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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Penekanan desain yang di ambil dalam pembangunan perusahaan 

game ini adalah “Eco – Office Architecture” 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

Definisi Konteks 

Konsep Eco – Office Architecture merupakan langkah 

pendukung dari gerakan green building. Eco – Office Architecture 

hanya dikonsentrasikan atau dikhususkan untuk bangunan kantor 

saja. Keterkaitan konsep ini terletak pada kepedulian kantor dengan 

lingkungan (desain rencana ruang, tata letak, planning 

pembangunan kantor, fasilitas, operasional, dsb) serta perilaku 

manusia untuk peduli terhadap lingkungan sebagai pengguna 

gedung kantor tersebut (GBCI, 2010, 1). 

Penerapan eco – office dapat di rumuskan dalam 5 konsep 

sebagai berikut (GBCI, 2010, 1) ; 

1. Mengedepankan Kesehatan dan Kesejahteraan 

2. Menyediakan Lingkungan yang Nyaman 

3. Desain yang Dapat Mengikuti Perubahan 

4. Mengintegrasikan Teknologi Terkini dan Peralatan Pendukung 

5. Menyediakan Sistem Bangunan yang Handal serta Mendidik 

Sumber Daya Manusia yang tersedia 
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Ketercapaian konsep eco – office tersebut akan muncul di 

dalam desain bangunan sebagai berikut (GBCI, 2010, 2) ; 

1. Penggunaan material ramah lingkungan 

Kategori penggunaan material ramah lingkungan adalah sebagai 

berikut ; 

a. Pembuatan material yang ekologis. 

b. Menggunakan material bekas. 

c. Material mampu mengalami 3R (reuse, reduce, recycle). 

d. Sumber material yang terbarukan dengan kemajuan 

teknologi. 

e. Kuat lama penggunaan material. 

f. Tidak menggunakan bahan perusak ozon. 

g. Efisiensi material untuk mengurangi panas matahari yang 

masuk ke dalam ruang. 

h. Pemilihan material yang tidak mudah menguap karena 

campuran bahan kimia. 

2. Kesehatan dan kenyamanan dalam ruang 

Upaya menjaga kesehatan dan kenyamanan di dalam ruang 

kerja dapat dilakukan dengan usaha fisik ataupun didukung 

dengan pemanfaatan teknologi seperti ; 

a. Pemantauan kadar CO2 dengan alat pendeteksi CO2. 

b. Pembuatan ruang khusus merokok yang berada di luar 

bangunan utama. 
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c. Kenyamanan visual dengan standart SNI 03 – 2396 – 2001 

yaitu 350 lux untuk ruang kerja dengan komputer. 

d. Kenyamanan thermal dengan standart Keputusan Menteri 

Kesehatan RI nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 yaitu suhu 

udara 24oC – 26oC dan kelembaban udara 40% - 60%. 

e. Menjaga kebisingan pada ruang kerja maksimal 30 dB sesuai 

dengan peraturan SNI 03 – 6386 – 2000. 

f. Penggunaan exhausfant pada ruang seperti dapur, kamar 

mandi dsb untuk menjaga sirkuasi udara. 

g. Pembuatan desain bangunan yang dapat mengurangi CO2 di 

dalam ruang seperti indoor garden dan vertical garden. 

3. Pengolahan area site di luar bangunan 

Untuk merealisasikan pengolahan tapak di luar bangunan, dapat 

dilakukan beberapa upaya sebagai berikut ; 

a. Area dasar hijau pada area tapak sebanyak 30% dari luas 

tapak sesuai Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008. 

b. Penyediaan RTH mempertimbangkan komposisi ukuran dan 

jenis vegetasi sesuai Permendagri No 1 tahun 2007 pasal 13. 

c. Meningkatkan kualitas iklim mikro di site bangunan. 

d. Penyediaan akses pejalan kaki yang aman dan terpisah dari 

akses kendaraan. 

e. Pengolahan landscape pada softscape dengan vegetasi, 

tanaman merambat, irigasi, biopori, pest management. 
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f. Pengolahan hardscape menggunakan material yang tidak 

permanen seperti paving, grass block dsb. 

g. Penambahan area vegetasi pada desain bangunan dengan 

perencanaan berupa area roof garden, vertical garden dan 

terrace garden. 

