
5 Game yang Paling Ditunggu Bulan April 2016 

Bulan Maret 2016 resmi berakhir tadi malam, dan cukup banyak yang terjadi di dunia game selama 

sebulan terakhir. Mulai dari rilisnya berbagai game besar seperti The Division, UFC 2, dan Senran Kagura, 

Maret 2016 akhirnya ditutup oleh pengumuman tanggal rilis Final Fantasy XV. 

Yang lalu biarlah berlalu. Kini selamat datang di Bulan April. Bagi kebanyakan dari kalian, mungkin awal 

April menjadi hari-hari yang penuh kebohongan gara-gara April Mop. Namun itu tidak berlaku bagi kami 

karena justru di awal April ini kami akan menghadirkan fakta-fakta berupa game yang paling ditunggu 

pada Bulan April 2016. 

Quantum Break 

5 April – Xbox One, PC 

Quantum Break menjadi topik yang hangat dibicarakan sejak beberapa bulan yang lalu. Ini merupakan 

game pertama dari Microsoft yang mendukung opsi cross-buy. Itu artinya jika kamu memesan game ini 

di Xbox One, kamu juga akan mendapatkan versi PC secara gratis. 

Inti cerita Quantum Break adalah pertarungan untuk mempertaruhkan masa depan. Di dalam game ini 

kamu akan memainkan tokoh Jack Joyce, seorang pria dengan keahlian memanipulasi waktu. Jack harus 

menjalani misi untuk mengalahkan Paul Serene, tokoh antagonis dalam game yang mempunyai keahlian 

yang sama dengannya. Walaupun tidak orisinil, namun premis ceritanya cukup menarik. Terutama jika 

kamu menyukai time travel, game action, dan game shooting, maka tidak ada alasan untuk melewatkan 

game ini. 

Dark Souls III 

5 April – PS4, Xbox One, PC 

Quantum Break akan mendapat tantangan serius dari Dark Souls III karena kedua game tersebut rilis 

pada tanggal yang sama.  

Jika saya harus menggambarkan francis Dark Souls dalam satu kata, saya tidak bisa mengatakannya 

disini karena pasti terkena sensor. Untuk versi yang lebih sopan dan bersahabat, mungkin saya akan 

memilih kata brutal. Seri Dark Souls mempunyai kebiasaan untuk membuat para pemainnya stres dan 

emosi berkat tingkat kesulitannya yang sangat tinggi. Namun justru hal itu yang membuat Dark Souls 

sukses. Banyak pemain yang merasa tertantang dengan tingkat kesulitan yang ditawarkannya. 

Hal ini tidak banyak berubah di Dark Souls III. Sama dengan dua seri sebelumnya, kamu masih harus 

berkutat dengan musuh-musuh yang kuat yang siap membunuhmu kapan saja.  Satu perbedaan yang 

besar adalah hadirnya magic meter. Fitur ini belum ada di dua game sebelumnya, namun pernah 

diperkenalkan dalam game besutan FromSoftware lainnya yang berjudul Demon’s Souls. 

 



Ratchet & Clank 

12 April – PlayStation 4 

Ratchet & Clank versi PlayStation 4 adalah edisi remake dari game orisinilnya yang rilis tahun 2002 yang 

lalu untuk console PlayStation 2. Gameplay yang ditawarkan masih hampir sama dengan versi PS2, 

namun peningkatan dari segi grafik dan detail lainnya menjadikan game ini menjadi salah satu yang 

ditunggu pada Bulan April. 

Cerita Ratchet & Clank akan diangkat ke layar lebar pada 29 April 2016 di Amerika Serikat. Sebelum 

menikmati filmnya, ada baiknya kamu memainkan game ini terlebih dahulu. 

Star Fox Zero 

22 April – WiiU 

Andross kembali untuk menyerang Lylat. Saatnya Star Fox dan teman-teman melawan mereka. 

Satu lagi seri klasik yang akan melengkapi kolesi game di Bulan April. Pemilik console WiiU boleh 

berbahagia, karena setelah delay pada November 2015 yang lalu, Star Fox Zero akhirnya dirilis pada 

minggu ketiga bulan April 2016. Star Fox Zero tetap mengadopsi gameplay utama dari seri-seri 

sebelumnya, seperti Star Fox 64 yang rilis hampir 20 tahun yang lalu.  

