Hai Sobat Wavemagz….
Hai Sobat Wavemagz….
Bagaimana kabar kalian semua, baik-baik
saja kan? ^^
Pada edisi September-Oktober 2017 kali
ini, kita masih akan mengupas fitur-fitur
dari game 3Kingdoms Frontier. Dan untuk
game 3Kingdom Online akan ada lanjutan
ulasan fitur yang ada dalam gamenya yaitu
Perubahan Biaya Acution. 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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VIP System
Dapatkan banyak keuntungan jika menjadi
VIP !! Di 3 Kingdoms Frontier, Tersedia banyak
sekali manfaat disertai dengan fitur khusus
yang akan sangat membantu dalam bermain,
antara lain dapat menggunakan Guild Escort,
Raid lebih banyak, Diskon Item mall, dan
memperoleh Reward Khusus!!!

Dengan menjadi VIP, dapatkan bonus dan klaim
setiap hari, tersedia fitur Daily VIP Benefits di
mana dapat klaim bonus reward setiap harinya,
tentunya masih ada banyak sekali benefit yang
lain dengan menjadi VIP.

Untuk menjadi player VIP, caranya sangat
mudah, kalian cukup melakukan pengisian
gold dengan jumlah tertentu. Pada canvas
Facebook tempat kalian bermain 3 Kingdom
Frontier
<https://apps.facebook.com/
kingdomsfrontier>, terdapat tombol Top Up

VIP Level
VIP 1		
VIP 2		
VIP 3		
VIP 4		
VIP 5		
VIP 6		
VIP 7		
VIP 8		
VIP 9		

Pengisian Gold
= 100 Gold
= 200 Gold
= 500 Gold
= 1.000 Gold
= 3.000 Gold
= 6.000 Gold
= 10.000 Gold
= 20.000 Gold
= 50.000 Gold

Berikut detail pengisian gold:
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yaitu, beginner, normal, primary, senior, top dan
extreme. Jika player ingin mengubah kualiatas
seed player dapat menggunakan tombol
refresh. Dibutuhkan 10 gold untuk setiap 1 kali
refresh. Semakin baik kualitas seed maka hasil
yang didapatkan juga akan semakin banyak.

Garden
System

Edisi Wavemagz kali ini akan membahas
mengenai fitur Garden dan apa yang akan
diperoleh dari fitur garden tersebut. Dalam fitur
ini player bisa mendapatkan Silver Coin dan
Experience untuk nakama mereka.
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Cara menggunakannya player hanya perlu
memilih lahan yang kosong, dibutuhkan
kelipatan 20 Gold untuk bisa menambah lahan
kosong. Setelah memilih lahan kosong, player
dapat memilih seed yang diinginkan.

Untuk Experience seed membutuhkan waktu
selama 6 jam untuk cooldown dan tanpa
batasan, sedangkan untuk Silver Coin Seed
membutuhkan 1 menit cooldown dan hanya
dapat digunakan sebanyak 8 kali. Kualitas Exp
seed dan Silver coin seed dibagi menjadi 6
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Equipment set
Hai ALOvers~
Pada Angel Love Online terdapat banyak
sekali equipment-equipment yang bisa kalian
dapatkan, baik yang bisa kalian dapatkan
secara terpisah atau sekaligus dalam bentuk
1 Set Equipment, berikut adalah contoh dari
beberapa Set Equipment yang bisa kalian
dapatkan:
•

Heavy Armor
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• Warrior
Memiliki
pertahanan
tinggi,
sangat
kuat dan biasa berada di garis depan
pertempuran.
Sangat
ahli
dalam
pertempuran
jarak
dekat,
memiliki
kemampuan bertempur dan vitality yang
sangat besar. Dengan kekuatan dan
pertahanannya, membuat Warrior dapat
berperang tanpa bantuan player yang
lainnya.

3 Kingdom
Classic
Intro
Game 3 Kingdoms “Classic” --- game 3D
MMORPG dengan tema peperangan 3
kerajaan yang merupakan reboot dari game
terdahulu (3 Kingdoms Online Indonesia)
dimana player akan dibawa kembali berperang
di darat maupun di laut dengan kondisi server
dengan penyesuain fitur maupun exp. Di sini
player lama, baru, maupun yang tertinggal start
dapat kembali menorehkan sejarah menjadi
RAJA terkuat dalam sejarah 3 kerajaan dan
menikmati perang yang jauh lebih menarik dan
imbang.

