
5 Game RPG Terpopuler Tahun 2016 Untuk Ponsel Android  

 

Role-Playing Games (RPG) adalah salah satu jenis video game yang paling banyak diminati 

karena menyuguhkan sebuah alur cerita yang akan membuat kamu penasaran. Kamu seolah-olah 

menjadi tokoh utama dalam cerita, lengkap dengan berbagai macam quest yang harus 

diselesaikan. Meskipun pada awalnya game RPG hanya tersedia untuk PC dan console game 

saja, tetapi kemunculan ponsel Android memaksa para developer untuk membuat game RPG 

versi Android. Berikut ini adalah 5 game RPG terpopuler tahun 2016 untuk ponsel Android: 

 

1. Evoland 

 
Via Playstore 

 

Kebanyakan dari game RPG pasti mengadopsi beberapa unsur game klasik ke dalam konsep 

grafis mereka. Sebenarnya itu bukanlah hal yang buruk jika mereka mampu menyuguhkan cerita 

yang menarik dan karakter yang menyenangkan. Perkembangan game dari mulai grafis 

monokrom hingga 3D pastinya akan memenuhi memori masa kecil kamu. Jika sebuah game 

mampu menampilkan perkembangan grafis tersebut maka akan sangat menyenangka sekali 

bukan?  

 

Evoland adalah salah satu game RPG yang akan membawa kamu kedalam permainan hitam 

putih yang kemudian berubah menjadi 3D. Hampir semua jenis grafis dalam perkembangan 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.shirogames.evoland12&hl=en


video game hadir pada Evoland. Sekilas Evoland mirip dengan Zelda yang sama-sama berjenis 

RPG. 

 

2. Stars Wars : Knight of the Old Republic 

 
Via Shacknews 

 

Game RPG yang satu ini bukanlah versi terbaru, namun eksistensinya menunjukan bahwa game 

ini memang mengesankan. Aspyr Media telah berhasil menghadirkan game PC Star Wars 

kedalam ponsel Android, tetapi kontrol layar sentuh akan membuat kamu sedikit kesulitan ketika 

memainkannya. Sebagai harapan terakhir Jedi Order, kamu harus memilih satu dari beberapa 

karakter untuk menyelamatkan penduduk di dunia Star Wars. 

 

3. Battlehearth Legacy 

http://www.shacknews.com/article/89416/5-games-that-expanded-the-star-wars-universe


 
Via Playstore 

 

Battlehearth Legacy memungkinkan kamu untuk mengontrol permainan menggunakan virtual 

joystick dan kontrol sentuh. Selain itu, Game RPG ini juga memperkenalkan sistem karakter 

dengan berbagai macam skill atau jurus yang tidak terbatas. Kamu akan mempelajari bagaimana 

caranya menjadi seorang warrior, sorceress dan thief. Kamu juga bisa menentukan sendiri skill 

apa saja yang ingin kamu gunakan dalam pertarungan. Yang jelas, kamu akan terkesan dengan 

alur cerita dan tampilan grafisnya yang sangat bagus!  

 

4. The Bard’s Tale 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MikaMobile.BattleheartLegacy


 
Via Androidshock 

 

The Bard’s Tale adalah salah satu game RPG yang mengisahkan seorang bard (penyair cerita) 

yang menganggap bahwa kepahlwanan itu tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan bir dan 

wanita. Namun, karena suatu sebab, dia harus menyelamatkan dunia dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Jika kamu memainkan game ini maka kamu akan terbawa kedalam cerita. Selain itu, 

The Bard’s Tale juga terbilang unik karena memiliki dukungan bluetooth controller. 

 

5. Final Fantasy VI 

http://www.androidshock.com/reviews/bards-tale-a-song-for-your-troubles/


 
Via Playstore 

 

Ada banyak sekali game RPG dengan tampilan grafis yang jauh lebih baik, tetapi Final Fantasy 

tetap menarik untuk dimainkan. Pada ponsel Android misalnya, Final Fantasy VI menjadi salah 

satu game RPG terbaik di Playstore. Game ini memberikan pengalaman RPG yang jauh lebih 

baik dibandingkan seri pendahulunya. Ini adalah game RPG klasik dengan karakter-karakter 

yang hebat. Meskipun hanya menggunakan grafis 2D, kamu akan tetap merasakan petualangan 

yang seru dan menegangkan.  

 

Itulah 5 game RPG terpopuler tahun 2016 untuk ponsel Android. Jika kamu belum pernah 

memainkannya, maka jangan ragu untuk mencobanya! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.FFVI

