
Industri Video Gim 

 

No. Nama Kategori Deskripsi Situs Web 

1  
AGI (Asosiasi 

Game Indonesia) 
Organisasi 

Asosiasi Game Indonesia (AGI) adalah organisasi yang bertujuan 

mempercepat pertumbuhan industri video game di Indonesia. Kami 

dipimpin oleh para profesional aktif dengan pengalaman nyata di 

industri. Keanggotaan kami terdiri dari pengembang dan penerbit 

video game dari Indonesia. Kami berusaha menumbuhkan industri 

melalui pengembangan bisnis, pengembangan sumber daya manusia, 

dan advokasi regulasi. 

http://agi.or.id 

2  

IeSPA (Indonesia 

e-Sports 

Association) 

Asosiasi 

IeSPA adalah asosiasi eSport yang membantu perkembangan olahraga 

elektronik di Indonesia. Asosiasi ini digagas oleh komunitas gaming 

dari berbagai kalangan, baik dari penyedia game, forum komunitas 

gaming, dan juga beberapa klan game di Indonesia. Perkumpulan ini 

akan menjadi wadah bagi komunitas gamers Indonesia, untuk 

mengembangkan diri dan meraih prestasi tertinggi di bidang esports. 

http://www.iespa.or.id/ 

3  

Pengurus Besar 

Esport Indonesia 

(PB ESI) 

Organisasi 

PB ESI merupakan sebuah organisasi yang bertujuan menjadi wadah 

untuk mendukung para atlet muda untuk beradaptasi dalam 

menghadapi industri baru yang sedang berkembang ini. PB ESI berdiri 

pada Januari 2020 dan telah diresmikan oleh Kementerian Pemuda dan 

Olahraga.  

 

Visi 

Mengembangkan dan mempromosikan ekosistem esports yang stabil 

dan dapat membawa Indonesia menjadi pemimpin esports di kawasan 

Asia. 

 

Misi 

Mendorong pertumbuhan esports di Indonesia dengan membuat 

Indonesia sebagai pusat Esports di Asia yang paling aktif dan menarik. 

kontak@pbesi.org 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=id&u=http://www.iespa.or.id/


4  

AVGI (Asosiasi 

Video Game 

Indonesia)  

Asosiasi 

Asosiasi Video Game Indonesia (AVGI) resmi dibentuk pada 16 Juli 

2019, dipimpin oleh mantan pendiri tim Onic Esports, Rob Clinton 

Cardinal. AVGI didukung oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. 

 

Visi 
Menjadikan AVGI sebagai asosiasi resmi yang modern, independen 

dan profesional sera menjadi mitra strategis dengan pemerintah untuk 

memajukan olahraga elektronik di Indonesia, guna mengharumkan 

serta mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui olahraga 

elektronik, baik dalam tingat nasional maupun internasional. 

 

Berbeda dengan IeSPA yang berfokus pada pemain, AVGI memiliki 

tugas untuk mencakup semua yang terlibat dalam ekosistem dan 

industri esports. 

 http://avgi.or.id/ 

5  

FORMI (Federasi 

Olahraga Rekreasi 

Masyarakat 

Indonesia)  

Organisasi 

FORMI sebagai induk organisasi olahraga yang menjadi wadah 

berhimpun dari organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah, 

menjadi mitra strategis dari pemerintah, pemerintah dan masyarakat 

dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan 

pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia. 

https://www.formi.or.id/ 

6  

IESPL (Indonesia 

E-sport Premiere 

League)  

Organisasi 

IESPL adalah sebuah Organisasi Liga Esports pertama dan terbesar 

yang ada di Indonesia. Di bawah naungan PT Gajah Merah Terbang 

(group dari PT Merah Cipta Media) IESPL diprakarsai oleh Giring 

Ganesha selaku Presiden IESPL dan juga Rangga Danu Prasetyo. 

Bersama dengan 2 sponsor utama Tokopedia dan Cube TV, IESPL 

telah melahirkan liga pertamanya dengan judul “Tokopedia Battle of 

Friday” pada 10 Agustus 2018. 

 

Memiliki 12 Tim Profesional yang berlaga di dalamnya, semua pemain 

profesional yang terlibat siap untuk bertanding di 4 divisi game yang 

akan dipertandingkan selama semusim penuh (22 minggu 

pertandingan). 

 

https://iespl.id/ 



Saat ini game yang dipertandingkan antara lain; Dota2, Mobile 

Legends, Counter Strike Global Offensive dan Point Blank. 

7  Garena Indonesia Perusahaan 

Berkantor pusat di Singapura, Garena didirikan pada 2009 oleh Forrest 

Li dan teman-temannya dengan cita-cita untuk mengubah semangat 

kewirausahaan mereka menjadi sebuah perusahaan yang hebat. Forrest 

menamai perusahaan itu "Garena" - plesetan dari "global arena" – 

untuk menghubungkan orang-orang melalui internet. Garena telah 

tumbuh menjadi penerbit game global dan perusahaan pengembang 

dengan perkiraan pendapatan setahun penuh sebesar USD 1,7-1,8 

miliar pada 2019. Garena melayani ratusan juta pemain di seluruh 

dunia termasuk Asia Tenggara, Amerika Latin, India, dan Taiwan 

https://www.garena.co.id/  

8  

AINAKI 

(Asosiasi Industri 

Animasi 

Indonesia)  

Organisasi 

AINAKI adalah sebuah organisasi berbadan hukum yang mewakili 

para pelaku industri animasi dan kreatif di Indonesia dalam 

mengembangkan, meningkatkan mutu dan memasarkan konten lokal 

sehingga menguasai pasar lokal maupun menembus pasar 

internasional. 

https://ainaki.or.id/ 

9  

ANIMA (Asosiasi 

Animasi 

Indonesia) 

Asosiasi 

 

ANIMA adalah asosiasi animasi yang berdiri dibawah payung ASIFA 

atau Asosiasi Animasi Internasional. ANIMA didirikan pada tahun 

1993 oleh beberapa tokoh antara lain Mulyono, pengelola studio yang 

memperkerjakan sejumlah in-betweener film-film mancanegara, 

Amoroso Katamsi (Direktur Utama PPFN), Daniel Haryanto, 

Wagiono, Denny A Djunaid, Johnny Jauhari (Dosen Fakultas Seni 

Rupa Universitas Trisakti) dan Dwi Koendoro. Sampai saat ini 

komunitas ini masih berjalan meskipun dengan sedikit sekali kegiatan. 

+62217350372  

10  

ADGI (Asosiasi 

Desain Grafis 

Indonesia) 

Asosiasi 

ADGI merupakan asosiasi yang mewadahi profesi desainer grafis 

Indonesia, ADGI juga berperan mendukung pemerintah dalam 

menjalankan segala kebijakan, khususnya yang terkait dengan 

Ekonomi Kreatif. 

 

Ada 3 komitmen dasar ADGI sebagai acuan kegiatan; melayani, 

melindungi, memajukan. 

http://www.adgi.or.id/en/ 

11  
AIDIA (Asosiasi 

Profesional 
Asosiasi 

Asosiasi profesional desain komunikasi visual Indonesia didirikan 

dengan maksud untuk meningkatkan martabat dan mengembangkan 

 

 



Desain 

Komunikasi 

Visual Indonesia) 

nilai profesi melalui wadah kegiatan bagi para praktisi dan akademisi 

dalam bidang Desain Komunikasi Visual guna meningkatkan 

pemahaman makna dan kemampuan teknis profesionalnya dengan 

menjunjung tinggi etika profesi dan sebagai wujud partisipasi dalam 

pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

http://www.aidia.or.id/ 

info@aidia.or.id 

12  
DGI (Desain 

Grafis Indonesia) 
Institusi Publik 

DGI (Desain Grafis Indonesia) adalah sebuah lembaga kolaborasi yang 

berfokus pada pengembangan desain grafis di Indonesia melalui 

pencatatan sejarah, pengarsipan artefak, penerbitan, diskursus, 

penghargaan, dan beragam kegiatan lainnya. Bermula dari kegemaran 

mengoleksi dan mencatat, kini DGI berperan sebagai pusat data, 

kajian, dan media informasi desain grafis di Indonesia. 