4. Pemanfaatan teknologi 

Mengintegrasikan peralatan pendukung, teknologi terkini dan 

sistem jaringan distribusi komunikasi pada seluruh area kantor, 

sehingga memungkinkan para pekerja untuk melakukan tugas 

agar lebih mudah dan lebih efektif. 

a. Penggunaan teknologi interkom dan intrakom. 

b. Menggunakan sistem smart building. 

c. Penggunaan sistem data dan jaringan wifi dengan kabel fiber 

optic. 

d. Penerapan teknologi yang mampu menunjukkan cirikhas dari 

suatu bangunan kantor. 

e. Pemilihan teknologi yang hemat energy. 

f. Penerapan teknologi pada sistem security bangunan untuk 

menjaga keamanan kantor. 

5. Konservasi air dan energy 

Penghematan penggunaan air dan energy ini bertujuan untuk 

mengurangi kerusakan di lingkungan sekitar site. Adapun usaha 
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untuk melakukan konservasi air dan energi adalah sebagai 

berikut ; 

a. Perhitungan OTTV untuk memilih selubung bangunan yang 

baik untuk menghemat energi. 

b. Sumber enegi listrik terbarukan untuk mensuport kebutuhan 

listrik saat operasional kantor, salah satu contohnya adalah 

sistem solar panel. 

c. Perhitungan penggunaan air dan pengontrolan meteran air. 

d. Mendukung adanya daur ulang air, salah satunya dengan 

sistem rain water harvesting. 

e. Penggunaan perabot yang megatur pengontrolan air, salah 

satunya dengan urinoir otomatis yang hanya bisa 

mengeluarkan air saat orang sudah selesai buang air kecil. 

f. Irigasi tanaman menggunakan daur ulang air untuk 

meminimalisir penggunaan air bersih dari PDAM. 

5.1.2. Studi Preseden 

Penerapan konsep eco – office ini dapat di lihat pada beberapa 

bangunan berikut ; 

1. Penggunaan kaca low – e pada fasad bangunan bank BI di Solo. 

Kaca low – e merupakan material yang mampu menahan panas 

matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan. 
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Gambar 5.1 : Penerapan material kaca low – e 

Sumber : http://photos.wikimapia.org 

2. Penggunan vertikal garden pada rental office di Jakarta sebagai 

estetika di bagian fasad paling depan. Penambahan vertikal 

garden sebagai fasad memberikan warna natural antara 

bangunan dengan lingkungan sekitar. 

   
Gambar 5.2 : Penerapan vertikal garden pada fasad bangunan 

Sumber : https://indoneta.files.wordpress.com 

3. Pengolahan roof garden yang juga bisa digunakan untuk 

beraktivitas, bekerja, ataupun mengobrol dengan teman. 

Penerapan roof garden yang sesuai seperti pada sebuah 

apartemen di Thailand. 
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Gambar 5.3 : Penerapan konsep roof garden 

Sumber : https://bn.ua/prodaja-4-kvartira 

4. Pemanfaatan teknologi LED Dancing Facade pada fasad 

bangunan untuk menambah estetika bangunan dan tentunya 

menunjukkan citra dari bangunan itu sendiri. 

   
Gambar 5.4 : Penerapan teknologi LED Dancing Facade 

Sumber : https://www.zumtobel.com 

5. Sistem solar panel sebagai alternatif energy listrik dapat 

digunakan untuk fasad bangunan. Selain menambah estetika 

juga bisa melindungi bangunan dari sinar matahari, sehingga 

panas matahari tidak masuk ke dalam bangunan tapi terserap 

oleh panel sel surya tersebut. Penerapan panel sel surya pada 

fasad ini dilakukan pada bangunan Animo Leadership Dot 

School di California. 
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Gambar 5.5 : Penerapan solar panel pada fasad bangunan 

Sumber : ttps://images.adsttc.com/media/images 

6. Desain ruang kerja eco – office 

Penerapan eco – office di area ruang kerja akan mencerminkan 

citra bangunan yang sangat eco. Penggunaan material dengan 

warna natural dan penambahan indoor vegetasi pada bagian 

ruang kerja. 

