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Abstract 

Majapahit Online is a visual novel strategy game which based on history and ancient Javanese 
strategies. Majapahit Online is a multifacet game, which is developed on different platform such 
as iOS, Android, Web / Facebook, Java Based. Each facet represents each varna in Majapahit 
Era: Brahmana varna, Kshatriya varna, Vaisya varna and Sudra varna. Through Majapahit 
Online, players will gain knowledge of Indonesian history and culture. Theme song of 
Majapahit online, Surya Wilwatikta is written in kawi language, which has not been used in 500 
years. This song is made to revive national songs in every ethnic language in Indonesia. 
Majapahit Online aims to promote  arts and culture heritage, natural beauty of Indonesia and the 
greatness of the history of Indonesian. This game is expected to build character of the 
Indonesian youth, nationalism and foster a spirit of unity and oneness, therefore Majapahit 
online highlights the birth of Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika, rediscover reason d'etre of 
the state and national motto of Indonesia. Majapahit Online uses social media to create 
awareness through games. 
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A.  Pendahuluan  

1.  Latar Belakang  

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia telah mengalami krisis identitas 
yang cukup parah. Dari klaim budaya dan kekayaan bangsa oleh negara lain, hingga 
masyarakat Indonesia yang mulai tidak menghargai budaya bangsa sendiri, terbukti dari 
dihancurkannya beberapa patung dan peninggalan sejarah, bahkan belakangan ini 
ideologi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila terancam digeser. 

500 tahun yang lalu, di Jawa Timur terjadi hal yang mengguncang dunia. 
Mongol yang menghancurkan sebagian besar wilayah di Arab, Persia, Eropa dan 
Romawi serta menjajah Cina, pada akhirnya takluk di Jawa. 500 tahun yang lalu adalah 
saat dimana untuk pertama kalinya seluruh Nusantara bersatu untuk melindungi 
kesatuan wilayah darat, laut dan kekayaan yang ada di dalamnya. 500 tahun yang lalu 
adalah masa dimana Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila lahir di dalam karya sastra.  

Di masa Majapahit-lah pondasi untuk NKRI pertama kali ditanam, yaitu saat 
seluruh nusantara bersatu untuk secara bersama melindungi seluruh wilayah nusantara 
sebagai satu kesatuan baik di darat, laut, serta segala sumber daya di dalamnya. Seperti 
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kata Ir. Soekarno, “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, jas 
merah!!” (jangan sekali-kali melupakan sejarah).  

2.  Uraian  

Majapahit Online adalah game Facebook yang mengambil cerita dari sudut 
pandang pemain dari masa sekarang yang secara tidak sengaja terlempar kembali ke 
masa lalu di jaman Majapahit, dimana kondisi kehidupannya sangat berbeda dari 
pengetahuan sejarah yang dia peroleh. Dalam Majapahit Online, para pemain diajak 
untuk menyusuri cerita kehidupan di masa Majapahit, mengalami dan mengenal 
berbagai hal dari aspek kehidupan masyarakat, seni dan budaya, adat istiadat, kehidupan 
sosial bernegara sampai dengan kehidupan maritimnya. 

Game Majapahit Online di-design dengan beberapa alternatif penceritaan 
dimana alur cerita akan berbeda-beda, tergantung dari partisipasi aktif dan kerjasama 
tiap-tiap pemain dalam menentukan pilihan. Majapahit Online disajikan dengan genre 
visual novel dan sedikit elemen strategi-strategi Jawa seperti Garuda Vyuha, Dirada 
Meta, dsb. Bab pertama dari cerita Majapahit Online berjudul Senopati Terakhir, yang 
secara singkat menceritakan tentang berakhirnya masa Singhasari sampai dengan awal 
berdirinya Majapahit.  

Fitur Majapahit Online: 
 Social game pertama kali yang hadir dalam bentuk visual novel dan massive 

multiplayer strategy game. 
 Pengalaman yang berbeda-beda dari multifacet (iPhone, Android, Web/Facebook, 

Java Based Mobile Game). Di mana setiap platform bisa melihat permainan yang 
sama dari perspektif dan aturan yang berbeda (berdasarkan facet/varna). 