 

DGI didirikan pada 13 Maret 2007 oleh salah seorang desainer grafis 

senior Indonesia, Hanny Kardinata. DGI memiliki semangat untuk 

memupuk pemahaman dan saling pengertian di antara desainer grafis 

Indonesia dalam persinggungannya dengan seni, desain, kebudayaan, 

dan masyarakat. 

https://dgi.or.id/ 

13  
ADITIF (Asosiasi 

Digital Kreatif) 
Asosiasi 

Asosiasi Digital Kreatif (ADITIF – Digital Creative Association) 

adalah asosiasi yang mewadahi pelaku industri kreatif berbasis digital 

di Indonesia. ADITIF hadir dengan latar belakang tersebut untuk 

memperat hubungan antara sesama pelaku industri kreatif berbasis 

digital di Indonesia. ADITIF juga bertujuan untuk membangun 

ekosistem industri yang baik dengan cara bersinergi dengan berbagai 

pihak (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga Pendidikan, 

Investor, dll). 

https://aditif.id/ 

14  

Komunitas 

Hearthstone 

Indonesia (HSID) 

Komunitas 

Komunitas Game Hearthstone Indonesia adalah wadah bagi decker 

game Hearthstone: Heroes of Warcraft yang dibuat oleh Blizzard 

Entertainment. Anggotanya tersebar di berbagai provinsi, kota, 

kabupaten, dan desa di seluruh wilayah Indonesia. Total anggota aktif 

HSID mencapai ribuan orang setiap bulannya. Dengan Jakarta sebagai 

pusatnya, telah bahu membahu berupaya, membangun kompetensi 

kemampuan anggotanya, dan mencetak prestasi di tingkat lokal, 

nasional regional serta global. 

https://www.hearthstone.id/ 

15  Esportnesia Media 
Esportsnesia merupakan media online yang memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang perkembangan dan pergerakan isu-isu seputar 

https://esportsnesia.com 

 

http://www.aidia.or.id/?fbclid=IwAR0uUBOCF1XyQp86v0sOGkCWiT0Mu76Rjy6DTthFdMf7Rcl7jhh1lz8IfgA
https://esportsnesia.com/


esports di Indonesia dan dunia. Esportsnesia memberikan informasi 

yang kredibel dengan perspektif kritis yang membantu pembaca 

mendapatkan informasi yang lebih dalam dan berkualitas. 

hello@esportsnesia.com 

16  EVOS Tim Profesional 

EVOS eSports adalah organisasi esport multidivisi yang didirikan oleh 

Ivan Yeo pada Juli 2016, dan berbasis di Jakarta, Indonesia. Visinya 

adalah embangun lanskap eSports di Indonesia dan mengubah cara 

bagaimana sebuah organisasi eSports harus dijalankan. Misinya adalah 

membangun tim profesional di berbagai ranah game kompetitif, dan 

kini disponsori oleh Traveloka, Tokopedia, Lenovo, dan GO-JEK. 

 

EVOS Esports saat ini merupakan tim Esports terbesar di Asia 

Tenggara yang menampung lebih dari 15 tim profesional di 5 negara 

berbeda. 

https://www.evosesports.com/ 

17  

BEKRAF / 

Kementrian 

Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

Institusi 

Pemerintah  

BEKRAF merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 

dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Januari 2015. 

Bekraf bertanggung jawab atas pengembangan 16 subsektor ekonomi 

kreatif di Indonesia dan mempunyai tugas membantu presiden dalam 

merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasi 

kebijakan dalam ekonomi kreatif. 

 

Melalui peran masing-masing wakil, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) 

mengelola subsektor aplikasi dan developer game dengan lebih serius. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan Bekraf adalah menginisiasi 

munculnya lebih banyak inkubator pengembang aplikasi dan game, 

memasukkan elemen aplikasi dan game ke dalam edukasi, melindungi 

developer lokal, dan membantu mereka dalam mempromosikan 

karyanya. 

 

Dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, BEKRAF dilebur dengan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah kepemimpinan 

Menteri Wishnutama Kusubandio. 

http://www.kemenparekraf.go.id/ 

https://www.bekraf.go.id/ 

18  GGWP.ID Media 

GGWP.ID adalah situs media yang menginformasikan tentang hal 

seputar esports beserta penyelenggaraan turnamen online di bawah 

pengawasan PT. Inspirasi Dunia Media.  

https://ggwp.id/  



19  
Federasi Esport 

Indonesia 
Lembaga  

Federasi Esports Indonesia (FEI) merupakan lembaga Esports 

independen yang didirikan untuk membina, mengembangkan, dan 

menjamin rasa aman untuk Industri Esports Indonesia beserta para 

pelakunya. Didirikan pada Oktober 2019 

https://federasiesportsindonesia.org/ 

 

20  
Baparekraf Game 

Prime 
Acara 

BAPAREKRAF Game Prime (BGP) bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas developer game Indonesia melalui pertukaran ilmu dengan 

developer dan pelaku industri game internasional, juga meningkatkan 

exposure dari game lokal agar bisa diketahui lebih banyak orang. 

Lewat kehadiran acara ini, diharapkan game buatan anak negeri dapat 

bersaing dengan game internasional baik di pasar lokal maupun 

internasional. 

contact@gameprime.org 

+ 62-21 2280 3302 

21  Ghost Parade Produk Game 

Ghost Parade adalah game petualangan side-scrolling 2D yang 

dikembangkan oleh studio Indonesia Lentera Nusantara dan dirilis di 

PlayStation 4, Switch, dan PC melalui Steam pada tahun 2019. Ghost 

Parade menyajikan cerita tentang petualangan Suri untuk 

menyelamatkan hutan dan segudang penghuni gaibnya dari manusia 

picik yang mencoba meratakan hutan demi mendapat keuntungan. 

https://ghost-parade.com/ 

22  
Lentera Nusantara 

Studio 
Perusahaan  

Lentera Nusantara adalah perusahaan start up yang bergerak di bidang 

pengembangan konten digital dan budaya riset berbasis teknologi. 

Perusahaan ini dibentuk beberapa dosen dan peneliti dari universitas-

universitas ternama di Indonesia. Masing-masing dari para pendiri 

aktif di bidang penelitian yang berkaitan dengan teknik, media digital 

dan budaya. Mereka memiliki misi yang sama yakni melestarikan 

kekayaan budaya melalui kemajuan teknologi media, sehingga mereka 

memutuskan untuk membentuk Lentera Nusantara sebagai 

pengembang konten digital. 

https://lentera-nusantara.com/ 

23  
Rus Animation 

Studio 
Perusahaan 

RUS Animation merupakan studio animasi terbesar di Provinsi Jawa 

Tengah dengan fasilitas berstandar internasional. Studio ini didukung 

oleh tim R&D yang mengkhususkan diri pada  pengembangan alat dan 

teknologi untuk memfasilitasi proses produksi animasi. Faktor-faktor 

ini memungkinkan RUS Animation Studio bersaing dalam harga, 

kualitas, dan manajemen waktu proyek. 

https://www.rus-animation.com/ 

24  
RRQ (Rex Regum 

Qeon) 
Tim Profesional 

Didirikan pada Oktober 2013, Rex Regum Qeon (RRQ) lahir dengan 

menggabungkan para pemain DotA terbaik se-Indonesia yang sudah 

dikenal baik di komunitas game internasional. Pada akhir tahun 2017, 

https://teamrrq.com/ 



Rex Regum mulai berekspansi ke game lain seperti game first person 

shooter (FPS) popular, Point Blank dan kemudian ke game seluler 

Mobile Legends Bang Bang yang sangat sukses. Sekarang Team RRQ 

telah mengembangkan lebih dari 8 divisi game termasuk FREEFIRE, 

FIFA, APEX LEGENDS, PUBG dan PUBGM. 

25  Tim Aerowolf Pro  Tim Profesional 

Aerowolf adalah organisasi esports Asia Tenggara yang berbasis di 

Indonesia. Saat ini, ia mengelola 2 Tim PUBG, 1 tim Mobile Legends, 

dan 1 tim Rainbow Six Siege yang berbasis di Singapura. Tim ini 

disponsori oleh Genflix dan Nimo TV, dan merupakan brand 

ambassador resmi ASUS ROG. 

https://sg.linkedin.com/company/aerowol

fproteam?trk=similar-pages_result-

card_full-click  

26  Island of Gods Tim Profesional Organisasi esports profesional yang dimiliki oleh Bali United FC iogesportsid@gmail.com  

27  ThePrime Esports Tim Profesional 
ThePrime esports merupakan salah satu tim olahraga elektronik multi 

divisi yang mempunyai basis di DKI Jakarta, Indonesia. 

 

http://tpesports.id/ 

business@tpesports.id 

28  Bigetron Tim Profesional 

Lebih dari sekadar Tim eSports yang kompetitif, Bigetron Esports 

adalah komunitas gamer profesional dan penggemar esports. Bigetron 

diawali dengan sekelompok pemain yang sering bermain bersama, 

kemudian berkembang menjadi tim esports terkemuka dengan 

dukungan sponsor dan organisasi terkemuka. 

https://bigetron.gg/ 

29  Dunia Games Media 

Dunia Games adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia. 

Kami memiliki info terbaru untuk video game, industri gaming, E-

Sports, teknologi, dan pop culture. 

https://duniagames.co.id/ 

30  INDOESPORTS Media 

INDOESPORTS merupakan perusahaan yang bergerak dan hidup di 

ekosistem industri esports Indonesia. Salah satu divisinya yang paling 

aktif adalah Media atau Pers Online, yaitu: Website. Media 

INDOESPORTS secara aktif melakukan liputan dan pemberitaan 

mengenai dunia esports, mulai dari turnamen, informasi game terbaru 

hingga berita mengenai bisnis esports terupdate. 

https://www.indoesports.com/ 

31  
PT. Qeon 

Interactive 
Perusahaan 

Qeon Interactive merupakan salah satu sub unit bisnis dari grup 

midPlaza, yaitu grup perusahaan swasta terkemuka di Indonesia yang 

memiliki anak perusahaan di bidang Teknologi, Informasi dan Media 

yang menyediakan pusat data, solusi bisnis, TV kabel, jaringan ritel 

game center, serta layanan dan infrastruktur broadband. 

 

https://www.qeon.com/ 

http://tpesports.id/


Selain itu, midPlaza terus mengembangkan dan mengembangkan 

bisnisnya menjadi penerbit game. 