 

 

 
Gambar 5.6 : Ruang kerja eco – office 

Sumber : https://www.pinterest.com/pin/428686458249932433/ 
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5.1.3. Implementasi Desain 

Desain bangunan eco – office kemudian diterjemahkan dalam 

bentuk dan fasad bangunan yang menciptakan kesan bahwa 

perusahaan game ini merupakan bangunan yang green building 

dengan didukung konsep eco – office. 

1. Penggunaan fasad bangunan dengan material kaca low – e dan 

didukung dengan pemanfaatan teknologi LED dancing facade. 

2. Pemilihan material interior dan eksterior yang ramah lingkungan 

dan tidak mengandung zat kimia berbahaya yang dapat 

mengganggu kesehatan para developer game. 

3. Penataan ruang kerja yang cukup untuk kebutuhan sirkulasi 

sehingga menciptakan ruangan yang sehat. 

4. Penataan penghijauan pada bangunan melalui vertical garden, 

roof garden, indoor vegetation dan indoor garden. 

5. Meningkatkan kualitas iklim mikro pada tapak dengan cara 

memberikan RTH 30% dari luas tapak dan penggunaan material 

hardscape yang tidak permanen, seperti paving dan grass block. 

6. Menggunakan teknologi solar panel system untuk mengisi listrik 

seluruh lampu yang digunakan untuk operasional bangunan, 

serta panel – panel tersebut akan diletakkan di atap bangunan. 

7. Menerapkan rain water harvesting system untuk mengolah air 

hujan agar bisa digunakan kembali untuk keperluan toilet dan 

menyiram tanaman di dalam gedung. 
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8. Pengembangan smart building melalui teknologi perkantoran 

seperti intercom,  intracom, wifi, security system, barcode pada 

untuk akses penggunaan komputer, sistem pintu masuk ruang 

dengan penggunaan sensor dan pemakaian UPS bila terjardi 

kegagalan saat pemindahan arus listrik otomatis sehingga file 

karyawan akan tetap aman di dalam komputer. 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan yang sangat berkaitan dengan 

pembangunan perusahaan game ini adalah mengenai konsep ruang kerja. 

Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat adalah mengenai “Creative 

Working Space”. 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Tema Desain 

Definisi Konteks 

Menurut Creative Hub Kit British Council Creative Economy, 

creative working space adalah suatu tempat, baik fisik ataupun virtual 

yang menyatukan komunitas ataupun orang – orang kreatif yang 

didalamnya bisa bekerja dan memberikan ruang dan dukungan 

untuk komunitas, mengumpulkan, mengembangkan bisnis dan 

bidang lainnya seperti sektor kreatif, budaya dan teknologi (Dewi P, 

2016, 29). 

Menurut Dipl. -Ing Christian Stumpf dalam bukunya yang 

berjudul creativity and space menjelaskan bahwa creative working 

space berawal dari kebutuhan ruang kerja untuk orang – orang yang 
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kreatif, sehingga muncul adanya gagasan desain ruang kerja yang 

kreatif (Stumpf C, 2013, 1). 

 
Gambar 5.7 : Kebutuhan creative working space 

Sumber : Stumpf C, 2013, 1 

Dengan kata lain creative working space adalah sebuah ruang 

kerja yang di desain secara kreatif untuk orang – orang kreatif pula 

sehingga membantu dalam mengembangkan ide – ide kreatif. 

Penyediaan creative working space juga dilengkapi fasilitas yang 

lengkap sehingga memberikan kenyamanan bagi para pekerja. 

Selain itu ruang kerja yang kreatif menuntut para karyawan untuk 

tidak bekerja sendiri, melainkan berpikir kreatif secara sharing 

dengan kelompok – kelompok kecil yang sesuai dengan bidang yang 

dikerjakannya (Stumpf C, 2013, 6 – 8). 

Creative working space dirancang untuk meningkatkan, 

memotivasi, memfasilitasi komunikasi, memperluas minat 

kreativitas, mengumpulkan ide, memamerkan karya, menghibur dan 

menginspirasi klien tentang pemikiran kreatif (Lloyd P, 2009, 1 – 4) 

Area kerja yang kreatif harus dirancang dan didesain se kreatif 

mungkin sehingga mengembangkan budaya kreatif yang baru. 

