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ABSTRACT

Game “DEDES” adalah game dengan tipe RPG (Role Play 
Game) dan genre fantasi. Di latar belakangi oleh tokoh pemuda 
yang berada di perpustakaan untuk belajar mengenai sejarah
kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ia membaca buku-buku sejarah
kerajaan termasuk kerajaan Singosari. Bertumpuk-tumpuk buku
ia baca sehingga ia mengantuk dan tertidur. Beberapa waktu
kemudian tiba-tiba ia terbangun di latar dunia Kerajaan Singosari
yang tidak ia kenali.

Dimensi waktu dan ruang seakan-akan mundur, entah
keadaan itu hanyalah khayalan semata atau memang

nyata. Ia pun dalam sekejap menjadi Ken Dedes. 
Jiwanya terjebak dalam raga Ken Dedes. Perasaan
bingung dirasakan olehnya. Sampai suatu ketika ia

bertemu dengan kakek-kakek tua yang ternyata tahu
darimana dia berasal. Kakek tua itu memberitahu

bahwa jika ia ingin kembali ke dunia modern tempat
asalnya maka ia harus menyelesaikan misi-misi tertentu. 
Misi-misi ini terdiri dalam berbagai level yang mana misi

ini harus diselesaikan agar si tokoh yang terjebak di 
dunia kerajaan bisa kembali ke dunianya.



PRODUCT 
SPECIFICATIONS

Judul Game:

Game “DEDES” adalah game dengan tipe RPG (Role Play 
Game) dan genre fantasi. Karakter dari game ini adalah seorang
tokoh pemuda yang terjebak dalam raga Ken Dedes di dimensi
masa Kerajaan Singosari. Si tokoh tersebut harus menyelesaikan
misi-misi tertentu dengan berbagai rintangan dalam berbagai level 
untuk bisa kembali ke dimensi waktu semula. Jika tidak, si tokoh
tersebut akan terjebak dalam tubuh Ken Dedes selama-lamanya. 

Judul game tersebut terinspirasi dari Webtoon “DEDES”.

RINGKASAN GAME



GAME OVERVIEW

Game ini nantinya dapat dijalankan di platform mobile yaitu android.

Genre dari game ini adalah fantasi dengan tipe game Role Play Game 
(RPG). Game ini bergenre fantasi karena dibuat fiktif belaka. Game 
ini bertipe RPG karena si pemain nantinya akan diposisikan sebagai
tokoh yang terjebak dalam tubuh Ken Dedes.

Target audiance adalah orang-orang yang tertarik pada sejarah karena
game ini secara tidak langsung menceritakan sejarah Kerajaan 
Singosari beserta tokoh-tokoh yang ada di dalamnya.

Platform Game

Genre Game

Target Audience



GAME FLOW



GAME CHARACTER

Si tokoh pemuda adalah tokoh “player” yang akan terjebak dalam jiwa
Ken Dedes dan berusaha kembali ke tubuh aslinya.

Tokoh Pemuda (Player)

Karakter Ken Dedes pada game ini adalah karakter yang berpetualang
menyelesaikan misi di tiap-tiap level agar bisa kembali ke tubuhnya 

yang semula dan kembali ke dimensi waktu semula.

Ken Dedes (Player)

Kakek-kakek tua merupakan karakter yang memberikan petunjuk 
kepada Ken Dedes untuk menyelesaikan misi jika ingin kembali ke 
dunia asalnya.

Kakek-Kakek Tua



GAME CHARACTER

Nenek Tua muncul pada level 2. Diceritakan bahwa nenek tua sedang 
dikepung oleh segerombolan hewan buas dan Ken Dedes harus 
menyelamatkannya agar bisa lanjut ke level selanjutnya.

Nenek Tua

Hewan Buas

Peri 
Kecil

Tunggul 
Ametung

Hewan Buas



GAME PLAY & 
MECHANIC

MENANGKALAH

Kondisi Menang/Next Stage 
: Player berhasil 

menyelesaikan misi tertentu 
pada level tersebut. 