Kamu akan bermain sebagai Fox McCloud yang mengendarai pesawat Arwing untuk menuntaskan 

berbagai level. Bagi para gamer veteran, mungkin game ini bisa menjadi game nostalgia. Andross, Star 

Wolf, Landmasters, Slippy Toad dan semua hal yang membuat Star Fox berjaya pada masanya akan 

hadir kembali di Star Fox Zero. Bagi pemain baru, tidak ada salahnya untuk mencoba salah satu francis 

terbaik dari Nintendo ini. 

Fallout 4: Wasteland Workshop (DLC) 

April – PS4, Xbox One, PC 

Satu-satunya DLC yang muncul di daftar. Walaupun bukan sebuah game utuh, tapi banyak gamer yang 

menanti hadirnya DLC ini. Belum banyak informasi yang didapat selain penambahan fitur workshop dan 

fitur untuk menangkap dan menjinakkan makhluk-makhluk liar. Tetapi pihak Bethesda berjanji akan 

merilisnya pada Bulan April untuk console PS4, Xbox One, dan PC. 

Game mana yang paling kamu tunggu di bulan April ini? Atau ada game lain yang tidak ada di daftar? 

Silakan tulis komentarmu! 
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Daftar Game Gratis untuk Pelanggan PlayStation Plus Bulan Mei 2016 

Kita sudah memasuki akhir bulan April, itu artinya waktunya bagi Sony untuk mengumumkan game apa 

saja yang bisa dimainkan secara gratis di bulan Mei. Khusus untuk pelanggan PlayStation Plus. Di bulan 

mendatang, akan tersedia dua game untuk PS3, dua game untuk PS Vita, dan tiga game untuk PS4. Mari 

kita lihat lineup yang lengkap di bawah ini: 

 Bionic Commando Rearmed 2 (PS3) 

 God of War: Ghost of Sparta (PS Vita) 

 LocoRoco Cocoreccho! (PS3) 

 Switch Galaxy Ultra (PS4, PS Vita) 

 Table Top Racing: World Tour (PS4) 

 Tropico 5 (PS4) 

Penggemar game dengan genre simulasi pasti senang melihat daftar di atas. Ada game Tropico 5 untuk 

dimainkan di PS4. Pada game ini kamu memainkan El Presidente, seorang diktator dari sebuah pulau 

fiktif yang bernama Tropico. Kamu harus membangun pulau tersebut menjadi sebuah pulau yang megah 

dan sejahtera mulai dari abad ke-19 sampai abad ke-21. 

Jika kamu penggemar genre racing, maka ini saat yang tepat untuk mendapatkan Table Top Racing: 

World Tour secara gratis. Game balap miniatur ini dibuat oleh Nick Burcombe, yang juga pernah 

membuat game klasik Wipeout di PS One.  

Game gratis mana yang paling kamu tunggu di bulan Mei 2016? Silakan tulis komentar kalian di bawah. 

Untuk yang belum berlangganan PlayStation Plus, tunggu apa lagi , jangan sia-siakan fitur keren dari 

Sony setiap bulannya! 

Sumber: PlayStation Blog 
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Cuplikan Perdana Pokémon Moon dan Sun Hadir 3 April Mendatang 

Jika kamu penggemar Pokémon dan sedang menunggu perkembangan terbaru tentang Pokémon Moon 

dan Sun, kamu bisa sedikit berbahagia. Kurang dari seminggu lagi, kamu akan bisa menyaksikan cuplikan 

perdana dari game tersebut. Menurut Serebii, cuplikan gameplay perdana akan hadir pada Gathering at 

the Pokémon House, sebuah acara variety show Jepang yang membahas segala sesuatu tentang 

Pokémon setiap minggunya. 