32  Aura Esports Tim Profesional 

Aura Esports merupakan sebuah organisasi esports besar dari 

Indonesia yang didirikan pada 2018. Tidak hanya tim Indonesia, kini 

Aura Esports juga telah mengakuisisi tim dari negara-negara Asia 

Tenggara, seperti Vietnam dan Filipina.  

https://www.auraesports.com/ 

33  ONIC Esports Tim Profesional 

ONIC Esports adalah Tim Manajemen e-Sports Profesional yang 

didirikan pada 26 Juli 2018. ONIC dibangun dengan keyakinan bahwa 

esports merupakan masa depan dari dunia entertainment. Dunia esports 

di Indonesia masih berada pada tahap awal dan ONIC hadir untuk 

mengembangkannya, dengan harapan menjadi organisasi esports 

terbaik di Asia Tenggara. Lebih dari sekadar industri esports, ONIC 

juga bertujuan untuk menjadi organisasi inspiratif yang memberikan 

dampak bagi masyarakat dan juga memotivasi para pemuda untuk 

memiliki semangat untuk mencapai impian mereka. 

https://onic-esports.com/ 

admin@onic-esports.com  

34  BOOM ID Tim Profesional 

Didirikan pada November 2016, BOOM (Beast On Our Minds) Esports 

adalah organisasi esports multidivisional yang lahir dari keyakinan 

bahwa di dalam diri setiap manusia, ada makhluk buas yang dapat 

dibangkitkan. BOOM percaya bahwa hal tersebut memainkan peran 

penting dalam kesuksesan hidup manusia. BOOM memiliki misi untuk 

menemukan talenta paling menjanjikan di Indonesia dan melepaskan 

inner beast mereka untuk mendominasi panggung dunia. 

https://boomid.gg/  

35  PG. Barracx Tim Profesional 

Barracx adalah tim milik Pondok Gaming, sebuah warung internet di 

Jakarta. Tim esports PG fokus pada game berplatform PC seperti Dota 

2 dan PUBG, meski saat ini juga merambah ke game berplatform 

mobile. Barracx juga berhasil menjadi wakil Indonesia pada SEA 

Games 2019 di Filipina. 

+6281292903062  

36  Giring Ganesha  Tokoh 
CEO & Co-Founder KINCIR.COM, juga berperan sebagai presiden 

IeSPL 

https://www.linkedin.com/in/giring-

ganesha-

6b1bb952/in?originalSubdomain=id 

37  Ricky Setiawan Tokoh 

Ricky Setiawan adalah pendiri dan CEO dari GGWP.ID, sebuah 

platform media dan acara esports terkemuka di Indonesia dengan lebih 

dari 5 juta pengguna bulanan. Setiawan juga memiliki beberapa tim 

esports dengan prestasi tingkat nasional. 

https://id.linkedin.com/in/rickystwn/in?tr

k=people-guest_people_search-card 

http://www.rickysetiawan.com/ 

https://onic-esports.com/


Dengan lebih dari 13 tahun pengalaman di industri media dan IT, Ricky 

telah membantu 100+ perusahaan dalam menjangkau pria milenial di 

Indonesia melalui passion & minat mereka: Game. Sebagai pakar 

esports dan industri game Indonesia, ia telah diundang untuk menjadi 

pembicara di berbagai acara bergengsi, termasuk di Indonesia, 

Singapura, dan China. 

38  Tribekti Nasima Tokoh 

Tribekti Nasima memiliki 6 tahun pengalaman dalam berbagai peran 

esports dan telah bekerja dalam menciptakan dan mengembangkan tim, 

menyelenggarakan acara, bekerja sebagai penyiar, dan juga bekerja 

dengan penerbit game untuk mengembangkan dan menjalankan 

strategi esports.  

bnasima@garena.co.id  

39  Eddy Lim Tokoh 

Eddy Lim berperan sebagai direktur di Ligagame eSports & President 

of Indonesia eSports Association (iespa.or.id). Selain dalam industry 

gaming, Lim juga berpengalaman dalam penyelenggaraan event. 

https://id.linkedin.com/in/eddy-lim-

08208615?trk=org-employees_profile-

result-card_result-card_full-click 

40  Ligagame eSport Perusahaan 

Didirikan pada tahun 2001, LigaGame adalah perusahaan Esports 

pertama dan paling berpengalaman di Indonesia, dengan lebih dari 100 

event nasional dan internasional. Pada 2015, LigaGame meluncurkan 

LigaGame TV Esports Studio untuk memenuhi syarat streaming online 

dari kompetisi Esports utama. Ligagame Esports Didukung oleh 

Indonesia Esports Association (IeSPA). 

http://www.ligagame.tv/ 

41  Richard Permana Tokoh 

Richard Permana berperan sebagai General Manager Tim Esports 

Nasional Indonesia untuk SEA Games 2019, Co-Founder & Vice 

Chairman Indonesia Esports Association (IESPA), CEO PT. NXL 

Esport Indonesia, dan juga atlet Esports untuk NXL Esports Team 

https://id.linkedin.com/in/richardpermana

?trk=public_profile_browsemap_profile-

result-card_result-card_full-click 

42  
PT. NXL Esport 

Indonesia 
Perusahaan 

NXL adalah perusahaan Esports yang berbasis di Indonesia. Visi NXL 

adalah menjadi kebanggaan esports Indonesia. Misi NXL adalah 

memenangkan acara-acara seperti Asian Games, SEA Games, 

Olimpiade dan banyak lainnya. 

http://teamnxl.com/ 

43  
Pratama 

Indraputra 
Tokoh 

Memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai jurnalis game PC, 

fotografer, desainer grafis, penyiar esports, produser konten, dan 

pemasar media sosial.  

https://www.linkedin.com/in/yota9682 

44  MET Indonesia Perusahaan 

Industri esports berkembang pesat dan populasi game meningkat 

secara eksponensial. Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya 

internasional yang luas, MET menavigasi ekosistem esports dengan 

memproduksi dan mengelola produk internal dan acara eksternal. 

https://metindonesia.co.id/ 



Memastikan merek, penerbit, dan investor dapat menerima proposisi 

nilai mereka melalui kemitraan strategis.  

45  Andrew Tobias Tokoh 

Andrew "NdRuw" Tobias membangun seluruh karirnya di dunia 

esports, terutama dalam peran keterlibatan komunitas dengan 

kredibilitas tinggi. Saat ini memegang posisi di Tencent 腾讯 sebagai 

manajer esports mereka, sebelumnya di NVIDIA dan Logitech G, dia 

juga memperluas keterampilan dan portofolionya di sana dan telah 

berhasil membangun dan mengelola berbagai komunitas game dari 

awal. 

https://www.linkedin.com/in/ndruw 

46  Team Elvo Tim Profesional 

Team ELVO merupakan salah satu tim esports di Indonesia. Organisasi 

ini terdiri dari atas divisi tim game Freefire, PUBG MOBILE, Call of 

Duty mobile, dan Mobile Legends  

teamelvo.act@gmail.com 

47  

PT. BUBU Kreasi 

Perdana 

BUBU.com 

Media 

Pelopor perusahaan digital di Indonesia, BUBU.COM didirikan pada 

1996. Sebelum era Google atau Facebook, Bubu memiliki awal yang 

sederhana sebagai perusahaan pengembang web. BUBU.COM 

sekarang menjadi agen digital layanan lengkap terkemuka di 

Indonesia. Bubu membawa kreativitas dan inovasi ke tingkat yang 

lebih tinggi. Bubu tahu bahwa baik merek maupun konsumen mencari 

kampanye digital yang menyenangkan, segar, dan menarik, jadi itulah 

yang harus dilakukan Bubu. Dalam semua pekerjaan kami, Bubu 

menggabungkan strategi komunikasi pemasaran, wawasan berbasis 

data, dan inovasi mutakhir untuk menjawab kebutuhan pemasaran. 

https://bubugaming.com/ 

48  Agate Perusahaan 

Agate adalah perusahaan permainan video yang berlokasi di Bandung, 

Jawa Barat, Indonesia. Didirikan pada 1 April 2009, Agate berfokus 

pada pembuatan game hiburan berkualitas tinggi serta memberikan 

solusi game B2B untuk perusahaan dan merek melalui pelatihan, 

periklanan, dan game edukasi.  

https://agate.id/ 

49  
Maentrus Digital 

Lab 
Perusahaan 

PT. MAENTRUS DIGITAL LAB adalah perusahaan developer dan 

penerbit game yang berdiri sejak 12 Juni 2015, berkomitmen untuk 

turut serta mengembangkan dan menjaga kualitas game bagi para 

pecinta game mobile di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.  

 

Visi 

Menerbitkan game berkualitas baik untuk Asia Tenggara. 

https://maentrus.co.id/ 



 

Misi 

- Memperluas tim developer game yang memiliki potensi dan passion 

di Industri game. 

- Menyediakan produk yang mendukung permainan untuk 

memudahkan pelanggan dan pengembang dalam hal teknis dan 

keuangan. 

- Selalu berkomitmen untuk membuat game dengan kualitas tinggi, 

sesuai dengan permintaan pasar yang fleksibel. 

- Menumbuhkan semangat dan pengetahuan tentang pengembangan 

game kepada komunitas. 

50  
Joyseed 

Gametribe 
Perusahaan 

Joyseed adalah perusahaan game yang berbasis di Indonesia. 

