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BAB 3.PEMBAHASAN 
 

3.1.  Solusi Komunikasi Visual 

Dari permasalah yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Overlord 

membutuhkan  suatu identitas karena belum atau kurang dikenal oleh target 

marketnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perancangan yang dibuat ini 

adalah untuk membuat corporate identity sekaligus media promosi yang sesuai 

bagi Overlord agar dapat lebih dikenal oleh target market dari Overlord yaitu 

pemain trading card game. 

Komunikasi yang ingin disampaikan oleh brand Overlord adalah bahwa 

Overlord mampu menyediakan kartu-kartu langka yang dibutuhkan pemain 

trading card game Jepang di Indonesia untuk memperkuat permainan trading card 

game para pemain. 

3.1.1. Konsep Brand Building 

Konsep utama dari brand building yang dilakukan untuk brand Overlord 

adalah dimana meposisikan brand Overlord sebagai brand yang bisa diandalkan 

oleh pemain-pemain trading card game Jepang di Indonesia sebagai penyedia 

kartu-kartu langka yang diperlukan untuk memperkuat permainan trading card 

game pembeli. 

Key words: Powerfull, Dependable 

Gaya desain yang digunakan mengikuti gaya desain dari brand perusahaan 

pembuat trading card game maupun game-game Jepang yang seringkali logonya 

di dominasi dengan logotype dan dengan gaya design new simplicity.  

3.2. Pemilihan Media 

 Media yang digunakan dalam brand building meliputi: 

• Corporate Identity 

o Logo 

o Kartu Nama 
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Kartu nama berguna untuk meningkatkan awareness bagi 

perusahaan Overlord karena kartu nama akan diberikan kepada 

pembeli saat melakukan pameran ataupun saat terjadi transaksi 

di partner shop. Kartu nama ini berisi informasi seputar kontak 

info dari Overlord serta berisikan alamat website serta media 

social dari Oerlord. 

o Kop Surat 

Kop surat digunakan untuk menunjukan profesionalitas 

pada saat mengirim surat formal saat melakukan kerjasama 

dengan partner shop. Selain itu kop surat juga berfungsi untuk 

thank you card bagi pembeli. 

o Amplop 

Amplop digunakan untuk mengirim dokumen resmi dan 

juga untuk mengirim kartu pesanan kepada pelanggan. 

o Top Loader 

Toploader digunakan sebagai pengaman kartu saat 

melakukan pengiriman menggunakan pihak ketiga. 

o Graphic Standard Manual 

Merupakan salah satu sebutan bagi pedoman sistem 

identitas. Pedoman sistem identitas adalah sebuah pegangan 

bagi perusahaan, agar dapat menerapkan konsistensi dalam 

identitasnya (Rustan, 2009: 90). 

Graphic Standard Manual dibuat agar tercita konsistensi 

dari brand dalam setiap media yang digunakan oleh brand 

Overlord. 

 Media yang digunakan dalam promotion  meliputi: 

• Media Promosi Offline 

Media promosi offline digunakan untuk meningkatkan 

awareness target market terhadap brand Overlord sebagai sebuah 

brand yangbisa diandalkan oleh pemain-pemain trading card game 
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Jepang di Indonesia sebagai penyedia kartu-kartu langka yang 

diperlukan untuk memperkuat permainan trading card game 

pembeli. Selain itu, tujuan lain dari promosi offline dari Overlord 

adalah untuk mengarahkan target market menuju media promosi 

online.  

Media promosi offline dari brand Overlord dilakukan melalui 

kerjasama dengan toko-toko trading card game Jepang yang sudah 

ada, khususnya di Surabaya. Kerjasama bisa terjadi oleh karena 

target market dari toko trading card game Jepang dan Overlord 

berbeda, Overlord memiliki target market yang lebih spesifik dan 

bukan target market yang diincar oleh toko-toko yang ada yaitu 

pemain-pemain baru dan juga pemain yang ingin membeli aksesoris 

dan lain sebagainya. Melaui kerjasama ini, kedua belah pihak saling 

diuntungkan satu sama lain. 