Story

Pada akhir masa Dinasti Han Timur, terjadi
pemberontakan besar-besaran oleh Yellow
Turban. Sejak saat itu, keadaan tidaklah aman
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lagi. Semua pihak saling mengumpulkan tentara
untuk berperang. Peperangan terjadi di manamana. Saat itu mulai bermunculan tokoh-tokoh
besar seperti Liu Bei yang baik hati, pahlawan
Jiangdong Sun Jian, atau tiran yang sangat
kuat Cao Cao. Kalian dapat memilih untuk
mengabdi kepada salah satu dari mereka.

• Sorcerer
Job yang memiliki kekuatan sangat
besar dengan berbagai skill serangan
jarak jauhnya. Dapat melukai bahkan
membunuh banyak musuh dalam sekali
waktu. Sangat diperlukan untuk melawan
pasukan musuh dalam pertempuran
besar, dapat menyerang dengan efektif
berbagai serangan magicnya.

Fitur
1. 4 class job -- Hero, Warrior, Strategist,
Sorcerer
• Hero
Hero adalah pahlawan kebanggaan bagi
setiap kerajaan, Memiliki kemampuan
bertempur dengan baik dalam jarak
dekat maupun jarak jauh. Sangat ahli
dalam menggunakan berbagai senjata.
Dapat membantu meningkatkan status
pasukannya
ketika
dalam
medan
pertempuran.

• Strategist
Ahli strategi dan taktik. Fokus dalam
kemampuan
menempatkan
pasukan,
seseorang yang dapat mempengaruhi
kemampuan pasukan untuk bertempur.
Memiliki strategi dan rencana yang tak
terbatas dalam setiap pertempuran.
Dengan
kemampuan
support
bagi
pasukan merupakan peran yang penting
untuk memenangkan pertempuran.
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Medusa’s
Island
Hai Sobat Wavemagz kali ini kita akan
membahas fiture Medusa Island, penasaran?
Yuk kita simak sama-sama
Medusa’s Island bukan tempat yang mudah
untuk ditaklukkan, belum ada seorangpun
bisa menjelajahi keseluruhan tempat mistis
dan berbahaya tersebut. Tapi jangan khawatir,
karena kami telah banyak melakukan penelitian
terhadap hal ini! Persiapan diperlukan karma
adanya suatu peringatan! Karena itu simaklah
baik-baik keterangan yang akan kami berikan
dan persiapkan dirimu untuk menghadapi Ratu
Kematian, Medusa, secara langsung!

Persyaratan
1- 5 karakter, dengan semua Level 90+

Yang Perlu Diketahui
1.

2.

3.

4.

Latar Belakang
Medusa,
dulunya
terkenal
dengan
kecantikannya
diantara
para
Gorgon,
kecantikkannya itu menimbulkan perseteruan
dengan dewi Athena. Karena marah, Athena
merubah Medusa menjadi mahluk yang
mengerikan, dengan kepalanya yang penuh
dengan ular beracun dan tatapan matanya
dapat mengubah semua mahluk hidup menjadi
batu yang takkan pernah bisa dikembalikan
lagi.
Medusa dipaksa pergi ke pulau kediamannya,
yang dulunya dianggap sebagai tempat
pengungsian,
namun
sekarang
berubah
menjadi penjara bagi dirinya. Siapapun atau
apapun yang berani menginjakkan kakinya
ditepi pantainya akan langsung berubah
menjadi patung. Pulau itu berubah menjadi
tempat yang penuh dengan patung-patung
dari mahluk hidup symbol keangkuhan dan
kemarahan dari Medusa.
Sang kesatria tangguh, Perseus, pada akhirnya
datang ke pulau tersebut dan berusaha
untuk menghabisi Medusa. Naun, dia hanya
manusia biasa; tanpa kekuatan dari Athena
dan Hermes, dia sendirian menghadapi dan
membasmi kejahatan. Apakah kamu bersedia
membantunya?
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5.

Semua pemain bisa datang ketempat ini 2x
sehari, yang tiap kesempatannya dibatasi
hanya sampai 40 menit. Saat waktu habis,
pemain akan dikembalikan kekota utama
secara otomatis.
Semua monster di wilayah tersebut adalah
monster dengan level 95+, dan amat sulit
untuk bisa dikalahkan, jadi harap berhatihatilah.
Jika pemain mati saat berada dalam
wilayah ini, maka mereka akan hidup
kembali di pintu masuk wilayah ini, dan
dapat melanjutkan petualangannya.
Setiap pemain yang keluar dari wilayah ini,
maka kesempatannya untuk masuk akan
dikurangi satu kali. Tiap pemain memiliki
batasan untuk dapat masuk ke wilayah ini,
jadi jika kamu tidak memiliki cukup waktu
untuk menyelesaikannya, janganlah ikut
serta!
Jika kamu meninggalkan wilayah ini tanpa
menyelesaikan tugasmu, maka tidak akan
ada hadiah atau poin yang kamu terima
sebagai hadiah!

