Hai Sobat
Wavemagz….

DAFTAR ISI

Bagaimana kabar kalian semua,
baik-baik saja kan? ^^
Pada edisi Maret-April 2017 kali ini,
kita masih akan mengupas fitur-fitur
dari game 3Kingdoms Frontier. Dan
untuk game 3Kingdom Online akan
ada lanjutan ulasan Soldier baru
yang pastinya seru dan bermanfaat,
Tapi tunggu dulu, keseruan ini
masih akan berlanjut dengan ulasan
fitur dari game-game lainnya yang
sayang jika di lewatkan.
Akhir kata, kami mengucapkan
banyak
terimakasih
pada
WaveGamers yang selalu setia
dan terus mendukung WaveGame.
Terus dukung kami agar bisa selalu
menjadi yang terbaik buat kalian ^^
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GENERAL
Salah satu yang terpenting dalam 3 Kingdoms
Frontier adalah General.
Tingkatan General terbagi dalam warna: Green,
Blue, Purple, Orange, S Orange, SS Orange
(dengan Green sebagai General terendah).

Pada tab General, kalian dapat menentukan
General mana yang akan digunakan dalam
battle, untuk mengganti general cukup klik
“Change”.
Kalian juga dapat mengatur equipment General
di sini.

Klik ikon General untuk membuka interface
General

Tab Enhance berfungsi untuk mengupgrade
level General kalian. Diperlukan beberapa
pengorbanan (general lainnya) dan silver untuk
upgrade level General.
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Pada tab Star, kalian dapat meningkatkan
bintang General, meningkatnya bintang akan
meningkatkan semua status dan juga membuka
beberapa skill.

Tab Combination, kalian bisa mendapatkan
beberapa bonus attribute jika mempunyai
kombo General dalam battle. Selalu periksa
General Combination untuk mendapatkan
kekuatan yang lebih baik dalam battle!

Tab Train berfungsi untuk melatih General kalian
lebih lanjut, setiap training akan mengkonsumsi
Training Pill (jumlah bergantung pada Tank).
Gunakan Special Train untuk mendapatkan
DOUBLE EFFECT!

Tab Friend, tidak ada slot tersisa untuk
melengkapi general combination kalian?
Gunakan fitur ini, kalian dapat menempatkan
beberapa general sebagai support hanya
untuk mendapatkan General Combine Bonus.
General sebagai support tidak akan ikut
berpatisipasi dalam battle~
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Mage Rank
Upgrade
System
Hai sobat wavemagz…..
Setelah kita membahas opening event pada
edisi sebelumnya, kali ini kita akan membahas
mengenai Mage Rank Upgrade System. Fitur
ini akan muncul dalam interface saat charater
telah mencapai level 11 dan fitur ini terbagi
menjadi beberapa bagian yaitu Character
Upgrade, Partner Upgrade dan Training
Potential.
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Character Upgrade
Mage Rank dibagi menjadi E, D, C, B, A, S,
SS dan SSS. Dengan mengupgrade Mage
Rank tidak hanya dapat meningkatan kekuatan
character, tetapi juga dapat mempelajari Highlevel Magic dan mendapatkan extra attribute.
Ada beberapa ketentuan agar character dapat
diupgrade, semakin tinggi ranknya maka akan
semakin sulit misi dan ketentuan yang harus
dipenuhi serta semakin besar Daily Reward
yang diperoleh.

Train Potential.
Main Character dan partner bisa memperoleh
attribute
tambahan
hanya
dengan
menggunakan Silver Coin atau Potential
Fruit. Potential Training menggunakan silver
dapat meningkatkan potential point antara 1
– 20 point, jika menggunakan Potential Fruit
maka dapat meningkatkan potential point
hingga lebih dari 40 point. Selain itu dengan
menggunakan Potential Fruit kalian dapat
meningkatkan karakter menjadi Legendary
Mage.