Berikut adalah item-item media promosi offline yang 

digunakan oleh Overlord: 

o X-banner 

X-banner digunakan untuk dipasang di toko-toko 

trading card game Jepang yang sudah bekerjasama dengan 

Overlord untuk menarik perhatian dari para pemain trading 

card game yang dating ke toko tersebut untuk mengenal 

tentang brand Overlord sebagai sebuah jasa yang bisa 

diandalkan untuk menyediakan kartu-kartu langka yang 

dibutuhkan oleh pemain. Selain itu x-banner juga bertujuan 

untuk menarik pemain untuk mengunjungi website dan juga 

media sosial dari Overlord. 

o Poster 

Poster digunakan untuk memberi informasi tentang 

promo yang dilakukan oleh Overlord di toko yang sudah 

bekerjasama dengan Overlord. Poster ditempelkan di dinding 

toko di tempat strategis dimana orang yang sedang membeli 
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sesuatu bisa melihat poster tersebut dan tertarik dengan promo 

tersebut. 

o Voucher diskon 

Voucher yang diberikan kepada target market melalui 

promo kerjasama dengan partner shop. Voucher ini bertujuan 

untuk menarik target market untuk melakukan pembelian 

melalui brand  Overlord. 

o Merchendise 

 Deck Box 

Deck box adalah sebuah box yang digunakan oleh 

pemain trading card game untuk membawa deck 

mereka. (deck adalah kumpulan kartu berkisar 40 sampai 

60 kartu tergantung dari jenis trading card game yang 

digunakan untuk bermain). Selain voucher, deck box juga 

diberikan kepada target market melalui promo kerjasama 

dengan partner shop. Deck box dinilai efektif untuk 

mempromosikan brand Overlord karena saat digunakan 

oleh pemain, otomatis deck box tersebut juga akan diihat 

oleh pemain lainnya. Sehingga brand Overlord dapat 

lebih dikenal lagi di kalangan target market.  

 Kaos 

Kaos diberikan kepada pembeli yang melakukan 

pembelian dengan nominal 1,5 juta keatas. 

 Pin 

Pin diberikan kepada setiap pembeli yang melakukan 

pembelian selama periode tertentu.pin dinilai cukup 

efektif karena kebanyakan pemain TCG selalu membawa 

tas untuk membawa deck-deck mereka. 
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• Media Promosi Online 

Iklan media Online digunakan oleh Overlord karena target 

market sangat aktif menggunakan internet dalam kehidupan sehari-

hari. 

Berikut media-media yang digunakan sebagai media promosi 

online: 

o Social Media (Facebook & Twitter) 

Media social digunakan untuk memperdekat hubungan 

antara Overlord dengan market. Melalui media social, overlord 

dapat berinteraksi langsung dengan target market sekaligus 

dapat mempromosikan brand Overlord. 

Selain untuk melakukan promosi dan juga memberikan 

info tentang event atau promosi yang sedang berlangsung, 

media sosial dari Overlord juga memberikan info konten-

konten yang berhubungan dengan trading card game Jepang 

seperti, review kartu baru, review deck-deck juara, dan lain 

sebagainya untuk lebih menarik target market untuk 

berinteraksi dengan Overlord. selain itu, media social dari 

Overlord juga bertujuan untuk mengarahkan target market 

Overlord ke Website Overlord. 

o Web Banner 

Web banner di pasang di blog tempat pemain trading card 

game Jepang di Indonesia sering berinteraksi satu sama lain. 

Web banner bertujuan untuk menarik target market serta 

langsung mengarahkan mereka ke website Overlord. 

o Website 

Website merupakan media promosi utama dari Overlord. 

Website digunakan sebagai media utama untuk menjual kartu-

kartu yang disediakan Overlord. Selain sebagai media 

melakukan transaksi, website juga memuat info-info tentang 
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promosi, event, konten-konten guide tentang trading card 

game dan juga informasi tentang partner shop dari Overlord. 

3.3. Konsep Desain Media 

Berikut adalah konsep dari desain media yang dibuat: 

• Corporate Identity 

o Logo 

Logo dari Overlord  merupakan esensi utama dari brand 

Overlord. Logo Overlord terdiri dari 3 bagian, yaitu: Logotype, 

Brandline, dan Background. 