Menghadirkan game berkualitas tinggi untuk menciptakan generasi 

berikutnya yang memadukan kehidupan nyata ke dalam game 

Massively Multiplayer Online di masa depan. 

http://joyseedgametribe.com/ 

51  

PT SEMISOFT 

Entertainment 

Studios 

Perusahaan 

SEMISOFT adalah perusahaan developer game yang dibangun oleh 

para gamer untuk para gamer dengan visi untuk menyusun ide-ide 

orisinal menjadi budaya pop arus utama. Misi kami adalah 

mengembangkan game berkualitas yang menghibur, mendidik, dan 

memperkaya pemain di seluruh dunia. 

http://semisoft.co 

52  Gamebrott Media 

Gamebrott adalah portal berita game Indonesia yang berfokus pada 

perkembangan industri game dengan rubrik terkait game yang 

terupdate dan informatif. 

https://gamebrott.com/ 

 

53  OmniVR Perusahaan 

OMNIVR adalah perusahaan Virtual Reality (VR) Indonesia yang 

menyediakan solusi End to End VR sejak 2016. OMNIVR 

mengkhususkan diri dalam mendistribusikan pengalaman VR kepada 

massa dan telah menjangkau lebih dari 100.000 pengguna sejak 

diluncurkan. 

http://www.omnivr.co/ 

54  Arsanesia Perusahaan 
Arsanesia adalah developer game Indonesia yang fokus pada desain 

game, advergame, dan pemrograman 
http://arsanesia.com/ 

55  Toge Productions Perusahaan 

Toge Productions adalah studio developer game yang berfokus pada 

produksi game kasual, sosial, dan multiplayer berbasis web, serta game 

mobile. 

https://www.togeproductions.com/ 

56  Nightspade Perusahaan 
Nightspade merupakan perusahaan pengembangan game yang 

berlokasi di Bandung, Indonesia. Nightspade membuat game yang 
http://www.nightspade.com/  



menargetkan berbagai jenis sistem operasi. Nightspade terbuka untuk 

segala jenis peluang dan kemitraan dalam pengembangan game seluler.  

57  Touchten Perusahaan 

Touchten Games adalah perusahaan pengembang game seluler 

Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh Anton Soeharyo, Roki 

Soeharyo, dan Dede Indrapurna. Touchten membuat game adiktif yang 

ditargetkan para wanita. 

https://www.touchten.com/ 

58  
GameChanger 

Studio 
Perusahaan 

GameChanger Studio adalah perusahaan pengembangan game yang 

berupaya menghadirkan game PC yang unik. GameChanger Studio 

didirikan oleh dua orang akademisi, seorang pustakawan tanpa latar 

belakang game dan seorang dosen dengan cita-cita menjadi developer 

game. Mereka telah mengembangkan lebih dari 30 game sejak 2013 

(PC dan Mobile). Studio tersebut memutuskan untuk fokus pada 

pengembangan game PC setelah kesuksesan viral "NSFW" yang telah 

dimainkan dan di-review oleh para pengguna YouTube dengan total 

lebih dari 7,5 juta tampilan. Kesuksesan berlanjut dengan "My Lovely 

Daughter" yang tidak hanya menjadi viral di China tetapi juga diikuti 

dengan penjualan yang luar biasa. GameChanger Studio akan selalu 

terus mengembangkan game yang benar-benar di luar kotak. 

http://gamechangerstudio.net/ 

 

59  Gambreng Games Perusahaan 

Gambreng Games adalah pengembang video game indie asal Indonesia 

yang dikenal dengan produksi berbagai macam game kasual untuk 

smartphone yang berbasis di Tangerang,Banten. Mereka dikenal lewat 

game bernama “Laron” dan “Prototype” yang telah mendapat berbagai 

macam penghargaan di berbagai ajang kompetisi pembuatan game 

http://www.gambrenggames.com 

60  Mojiken Studio Perusahaan 

Mojiken Studio adalah pengembang game indie yang berbasis di 

Surabaya, Indonesia. Tim Mojiken terdiri dari orang-orang yang 

bersemangat, yang percaya bahwa permainan menyenangkan dapat 

membawa dampak positif pada kehidupan manusia. 

https://mojikenstudio.com/ 

61  Alkemis Games Perusahaan 

Alkemis Games adalah perusahaan video game yang mengembangkan 

game freemium mid-core untuk iOS dan Android. Alkemis Games 

didirikan pada Agustus 2014 dan berpusat di Surabaya. Alkemis 

Games bertujuan untuk menjadi studio game mobile terkemuka di 

Indonesia dengan membuat game kelas dunia. 

http://www.alkemisgames.com/ 

62  Chocoarts Perusahaan 
Chocoarts adalah perusahaan game yang berlokasi di Jakarta, 

Indonesia. Didirikan pada 2012, Chocoarts sangat berkomitmen untuk 
http://chocoarts.com/about/ 

http://gamechangerstudio.net/


membuat game terlaris, berkualitas tinggi, menyenangkan, dan sangat 

menarik untuk audiens gamer tertentu. 

63  Altermyth Perusahaan 

Altermyth dibangun atas semangat dan kreativitas, didukung oleh 

keahlian teknis yang solid. Didirikan pada 2003, menghadirkan game 

online digital pertama yang pernah dirancang sepenuhnya oleh orang 

Indonesia.  Sejak 2006, Altermyth telah melebarkan sayapnya untuk 

mencakup berbagai layanan, mulai dari pengembangan, hosting, 

hingga penerbitan, serta membangun dan memelihara aplikasi online 

interaktif dengan berbagai macam konten. Sejak 2012, Altermyth 

mulai mengadopsi pendekatan yang lebih agresif untuk memanfaatkan 

peluang bisnis dengan lebih baik dalam pengembangan game dan 

aplikasi online dan mobile.  

https://www.altermyth.com/ 

64  
BEKRAF Game 

Prime 
Acara 

Dibentuk pada tahun 2015, BEKRAF (BADAN EKONOMI 

KREATIF) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung 

jawab atas ekonomi kreatif bangsa. Hal ini bertujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan industri game Indonesia dengan secara 

aktif melibatkan para pemain utamanya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, BEKRAF beroperasi dalam dua arah. Ke dalam, pihaknya 

berupaya meningkatkan skill dan kualitas developer game lokal agar 

bisa bersaing di pasar global dan mengedepankan konten lokal untuk 

produk yang ditujukan untuk pasar lokal. Dukungan kuat BEKRAF 

terhadap acara ini merupakan salah satu upaya dalam percepatan 

industri game Indonesia yang diharapkan dapat terus dilakukan di 

tahun-tahun mendatang. 

contact@gameprime.org 

https://www.gameprime.org/ 

 

65  Jakarta Game Fest Acara 

Jakarta Game Fest (JGF) merupakan acara yang diselenggarakan oleh 

Advanced Guard. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016 di 

Balai Kota Kuningan. Event ini memiliki atraksi utama seperti Abuget 

Cup yang merupakan turnamen game fighting populer di Indonesia. 

advanceguardtv@gmail.com  

66  
Indonesia Games 

Championship 
Acara 

Indonesia Games Championship (IGC) pertama kali digelar pada April 

2017. Diselenggarakan oleh Telkomsel, salah satu provider 

telekomunikasi terbesar di Indonesia. Event ini terdiri dari banyak 

kompetisi game eSport seperti Point Blank, Dota 2, Mobile Legends, 

Vainglory, Clash Royale, dan lainnya. Total hadiah dari IGC dianggap 

sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia, mencapai Rp400 juta 

(sekitar US $ 30.000). 

https://www.telkomsel.com/en/about-

us/news/telkomsels-dunia-games-and-

garena-hosts-indonesia-games-

championship-2020-esports  

mailto:contact@gameprime.org
https://www.gameprime.org/


67  Duniaku.com Media 

Duniaku.com, situs media geek culture di Indonesia untuk kalangan 

millennial dan gen z. Temukan info seputar review film, game, anime 

manga, dan teknologi. 

https://duniaku.idntimes.com/ 

68  Kincir.com Media 
KINCIR merupakan jaringan multichannel yang menyediakan 

berbagai konten tentang game, film, dan esport untuk anak muda. 
https://www.kincir.com/ 

69  Dafunda.com Media 
Media Geek & Pop-Culture Indonesia, membahas tentang teknologi, 

film, dan game. 
 