Partner Upgrade
Selain dapat meningkatkan Rank Character,
kalian juga bisa meningkatkan Rank partner
kalian, akan tetapi tidak semua partner dapat
diupgrade.
Untuk mengupgrade partner, dibutuhkan
Upgrading Material dengan jumlah tertentu
dan jumlah item yang dibutuhkan setiap
partner berbeda-beda. Setiap partner memiliki
Upgrading Material Item yang berbedabeda, misalnya untuk mengupgrade Cana
membutuhkan Cana’s Gragas sedangkan
untuk Natsu membutuhkan Natsu’s Scarf.

Setiap kenaikan point akan memperoleh title
yang berbeda-beda, dan semakin tinggi point
yang kalian peroleh, maka semakin banyak
pula Potential Fruit yang dibutuhkan.
Point

Title

0,01 -9,99

Out Standing Mage

10,01-19,99

Excellent Mage

20,01-29,99

Elite Mage

30,01-34,99

Genius Mage

35,01-39,99

Legendary Mage

40,01-45,00

Legendary Mage
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House Of Love
Features

Tiap perabot memiliki House Point yang
berbeda-beda. Dengan memiliki perabot yang
semakin banyak akan ada kemungkinan untuk
memperoleh perabot dengan House Point
tambahan, bahkan ada kemungkinan untuk
mendapatkan Special House.

I. Housing
Di season 3.0 ini, akan muncul 1 feature
baru yaitu Housing. Dengan memiliki rumah,
ALOvers dapat menikmati berbagai fasilitas.
Jenis rumah dibagi menjadi 3, yaitu Small
House max 35 furniture), Medium House
(max 60 furniture), dan Large House (max 100
furniture). Semakin besar rumah yang dimiliki
berarti semakin banyak perabotan yang bisa
dimiliki dan semakin banyak fasilitas yang bisa
dinikmati oleh pemilik rumah.
langkah berikut ini:

Small House Medium House
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Large House

Untuk meningkatkan level rumah yang dimiliki
tergantung dari 3 faktor, yaitu:
1. House Point.
o Total House Point mempengaruhi Level
suatu House. Semakin tinggi level House,
semakin banyak fasilitas yang didapatkan
pemiliknya.
o House Point didapat dari furniture. Tiap
furniture memiliki House Point yang
berbeda.
o Semakin rare suatu furniture, memiliki
House Point semakin tinggi.
o Semakin
bervariasi
tipe
furniture
yang digunakan, ada kemungkinan
mendapatkan House Point tambahan.
Untuk tiap tipe +2% hingga +20%.
o Apabila Popularity Point berada di ranking
200 keatas, akan mendapatkan House
Point tambahan.
2. Sanitary Point.
o Sanitary Point akan selalu berkurang
setiap saat. Apabila mencapai 0, maka
pemilik tidak dapat menikmati fasilitas
Housenya, dan House akan nampak kotor.
o Pemilik dapat menggunakan beberapa
item untuk membersihkan House dan
meningkatkan Sanitary Point. Hanya
Pemilik yang dapat memasuki House yang
sedang dibersihkan.
o Max Sanitary Point adalah 100. Akan
tetapi beberapa item dapat menambah
Sanitary Point lebih dari 100.

3. Popularity Point
o Popularity Point didapatkan dari tamu
yang melakukan voting untuk House, dan
pemilik harus melakukan voting untuk
House yang lain. Setiap pemilik, setiap hari
hanya dapat melakukan 5 voting, untuk
House yang lain. Untuk melakukan voting,
silahkan berbicara dengan Maid untuk
memvoting House yang bersangkutan.
o Popularity Point menentukan banyaknya
tamu yang datang, serta menentukan
ranking kepopuleran suatu House.
o Untuk setiap voting akan meningkatkan
Popularity Point 2.
o Untuk setiap voting yang berasal dari
player yang tidak memiliki rumah, akan
meningkatkan Popularity Point 1.
o Apabila Popularity Point berada di ranking
200 keatas, akan mendapatkan
House Point tambahan, sebagai berikut:
1. Ranking 1: House Point +50%
2. Ranking 2-3: House Point +40%
3. Ranking 4-10: House Point +30%
4. Ranking 11-50: House Point +25%
5. Ranking 51-100: House Point +20%
6. Ranking 101- 200L House Point +15%
o Setiap guild yang memiliki teritori pada
saat Emblem War akan mendapatkan
keuntungan sbb:
1. Mendapatkan Hi SA teritori, House Point
+10%.
2. Mendapatkan non Hi SA teritori, House
Point +5%
3. Status didapatkan oleh semua anggota
guild, dan status berakhir pada Emblem
War berikutnya.
Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang
didapatkan apabila memperoleh rumah dengan
level tertinggi:
1. Party System
o Pemilik yang memiliki spesial Item dapat
mengadakan party di Housenya. Dan
mengundang semua temannya untuk
berpesta bersama.
o Setelah mengadakan party, pemilik harus
menunggu beberasa saat sebelum dapat
mengadakan party berikutnya.