Kesan ini menimbulkan adanya ruang untuk berpikir dan berinovasi 

secara kreatif selama bekerja. Karena dengan meningkatkan 



294 
 

kreativitas tersebut, para pekerja mendapat efisiensi kerja dan 

mampu mengembangkan kreativitas mereka yang jauh lebih tinggi 

lagi (Lloyd P, 2009, 5). 

Kontribusi creative working space dirancang dengan fleksible 

dan sesuai kebutuhan pengguna, sehingga mampu meningkatkan 

motivasi, komunikasi, dan mendorong kolaborasi untuk berpikir 

kreatif. Kesenangan dalam suasana kerja mampu membawa orang 

berpikir out of the box (diluar dari kebiasaan biasa). Ide – ide yang 

luar biasa ini membawa kreativitas baru yang membuat orang lain 

menjadi tertarik (Lloyd P, 2009, 5 – 8). 

Pemikiran kreatif tentunya membutuhkan suatu motivasi 

khusus. Grossman seorang penulis Inoovation, Inc menyebutkan 

bahwa ada dua jenis motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kedua 

motivasi ini sangat berkaitan, karena untuk memicu motivasi intrinsik 

perlu adanya motivasi ekstrinsik yang akan terwujud melalui creative 

working space (Lloyd P, 2009, 8 – 9). 

Munculnya ide kreatif juga didorong dengan adanya 

komunikasi dan kolaborasi. Hal ini tentunya akan mewarnai desain 

ruang sehingga menciptakan area kerja yang memudahkan untuk 

berdiskusi, membagi gagasan, mempresentasikan karya dan saling 

memberikan kritikan yang membangun di antara para karyawan 

(Lloyd P, 2009, 9). 
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Menampilkan creative working space pada dasarnya adalah 

mempunyai ruangan yang luas. Kantor kecil dan area partisi yang 

kecil akan memberikan dampak mental yang tidak baik sehingga 

menghambat kreativitas seseorang. Berpikir secara luas dan 

melepaskan diri dari kekakuan keseharian seperti di kantor pada 

umumnya, akan menumbuhkan ide baru sehingga mengeluarkan 

output yang lebih spontan (Lloyd P, 2009, 9). 

Creative working space dapat di rumuskan seperti T+ E = P. 

Dimana T adalah trial, E adalah error dan P adalah progress. Pada 

intinya creative working space merupakan ruang yang mewadahi 

suatu proses berpikir kreatif serta tidak menutup kemungkinan 

adanya percobaan dan kesalahan yang terjadi berulang – ulang 

untuk menghasilkan pemikiran kreatif yang benar – benar matang 

(Lloyd P, 2009, 10). 

Dalam penelitian Vanex pada beberapa klien di Walt Disney, 

menunjukkan bahwa 80% ide kreatif di dapat pada ruangan informal 

yang mengacu pada creative working space. Beragam suasana 

kreatif mampu menambah stimulus dan merangsang kinerja otak 

untuk berpikir kreatif pula (Lloyd P, 2009, 12). 

Dari beberapa uraian tersebut, maka untuk menciptakan 

creative working space perlu memperhatikan aspek – aspek dan 

ketentuan berikut yang sangat memberikan kesan kreatif pada ruang 

kerja (Lloyd P, 2009, 14 – 17) ; 
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1. Fleksibilitas 

Memampukan karyawan untuk memiliki fleksibilitas yang 

maksimal. Menentukan sendiri area kerja mana yang akan 

digunakannya. Dengan tidak menetapkan area kerja tersebut, 

akan membuat karyawan untuk berpikir berbeda setiap harinya 

sehingga mampu menghasilkan pemikiran yang kreatif. 

2. Desain 

Pengaruh desain ruang kerja akan menumbuhkan motivasi 

untuk berpikir kreatif. Prinsip desain ruang yang tidak monoton, 

peletakan perabot, dan bentuk perabot yang unik dan berbeda 

dari ruang lainnya. 

3. Area kerja 

Ruang kerja kreatif membutuhkan jumlah cahaya alami yang 

tepat agar memaksimalkan karyawan dalam bekerja. Tentunya 

sistem pencahayaan pada ruang kerja sudah diatur dalam SNI. 

