

 

 Selanjutnya penulis mengatur penempatan icon-icon tersebut di dalam 

game. Pertama-tama penulis merancang beberapa sketsa peletakan icon-icon 

didalam environment Nextima (Gambar 3.42). Pertimbangan utama penulis adalah 

visibilitas dan efektifitas posisi icon-icon tersebut. Kemudian penulis meletakkan 

icon-icon tersebut sesuai sketsa-sketsa yang telah dibuat sebelumnya. (Gambar 

3.43). 

  

 

 

 

Gambar 3.42 

Sketsa penempatan icon 
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Gambar 3.43 

Penempatan icon 

 

 3.7.5.   Environment 

 Proses pembuatan environment disini dimulai dengan pencarian referensi 

visual. Pada tahap ini terdapat dua referensi visual, yakni referensi visual yang 

berupa environment style dari game lain (Gambar 3.44), dan referensi visual dari 

keadaan nyata beberapa lokasi di Universitas Multimedia Nusantara, misalnya 

kantin, ruang kelas, dsb (Gambar 3.45). Referensi visual pertama yang berupa 

environment style dari game lain berfungsi untuk menangkap mood dan gaya 

visual seperti apa yang sering dilihat oleh player. Sedangkan referensi visual 

kedua berfungsi untuk merancang environment Nextima supaya semirip mungkin 

dengan aslinya, sehingga player yang memainkan Nextima seolah-olah memiliki 

pengalaman mengenai tempat-tempat tersebut. 
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Gambar 3.44 

A. Environment Mall World 

B. Environment Pet Society 

(Sumber : www.facebookgamesfan.net ;  www.facebookgamesforum.com) 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.45 

Kantin Universitas Multimedia Nusantara 
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Berdasarkan referensi-referensi tersebut, penulis pun memulai pembuatan 

sketsa-sketsa. Setelah menyelesaikan sketsa gambar tangan, kemudian penulis 

membuat sketsa dalam bentuk vektor (Gambar 3.46).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46 

Proses vektorisasi sketsa 

 

 Setelah selesai membuat vektor dalam bentuk stroke atau outline, penulis 

menuju tahap berikutnya, yakni proses pewarnaan. Proses tersebut dimulai dengan 

blok-blok warna midtones, yang kemudian ditambahkan shadow dan highlight. 

Berikut hasil jadi dari environment kafetaria Nextima (Gambar 3.47), dan 

beberapa environment lainnya (Gambar 3.48). 
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Gambar 3.47 

Kafetaria Nextima 

 

 

 

Gambar 3.48 

A. Environment ruang kelas 

B. Environment kamar player 

 

3.7.6.   Directory 

Directory dalam game Nextima merupakan peta dari dunia virtual dalam game 

tersebut. Pada directory, player dapat mengakses stage-stage yang berbeda, stage 

tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Tiap stage tersebut diwakili oleh 
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sebuah gedung, dan terdapat lima gedung dalam game ini, antara lain adalah, 

Media, Technologia, Effodia, Aparentia, dan Scientia. 

Tahap awal dari pembuatan directory ini adalah mencari referensi visual 

dari gedung-gedung dan lingkungan Universitas Multimedia Nusantara (Gambar 

3.50-51). Tujuannya adalah untuk membuat gedung-gedung tersebut semirip 

mungkin dengan aslinya,  namun tentu saja penulis masih harus melakukan 

adaptasi gedung-gedung tersebut dalam proses pembuatan supaya terilihat 

menyatu dalam game ini. Setelah itu penulis melakukan riset visual terhadap peta 

game-game yang dianggap cocok (Gambar 3.52), kemudian membuat sketsa 

posisi gedung dan sudut pandang player terhadap directory. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.50 

Gedung Dormitory Universitas Multimedia Nusantara 
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Gambar 3.51 

A. Gedung A dan B Universitas Multimedia Nusantara 

B. Rancangan gedung-gedung Universitas Multimedia Nusantara 

C. Rancangan gedung-gedung Universitas Multimedia Nusantara 

(Sumber : www.umn.ac.id) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.52 

World Map Pet Society 

(Sumber :  petsocietydiamond.wordpress.com) 
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Selanjutnya penulis merancang gedung-gedung tersebut kedalam bentuk 

vektor (Gambar 3.53), kemudian menempatkan rancangan gedung-gedung 

tersebut kedalam latar lingkungan yang dirancang menyerupai Universitas 

Multimedia Nusantara (Gambar 3.54) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.53 

A. Gedung Effodia 

B. Gedung Apparentia 

C. Gedung Scientia 

D. Gedung Media 

E. Gedung Technologia 
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Gambar 3.54 

Directory Nextima 

 

3.7.7.    Aspek Advertising 

Online advertising  juga dikenal dengan nama online advertisement, 

adalah salah satu contoh dari internet marketing, yang bertujuan untuk menarik 

audiens yang lebih besar. Beberapa bentuk-bentuk dari online ads adalah search 

engine result page, banner ads, rich media ads, social network ads, dsb. Online 

ads yang digunakan oleh penulis adalah social network ads dan banner ads. 