Cara Ikut Serta
1. Setelah membentuk tim, pemimpin tim
harus
menemui dan berbicara
pada Instance Caller di kota utama, lalu
pilih “Medusa’s Island” untuk masuk
wilayah tersebut. Instance Caller berada di
(74, -194). Klik “Event Transporter” untuk
berjalan secara otomatis ke lokasi yang
diinginkan.
2. Setelah memilih instance map yang kamu
inginkan, maka kotak konfirmasi akan
keluar. Lakukan konfirmasi maka kamu
akan langsung masuk dalam instance
map!

Pemain harus menunggu sementara waktu jika
terdapat tim lain yang masih berada di wilayah
Medusa�s Island. Jika hal ini terjadi, pastikan
bahwa anggota tim yang ada harus tetap
bergabung dengan party, dan tetap menunggu
antrian untuk masuk kedalam instance map!
3. Pemain yang tidak melakukan konfirmasi
untuk masuk kedalam instance map dalam
60 detik tidak akan dikirim masuk, dan harus
diundang untuk masuk kedalam instance map
melalui antarmuka Instance oleh ketua tim.
4. Membunuh semua monster di wilayah ini
akan mendapatkan poin bagi seluruh party.
Membunuh monster yang lebih sulit akan
mendapatkan poin yang lebih baik, dan setelah
mencapai poin 3000, maka tugasmu dalam
wilayah ini akan selesai. Poin yang didapat
ditampilkan dalam antarmuka di status tim.
Setiap monster normal yang kamu bunuh akan
mendapat 1 poin, sementara elite monster
yang kamu bunuh akan memberikan 50 poin.
Final BOSS, Christina dan Medusa, masingmasing akan memberimu 500 poin!
5. Poin yang didapat serta waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan instance
map akan mempengaruhi hadiah yang bisa
didapatkan oleh pemain.
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Jika Growth dari Bayi mu sudah maximal, Kamu
bisa mengajak nya keluar menuju Babyhood Stage.
Kamu bisa berinteraksi dengan Bayi mu yang lucu
sekarang, Ada banyak pilihan interaksi yang dapat
kamu pilih.

System
Social
Di Touch
memungkinkan kalian bertemu
dengan orang orang baru. ada
Ribuan Tdancer diseluruh Indonesia
dan Kalian bisa menari bersama
diatas satu panggung.
Jatuh Cinta Dengan Tdancer lain? Abadikan kisah Cinta Kalian dengan Marriage System.
Kamu dapat menikahi TDancer lain dan mendapatkan banyak keuntungan.

Touch Online Indonesia memiliki Fitur yang sangat
menarik, disini Kamu bisa memiliki Bayi yang Lucu
dan bisa kamu ajak menari jika dia sudah tumbuh
besar. Kamu hanya perlu membuat permohonan
kepada Peri kecil dan ia akan mengabulkan
permohonan mu. Untuk memiliki Bayi kamu tak
perlu melakukan Wedding terlebih dahulu. Kamu
bisa melakukan permohonan sekalipun kamu
single di dalam game..
•

Beginning

Sebelum memiliki Bayi kamu harus membuat
Permohonan kepada Peri Kecil, kamu juga harus
merawat bayi mu sampai ia tumbuh besar.
Klik pada Interface “Profile”

Tetap rawat dan jaga ia, sehingga ia bisa cepat
tumbuh besar.
•

Childhood

Klik pada Tab “Baby Info”
Bagaimana? Seru bukan? Setelah melangsungkan
pernikahan kalian dapat menari bersama.
Atau bahkan memiliki bayi dengan membuat
permohonan pada peri kecil. Keterangan lebih
lengkap tentang baby system dapat kamu baca di
Game info.

Ayo buat permintaan pada peri Kecil.
Jaga
dan
beri
makan Bayi mu
setiap hari agar
ia cepat tumbuh
besar.

•     Babyhood
Bagaimana? Seru bukan? Setelah melangsungkan
pernikahan kalian dapat menari bersama.
Atau bahkan memiliki bayi dengan membuat
permohonan pada peri kecil. Keterangan lebih
lengkap tentang baby system dapat kamu baca di
Game info.
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Ada
3
bagian
dalam
masa
pertumbuhan
bayi
kecilmu
::
Beginning,
Babyhood
dan
Childhood.