Penggunaan utama secara pasti harus menggunakan 

pencahaayan alami. Jika pada kenyataannya kurang, barulah 

menambahkan pencahayaan buatan. 

4. Kostruksi 

Bentuk ruang yang dimaksudkan dalam aspek konstruksi adalah 

sebagai berikut ; 

a. Plafond ruang yang cukup tinggi untuk mengkomunikasikan 

keterbukaan dan keleluasan. 
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b. Luasan ruang tanpa penyekat untuk pergerakan yang bebas. 

c. Merangsang warna dan tekstur untuk mendorong karyawan 

berinspirasi menghasilkan ide. 

d. Melindungi ruang dari kebisingan di luar kantor. 

5. Perabot 

Penataan perabot yang lebih fleksible dan membuat 

kemungkinan untuk menemukan ide kreatif. Selain itu juga perlu 

disediakan perabot untuk menyimpan atau membuat makanan 

dan minuman, seperti kulkas, pantry dengan alat pembuat kopi 

dan bread toaster. 

6. Penerangan 

Rekomendasi untuk pencahayaan yang digunakan adalah 

dengan urutan sebagai berikut ; 

a. Cahaya alami 

b. Lampu pijar spektrum penuh 

c. Fluorescent spektrum penuh 

d. Lampu pijar biasa 

7. Warna 

Penggunan warna interior mampu meningkatkan stimulasi. 

Perencanaan dan pemilihan warna yang atraktif, berwarna – 

warni dan tentunya tidak monoton. Tidak disarankan 

menggunakan warna – warna yang sejuk seperti biru, hijau dan 

coklat. 
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8. Suhu 

Kenyamanan thermal di ruang kerja mampu mendorong gerakan 

dan aktivitas. Untuk itu maka perlu menciptakan suhu ruang yang 

nyaman untuk bekerja serta sirkulasi udara yang lancar untuk 

pertukaran O2 dan CO2. 

9. Teknologi 

Kolaborasi secara online dengan menggunakan teknologi terkini 

sehingga bisa mendapatkan informasi secara langsung, bahkan 

menggunakan konferensi video. 

10. Refreshing 

Kegitan refershing ini dimaksudkan untuk menyegarkan dan 

menghilangkan tingkat stress karyawan saat bekerja. Maka perlu 

disediakan ruang – ruang refreshing seperti ruang bermain, 

indoor sport, ruang karaoke dan sebagainya. 

Dari beberapa aspek pendukung creative working space 

tersebut, maka pembentukan creative working space dapat 

dikelompokkan berdasarkan bentuknya, antara lain sebagai berikut 

(Dewi PRS, 2016, 30) ; 

1. Struktural 

Bentuk struktural ini lebih ditekankan pada sifat dari 

karyawan sehingga akan terbentuk creative working space 

dengan sifat private dan creative working space dengan sifat 

social. 
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2. Sektor 

Dalam bentuk sektor dapat diartikan bahwa pembentukan 

creative working space berdasarkan bidang apa yang 

dikerjakannya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi desain 

interior, material dan warna yang sesuai dengan bidang yang 

dikerjakannya. Oleh karena itu akan muncul 2 jenis ruang 

yaitu; Multidisciplinary creative working space (dalam satu 

ruang berisi pekerja dari berbagai bidang) dan Specific 

creative working space (dalam 1 ruang hanya berisi para 

pekerja yang mengerjakan 1 bidang saja) 

3. Pelayanan 

 Bentuk pelayanan adalah creative working space yang 

menawarkan pelayanan berupa fasilitas yang lengkap mulai 

dari ruangan (seperti ; toko pemasaran, ruang refreshing, food 

court, dll) hingga event – event tertentu (seperti ; expo, bazar, 

launching product, dll). 

5.2.2. Studi Preseden 

Terkait dengan konsep creative working space, maka studi 

preseden yang menerapkan konsep tersebut adalah kantor Google 

Indonesia di Jakarta. Kantor google ini menerapkan hampir semua 

aspek creative working space. Pembahasan beberapa ruang di 

dalam kantor google ini adalah sebagai berikut ; 
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1. Ruang santai yang memungkinkan karyawan untuk beristirahat, 

tidur dan melihat TV, bahkan juga bisa dengan bermain game. 