Logotype Overlord dibuat dari font Nevis bold yang 

dikembangkan. Jenis font san-serif yang tebal digunakan untuk 

menunjukkan esensi dari brand Overlord yaitu powerfull dan 

dependable. Selain itu, penggunakan logotype lebih 

mempermudah konsumer untuk mengidentifikasi suatu brand 

dari pada logogram. 

Brandline “J-TCG super rare card specialist” berguna 

untuk lebih memperjelas lagi kepada target audience untuk 

mendapatkan informasi tentang apa itu brand Overlord. 

Background dari logo menggunakan bentukan persegi 

panjang yang ujung-ujungnya dibulatkan sehingga menyerupai 

bentukan dari kartu trading card game. Warna dari background 

menggunakan warna merah untuk lebih menvisualisasikan 

esensi powerfull dari brand Overlord. 

o Kartu Nama 

Kartu nama memiliki desain 2 sisi dimana satu sisi berisi 

tentang informasi kontak dari Overlord didesain di background 

putih dengan logo Overlord yang cukup besar dibagian atas 

tengah. Di sisi lainnya, berisi alamat website serta kalimat 

ajakan “get your super rare card now” serta logo overlord di 
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posisi yang sama dengan bagian dengan background berwarna 

merah sesuai corporate color Overlord. 

Bahan : Art Paper 260 gsm laminasi Doft 2 sisi 

Ukuran : 8,8 x 6,2 cm 

o Kop Surat 

Kop surat menggunakan layout yang simple dengan banyak 

clear space area dengan tujuan mempermudah proses produksi 

dalam jumlah banyak disertai dengan logo perusahaan di tengah 

bagian atas serta kontak info dan website perusahaan di bagian 

bawah. 

Bahan : HVS 150 gsm 

Ukuran : A4 29,7 x 21 cm 

o Amplop 

Amplop memiliki layout simpel yang hampir sama dengan 

kop surat dimana sisi depan amplop berisi logo perusahaan 

dibagian atas tengah, sedangkan kontak info dan website di 

letakkan di sisi belakang bagian bawah. 

Bahan : HVS 150 gsm 

Ukuran : 12 x 24 cm 

o Top Loader 

Toploader didesain dengan simpel, dengan logo tepat di 

tengah-tengah toploader serta alamat website dibagian bawah 

toploader. 

Bahan : high impact rigid PVC 

Ukuran : 7,5 x 10 cm 

o Graphic Standard Manual 

Graphic Standard Manual didesain dengan simpel 

mengikuti layout corporate identity lainnya dengan warna-

warna corporate dari Overlord yaitu merah dan hitam.  
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Graphic Standard Manual Overlord berisi tentang 

pengaturan logo dari Overlord serta desain-desain corporate 

identity Overlord. 

Bahan : Art Paper 210 gsm 

 Finishing soft cover 

Ukuran 21 x 21 cm 

 

• Media Promosi Offline 

o X-banner 

Xbanner didesain menggunakan tipografi bertulisan 

www.overlordcard.com J-TCG super rare card specialist di 

atas latar belakang bergambar tumpukan kartu trading card 

game Jepang secara grayscale. Penggunaan tipografi sebagai 

elemen utama dalam desain xbanner bertujuan untuk 

menjelaskan secara langsung maksud yang ingin disampaikan 

oleh Overlord yaitu untuk mendapatkan awareness dari target 

market untuk mengunjungi website Overlord. 

Bahan: Albatros laminasi doft 

Dimensi: 160x60 cm 

o Poster 

Poster didesain menggunakan tipografi sebagai elemen 

uutama pembuatan poster. Penggunaan tipografi sebagai 

elemen utama bertujuan untuk mempermudah penyampaian 

pesan yang ingin disampaikan melalui poster tersebut yaitu 

informasi tentang promo yang berlaku di partner shop tersebut 

yaitu “free 10% discount voucher for every 500.000 IDR 

purchase or deck box for every 200.000 IDR purchase”. 