70  Jagatplay.com Media 
Jagatplay merupakan website yang memberikan informasi seputar 

berita dan review game PC dan Console terbaru. 
http://jagatplay.com/ 

71  Gcube.id Media 
GCUBE adalah website yang memberikan informasi, update, review, 

dan panduan tentang game populer, serta tips dan trik dalam bermain 

game. 

https://gcube.id/ 

72  Kotakgame.com Media 
KotakGame merupakan media online yang didirikan untuk menjadi 

situs berita game yang menyediakan informasi terkini tentang industri 

game.  

https://www.kotakgame.com/ 

73  Gamedaim.com Media 

Gamedaim.com adalah salah satu media online komunitas Dafunda 

Indonesia. Gamedaim memberikan informasi tentang video game, 

seperti berita game, review, kompetisi game, serta edukasi tentang 

video game. Gamedaim juga seringkali menyebarkan konten 

engagement, seperti meme dan fun fact. 

https://gamedaim.com/ 

74  Media.Skyegrid.id Media 

Skyegrid Media adalah media digital harian bagi para gamers di 

Indonesia. Setiap hari, Skyegrid memberikan informasi menarik dan 

terbaru seputar game (PC, Playstation, Xbox, Switch, Mobile, Cloud 

Gaming). Skyegrid Media juga menyediakan berita tentang inovasi dan 

teknologi terkini, termasuk telepon genggam, komputer, media sosial, 

komik, film, dan hiburan dengan sudut pandang yang berbeda. 

https://media.skyegrid.id 

75  Indogamers.com Komunitas 

INDOGAMERS adalah salah satu komunitas cyber terbesar di 

Indonesia. Tujuan utama Indogamers adalah untuk mengembangkan 

cara pandang dan pola pikir baru bagi para gamers dan masyarakat 

Indonesia bahwa game tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga cara 

untuk mendidik masyarakat atau memperluas wawasan. Indogamers 

berdiri sejak tahun 2006 dan masih eksis hingga saat ini. Indogamers 

selalu berusaha menghadirkan game-game baru dengan berbagai genre 

ke Indonesia, mulai dari Real-Time Strategy (RTS) seperti Warcraft III 

dan AION, atau MMORPG seperti World of Warcraft. 

http://www.indogamers.com/ 



76  Esports.id Media 

EsportsID merupakan media online yang menyajikan berbagai berita 

tentang esports di Indonesia dan internasional, dengan fokus berita 

seputar event, turnamen, profil tim, analis pertandingan, prediksi, dan 

masih banyak lagi. 

https://esports.id/ 

77  kabargames.id Media 
Kabar Games Indonesia adalah sebuah organisasi independen yang 

bertujuan sebagai media online untuk menyampaikan berita seputar 

game PC, iOs, Android, dan konsol berbahasa Indonesia.  

https://www.kabargames.id/ 

78  Indozone Media 
Indozone merupakan media online yang memberikan informasi 

tentang industri game  
https://www.indozone.id/ 

79  Level Ind Perusahaan 

Level Ind adalah tim pengembang & kreatif independen yang tertarik 

dengan video game dan keajaiban di baliknya. Level Ind berfungsi 

sebagai wadah eksplorasi pengalaman digital otentik dalam bentuk 

game, yang membutuhkan keselarasan antara konsep, seni, dan kode 

untuk menghadirkan pengalaman baru di seluruh dunia.  

http://www.levelind.com/ 

80  inigame.id Media 

INIGAME adalah Portal Media Game Indonesia yang memberikan 

informasi, berita, review game, teknologi, dan lowongan di industri 

gaming.  

https://www.inigame.id/ 

81  Megaxus Infotech Perusahaan 

PT Megaxus Infotech (Megaxus) adalah perusahaan penerbit & 

pengembang game di Indonesia yang didirikan pada tahun 2006. 

Mereka telah berhasil menerbitkan 11 game online PC dan 8 game 

mobile. Dengan lebih dari 14 tahun pengalaman dan lebih dari 21 juta 

pengguna PC dan 3,5 juta pengguna seluler (per Jan 2020), Megaxus 

menawarkan solusi total untuk mitra kami, termasuk penerbitan game 

(PC & Seluler) untuk pasar Asia Tenggara dan Global, pengembangan 

game, acara offline atau manajemen turnamen e-sport dan solusi 

pembayaran. Megaxus juga menyediakan layanan outsourcing proses 

bisnis (BPO) serba guna di pasar Indonesia. 

https://corporate.megaxus.com/ 

82  Wawa Games Perusahaan 

PT. Wawa Gemilang Interaktif (Wawa) adalah perusahaan teknologi 

yang berfokus pada game arcade seluler dan berbasis di Jakarta, 

Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada Agustus 2018 oleh eksekutif 

industri Internet dan telekomunikasi berpengalaman dengan visi 

menjadi platform arcade langsung # 1 di Asia Tenggara. Wawa Game 

bertujuan untuk menghadirkan platform game arcade bagi semua 

orang untuk bermain dan bersenang-senang di mana saja dan kapan 

saja melalui smartphone  

https://wawa.games/ 



83  ZOOMIN Perusahaan 

Zoomin, salah satu start up internal PT Telekomunikasi Indonesia 

dalam Program Amoeba Digital (digitalamoeba.id). Zoomin 

membantu perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitas sumber 

daya manusia dengan Platform Gamifikasi Perusahaan. 

https://www.zoomin.id/  

84  Lytogame Perusahaan 
Didirikan pada tahun 2003 di Indonesia, adalah salah satu pelopor  

penerbit game online di Asia Tenggara.  
https://www.lytogame.com/ 

85  Kummara Perusahaan 

Studio game Kummara adalah perusahaan konsultan/desain game 

pertama di Indonesia. Hasil karyanya telah digunakan dan 

diimplementasikan di berbagai bidang, seperti: pendidikan, pemasaran, 

perawatan kesehatan, penelitian, dan pembelajaran perusahaan. Pada 

Juli 2009, Kummara didirikan sebagai komunitas desain game. Segera 

menjadi ruang bermain dan tempat kerja bersama bagi semua orang 

yang tertarik dengan proses desain game. 

http://kummara.com/ 

86  Aksara Studio Perusahaan 

Aksara Studio merupakan Studio Game Indonesia yang telah membuat 

beberapa game Indonesia yang edukatif. Tiga orang dengan passion 

dan keahlian yang sama mendirikan studio game bernama Enlight 

Games Studio pada 2009. Guna menunjukkan komitmen yang kuat 

dalam pengembangan game di Indonesia, Enlight Games Studio 

berganti nama menjadi Aksara Studio pada April 2011. Saat ini Aksara 

Studio telah mengembangkan sebuah berbagai macam game seluler, 

aplikasi, dan juga tema. Java ME, Series 40, dan Windows Phone 

adalah keahlian utamanya. Didirikan pada April 2011, Aksara Studio 

berkembang pesat dan memiliki lebih dari 26 konten di Nokia Store 

dan 19 konten di Windows Phone Store. 

http://aksarastudio.com/ 

87  MassHive Media Media 

Didirikan pada awal tahun 2014, MassHive Media adalah pengembang 

game indie berkembang yang berada di Bandung, Indonesia. MassHive 

Media adalah perusahaan kecil namun independen yang berusaha 

semaksimal mungkin untuk menghadirkan produk game berkualitas 

terbaik untuk berbagai platform. 

http://www.masshive-media.com/ 

88  
IPlayAllDay 

Studio 
Perusahaan 

Didirikan pada tahun 2004, dimulai dengan membuat minigames. 

Tidak puas dengan minigame, pada tahun 2007, merilis game pertama 

yang dapat diunduh bernama Motorama. 

 

http://www.iplayallday-studio.com/ 

89  Assemblr Perusahaan 
Assemblr adalah platform yang membuat dan berbagi konten 3D & 

Interactive Augmented Reality. Didirikan pada tahun 2018, Assemblr 
https://www.assemblrworld.com/ 



telah memperoleh hampir 2 juta unduhan dalam tahun pertama - 

dengan ribuan pengguna membentuk dunia satu proyek AR dalam satu 

waktu.  

90  Gambir Studio Perusahaan 

GAMBIR STUDIO (Cahaya Usaha Mandiri, PT) adalah perusahaan 

developer game Indonesia yang telah aktif sejak Agustus 201. 

GAMBIR STUDIO telah merilis 12 judul di GooglePlay dan Apple 

App Store. Meski berfokus pada game mobile F2P, game HTML 5. 

GAMBIR STUDIO juga telah mengembangkan game PC Premium. 

https://gambirstudio.com/ 

91  Freemergency Perusahaan 

Didirikan pada tahun 2018, berawal dari sekelompok teman yang 

memiliki mimpi serupa, dibuatlah studio developer game sederhana. 

Tujuan mereka adalah untuk meninggalkan warisan Indonesia kepada 

dunia dalam bentuk video game dengan tetap menjunjung tinggi tiga 

nilai dalam pembuatan game yaitu Passion, Production, dan Profit. 

https://freemergency.weebly.com/ 

92  Maulidan Games Perusahaan 

Maulidan Games adalah studio game di Indonesia yang memproduksi 

game digital berbasis web dan perangkat mobile. Maulidan Games 

memiliki impian untuk menjadi pengembang game terpesat yang 

pernah ada. Untuk itu, Maulidan Games terus meningkatkan 

produktivitas dan upaya menciptakan konten kreatif yang menarik 

sekaligus edukatif dalam skala internasional.  

http://maulidangames.com 

93  Solve Education Perusahaan 

Organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk membantu anak-anak dan 

remaja di seluruh dunia menerima pendidikan yang berkualitas dan 

efektif.  

https://solveeducation.org/ 

94  Ciayo Games Perusahaan 

Didirikan pada Januari 2017, kini Ciayo Games berkembang pesat dan 

tumbuh menjadi tim pengembang game yang solid dan terbaik yang 

ditawarkan Indonesia. Dengan mempertimbangkan kualitas, Ciayo 

Games bertujuan untuk membuat game yang segar dan sangat 

menghibur. 

https://games.ciayo.com/ 

95  Wisageni Studio Perusahaan 

Wisageni Studio didirikan pada Januari 2015, berbasis di Yogyakarta, 

Indonesia. Sebuah kota di Jawa Tengah. Terkenal dengan pariwisata, 

seni dan budayanya. Wisageni Studio adalah tim kecil yang berkumpul 

melalui komunitas lokal. 

https://www.wisageni.com/ 

96  GINVO Studio Perusahaan 
Pengembang game indie dari Bogor, Indonesia yang fokus pada 

pengembangan game mobile.  
http://ginvostudio.com/ 



97  Anoman Studio Perusahaan 

ANOMAN Studio adalah studio pengembangan game independen 

yang berbasis di Jakarta, Indonesia sejak 2014. Berfokus pada 

pengembangan game mobile dan desktop.  