Gathering at the Pokémon House episode mendatang (3 April 2016) turut menghadirkan Junichi Masuda 

sebagai pimpinan Pokémon Moon dan Sun, Shigeki Morimoto sebagai battle director, dan Shigeru 

Ohmori sebagai pimpinan Pokémon Omega Ruby dan Alpha Sapphire. Mereka akan menyampaikan 

informasi-informasi terbaru seputar Pokémon Moon dan Sun yang pastinya sudah banyak ditunggu 

penggemar. 

Pokémon Moon dan Sun pertama kali diumumkan pada bulan lalu di Nintendo Direct, bersamaan 

dengan perayaan 20 tahun francis Pokémon. Para penggemar francis Pokémon sangat antusias akan 

pengumuman game Pokémon generasi ketujuh tersebut karena sudah hampir 3 tahun Nintendo tidak 

meluncurkan seri Pokémon terbaru sejak Pokémon X dan Y pada tahun 2013 lalu. Pokémon Moon dan 

Sun sendiri akan rilis akhir tahun 2016 untuk console 3DS. 

Mungkin berbagai pertanyaan akan muncul di benak kalian, seperti apa cuplikan perdananya? Trio 

starter apa saja yang akan muncul? Pokémon legendaris apa saja yang akan diperkenalkan? Seperti apa 

gameplay dari game ini? Tunggu jawabannya pada 3 April mendatang!  

Sumber: Serebii 
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Everybody’s Gone to the Rapture Akan Hadir di PC Minggu Ini 

Versi PC dari Everybody’s Gone to the Rapture telah diumumkan dari beberapa minggu yang lalu. Namun 

dari pengumuman tersebut, tidak ada info mengenai tanggal rilisnya. Baru pada hari ini, developer The 

Chinese Room mengumumkan kapan kamu bisa memainkan game ini di PC. 

“Kami telah memberi tahu cukup banyak info minggu lalu tentang fitur-fitur yang bisa kalian nikmati di 

versi PC. Sekarang game ini telah tersedia di Steam. Kalian sudah bisa melakukan pre-purchase dan 

mulai memainkannya pada hari Kamis, 14 April mendatang (Jumat, 15 April WIB).” kata developer The 

Chinese Room di dalam blog. 

Everybody’s Gone to the Rapture adalah sebuah game adventure yang menggunakan sudut pandang 

orang pertama. Game ini berlatar di sebuah desa di Inggris di mana para penduduknya menghilang 

secara misterius. Pada ajang BAFTA Game Awards 2016, game ini mendapat sepuluh nominasi dan 

memenangi tiga di antaranya. 

Pada awalnya, Everybody’s Gone to the Rapture merupakan game eksklusif untuk PS4. Namun Dan 

Pinchbeck selaku direktur kreatif dari The Chinese Room mengungkapkan bahwa ia sangat bangga bisa 

merilis game ini ke dalam versi PC. 

“Kami sangat menginginkan untuk merilis versi PC karena kami mempunyai banyak fan di sana. Sony 

tahu bahwa kami bisa melakukannya dan kami benar-benar menginginkannya. Saat Rapture pertama 

kali dirilis di PS4, kami sudah melakukan diskusi internal mengenai hal ini, sampai akhirnya sebuah 

kesempatan muncul dan kami mengambil kesempatan itu.” ujar Dan Pinchbeck saat diwawancarai oleh 

PC Gamer beberapa waktu lalu. 

Everybody’s Gone to the Rapture dijual seharga Rp261.000 di Steam. Jika kamu masih ragu untuk 

membelinya, kamu bisa terlebih dahulu membaca review kami mengenai game tersebut di sini. 

Sumber: The Chinese Room Blog, PC Gamer 

Steam Link: Everybody’s Gone to the Rapture 
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Final Fantasy XII: The Zodiac Age akan Dirilis untuk PS4 
Tahun 2017 

 

Setelah sering dirumorkan sebelumnya, Square Enix akhirnya secara resmi mengumumkan versi 

remastered dari salah satu game terbaik mereka, Final Fantasy XII. 

Final Fantasy XII Remastered ini diberi judul Final Fantasy XII: Age of Zodiac, dan akan dirilis pada tahun 

depan. Telah dikonfirmasi juga bahwa game ini dapat dimainkan di Los Angeles pekan depan pada acara 

E3 2016. 