Kamu butuh 800 Point agar Bayi mu dapat tumbuh
besar dan memasuki tahap selanjutnya. setelah
Bayi mu memasuki masa Chilhood kamu bisa
berinteraksi lebih banyak dengannya. dan yang
lebih menyenangkan lagi, kamu sudah bisa menari
bersama Bayi kecilmu.
Bagaimana, ingin segera
memiliki bayi yang lucu
dan imut seperti ini? Ayo
ajak teman teman mu
untuk merasakan serunya
Touch Online Indonesia!
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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
melanjutkan cerita dari Desolate Era, Penasaran?
Yuk kita lihat ceritanya
“meninggal diusia delapan belas tahun” Tuan
istama Cui menghela nafas “ seseorang yang yang
mengorbankan diri untuk menolong orang asing
sangat langka”
Ji Ning berkata “tuan anda terlalu banyak
memuji,jika kau punya waktu lebih banyak
mungkin aku tidak akan bersedia melakukan ini.
Menurut dokter aku masih bisa hidup 3 bulan
lagi. Tapi bagiku menukar hudpuku yang tinggal
3 bulan untuk hidup seorang gadis muda selama
setahun aku tidak keberatan”
Tuan Istana Cui tertawa dan membuka Buku
Hidup dan Mati. Suaranya yang lembut membawa
kemuliaan tak terbatas “Ji Ning saat hidup kau
menyelamatkan ratusan orang,pencapaianmu
sangat besar. Untuk reinkarnasimu kau akan
terlahir kembali di….. Surga!!”
“Surga.” Kata Ji Ning
Tuan Istana Cui menghela nafas “hanya roang
dengan karma baik saja yang bisa masuk ke
surga. Di bumi sangat sulit untuk mencapai
level ini. Diketahui atau tidak diketahui,dengan
memberikan kekayaanmu untuk para anak yang
menderita. Kau mengumpulkan karma baik. Bila
tidak kau mungkin tidak bisa masuk ke surge”

dan mana yang jahat. Jika kau menolong orang
jahat maka itu akan mengurangi karma baikmu”
Ji Ning ahkirnya sadar apa yang dimaksudkan
“Buku Hidup dan Mati sudah ditulis bahwa kau
bisa hidup sampai umur enam belas tahun,tetapi
karena kau mengumpulkan banyak karma baik
kau kuijinkan hidup sampai umur delapan puluh
tahun.” Tuan Istana Cui menghela nafas
“Apa?!” Ji Ning kaget “apa kau bilang takdir di Buku
hidup dan Mati bisa dirubah?”
“Tentusaja bisa dirubah,kenapa tidak bisa?”
Tuan Istana Cui tertawa “ bagiku menambah
umur seseroang seratus tahun tidak ada apaapanya. Bahkan jika surge ingin kau mati itu akan
memberimu kesempatan, banyak atau sedikit
yang tercantum di Buku Hidup dan Mati. Takdir
seseorang yang tercantum itu benar tetapi masih
bisa dirubah lagi”
Ji Ning sekarang mengerti
Itu memang benar
Ada pepatah kuno mengatakan “ bila surga
melakukan tindakan berdosa,seseorang akan
melawannya, bila kau melakukan tidakan berdosa
kau tidak diijikan untuk hidup” ”.”bila surga
menginginkan kau untuk mati,berati mereka
memberimu kesempatan untuk hidup. Buku
Hidup dan Mati tidak lebih dari takdir yang akan
dituliskan,yang bisa dicoba untuk dirubah”

Salam-salam
3 Kingdom online
To: kepada semua player 3KO server Tiger Cage
From: RedCommando
Isi: waksi vergil udah vakum ya?sial….mana laptop batu selesai di service…
To: semua warrior
From: JiYichuan
Isi: puakan dahaga kekuasaan kalian! 3K Classic keluar…lepaskan kekuatan
kalian!
To: RedCommando
From: PeggyMeg
Isi: tumben main game…..biasanya bertugas dilapangan
To: VergilUchiha
From: PeggyMeg
Isi: semoga cepat kembali…
To: PeggyMeg
From: Vellicya
Isi: guru……guru besar vergil kapan kembali ya?