o Semakin tinggi House level, berarti semakin
banyak tamu yang dapat diundang dan
semakin cepat dapat mengadakan party
berikutnya.
o Durasi 1 party tergantung dari tamu yang
datang. Semakin banyak tamu, berarti
semakin lama party berlangsung.
o Setelah party berakhir, pemilik dan tamu
akan mendapatkan berbagai macam Gum
dengan effect yang berbeda-beda.
2. Pet Room
o Pemilik dapat meletakkan [Pet Egg] di
dalam Pet Room.
o Ketika House level mencukupi, maka Pet
dapat melakukan leveling secara otomatis
di dalam House.
o Pet Experience gem. Pemilik akan
mendapatkan experience sesuai dengan
Gem yang digunakan.
o Semakin tinggi House level, pemilik dapat
meletakkan lebih dari 1 pet (max 3 pet)
3. Manufacture Room
o Setiap House akan memiliki Manufacture
Room.
o Apabila House level semakin tinggi, pemilik
dapat
menikmati
bermacam-macam
feature, seperti Manufacture Platform,
Order Specialist, dll.
o Selain itu, semakin tinggi House level
maka collect speed akan meningkat,
kemungkinan mendapatkan rare pada
saat manufacture akan meningkat, dan
beberapa feature lainnya.
4. Monster Room
o Setiap House memiliki Monster Room.
Pemilik dapat meletakan Monster Egg
untuk diproses inkubasi.
o Letakkan Monster Egg di atas incubator,
maka akan menelurkan special monster.
o Semakin tinggi House level, semakin
banyak Monster Egg yang dapat
diletakkan.
o Pemilik dan Grup dapat memasuki
Monster Room, akan tetapi ketika Pemilik
tidak dirumah Monster Egg tidak akan
menelurkan monster.
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Hai Sobat Wavemagz, kali ini tim
3 Kindom Online akan mengulas
event Battle of Wu Zhang dan soldier
barunya. Penasaran? Yuk kita lihat
ulasannya

New Soldier:

Dragon, Evil
Wing, Evil
Shadow, The
Empress
Selama masa periode event, di pintu masuk
instance Wu Zhang Battle akan muncul NPC
Phoenix Herald.

Npc Phoenix Herald dapat memanggil 4
jenis BOSS yaitu:
1. Dragon-Zhuge Jin
2. Evil Wing-Zhang He
3. Evil Shadow-Taishi Ci
4. The Empress-Dong Zhuo
Captain team dapat memanggil salah
satu BOSS tersebut pada 1x instance
untuk mendapatkan berbagai macam
drop yang menarik, termasuk item
Essence. Essence terbagi menjadi
4 jenis, tergantung dari BOSS yang
kalian kalahkan. Kumpulkan masingmasing essence sesuai dengan jumlah
yang telah ditentukan agar kalian dapat
mengubah BOSS tersebut untuk menjadi
Soldier kalian.
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Bisa mempelajari magic khusus juga skill dan
magic dari Leopard Cavalry Soldier