 Misi pendidikan dari Majapahit Online yang didesain unik serta penulisan cerita 
yang terjalin dengan baik oleh Pang Warman dan dipandu oleh beberapa arkeolog 
ahli sejarah Majapahit Bp. Hasan Djafar dan Ibu Titi Surti Nastiti.  

 Dalam setiap quest / misi, pemain mengumpulkan informasi yang akan menyusun 
mini ensiklopedia tentang Nusantara di dalam game nya. 

 Permainan ini tidak mempromosikan agresi, ego dan konflik, tapi didesain untuk 
mendorong pemain untuk bekerjasama memecahkan masalah dan menyelesaikan 
permainan bersama-sama.  

 Lagu tema Majapahit Online “Surya Wilwatikta” ditulis dalam bahasa Kawi yang 
sudah 500 tahun tidak dipakai dalam karya sastra dan diaransemen dengan 
menggabungkan konsep modern dan elemen tradisional. Lagu ini memiliki makna 
dan pesan untuk bangsa Indonesia, sehingga diharapkan dapat mendorong 
terciptanya kembali lagi lagu-lagu nasional yang bersifat kebangsaan dan lagu-lagu 
daerah.  

B.  Proses Pembuatan Karya Kreatif 

1.  Sistematika Perencanaan 

 Membangun serverside dengan konsep shared backbone yang bisa diakses oleh 
Facebook API, iOS API, Symbian API, dan Android API.  

 Membangun masing-masing facet dengan format data output yang sudah disepakati 
sehingga dapat memakai database yang sama. 
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2.  Data Pendukung & Analisisnya 

 
 

 

Facebook sebagai social network terbesar di dunia dengan total user melebihi 
773 juta orang di bulan September 2011. Indonesia berada di posisi ke-2 terbesar 
dengan total Facebook user melebihi 40 juta per September 2011 dengan peningkatan 
jumlah user mencapai 4 juta dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 

Game memiliki pengaruh yang cukup besar sebagai media hiburan, termasuk 
Facebook dan mobile game dipengaruhi oleh game, dari data yang diperoleh 53% 
Facebook user bermain social games, sedangkan aktivitas yang paling sering dilakukan 
orang dengan mobile phone-nya adalah bermain game. 

C.  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dibuatnya Majapahit Online sebagai berikut: 
 Mempromosikan kekayaan warisan seni, budaya, alam dan kebesaran sejarah 

bangsa Indonesia ke dalam dan luar negeri. 
 Membangun karakter pribadi bangsa indonesia, memupuk rasa bangga terhadap 

tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan. Di jaman Majapahit-lah pertama 
kalinya seluruh Nusantara bersatu, untuk melindungi kesatuan wilayah darat dan 
laut serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. 
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 Sejalan dengan visi pemerintah, revitalisasi pancasila dituangkan dalam berbagai 
bidang. Majapahit Online secara khusus menyoroti lahirnya pancasila dan Bhinneka 
Tunggal Ika, menemukan kembali reason d’etre dalam cerita Majapahit Online yang 
bisa menjadi refleksi bagi player indonesia. Bahkan Presiden Obama secara tidak 
langsung pernah menyatakan kekagumannya terhadap filosofi ini. 

 Menunjukkan pada dunia bahwa nusantara juga punya sejarah yang besar yang 
sejajar dengan “Three Kingdoms” di Cina maupun “Warring State” di Jepang. 

 Menciptakan trend baru yaitu multifaceted game pertama di dunia yang  membentuk 
suatu sistem cross marketing antar facet. bilamana salah satu facet sukses akan 
membentuk wave effect dan akan mendorong facet lainnya. Design ini memperluas 
jangkauan Majapahit Online dari social games ke casual-mobile games. 

 Memberikan value terhadap gaming yaitu sebagai media pendidikan yang lebih 
menyenangkan. 