https://anomanstudio.com/ 

98  SLAB Games Perusahaan 

Studio pengembang game yang berbasis di Jakarta dan Bali, berfokus 

pada gameplay yang baru dan menyenangkan. didirikan pada tahun 

2010. Sebelumnya berbasis di Jakarta membuat game untuk Flash 

browser. Kemudian tahun 2012, pindah ke Bali untuk melakukan 

petualangan baru membuat game mobile. Dua dari gamenya, 

“Klompencapir” dan “Teka Teki Silang 2.0”, berada di sepuluh besar 

game terbaik di Google Play Store. 

http://slabgames.com/ 

99  Digital Happiness Perusahaan 

Di bawah perusahaan terdaftar PT Digital Semantika Indonesia, Digital 

Happiness adalah perusahaan pengembang video game yang berbasis 

di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Studio ini didirikan sekitar 

pertengahan 2013. Digital Happiness dikenal sebagai pengembang 

video game Indonesia pertama yang berhasil melakukan kampanye 

crowdfunding internasional, game pertamanya, « DreadOut », menjadi 

video game horor Indonesia pertama yang melampaui 1 juta unduhan 

di semua platform. 

http://www.digitalhappiness.net/ 

100  Gameloft Perusahaan 

Gameloft® telah memantapkan dirinya sebagai salah satu inovator 

terbaik di bidangnya sejak tahun 2000. Gameloft mendistribusikan 

game-nya di lebih dari 100 negara dan mempekerjakan 4.600 orang di 

seluruh dunia. Setiap bulan, 98 juta pengguna unik dapat dijangkau 

oleh pengiklan di game Gameloft dengan Gameloft Advertising 

Solutions, penawaran B2B terkemuka yang didedikasikan untuk merek 

dan agensi. 

yovita.susanti@gameloft.com 

Ingga.Novitasari@gameloft.com 

irfan.arghi@gameloft.com 

101  
Mobile Premiere 

League 
Perusahaan 

Mobile Premier League (MPL) adalah platform eSports seluler terbesar 

di Asia. MPL diluncurkan pada 2018 dan telah mengumpulkan lebih 

dari 30 Juta pengguna dalam setahun, menjadikannya platform eSports 

dengan pertumbuhan tercepat di Asia. 

http://id.mpl.live  

102  
Ozysoft Digital 

Indonesia 
Perusahaan 

Ozysoft Studio adalah studio game indie dari Kalimantan Timur,, 

Kalimantan, Indonesia. Mereka membuat game sejak tahun 2014, 

resmi berubah menjadi sebuah perusahaan pada tahun 2019, dengan 

peluncuran produk game pertama mereka dengan Genre Horror 

Survival di STEAM.  

www.ozysoft.net 



103  
Plexus TeachDev 

Studio 
Perusahaan 

Memberikan pengalaman dalam mengembangkan proyek, baik itu 

aplikasi, game, berbasis web, seluler, AR, VR.  
https://plexus.id/  

104  Level 44 Ruang Kolaboratif Level 44 adalah Ruang Kolaborasi untuk Developer game.  https://www.facebook.com/level44jogja  

105  
Platonic Game 

Studio 
Perusahaan 

Platonic Game Studio adalah Studio untuk developer & penerbit game 

indie yang berbasis di Denpasar, Bali. Berfokus dan terspesialisasi 

pada Genre JRPG Klasik.  

https://www.facebook.com/platonicgames

tudio/community/?ref=page_internal 

106  Blizzgamers Komunitas Komunitas untuk Blizzard Gamers di Indonesia.  community@blizzgamers.id  

107  
Black Wing 

Community  
Komunitas 

Blackwing adalah komunitas untuk game Yu-Gi-Oh! di sekitar area 

Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, 

Kebumen). Di sini, para anggota berbagi pengalaman, info, latihan, dan 

banyak lagi. Mereka juga sering mengadakan turnamen setiap 

minggunya. Tiap tahunnya mereka akan mengirimkan perwakilannya 

untuk mengikuti Turnamen Nasional.  

https://www.facebook.com/groups/bwcpu

rwokerto/about  

108  INA45 Esport Komunitas 

Dibentuk pada 24 Agustus 2018, INA45 Esports PUBGM didirikan 

setelah melihat antusiasme anak muda yang tinggi saat ini. Komunitas 

ini dibangun agar anak muda memiliki wadah untuk mengasah 

kemampuannya. 

www.instagram.com/ina45esport 

109  MLBB Kalsel Komunitas 

Dibentuk pada 21 September lalu, Firdaus Yudha mengumpulkan 

kawan-kawannya para gamer Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) 

yang kini dikenal sebagai Komunitas MLBB Kalimantan Selatan. 

www.instagram.com/mlbb_kalsel 

110  
Community Hero 

Purwakarta 
Komunitas 

Dibentuk pada 14 Desember 2019, Fahad Riyadi membuat laman 

komunitas MLBB Facebook untuk Gamer Mobile Legend di 

Purwakarta. Riyadi berharap komunitas ini akan melahirkan gamers 

sejati yang tidak hanya piawai dan profesional dalam berkompetisi, 

tetapi juga bisa dipuji dari segi karakter yang baik.  

https://www.facebook.com/chpurwakarta/ 

111  JinXPro Komunitas 

Komunitas pemain profesional Point Blank, sebuah game bergenre 

First Person Shooter (FPS) besutan Zepetto. Di situs resmi 

pointblank.id, JinXPro disebut sebagai komunitas teratas yang 

menempati lima besar komunitas terbaik. 

www.jinxpro.com  

112  Komodoz Perusahaan 

KOMODOZ adalah studio desain & developer game yang berbasis di 

Indonesia. Didirikan pada 2010, mereka membuat karya seni untuk 

game, animasi, dan industri kreatif di seluruh dunia.  

https://komodoz.id/  

113  
Everidea 

Interactive 
Perusahaan 

Everidea adalah perusahaan berbasis di Bandung yang membuat 

konten interaktif digital melalui inisiasi kolaboratif untuk 
https://everidea.id/  



menginspirasi, menyampaikan nilai, dan memberikan pengalaman 

baru bagi audiens kreatif.  

114  RedRain Perusahaan 
Sebuah outsource dan indie game studio yang berbasis di Jakarta 

Indonesia. 
https://redrain-studio.com/  

115  GameLevelOne Perusahaan 

GameLevelOne (GL1) adalah pengembang video game di Indonesia 

yang berfokus pada branding, mempromosikan, dan mengiklankan 

produk melalui game. GL1 mengembangkan game multi-platform dan 

memiliki mitra penerbitan di Asia Tenggara dan pasar global. 

http://www.gamelevelone.com/  

116  Creacle Studio Perusahaan 

CREACLE STUDIO adalah perusahaan pengembang perangkat lunak 

yang terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan digital 

sesuai dengan teknologi pasar terkini. Selain menciptakan produknya 

sendiri, Creacle juga sukses berkolaborasi dengan perusahaan dan 

komunitas untuk terus berinovasi.  

https://creacle.co.id/  

117  
Dragon Game 

Studio 
Perusahaan 

Dragon Game Studio adalah developer game indie yang berbasis di 

Bali, dibentuk pada tahun 2012. Berfokus pada pengembangan game 

kasual dan sosial, menghasilkan game yang menarik bagi khalayak 

luas.  

http://www.dragongamestudio.com/ 

118  Educa Studio Perusahaan 

Didirikan pada 1 April 2012, memproduksi Game Edu PC, Aplikasi 

Seluler, dan Game. Pada 2013, diperluas ke platform seluler yang 

seperti Windows Phone dan Apple Store (iOS). Pada 2017, perusahaan 

berkembang ke merchandising, membuat permainan papan, animasi 

interaktif, dan platform guru.  

https://www.educastudio.com/  

119  
Gelud Fighting 

Game Enthusiasts 
Komunitas 

Penggemar game fighting dari Indonesia, berupaya keras untuk 

meningkatkan minat masyarakat terhadap berbagai game fighting.  
geludfge@gmail.com 

120  
E-Sports Ability 

Indonesia 
Komunitas 

Komunitas pegiat olahraga elektronik yang disetarakan untuk teman 

disabilitas. Komunitas ini bertujuan untuk terus mengadvokasi 

turnamen eSports Indonesia agar tidak hanya fokus pada akses, tetapi 

juga sportivitas dan inklusivitas.  

https://www.instagram.com/ebility.id/ 

121  
Indonesian Steam 

Community 
Komunitas 

Komunitas Steam Indonesia adalah grup komunitas Steam yang 

berbasis di Indonesia. Didirikan pada tanggal 2 Januari 2010 dengan 

nama Gamer Indonesia [ID], tujuan dari kelompok komunitas ini 

adalah untuk mempersatukan sesama gamers Indonesia yang 

mendukung game original dalam satu komunitas.  

https://steamcommunity.com/groups/indo

steamcommunity  

122  
Indigo Creative 

Nation 
Program 

Indigo Creative Nation adalah program komprehensif yang dirancang 

khusus untuk mendukung perkembangan startup Indonesia. Output 
https://game.indigo.id/  



dari program ini adalah badan usaha yang memiliki prospek baik di 

tingkat nasional maupun global, berdasarkan produk IT yang disukai 

pasar.  