Game ini nantinya akan menggunakan fitur Zodiac Job System, fitur yang hanya ada di Final Fantasy XII 

versi Bahasa Jepang. Mengusung HD Remastered, tentunya bakal ada banyak peningkatan di berbagai 

bidang di dalam game ini, contohnya pada segi grafis. Model karakter, cutscenes, dan background akan 

diperbarui sesuai dengan kemampuan mesin PS4. 

Begitu juga di segi audio.  Final Fantasy XII Remastered mengusung surround sound 7.1ch, pilihan 

dubbing bahasa Inggris atau Jepang, dan juga soundtrack game yang telah diaransemen ulang. Dari sisi 

performa, Square Enix menjanjikan loading yang lebih cepat, fitur auto-save, dan mode turbo untuk 

mempercepat pertempuran. 

Final Fantasy XII pertama kali dirilis untuk console PS2 pada tahun 2006 yang lalu dan didapuk menjadi 

salah satu game Final Fantasy tersukses. Jika kamu belum pernah memainkannya sebelumnya, mungkin 

versi remastered ini menjadi saat yang tepat untuk menjajal JRPG ini. Untuk kamu yang sudah 

memainkannya sebelumnya, apakah tertarik membeli versi remastered? 
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Saksikan Cuplikan Gameplay Terbaru dari NiEr: Automata di Sini 

Pada acara NiEr Concert & Talk Live Event yang dihelat di Tokyo pada 16 April yang lalu, Square Enix 

turut memberikan cuplikan gameplay terbaru dan perkenalan karakter pada game NiEr: Automata. 

Ada tiga karakter yang diperkenalkan dalam cuplikan tersebut, di antaranya adalah 2B, 9S, dan A2. Pada 

cuplikan gameplay yang ditunjukkan, kamu bisa melihat 2B dan 9S berlari menelusuri stage sambil 

memamerkan skill action mereka dalam membasmi musuh. Kedua video tersebut bisa dilihat di bagian 

akhir artikel. 

Seri pertama NiEr yang dirilis pada 2010 yang lalu memang tidak terlalu sukses secara komersial, namun 

game ini memiliki para fan yang loyal berkat sajian gameplay yang unik. NiEr: Automata menjanjikan 

gameplay yang lebih menarik dari seri sebelumnya. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya keseriusan 

dari Square Enix untuk berkolaborasi dengan Platinum Games, tim sukses di balik game action ternama 

seperti Bayonetta dan Metal Gear Rising Revengeance.  

Walaupun dikembangkan oleh Platinum Games yang merupakan spesialis game action, namun NiEr: 

Automata masih mempertahankan elemen role-playing di dalam game. Pihak Square Enix tidak mau 

menghilangkan elemen yang membuat seri NiEr begitu khas dan menjadi fitur yang unik dibandingkan 

game action lainnya. 

Sayangnya, pada acara tersebut, belum ada tanggal pasti kapan NiEr: Automata akan dirilis. Namun 

Square Enix berjanji akan merilisnya pada tahun 2016 untuk PS4. 
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Seri Terbaru Romance of the Three Kingdoms Kembali Hadir di Amerika Setelah 8 Tahun 

Romance of the Three Kingdoms XIII dari penerbit Koei Tecmo akan hadir di negeri Paman Sam pada 

Bulan Juli 2016. Ini akan menjadi seri pertama yang dirilis di Amerika sejak tahun 2008 yang lalu. 

Romance of the Three Kingdoms XIII adalah sebuah game bergenre strategi yang berlatar belakang pada 

zaman Tiga Kerajaan di sejarah Cina kuno. Sama seperti seri-seri sebelumnya, Romance of the Three 

Kingdoms XIII menawarkan taktik dan strategi perang yang mendalam dan kompleks.  

Bukan hanya itu saja, game ini tidak melulu memerintahkan kamu untuk berperang. Jika kamu tidak 

suka pertumpahan darah, game ini juga menyediakan opsi diplomasi. Ada berbagai macam pilihan untuk 

meredakan konflik tanpa harus mengorbankan nyawa. 