Bisa mempelajari magic khusus juga skill dan
magic dari Wolf Cavalry Soldier

Bisa mempelajari magic khusus juga skill dan
magic dari Immortal Tiger Soldier

Kumpulkan dan tukarkan essence pada NPC
The Carpenter untuk mendapatkan soldier
yang kalian inginkan
Bisa mempelajari magic khusus juga skill dan
magic dari Light Cavalry Soldier

Soldier baru bisa mempelajari magic yang
didapatkan dari 2nd Ang Bao Box
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Hai Sobat Wavemagz, kali ini tim GodWar
Indonesia akan mengulas sebuah fitur keren,
yaitu D Quest Hera Labyrinth, Penasaran? Yuk
kita lihat ulasannya

Hera Labyrinth
Selama masa periode event, di pintu masuk
Zeus berkencan dengan kekasihnya Europa,
selalu membuat Hera iri. Untuk menghukum
Europa, Hera menjeratnya di sebuah pulau
terpencil dan membuat labirin rumit disebuah
pulau untuk memenjarakannya. Karena
kerumitan labirinnya, sangat sulit bagi orang
biasa untuk menemukannya. Zeus tahu dia
memang salah, tapi dia tak bisa membiarkan
Europa memikul penderitaannya sendirian.
Karena itu, dia secara sembunyi-sembunyi
meminta Ares dan Athena untuk memanggil
orang-orangnya untuk menolong Europa.
Siapapun yang berhasil menemukannya akan
menerima hadiah yang luar biasa dari Zeus.

Wilayah
Athena: Cyclades
Sparta: Dodecanese

Durasi
Tiap Hari

Cara Ikut Serta.
1. Setelah mencapai level 50, temukan
“Labyrinth Quest Envoy” dan mulai quest
pencarian dalam labirin berantai, yang terdiri
dari 5 quest. Setelah itu, klik [NPC]Event
Transporter(142,-38) untuk masuk kedalam
labirin.
2. Ada 9 pulau di labirin, yang setiap pulaunya
memiliki 4 tempat teleportasi untuk berpindah
kepulau-pulau yang lain. Bicaralah pada
“Zeus’ Envoy” di Labirin untuk mendapatkan
“Zeus’ Oracle 1”.
3. Temukan “Zeus’ Envoy 1” dan berikan
“Zeus’ Oracle 1” padanya, dan kamu akan
mendapatkan “Zeus’ Oracle 2”. Temukanlah
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“Zeus’ Envoy 2” dan berikan “Zeus’ Oracle
2” padanya dan seterunya sampai kamu
mendapatkan “Zeus’ Oracle 5” dan berikan
pada “Zeus’ Envoy 5”. 5 Envoys berlokasi di
5 tempat berbeda dalam pulau.
4. Kamu
akan
diberi
hadiah
karena
menyelesaikan bagian manapun dari quest
rantai pencarian. Setelah menyelesaikan
satu quest, kamu dapat memulai quest
selanjutnya. Semakin kamu mendekati
bagian terakhir, semakin bagus imbalan yang
bisa kamu dapatkan.
5. Tiap pemain mampu menyelesaikan quest
berantai hanya sekali dalam sehari. Jika
kamu tidak menyelesaikan quest berantai
dalam waktu yang disediakan, kamu
akan mendapatkan kembali barang yang
dibutuhkan dalam quest untuk dapat kembali
mengambil quest tersebut dilain waktu.

Hadiah
Hadiah Exp diberikan sesuai dengan level
pemain.
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Ji Ning juga melihat ke langit. Dari cakrawala,
sekumpulan awan gelap mulai berputar, dan
dipuncak awan tersebut terdapat sekumpulan
dewa minoutour yang bercahaya
dengan
cahaya hitam.
Sang dewa minoutaour ini setinggi lebih dari
seratus meter. Awan hitam mulai yang berada
ditempatnya perlahan kembali terbang ke
cakrawala.