Interior ruang santai juga dibuat kreatif dengan perpaduan warna 

dan perabot yang bermacam – macam. 

   
Gambar 5.8 : Ruang santai kantor Google 

Sumber : ttps://www.upstation.id-foto-kantor-google 

2. Ruang kerja di kantor google juga dibuat kreatif dan unik dengan 

bentuk dan warna perabot yang unika. Selain itu pengelompokan 

meja untuk diskusi pekerjaan juga bermacam – macam. 

Pengembangan ruang kerja kreatif ini tentunya berbeda antara 

satu ruang dengan ruang lain agar tidak menciptakan kesan 

monoton dan membosankan bagi para karyawan. 

   
Gambar 5.9 : Ruang kerja bentuk individu dan kelompok 
Sumber : https://static.boredpanda.com/creative-google 
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Gambar 5.10 : Penataan dan bentuk perabot yang kreatif 

Sumber : http://www.tahupedia.com/creative-work 

3. Fasilitas kantor sebagi ruang refreshing yang lengkap. Beberapa 

fasilitas kantor seperti indoor sport, ruang bermain, mini golf, 

ruang musik dan food court. 

 

 
Gambar 5.11 : Fasilitas kantor google 

Sumber : https://cdn.brilio.net/news/10-fasilitas-kantor-google 
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5.2.3. Implementasi Desain 

Creative Working Space menjadi solusi dari permasalahan 

dominan yang ada. Dimana developer game sebagai orang – orang 

kreatif yang membutuhkan ruang kerja yang berbeda dari orang – 

orang bisnis, akuntan, hukum dan sebagainya. Oleh itu perlu konsep 

creative working space ini yang membuat para developer game 

dapat bekerja dengan nyaman, tidak mengalami jenuh / stress kerja 

serta dapat memicu ide kreatif untuk menghasilkan inovasi dalam 

membuat sebuah game baru. 

Penerapan creative working space akan tampil dalam beberapa 

kelompok bentuk ruang, antara lain sebagai berikut ; 

1. Struktur Ruang 

Penekanan dalam struktur ruang ini merupakan kreativitas 

yang akan tertampilkan sebagai ruang kerja yang dipengaruhi oleh 

berapa jumlah pelaku yang membutuhkan. Sehingga akan muncul 

private working space (space yang hanya bisa digunakan oleh 1 

orang) dan social working space (space yang bisa digunakan oleh 

lebih dari 1 orang). 

Dengan demikian, maka ada penataan meja dan kursi kerja 

untuk 1 orang, 2 orang, 4 orang, 5 orang, dan 8 orang. 

2. Desain Ruang 

Desain ruang dalam creative working space juga memunculkan 

kesan yang beda. Dimana dalam perencanaan ini akan dimodifikasi 
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dan di desain sangat kreatif untuk bentuk perabot, tatanan perabot, 

bentuk material interor, dan tentunya warna yang mempengaruhi 

kesan ruang yang kreatif. 

Pengembangan kreativitas desain interior juga perlu di 

kesinambungkan dengan pelaku ataupun pekerjaan yang dilakukan 

di ruang tersebut. Contohnya seperti pembuatan kursi dengan 

bentuk seperti bola sepak (bola warna hitam dan putih) pada 

developer game yang mengembangkan sport game. 

3. Fasilitas Ruang 

Creative working space juga menyediakan fasilitas yang pada 

intinya memberikan kebebasan kepada para pengguna (karyawan) 

agar tidak mengalami stress kerja. Pemanfaatan fasilitas ini 

mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi refreshing (ruang gaming, ruang 

sport indoor, ruang musik, ruang santai, ruang gym dan sebagainya) 

dan fungsi pengembangan developer game (motion capture studio 

dan sound recording studio). 

Selain itu fasilitas seperti ruang training, aula, ruang seminar 

dan ruang pelatihan lainya bisa digunakan untuk mewadahi 

beberapa event yang dapat menarik orang – orang untuk memasuki 

dunia developer game. (Contoh event seperti pembekalan developer 

game profesional, perlombaan pembuatan game, dan acara lainnya 

yang semakin bisa meningkatkan angka developer game). 

  