Mempunyai latar belakang yang sama dengan game Dynasty Warriors, itu berarti kamu juga akan 

disuguhkan dengan karakter-karakter yang sama pula. Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Cao, 

dan 700 karakter bersejarah lainnya akan turut meramaikan game yang diambil dari novel yang berjudul 

sama ini.  

Untuk kamu yang menyukai sejarah Tiga Kerajaan namun sudah bosan dengan genre hack n slash dari 

seri Dynasty Warriors, tidak ada salahnya untuk menunggu dan mencoba Romance of the Three 

Kingdoms XIII pertengahan tahun ini. 

Romance of the Three Kingdoms XIII akan rilis pada 5 Juli 2016 untuk console PS4 dan PC. Trailer bisa 

kamu lihat di bagian bawah artikel.  

Sumber: Koei Tecmo America 
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Simak Komentar Para Staf Naughty Dog untuk Uncharted 4: A Thief’s End 

Meskipun belum dirilis, namun kita sudah banyak mendapatkan video tentang game Uncharted 4: A 

Thief’s End mulai dari trailer, proses pembuatan, sampai cuplikan gameplay dalam Bahasa Indonesia. 

Hype yang dirasakan oleh para fan seri Uncharted membuat pihak Naughty Dog ingin terus memberi 

informasi terbaru pada game ini.  

Video terbaru yang diunggah ke YouTube memperlihatkan bagaimana tanggapan staf Naughty Dog 

terhadap karakter Nathan Drake dan masa kecilnya yang misterius. 

“Kami tidak tahu banyak tentang masa kecilnya dan apa saja yang telah ia lalui,” ujar Ricky Cambier, 

Lead Designer game ini. “Maka dari itu kami memperkenalkan Sam sebagai kakak dari Nathan Drake. 

Dari sana kalian bisa mengetahui tentang hubungan mereka yang luar biasa dan mengetahui siapa 

Nathan Drake yang sebenarnya,” 

Dalam beberapa trailer sebelumnya, diceritakan bahwa Sam meminta bantuan Nathan untuk mencari 

harta karun, walaupun Nathan sudah berhenti dari pekerjaannya itu. Dan dari judul game ini (A Thief’s 

End), kita bisa memprediksi bahwa sesuatu yang dramatis akan terjadi di akhir game. 

“Di akhir Uncharted 4, kami berupaya menghadirkan kisah penutup yang seru untuk Nathan Drake dan 

petualangannya,” ujar Arne Meyer.  “Kami merasa bangga bisa merampungkan ceritanya dan menjawab 

beberapa misteri dari game sebelumnya. Saya harap para fan akan merasakan hal yang sama,” 

Uncharted 4: A Thief’s End merupakan seri Uncharted terakhir bagi Naughty Dog dan juga bagi Nathan 

Drake. Maka dari itu seluruh staf Naughty Dog tidak ingin main-main dalam menggarapnya.  

Cambier turut berkomentar bahwa Uncharted 4 adalah seri Uncharted yang paling ambisius. Hal itu 

turut difasilitasi oleh teknologi PS4 yang memberikan pencapaian dan standar baru bagi dunia gaming.   

“Uncharted 4 adalah titik tertinggi dari semua yang telah kami pelajari dari tiga seri sebelumnya,” Arne 

Meyer menambahkan. “Kami menciptakan versi yang terbaik bagi game ini, versi yang selalu kami 

inginkan. Jadi game ini melebihi capaian apapun yang pernah kami buat di seri-seri terdahulu,” 

Setelah melalui bertahun-tahun proses pembuatan dan beberapa kali delay, akhirnya Uncharted 4: A 

Thief’s End siap dirilis pada tanggal 10 Mei 2016 mendatang, eksklusif untuk console PS4. 
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7 Days to Die Akan Dirilis Juni 2016 untuk PS4 dan Xbox One 

Telltale Publishing telah mengonfirmasi bahwa mereka akan merilis 7 Days to Die ke perangkat console 

pada Bulan Juni 2016 mendatang.  