DESOLATE
ERA
Hai Sobat Wavemagz, kali ini tim Kungfu Web
Novel akan mengulas sedikit cerita yang ada
di Kungfu Web Novel, pada Edisi bulan ini kita
akan mekanjutkan cerita dari Desolate Era,
Penasaran? Yuk kita lihat ceritanya

Waktu berjalan sangat cepat, Ji Ning berjalan
sangat lama di barisan hantu yang tanpa ahkir.
Dia tidak berani berkata apapun. Kalau dia
berkata pasti akan dicambuk oleh minoutaur.
Dia berjalan berputar untuk waktu yang lama.
Untungnya,hantu tidak merasakan lapar dan
haus.
Suatu hari,setelah berjalan berputar dalam
periode yang lama
“Ji Ning” sebuah suara menggelegar ke
seluruh penjuru dunia. Banyak sekali hantu
yang menaikan kepala dan melihat ke langit.
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“Ji Ning” dipuncak awan hitam tersebut, sang
dewa minotaur mulai melihat kebawah,matanya
menembakan
sepasang
cahaya
emas,
menutupi seluruh tunuh Ji Ning. Yang berdiri
seoerti seorang idiot
Cahaya emas dari sang dewa minoutaur
menutupi tubuh Ji Ning, dan Ji Ning menghilang
dari antara kumpulan hantu tersebut. Pasukan
minoutaur biasa terdiam dan tidak berani
berbicara. Para hantu pun terkejut dan hanya
jangka panjang mereka bisa pulih.
……
Diantara awan hitam tanpa batas, dewa
minoutaur platinum berdiri
Dia meregangkan tangannya diata sebuah titi
kecil, Jin Ning.
Jin Ning sangat terkejut
Dewa.
Seorang dewa minoutaur sedang berdiri
di depannya, dan Jin Ning berdiri diatas
telapaknya?
“Ji Ning” sang dewa menyesuaikan ukuran
objeck yang ditangannya
“aku medapat perintah dari Tuan dari
Istana Cui untuk menerimamu” sang dewa
minotaur berbicara kepada sesosok kecil
yang ditangannay dan dengan gelombang
tangannya,Jin Ning ditempatkan di ruang
kosong. Kemudia sang dewa minoutaur
menaikan awannya dan menghilang di
cakrawala.