Social network ads yang dipilih adalah facebook, berikut tampilan ads dalam 

ukuran penuh (Gambar 3.55), dan tampilan ads setelah dipasang (Gambar 3.56). 
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Gambar 3.55 

Facebook ads Nextima 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.56 

Tampilan dalam facebook 

 

Sedangkan untuk iklan dalam bentuk banner, akan dipasang di website-

website seperti kaskus dan website Universitas Multimedia Nusantara (Gambar 

3.57). Secara ukuran, banner cenderung lebih besar dari social media ads. Selain 

banner, dalam web Universitas Multimedia Nusantara juga akan terdapat link 

button Nextima (Gambar 3.58). 

Perancangan Advergame Nextima..., Aland Sinduartha Tjandra, FSD UMN, 2013



154	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.57 

Link button & Banner ads 

 

 

 

Gambar 3.58 

Link Button 

 

3.7.8.    Merchandising 

Penulis membuat beberapa desain yang difungsikan sebagai merchandise 

yang nantinya akan dibagikan secara gratis kepada player dalam event-event 

seperti pameran pendidikan atau education fair. Merchandise ini sendiri 

maksudkan sebagai salah satu strategi untuk mempromosikan Nextima. Nextima 
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merupakan game  yang sifatnya online, dan penulis melihat strategi ini sebagai 

salah satu cara untuk mempromosikan nextima  melalui cara offline. Merchandise 

ini terdiri dari sticker, tumbler, kalender, pin, mug, kaos, dan keychain. Berikut 

desain merchandise-merchandise tersebut (Gambar 3.59) dan beberapa hasil 

jadinya (Gambar 3.60). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.59 

A. Desain kalender meja 

B. Desain notes 

C. Desain mug 

D. Desain pin dan keychain 
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Gambar 3.60 

A. Kalender, pin, keychain 

B. Notes 

C. Mug dan tumbler 

 
 

3.8. Survey Ketertarikan Gamer terhadap Nextima 

Setelah menyelsaikan tahapan-tahapan diatas, penulis melakukan survey 

kepada kalangan gamer dengan prioritas umur 16-20. Survey ini digunakan untuk 

menilai feedback dan menganalisa tingkat ketertarikan para gamer terhadap game 

Nextima, terutama dari segi visualnya. Survey ini memiliki sampel sebanyak 74 

responden, yang mana 44 orang dari responden berjenis kelamin  laki-laki, dan 30 

sisanya berjenis kelamin wanita. Berdasarkan penyebaran umur responden adalah 

1 orang berumur kurang dari 16 tahun, 58 orang berumur 16-20 tahun, 13 orang 

berumur 21-25 tahun, sedangkan 2 orang berumur lebih dari 25 tahun. 

Ketika ditanya akan kesan terhadap tampilan visual pada game Nextima, 

98.6% dari responden mengaku tertarik, dan 1.4% sisanya mengaku tidak 

menarik. Selain tampilan visual keseluruhan, feedback  responden memiliki kesan 

yang cukup positif terhadap tampilan karakter chibi dalam game Nextima. 

Sebanyak 93.2% dari responden mengaku tertarik pada style karakter tersebut. 
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Begitu pula dengan karakter Logia yang memiliki peran sebagai player’s guide 

pada tutorial mode. 91.9% esponden berpendapat bahwa Logia sangat menarik, 

dan 8.1% sisanya berpendapat bahwa karakter Logia kurang menarik. 

 Kesimpulannya, game Nextima ini memiliki tingkat kemenarikan yang 

cukup tinggi bagi kalangan umur 16-20 tahun. 91%.9 dari responden mengaku 

mau memainkan game ini, dan 8.1% sisanya mengaku tidak begitu tertarik. 

Angka-angka diatas membuktikan hasil pertimbangan penulis tentang elemen-

elemen desain yang diterapkan dalam game ini tepat pada sasaran. 
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