Backgroundposter menggunakan gambar tumpukan kartu agar 

tetap menjaga konsistensi desain promosi. 



Desain Komunikasi Visual. Fakultas Industri Kreatif. Universitas Ciputra. 27 

Bahan: art paper laminasi doft 

Dimensi: A2 42x59,4 cm 

o Voucher diskon 

Voucher memberikan informasi tentang cara 

penggunakan voucher serta kode penggunaan voucher. Selain 

itu, voucher juga member info tentang media sosial dan 

website Overlord. Latar belakang dari voucher menggunakan 

foto kartu-kartu trading card game. 

Bahan : art paper 150 gsm 

Dimensi : 15x7 cm 

o Merchandise 

 Deck Box 

Deck box memiliki desain dengan banyak elemen 

tipografi bertulisan www.overlordcard.com karena 

tujuan utama dari deck box adalah untuk mengenalkan 

website Overlord langsung ke target market melalui 

target market. Desain menggunakan blok warna merah 

dan juga gambar tumpukan kartu seperti yang ada pada 

media promosi lainnya. 

Bahan : art paper 260 gsm laminasi glossy 

Dimensi : 7x9,5x5 cm 

 Kaos 

Kaos dengan warna merah seperti warna corporate 

dari Overlord dengan sablon logo Overlord dengan 

warna putih dibagian depan kaos dan sablon alamat 

website serta media sosial dari Overlord. 

Bahan : kaos cotton combed warna merah 

 sablon rubber warna putih 
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 Pin 

Pin memiliki 2 jenis desain. Yang pertama yaitu 

dengan background berwarna merah dengan tulisan 

alamat website Overlord berwarna putih dan yang kedua 

menggunakan background tumpukan kartu trading card 

game dengan tulisan alamat website Overlord. 

Bahan : plastic 

Dimensi : diameter 5,8 cm 

• Media Promosi Online 

o Social Media (Facebook & Twitter) 

Media sosial Overlord didesain menggunakan desain yang 

senada dengan media promosi offline Overlord, dengan profile 

picture dari media sosial menggunakan logo dari Overlord. 

o Web Banner 

Web banner didesain senda dengan media promosi offline, 

menggunakan latar belakang foto gambar tumpukan kartu. 

Dengan logo Overlord dibagian atas serta logo-logo kartu 

trading card game yang dijual oleh Overlord untuk lebih 

mempermudah target market untuk mengenali brand Overlord. 

Ukuran: 240 x 400 px 

o Website 

Desain website Overlord didesain sesimpel mungkin untuk 

mempermudah pendatang untukdapat menemukan apa yang 

mereka cari. Desain website Overlord mempermudah pembeli 

dapalam melakukan pembelian kartu dengan menyertakan 

tombol add to chart pada list kartu-kartu yang tersedia karena 

sering kali pemin TCG tidak perlu lagi tahu efek dari sebuah 

kartu karena mereka sudah tahu, tapi untuk mereka yang belum 

tahu info detail tetap dapat ditampilkan 
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3.4. Anggaran Belanja Desain 

Anggaran belanja desain brand Overlord adalah Rp 6.480.000,00 (enam juta 

empat ratus delapan puluh ribu rupiah). 

 

ITEM JUMLAH SATUAN TOTAL DESKRIPSI 

Buku GSM 1 Rp 100.000 Rp100.000 
 kartu nama 2 box Rp40.000  Rp80.000   100 buah 

kop surat 100 Rp1.000  Rp100.000  A4 
amplop 100 Rp2.000  Rp200.000    
toploader 100 Rp 3.000 Rp300.000 

 xbanner 1 Rp100.000  Rp100.000  160 x 60 cm 
kaos 50 Rp50.000  Rp2.500.000    
deck box 200 Rp5.000  Rp1.000.000    
pin 200 Rp1.500  Rp300.000    
poster  10 Rp 20.000  Rp200.000   A2 
voucher 300 Rp 1.000 Rp300.000 

 website 1 Rp500.000 Rp500.000 
 web banner 2 Rp 400.000 Rp800.000 
 

TOTAL Rp6.380.000,00 