Salam-salam
3 Kingdom online
To: Semua pemain server Guan Yu Kingdom Liu Bei
From: VergilUchiha
Isi: Semangat terus main 3KOnya…War jangan mau kalah sama kingdom
yang lain
To: YuchiSnow
From: JiYichuan
Isi: Ayo segera pindah ke Lu Bu, katanya siap PvP pas war nanti aku pensi
gak ada yang nemenin main
To: VergilUchiha
From: Aeka Uchiha
Isi: KAKAK JANGAN MAIN GAME TERUS,INGET KEMARIN ULANGAN
REMIDIAL SEMUA!!!!!
To: VergilUchiha
From PeggyMeg
Isi: kalo berani lawan semua formasi seranganku! Udah lama gak duel
lawan kamu.
To:VergilUchiha
From: Vellicya
Isi: Semangat terus Kak, jadi pahlawan nomor satu di semua server!
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Baksos SMA 1
Semarang di Panti
Werda Harapan Ibu
Suasana Panti Wredha Harapan Ibu Kota
Semarang tampak lain dari biasanya.
Pasalnya sebanyak 42 warga binaan tampak
gembira bernyanyi bersama puluhan siswa
SMA 8 Semarang, Sabtu (25/2) pagi. Hari ini
memang siswa SMA 8 tengah melakukan
kegiatan bakti sosial di panti yang berada di
Bringin, Ngaliyan tersebut.
Sugiyo, Kepala SMA 8 menuturkan jika
kunjungannya bersama para siswa memang
menjadi kegiatan rutin yang sudah dua kali
dilakukan. Menurutnya dengan kunjungan ini
para siswa akan belajar tentang nikmatnya
berbagi pada sesama.
“Tahun lalu di Panti Mangkang, tahun ini ke
sini, dan memang mereka membutuhkan,”
beber Sugiyo.
Dalam bakti sosialnya, siswa SMA 8
menyumbangkan sembako dan uang tunai
hasil dari penggalangan dana sukarela 937
siswa. Penggalangan dana yang dilakukan
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selama dua hari berhasil mengumpulkan
uang sekitar Rp 3 juta.
Sementara Sri Redjeki, Wakil Ketua Panti
Wredha Harapan Ibu Kota Semarang,
mengungkapkan rasa terima kasihnya
atas kunjungan dan bakti sosial dari
SMA 8. Terlebih menurutnya panti yang
menampung 42 warga binaan ini telah lama
tidak mendapatkan bantuan.
“Bantuan dari Jakarta lewat Dinsos Provinsi
satu tahun ndak turun, yang dari Pemkot
dua tahun juga ndak turun,” ungkapnya usai
sambutan.
Menurutnya hal tersebut karena memang
panti ini bukanlah binaan pemkot, melainkan
Yayasan Dharmais Jakarta. Sehingga kata
dia, selama ini pihaknya hanya bergantung
pada donatur tidak tetap dan kiriman
bantuan dari Dharmais setiap tiga bulan
sekali.
“Tiga bulan sekali turunnya Rp 2,4 juta
ya itu lumayan bisa untuk meringankan,”
tandasnya.
Selain memberikan bantuan, para siswa juga
menghibur warga binaan yang semuanya
adalah perempuan dengan game dan lagu.
Bahkan ada beberapa warga binaan yang
ikut bernyanyi bersama.
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Techno Mania
Hai sobat Wavemagz, pada rubric baru Tecno Mania ini, kami akan sedikit member review
gadget keren apa saja yang ada beserta spesifikasinya. Tecno Mania kali ini akan membahas
Review tetang ASUS Zenphone 3 ZE520KL.
Smartphone yang
diproduksi
dari
ASUS ini mengalami
peningkatan dalam hal
design body, terlebih
lagi pada dua seri
sebelumnya bodunya
terlihat
monotone
saja. Seluruh body
dari smartphoen ini
terbungkus metal dan
kaca.
Penggunaan
SUPER IPS+capative
touchscreen
bikin
smartphone sau ini mudah untuk digunaka. Kaca pelindung yang digunakan adalah Gorilla Glass
3, jadi dijamin aman dan tahan gores. Smartphone ini memakai layar 5.2 inc dengantampilan
yang sangat memukau. Dengan kamera utama sebesar 16MP dengan auto focus dan dual LED,
membuat hasil jepretan semkain bagus. Dan untuk yang hobi selfie, kamera depannya sudah 8MP.
Untuk berat smart phone satu ini tergolong sangat ringan, hanya 144 gram aja. Untuk
varian Zenphoen satu ini memakai prosessor Qualcom Snapdragon 825 Octa core 2 dengar RAM
sebesar 3 Gb, jadi mainin game di smartphone ini lumayan lancar, tidak terlalu cepat dan tidak
terlalu lemot. Semua game hD bisa disikat dan tidak membuat panas walapun body terbuat dari
metal. Memakai OS Android 6.0 Marshmallow membuat smart phone satu ini punya performa
yang kerena abis. Smart phoe satu ini memakai ZenUI 3, dengan fitur kostimisasi yang lebih
banyak, boost aplikasi game maupun broadcast game. Fiture rebuaru pada smartphone ini adalah
finger print yang sangat akurat, kita bisa pakai finger print ini dari segala arah. selain unluck layar,
fiture satu ini juga punya fungsi yang lain seperti terima telpon, dan meluncurkan kamera. Smart
phone satu ini mekakai USB Miniport type C, sayangnya tidak support untuk fast charging.
Untuk sound dari smart phone ini, ASUS memberikan teknologi baru yaitu Sonic Master. Dengan
teknologi ini suara yang dihasilkan bisa jernih dan cerat menggelegar dan support music 24 bit.
Unuk sektor baterai, karena memakai prosessor hemat daya, jadi dalam penggunaan harian smart
phone satu ini cukup hemat. Ah iya…..smart phone ini memakai dual sim dan sudah support untuk
4G.
Itu dulu review dari kami, pastikan tetap membaca Wavemagz untuk review smart phone
yang lain.

18 wave magz

wave magz 19