“Tuan,apa yang kau maksud?” Ji Ning bingung
“orang ryang terlahir murni tanpa dosa” kata
Tuan Istana Cui “anak-anak memang murni,
tetapi sesudah itu, perjalanan hidup membuat
mereka berubah…jika kau menolong orang
dewasa,mungkin kau akan menolong beberapa
orang baik tetapi sulit dikatakan mana yang baik
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Knight
Tentang Knight
Knight adalah kelas kesatria pada Abad Pertengahan
di Eropa. Mereka memiliki suatu aturan atau kode etik
yang disebut “chivalry”.
Dalam bahasa-bahasa India-Eropa lainnya, istilah
untuk knight sama dengan istilah untuk prajurit
penunggang kuda atau cavalier, misalnya Chevalier
dalam bahasa Perancis dan Ritter dalam bahasa
Jerman. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang
kuat antara Knight dengan keahlian kuda, yang
memang digunakan sebagai hewan tungangannya.
Sejak masa kuno, posisi terhormat dan bergengsi
dimiliki oleh prajurit berkuda, misalnya Hippeus di
Yunani dan Eques di Romawi, jadi tidak heran jika
Knight juga amat terkait dengan keahlian berkuda.
Knight memperoleh reputasi sebagai prajurit tangguh
selama Perang Salib dalam rangka memperebutkan
“Tanah Suci.” Mereka percaya bahwa mereka sedang
menjalani misi ilahi dari Tuhan untuk merebut
kembali Tanah Suci dari orang-orang Muslim yang
mendudukinya.
Bagaimana menjadi seorang Knight?
Ternyata menjadi seorang knight tidaklah mudah.
Walaupun banyak knight berasal dari kaum
bangsawan, tidak sedikit juga knight juga berasal
dari rakyat jelata. Pelatihan knight sendiri dimulai
sejak mereka masih muda dengan berlatih pedang
dan teknik bertarung. Beranjak dewasa meeka
mulai berlatih berkuda, kemahiran berkuda sangat
diperlukan bagi para knight agar bisa bergerak dengan
cepat. Memasuki usia 17 tahun para chalon knight
sudah menjadi asisten para knight senior, dimana para
knight senior mengajarkan armor apa saja yang akan
dipaka dan bagai mana cara memakainya. Para knight
senior terkadang meberikan warisan sebuah pedang
kepada calon knight agar mereka bisa mewarisi
tekad dan keberanian. Setelah pengamdia para calon
dirasa sudah cukup, biasanya para Raja serta semua
pegawai istana akan melaksanakan upacara khusus
inisiasi para knight, tapi jika terjadi perang, maka raja
bisa langsung melakukan upacara inisiasi di kemah
prajurit. Upacara inisiasi knight yang sederhana hanya
menumpangkan pedang mulai dari kepala lalu ke
pundak kanan dan kiri.
Beda Negara beda juga knightnya
Negara eropa kuno ternyata punya namai tersendiri
untuk para knight mereka, Holly Roman Empire
sebagai contohnya, mereka punya pasuka knight
yang bernama Teutonic Knight, Inggris memiliki
Templar Knight disaat Perang Salib terjadi. Di asia pun
knight juga dikenal. Para samurai yang berasal dari
jepang pun adalak kaum knight yang mengampidi
pada Emperor dan punya kode etik bernama Bushido.
Tentara Spartan dari Yunani kuno adalah kaum
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knight yang memang sejak kecil berlatih, kaum
Knight dari polis Spartan ini memang dikenal dengan
keberaniannya.
Knight di era modern
Semakin majunya teknologi dan peradapan, maka
peran knightpun juga perlahan menghilang. Tidak
ada lagi pasukan berkuda yang memakai armor super
rapat serta bersenjatakan pedang atau tombak. Knight
pada era modern adalah gelar yang diberikan oleh
Ratu Inggris kepada individual yang punya jasa pada
Negara. Sama seperti inggris, para samurai juga sudah
menghilang karena Restoriasi Meiji, tetapi semangat
bushido mereka tetap diwariskan dan sebagai budaya
jepang yang akan sellau diwariskan.
Trivia
•
Pada seri game Assassin Creed
digambarkan para Assassin selalu berperang melawan
Templar, dan perang itu terus berlanjut sampai
sekarang
•
Pada anime Fate/Stay Night, karakter
servant saber digambarkan sebagai kesatria tangguh.
•
Pada game For Honor, para Knight
dibagi ke beberapa class yaitu Warden(memakai
long sword), Conquer(memakai perisai dan Mornig
Stars), Juggernaut(memakai Herbert) serta Peace
Keeper(memakai short dagger dan sword)
•
Knight sendiri adalah class yang paling
umum dalam game MMORPG
•
Dalam game Dark Soul menceritakan
seorang Fallen Knight yang ingin menebus dosanya
•
Pada dunia film, kisah kesatria yang sering
diangkat ada Round Table Knight(Kesatria meja
bundar)
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