123  Gimbot Media 

Gimbot adalah platform informasi game di Indonesia. Membuat dan 

menyebarkan konten-konten unboxing, review dan panduan tentang 

industri game. 

https://www.gimbot.com/  

124  GameStation  Media 
GameStation merupakan sebuah website game yang membahas segala 

hal tentang dunia game, mulai dari berita game terbaru hingga review 

game.  

gamestation@tlmedia.co.id 

125  PanPanPlay Media 

PanPanPlay adalah portal berita atau media online yang didirikan 

untuk menjadi situs berita game terkemuka dalam menyediakan 

informasi tentang game dan industri game di Indonesia. PanPanPlay 

akan berusaha memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh 

gamer di Indonesia.  

press@panpanplay.com  

126  Gamefinity.id Media 
Didirikan pada tahun 2020 di Jakarta, GAMEFINITY.ID bertujuan 

untuk memberikan informasi lengkap tentang industri game di 

Indonesia.  

https://gamefinity.id/ 

127  MantraGame Media 
Portal berita game yang menyediakan informasi terbaru tentang game 

dari seluruh dunia. 
https://www.mantragame.com/ 

128  Hybrid Media 
Hybrid.co.id merupakan media online yang membahas tentang esports 

Indonesia atau ekosistem esports, game, dan gadget gaming. 

Hybrid.co.id adalah situs vertikal oleh DailySocial.id  

https://hybrid.co.id/  

129  One Esports Media 

Misi ONE Esports adalah menemukan, membuat, dan 

memperkenalkan para gamer esports yang dapat menghidupkan dunia 

melalui harapan, kekuatan, impian, dan inspirasi. One Esports akan 

menghadirkan berita, ulasan, fitur, panduan cara, serta cerita mendalam 

terbaru tentang para atlet dan tim. 

https://www.oneesports.gg/id/  

130  4Happy Studio Perusahaan 
Developer game Lokal didirikan di Batam, Indonesia. Dikenal dengan 

game puzzle misteri orang ketiga terbaru mereka, "Who Is He"  
https://www.4happy-studio.com/ 

131  
 Federasi Esports 

Indonesia 
Organisasi 

Federasi Esports Indonesia (FEI) adalah lembaga Esports mandiri yang 

didirikan untuk membina, mengembangkan, dan menjamin rasa aman 

bagi Industri Esports Indonesia dan para pemainnya.  

https://federasiesportsindonesia.org/  

132  Dota 2 Indonesia Komunitas 
Komunitas Dota 2 terbesar di Indonesia, dengan 194.000 pengikut di 

Instagram  
dotaindo2@gmail.com 



133  WAL Esports Organisasi 

We Are Lio (WAL) Esports didirikan pada 10 September 2019 oleh 

seorang pengusaha dan aktivis game asal Bali, Rendy Christian 

Timoty. Organisasi baru ini diciptakan dari komunitas game yang ada 

di Bali. 

 

WAL Esports kini memiliki enam divisi berbeda, yaitu: 

1. Player Unknown's Battle Grounds Mobile (PUBGM); 

2. Mobile Legends: Bang Bang (MLBB); 

3. Call of Duty Mobile (CODM); 

4. Point Blank (PB); 

5. Free Fire (FF); 

6. Pro Evolution Soccer (PES). 

 

Meski berasal dari Bali, WAL Esports juga fokus di setiap wilayah di 

Indonesia (Malang, Surabaya, Bandung dan Jakarta) dengan tim-tim 

yang siap bertanding di turnamen. 

+6281999004409  

134  

Steam 

Community 

Indonesia 

Komunitas 
Komunitas Steam dari Indonesia yang berbagi informasi terbaru 

tentang Steam dan/atau hal-hal game. Kini memiliki 3.800 pengikut di 

Instagram. 

www.instagram.com/steamcom.id 

135  
CS:GO 

INDONESIA 
Komunitas 

Komunitas CS:GO terbesar di Indonesia dengan 16.800 pengikut di 

Instagram  
www.instagram.com/csgo_indo 

136  
Rocket League 

Indonesia 
Komunitas 

Komunitas penggemar dan gamers Rocket League (permainan 

balapan). Dengan ratusan pengikut di Instagram . 
www.instagram.com/rocketleague.id/ 

137  
Indonesia Gaming 

Community 
Komunitas 

Sebuah media yang membagikan informasi seputar gaming di 

facebook, instagram, steam, youtube  

https://steamcommunity.com/linkfilter/?u

rl=https://facebook.com/IDGCgaming/ 

138  Indonesian Gamer Komunitas Komunitas Gamer Indonesia di Instagram dengan 768.000 pengikut www.instagram.com/indonesiangamer 

139  Garuda Games Perusahaan 

Garuda Games adalah studio developer game yang didirikan pada 

tahun 2009. Studio ini memiliki 14 game untuk iOS termasuk 

“SteamPunk Warrior” dan “Burger Frenzy”, dengan tiga game lagi 

segera hadir. Mereka juga mencoba memasuki pasar Android dengan 

mengembangkan game “Save Orang Utan” yang akan datang. 

info@garudagames.com 

140  
Maximize Games 

Studio 
Perusahaan 

Maximize Games adalah perusahaan developer game berbasis di 

Indonesia yang didirikan pada tahun 2000, Maximize Games 

menawarkan pengalaman pengguna yang menyenangkan dengan 

karakter dan alur cerita yang hebat dalam game PC-nya. Sejauh ini 

contact@maximizegames.com  



telah merilis 12 game, termasuk tujuh game PC seperti “Silent Scream 

II”, “The Bride and Pet Playground”, tiga game edukasi anak-anak 

(kompatibel dengan ponsel iOS dan Android), dan game berbasis 

smartphone lainnya seperti “Push the Box” dan “Meet. Temanmu"

  

141  UP Station Media 

UP Station merupakan sebuah media online yang membahas seputar 

perkembangan dunia video game, esports hingga teknologi yang terjadi 

di Indonesia dan dunia. Kontribusinya dalam menyebarkan berita 

untuk generasi muda penggemar game dan teknologi telah berlangsung 

sejak tahun 2017. 

https://www.upstation.asia/  

142  Playtoko Media 
Portal game seluler dengan berita terlengkap; Artikel, ulasan video 

game, tips dan trik lainnya.  
https://playtoko.com/ 

143  Revival TV Media 
Perusahaan Media & Broadcasting didirikan pada tahun 2016 dari 

Indonesia.  
https://www.revivaltv.id/ 

144  Five Jack Perusahaan 

Five Jack didirikan pada 2013, sebuah perusahaan start-up produk 

game. Di tahun 2014, Fivejack hadir dengan strategi bisnis baru yang 

dapat mengubah perilaku para gamer di Indonesia dan Fivejack 

berkomitmen untuk membangun platform layanan game yang lebih 

baik. 

support@fivejack.com  

145  SPIN - Esports Perusahaan 

Perusahaan media digital (dengan 145.000 pengikut di instagram) yang 

bertujuan untuk mengembangkan budaya olahraga & eSports di 

Indonesia. Melalui situs web dan platform media sosialnya, SPIN - 

Esports fokus untuk menyebarkan informasi mengenai para pemain 

dan komunitasnya (spinners) akan diberikan kesempatan untuk 

terhubung dengan pemain yang mereka kagumi.  

https://dailyspin.id/ 

 

146  Rbj_esports Komunitas 
Sebuah akun media komunitas Instagram yang membagikan berita 

tentang esport di Indonesia dengan jumlah pengikut sebanyak 93.300 
www.instagram.com/rbj_esports 

147  Tournamentpedia Media 
Bagian dari @rbj_esports, berbagi informasi terbaru dan jadwal 

turnamen Esports 
www.instagram.com/turnamenpedia 

148  Vifth Floor Perusahaan 

Vifth Floor adalah sekelompok orang yang antusias membentuk 

kumpulan game indie yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Semangat 

mereka adalah menciptakan game berkualitas tinggi untuk PC, konsol, 

dan platform seluler. Aspek artistik sangat penting bagi mereka, karena 

itu ilustrasi, musik, dan cerita untuk proyeknya dibuat tidak hanya oleh 

orang-orang berbakat tetapi juga berdedikasi.  

https://vifthfloor.moe/ 



149  Hanami Game Perusahaan 
Hanami Game Studio didirikan pada 20 Agustus 2015. Hanami adalah 

studio yang sangat ingin merepresentasikan semangat hanami. 

http://hanamigame.com/ 

 

150  Raxeon Studio Perusahaan 

Raxeon berfokus pada game seluler dan boardgames. Perusahaan ini 

didirikan oleh tiga orang sahabat dari Universitas Katolik 

Soegijapranata di mana perusahaan tersebut juga berada. Selain itu, 

mereka juga bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang lebih baik 

bagi pemain dengan terus meningkatkan level detail dalam game. 

https://www.facebook.com/raxeonstudio/ 

151  Calcatz Perusahaan 

Calcatz adalah perusahaan video game dan multimedia yang berbasis 

di Surabaya, Indonesia. Didirikan pada Maret 2019 oleh tujuh founder 

berbakat yang memiliki visi besar dalam pengembangan game  

https://www.calcatz.com/ 

152  
Miracle Gates 

Entertainment 
Perusahaan 

Miracle Gates Entertainment adalah developer game yang berbasis di 

Denpasar, Bali, Indonesia. Membuat game yang menyenangkan, 

inovatif, dan menghibur. Miracle Gates didirikan pada 26 Februari 

2014 oleh Orlando Nandito Nehemia dan Gede Ferry Marsellino 

Halim. 

