
Si “gagah” berambut oranye 

Oleh: Ilham Teguh Prakoso 

 

“Tough melee fighter, deals are damage around her. Swarm or horde, no problem! She can 

take them all out with a few spins”. Itulah deskripsi yang diberikan oleh Supercell sendiri terhadap 

salah satu karakternya bernama Valkyrie di game Clash Royale.  

 Saat-saat awal saya memainkan Clash Royale, saya langsung jatuh hati dengannya, Valkyrie 

hampir tidak pernah absen dari deck saya, kecuali saya ingin bereksperimen dengan karakter lainnya. 

Ketangguhannya melibas Skeleton Army, Goblin, Spear Goblin maupun menahan Barbarian ataupun 

karakter-karakter lainnya yang memiliki hitpoint rendah, menjadikannya favorit untuk digunakan oleh 

para pemain Clash Royale (berdasarkan apa yang saya lihat di TV Royale, khususnya di arena 5 dan 6 

untuk saat ini). 

 Pada balance update 23 Maret 2016, Valkyrie ditingkatkan hitpoint dan damagenya sebanyak 

10%, membuatnya semakin “gagah” menjadi tank di depan karakter-karakter support lainnya, sekaligus 

penambah serangan ketika berhasil mencapai tower musuh. Namun sangat disayangkan, pada update 3 

Mei 2016, Supercell membuat Valkyrie bisa terkena efek pushback oleh Fireball, Rocket ataupun Golem 

yang meledak menjadi Golemite, tapi tidak membuat Valkyrie ditinggalkan oleh para pemain. 

Ada hal unik lainnya yang membuat saya tersenyum, yaitu ketika Valkyrie terkena serangan Ice 

Wizard, maka nada suara dan kecepatan serang maupun jelajahnya akan merendah, sedangkan ketika 

diberi Spell Rage nada suaranya meningkat, begitu juga dengan kecepatan serang dan jelajahnya. 

Meski diberkahi dengan hitpoint yang cukup, ongkos Elixir yang tidak terlalu besar, dan juga 

AoE damage yang lumayan. Valkyrie tetaplah Valkyrie, dia hanya tangguh di darat, kecepatan jelajah 

yang hanya rata-rata membuatnya rentan terhadap Minion maupun Minion Horde, sehingga harus 

disupport karakter anti udara seperti Archers, Arrows, Baby Dragon, Ice Wizard, Musketeer, Lava Pups, 

Spear Goblins, Three Musketeers, Witch, dan Wizard. 

Disamping kelebihan dan kekurangan Valkyrie, pada akhirnya pemainlah yang menentukan hasil 

pertandingan, efisiensi penggunaan Elixir dan penempatan karakter yang tepat, merupakan kunci 

memenangkan sebuah battle. 
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