Segment dan general target Majapahit Online antara lain: 
 Facebook global market ±773 juta user (data per September 2011) 
 90% dari 40 juta Facebook user di Indonesia dengan usia 13 - 34 tahun  
 iPhone dan iPod user secara global 
 Android phone user secara global 
 Nokia user secara global 
 Mobile user di indonesia ± 220 juta 
 Speedy user ± 2 juta pelanggan 
 Game enthusiasts  
 Pelajar SMA dan mahasiswa di Indonesia 

D.  Nilai Manfaat 

1.  Area yang Memperoleh Manfaat 

a).  Pemerintahan 

Sejalan dengan program Revitalisasi Pancasila, dukungan pemerintah terhadap 
Majapahit Online akan mempermudah jalannya program pemerintah tersebut karena 
menggunakan media game yang secara luas dan lebih mudah diserap oleh generasi 
muda. 

b).  Pendidikan 

Pendidikan tidak harus selalu dengan media buku, tapi juga dengan media 
lainnya. Kami menawarkan pendidikan melalui media audio visual dan interaktif, yaitu 
game. 

c).  Industri Kreatif 

Dalam industri kreatif, kami melakukan inovasi yaitu mengemas "Majapahit 
Online" dalam bentuk multifacet game. Dan menunjukkan bahwa Indonesia bukan 
hanya bangsa yang berbudaya tapi juga berteknologi. 

d).  Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata 

Melalui Majapahit Online kami mengenalkan berbagai kesenian dan warisan 
budaya serta potensi pariwisata di berbagai daerah. 
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e).  Ekonomi dan Kemiskinan 

Di salah satu facet mobile, kami menyoroti bagaimana seharusnya kemiskinan 
dipandang sehingga kita tidak terjebak dalam paradigma "memelihara kemiskinan". 

2.  Manfaat Finansial / Peluang Bisnis 

Majapahit Online dibuat dengan konsep cross-selling multifaceted game, 
mengingat trend perkembangan mobile yang menginduksi pasar mobile game, 
Majapahit Online didesain dalam 4 facet yaitu: 

 Facebook sebagai facet Brahmana Varna, yang menjadi facet utama dan menjadi 
social hub. 

 iPhone mewakili facet Vaisya Varna, yaitu game casual untuk melindungi jalur 
perdagangan di laut dan menumpas bajak laut. 

 Android sebagai facet Kshatriya Varna, yaitu game casual untuk melindungi 
wilayah darat. Genre dalam android facet ini adalah catapult game yang sudah 
terbukti menuai sukses di berbagai platform dan dimainkan puluhan juta player 
(crush the castle, bow master prelude, angry bird). 

 Java Based Mobile Game sebagai facet sudra varna, yaitu game casual dengan genre 
puzzle yang menjadi salah satu genre casual paling diminati. 

Dengan demikian kami membidik pasar Facebook internasional sebanyak 733 
juta user, pasar Facebook Indonesia lebih dari 40 juta user dan mobile user di Indonesia 
yang mencapai 200 juta pengguna. 

3.  Manfaat Non Finansial 

Game Majapahit Online turut berpartisipasi dalam dunia pendidikan anak-anak 
bangsa, melalui program beasiswa peduli pendidikan dengan ketentuan dasar sebagai 
berikut: 
 Beasiswa untuk 1.000 anak SD @100.000 di seluruh Indonesia akan diberikan 

apabila jumlah pemain dalam negeri mencapai 1 juta orang. 
 Beasiswa untuk 1.000 anak SD @100.000 dan 1.000 anak SMP @150.000 di 

seluruh Indonesia akan diberikan apabila jumlah pemain dalam negeri mencapai 2 
juta orang.  

 Beasiswa untuk 1.000 anak SD @100.000, 1.000 anak SMP @150.000, dan 1.000 
anak SMA @200.000 di seluruh indonesia akan diberikan apabila jumlah pemain 
dalam negeri mencapai 4 juta orang. 

Tema dari game Majapahit Online mengenai kebesaran sejarah bangsa, maka 
manfaat non-finansial lainnya yang dapat diperoleh dengan berjalannya game ini adalah 
Indonesia akan mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar, 
mengingat bangsa kita dulunya pernah menjadi bangsa yang besar. 
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E.  Snap Shot / Tampilan Karya Kreatif 

1.  Facebook Game 
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2.  Snapshot Untuk Iphone Facet 
 

 
 
 

3.  Snapshot Untuk Android Facet 
 

 
 
 
 
 
 
 