https://miraclegates.com/ 

 

153  Melon Gaming Perusahaan 

Studio developer game yang telah berdiri sejak 2011, telah 

menghasilkan beberapa proyek permainan, termasuk “Garden 

Invasion”, dan “Police vs Gangster”. Perusahaan ini berbasis di jantung 

kota paling dinamis di Asia, Jakarta - Indonesia, dengan lusinan game 

engineer yang berkualitas dan termotivasi.  

patrick.mauchant@melongaming.com 

154  Storytale Studios Perusahaan 

Sebuah studio developer game indie yang berbasis di Bandung, 

Indonesia. Berfokus pada pengembangan game, aplikasi & animasi 

lintas platform. Dikenal dengan game mereka, “Pamali”.  

https://storytaledev.itch.io/ 

 

155  Mozaic Heaven Perusahaan 
Mozaic Heaven adalah komunitas yang mengumpulkan orang-orang 

kreatif  dan berpotensi untuk menjadikan industri kreatif berhasil. 

https://www.facebook.com/mozaicheaven

/ 

156  
AIOUS 

Production 
Perusahaan 

AIOUS Production adalah Game Studio asal Indonesia yang berdiri 

pada 2019 di Semarang. Selain membuat Game IP sendiri, mereka juga 

menyediakan layanan outsourcing termasuk Audio, 2D dan 3D art. 

aiousproject@gmail.com  

157  SoftLeaf Game Perusahaan 
SoftLeaf Gameadalah developer game indie yang berbasis di 

Semarang, Indonesia.  

www.softleafgame.com 

alvinsat@softleafgame.com 

158  Sidji Studio Perusahaan 
Perusahaan Pengembang Webapps yang berbasis di Semarang, 

Indonesia  
http://sidji.id/ 

159  Eggion Perusahaan 

Eggion menjunjung tinggi warisannya dan dengan demikian ingin 

menciptakan permainan yang mempromosikan budaya dan 

memberikan cahaya positif ke Indonesia untuk dilihat seluruh dunia. 

www.eggion.wordpress.com  



Eggion ingin menginspirasi dan mendorong orang untuk mengejar 

impian mereka.  

160  
Milkish Game 

Studio 
Perusahaan 

Milkish Game Studio adalah salah satu developer game asal Indonesia 

yang berupaya menciptakan game menyenangkan yang dapat 

dinikmati oleh pemain dengan usia beragam.  

https://www.milkishgames.com/ 

161  U2 Studio Perusahaan 

U2 Studio adalah pengembang video game independen yang didirikan 

oleh mahasiswa jurusan Game Application & Technology, Universitas 

Bina Nusantara.  

https://u2studio.itch.io/ 

162  Krunchisoft  Perusahaan 

Krunchisoft adalah startup yang fokus pada pengembangan game 

mobile. Didirikan pada Juni 2016 oleh Freddy Avi di Samarinda, 

Kalimantan Timur, Indonesia. Misi Krunchisoft adalah membuat hidup 

menjadi lebih menarik dengan game  

https://www.krunchisoft.id/ 

163  Amcore Studio Perusahaan 

Developer game yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Dikenal dengan 

video game mereka yang disebut “Jump Bunn!” (Tersedia di Google 

Play) 

https://www.instagram.com/amcore.studi

o/ 

164  AntPixel Studio Perusahaan 

AntPixel Studio berspesialisasi dalam layanan Game, AR, VR, MR, 

Motion Sensor, Software, Grafik & Pengembangan Desain. AntPixel 

membantu mewujudkan sebuah ide menjadi produk dan mereka 

terbuka untuk berbagai peluang bisnis. 

https://antpixel.com/ 

165  
Eternal Dream 

Studio 
Perusahaan 

Developer game yang berbasis di Lampung, Indonesia, didirikan pada 

2017. 
eternaldream.bdl@gmail.com 

166  Niji Games Perusahaan 

Niji Games dengan penuh semangat mengembangkan game yang unik, 

menyenangkan, kreatif, dan orisinal. Mereka ingin menginspirasi dan 

membawa kebahagiaan untuk para pemain. Mereka memiliki budaya 

yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai Nijimon: Fun, 

Proactive, Creative, Teamwork.  

http://www.nijigames.com/ 

167  Genetics Studio Perusahaan 

Genetics adalah singkatan dari Game, Toys, Anime, Comic. Itu 

merupakan produk-produk yang menjadi tujuan Genetics di masa 

depan, saat ini mereka berfokus dalam mengembangkan game. Studio-

nya berbasis di Kediri di Indonesia  

http://www.geneticstudio.com/ 

168  Studio Namaapa Perusahaan 

Studio Namaapa adalah studio game independen yang berbasis di 

Indonesia. Studio Namaapa hampir secara eksklusid membuat game 

PC, namun terbuka untuk platform lain.  

http://www.tudionamaapa.com/ 

169  Tahoe Games Perusahaan 
Tahoe Games adalah studio developer game indie yang berlokasi di 

Kediri, Indonesia  
tahoe.studio.kdr@gmail.com 



170  
Game Changer 

Studio 
Perusahaan 

Studio game yang berupaya menghadirkan game PC unik yang berbeda 

dari yang lainnya. 
http://gamechangerstudio.net/  

171  Dragon Emperors  Perusahaan 
Dragon Emperors adalah tim developer game yang berbasis di 

Bandung, Indonesia.  
https://dragonemperors.com/ 

172  
GudangGaming.c

om 
Media 

Gudanggaming.com memberikan berbagai macam panduan beserta 

tips bermain dalam bentuk video preview liputan dan berbagai update 

game terkini.  

https://www.gudanggaming.com/ 

173  Pikselnesia Media 
Sebuah blog yang membahas video game, film, buku, dan semua 

budaya yang mengelilinginya dengan cara yang kritis tapi 

menyenangkan.  

https://medium.com/pikselnesia 

 

174  Gameholic.id Media 
Jaringan tentang berita perangkat keras gaming, berita teknologi, dan 

esports. 

https://www.gameholic.id/ 

 

175  Gamedeveloper.id Media 

Sebuah website yang menghimpun informasi tentang developer game 

di Indonesia. Memberikan informasi tentang game (rilis baru, 

informasi perusahaan, akademi game online, tawaran pekerjaan/ 

peluang magang, podcast, dll.)  

https://gamedeveloper.id/ 

176  
Game Developer 

Bali 
Komunitas Komunitas developer game di seluruh Bali. gamedev.bali@gmail.com 

177  

Game Developer 

Arek Suroboyo 

(GADAS) 

Komunitas 
GADAS adalah kumouln developer game di sekitar Surabaya, Jawa 

Timur dan kota-kota sekitarnya.  

https://www.instagram.com/gamedevsby/ 

 

178  
Game Developer 

Batam 
Komunitas Komunitas developer game di sekitar Batam.  

https://www.instagram.com/gdb.commun

ity/ 

179  
Game Developer 

Bekasi 
Komunitas Komunitas developer game di sekitar Bekasi.  

https://www.facebook.com/groups/Game

DevBekasi/ 

180  
Game Developer 

Bandung 
Komunitas Komunitas developer game di sekitar Bandung, Jawa Barat  

https://www.instagram.com/gamedevban

dung/  

181  
Game Developer 

Malang 
Komunitas Komunitas developer game di sekitar Malang, Jawa Timur.  http://gamedevmalang.com/ 

182  
Game Developer 

Depok ( Gepok ) 
Komunitas Komunitas pengembang game di sekitar Depok.  

https://www.facebook.com/groups/62449

3997754142/ 

183  
Game Developer 

Jakarta 
Komunitas Komunitas pengembang game di sekitar Jakarta.  

https://www.facebook.com/groups/gamed

evjakarta/  



184  

Komunitas 

Developer Kadiri 

(KODEKA) 

Komunitas Komunitas pengembang game di sekitar Kediri  
https://www.facebook.com/groups/GDKp

lus/  

185  
Game Developer 

Palembang 
Komunitas Komunitas pengembang game di sekitar Palembang  

https://www.facebook.com/groups/71601

0991858884 

 

186  

Game Developer 

Semarang 

(GAMERANG) 

Komunitas Komunitas pengembang game di sekitar Semarang  

https://www.facebook.com/groups/gamed

evsmg/about 

 

187  
Game Developer 

Jogja (Gamelan) 
Komunitas Komunitas pengembang game di sekitar Jogja  https://www.facebook.com/GamelanYK/ 

188  Alphac Studios Perusahaan Alphac Studios terkenal sebagai studio game pertama di Lombok. alphac.studios@gmail.com 

189  Stairway Games Perusahaan 

Studio developer game berbasis di Indonesia. Saat ini sedang 

mengembangkan “Coral Island”, permainan simulasi pertanian 

tradisional di sebuah pulau. Mempromosikan keanekaragaman & 

kesadaran pemain akan lingkungan.  

www.stairwaygames.com 

190  
Dev.ata Game 

Studio 
Perusahaan 

Pengembang Game Indie yang berbasis di Bali, Indonesia. Dev.ata 

sangat antusias untuk menghadirkan budaya dan folkore Indonesia ke 

dalam game. 

http://www.instagram.com/dev.ata_game 

 

 

191  Khalayan Arts Perusahaan 

Perusahaan Indonesia yang didirikan pada 2019 dengan tujuan 

menyebarkan kesadaran lingkungan dan budaya melalui penceritaan 

visual.  

https://www.instagram.com/khayalan_art

s 

 

 

 