7 Days to Die adalah sebuah game survival horror dengan berbagai elemen lain seperti open world, first 

person shooter, tower defense, crafting, dan role playing. Game ini berlatar belakang di dunia post-

apocalypse dimana kamu harus bertahan hidup dari serangan zombi-zombi yang mematikan. 

7 Days to Die berawal dari penggalangan dana di Kickstarter pada tahun 2013 yang lalu dan telah dirilis 

untuk PC lewat developer indie yang bernama The Fun Pimps. Game ini terbilang cukup sukses, karena 

sampai saat ini, versi PC telah terjual lebih dari satu setengah juta kopi di Steam.  

Hal inilah yang membuat Telltale tertarik untuk bekerja sama dan merilis versi console, tentunya dengan 

peningkatan grafis yang jauh lebih baik. Selain grafiknya yang khas, Telltale juga terkenal akan kualitas 

storytelling mereka. Ini dibuktikan lewat berbagai game keren seperti The Walking Dead, Game of 

Thrones, Tales from Borderlands, dan The Wolf Among Us. 

Selain pembaruan dari kualitas grafis, 7 Days to Die versi console juga mendapat fitur baru yaitu 

Multiplayer Mode. Masih ada beberapa fitur tambahan lainnya, Telltale mengatakan akan 

mengumumkannya di kesempatan lain. 

7 Days to Die akan dijual seharga $29.99 (sekitar Rp380.000). Jika kamu melakukan pre-order, kamu 

akan mendapatkan bonus berupa karakter dari game The Walking Dead (Lee Everett dan Michonne) 

untuk dimainkan di game ini. 

Apakah kamu tertarik dengan dirilisnya 7 Days to Die ke console PS4 dan Xbox One? Atau kamu sudah 

memainkan versi PC? Bagaimana pendapatmu tentang game ini? Jangan lupa tulis komentarmu! 
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Info Rilis Star Ocean 5 dan Trailer Berbahasa Inggris Terbaru 

Pada livestream berbahasa Inggrisnya beberapa waktu yang lalu, Square Enix mengkonfirmasi info 

terkini tentang game JRPG terbaru mereka untuk PlayStation 4 yang berjudul Star Ocean: Integrity and 

Faithlessness. Seri kelima dari Star Ocean ini akhirnya akan rilis di Amerika pada musim panas 2016 

(sekitar Bulan Juni - Agustus). 

Masih dari laporan tersebut, Square Enix turut merilis dua trailer Star Ocean 5 yang berbahasa Inggris. 

Kedua trailer tersebut menampilkan dua protagonis utama dalam game, yaitu Fidel Camuze dan Miki 

Sauvester. Kamu bisa melihat isi trailer tersebut di bagian bawah artikel. 

Dengan konfirmasi ini pula, musim panas 2016 ini akan menjadi musim yang sibuk bagi game JRPG. 

Sebut saja judul-judul besar lain seperti Bravely Second, Persona 5, I Am Setsuna, dan Dragon Quest VII. 

Belum lagi ditambah kehadiran Final Fantasy XV yang rencananya akan rilis musim gugur 2016. Koleksi 

game yang dipenuhi JRPG, seperti kembali ke masa muda saat PlayStation 2 masih berjaya. 

Star Ocean: Integrity and Faithlessness menceritakan kejadian setelah Star Ocean: The Second Story dan 

sebelum Star Ocean: Till the End of Time. Latarnya bertempat di sebuah planet bernama Faycreed, yang 

berjarak 6000 tahun cahaya dari Planet Bumi. 

Star Ocean: Integrity and Faithlessness akan rilis di Jepang pada 31 Maret mendatang untuk konsol PS4 

dan 28 April untuk PS3. Versi berbahasa inggris akan rilis musim panas 2016. 

https://youtu.be/1B450P89sa8 
 

https://youtu.be/WxYdI4csoXE 
 

Setelah melihat trailernya, apakah kalian semakin berminat untuk memainkan Star Ocean 5? Atau ada 

game JRPG lain yang lebih ditunggu? Jangan lupa berikan komentar kalian. 

SUMBER: http://www.novacrystallis.com/2016/03/star-ocean-5-miki-sauvester-and-fidel-camuze-

spotlight-trailer-released/ 
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