Misalnya pada level 1 
misinya berupa mencari 

barang-barang yang 
dibutuhkan untuk 

memperbaiki jalan sesuai 
petunjuk di tiap level agar 

bisa melewati untuk ke jalan 
berikutnya.

Kondisi Kalah/Mengulang: 
Jika player tidak bisa 

menyelesaikan misi pada 
level tersebut.

PERGERAKAN

Kondisi Kalah/Mengulang: 
Jika player tidak bisa 

menyelesaikan misi pada 
level tersebut.

KEY GAME

Kondisi Kalah/Mengulang: 
Jika player tidak bisa 

menyelesaikan misi pada 
level tersebut.

Petunjuk untuk 
menyelesaikan misi 
memperbaiki jembatan.

KEY GAME



Profile Character

STORY BOARD

Story Game merupakan serangkaian kemungkinan yang terjadi yang jika 
disatukan akan menjadi sebuah cerita (story) ketika dimainkan.

Story an Narative

Detail spesifik seperti script dialog dan cut scenes bisa dibuat dibentuk terpisah 
seperti Story Document.

Game World

Deskripsi umum mengenai struktur dari dunia game, interface.

Cerita latar belakang karakter, kepribadian dan profil.



GAME LEVEL

Mendeskripsikan jumlah, jenis, dan objek yang berinteraksi dari 
setiap level. Setiap tingkat harus mencakup sinopsis, bahan pengantar 

yang diperlukan (dan bagaimana hal itu disediakan), tujuan, dan 
rincian apa yang terjadi di tingkat tersebut. Level yang ada dalam 

game ini ada 5 level untuk mencapai akhir cerita.

L
E
V
E
L

1

Ken Dedes melihat jembatan 
kayu yang telah rusak. Di sini 

(player) diharuskan membantu 
Ken Dedes untuk mencari cara 

agar bisa melewati jembatan yang 
telah rusak tersebut.

Ken Dedes melihat jembatan 
kayu yang telah rusak. Di sini 

(player) diharuskan membantu 
Ken Dedes untuk mencari cara 

agar bisa melewati jembatan yang 
telah rusak tersebut.



GAME LEVEL

Di level 2, ( player) atau Ken Dedes, melihat seorang 
nenek tua yang sedang dikepung oleh segerombolan

2
hewan buas, bantu nenek tersebut dengan menggunakan alat 
yang telah didapat di level sebelumnya untuk membuat alat 
baru yang bisa digunakan untuk membantu nenek di level 2 
ini.

3
Di level 3, (player) atau Ken Dedes melihat peri kecil 

di hutan yang sedang tampak kesusahan dengan            

tanaman yang dimilikinya. Gunakan alat yang telah didapatkan 
di level sebelumnya untuk membantu peri tersebut dan 

mendapatkan hadiah darinya.

Di level 4, (player) yang hampir tiba di kediamannya 
untuk mengambil keperluan perjalanannya melihat

4
Tunggul Ametung dan prajuritnya yang hendak menculik dia. 
Bantu Ken Dedes melarikan diri dan bersembunyi dari 
kejaran Tunggul Ametung dan pasukannya dengan alat yang 
telah didapat di level sebelumnya.



GAME LEVEL

Di level 5, setelah (player) berhasil bersembunyi dan 
kabur dari kejaran Tunggul Ametung.

5
Kendedes (player) akan tiba disebuah gua yang berisikan 
ukiran  tentang kisah kerajaan Singosari yang pernah 
dikatakan pleh kakek tua di awal game. Disini Kendedes
(player) akan diberikan beberapa pertanyaan tentang kerajaan 
Singosari dengan waktu yang terbatas agar (player) bisa 
kembali ke dunia asalnya dan mengakhiri permainan.



INTERFACE



AI & ART

Mendeskripsikan Penggunaan dan Pengaruh Artificial Inteligent 
dalam Enemies, Character atau Rule permainan.

AI (Artificial Inteligent)

Menjelaskan keseluruhan gaya dari art work yang digunakan di dalam 
game, Memberikan contoh dari backgrounds, Sketsa dari semua 
karakter utama game.

Art
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