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PENGENALAN RPG MAKER MV 

 

A. PERSIAPAN 

Sebelum memulainya persiapkan engine yang bernama RPG Maker MV yang dapat 

didownload atau dibeli di situs resminya. 

https://rpgmakerweb.com/products/programs/rpg-maker-mv 

 

 

RPG Maker MV adalah engine yang paling terbaru dari seri RPG Maker yang dibuat 

oleh KADOKAWA Team. Seri yang bisa dibilang paling lengkap ini akan membuat 

user yang menggunakannya terasa dimanjakan ketika membuat sebuah Game 

khususnya Game RPG. 

 

 

 

B. PENGENALAN 

Sebelum memulai praktek akan dijelaskan beberapa tools dasar yang akan dipakai, 

yaitu : 

 

https://rpgmakerweb.com/products/programs/rpg-maker-mv
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1. Map  : Digunakan untuk membuat “Dunia” dalam game 

2. Event  : Digunakan untuk membuat benda-benda bergerak, NPC atau    

  peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam game 

3. Database : Tempat penyimpanan yang diperlukan dalam game (Karakter, 

    item, musuh, skill dll) 

4. CG  : Character Generator adalah tools untuk membuat karakter  

  tambahan dengan kreasi kita sendiri. 

5. Tileset  : Dipakai untuk pembuatan MAP. 

 

C. MEMULAI 

Akan ada beberapa tahap untuk membuat satu game utuh, pada tutorial ini dibagi 

menjadi 4 tahap, yaitu membuat karakter utama, membuat map, membuat event 

dan terakhir publish game. 

 

Sebelum masuk ketahap pertama, buka Engine RPG Maker MV terlebih dahulu, 

jika sudah pilih menu File->New Project untuk membuat projek baru.  

 

Jika sudah tampil gambar diatas, masukan nama projek dan judul untuk gamenya, 

setelah itu klik Ok. Lalu tunggu beberapa detik sampai persiapan selesai. 

 

1. Tahap Pertama (Membuat Karakter Utama) 

Sebenarnya ketika projek baru sudah dibuat, karakter utama sudah ada namun 

itu adalah karakter bawaan dari enginenya, jadi disini kita akan membuat 

karakter kita sendiri. Caranya adalah klik tools CG  maka akan 

tampil window baru.  
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Disini kita dapat berkreasi semau kita karakter utamanya seperti apa, jadi 

sepertinya tidak perlu dibuatkan tutorialnya untuk itu. Jadi setelah karakter dibuat 

langkah selanjutnya adalah mengganti karakter utama bawaan RPG Maker 

menjadi karakter yang sudah kita bikin tadi. Caranya buka tools Database  

 

 

 

a. Beri nama untuk karakter utamamu 

b. Ganti gambar untuk karakter utamamu, caranya klik 2 x pada gambar yang 

akan diganti lalu pilih gambar yang sudah kalian buat lalu klik OK. Maka 

karakter utama akan berubah seperti dibawah ini. 
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2. Tahap Kedua (Membuat Map) 

Setelah membuat karakter, sekarang kita akan buat dunia bagi sikarakter utama 

itu. Caranya adalah dengan menggunakan tools Map yang sudah dijelaskan 

diatas.  

 

Dengan memanfaatkan TileSet yang sudah disediakan oleh RPG Maker MV, hal 

yang perlu kita lakukan adalah berkreasi lagi. Buatlah duniamu sendiri, fantasy 

kah, abad pertengahan kah, hutan belantara kah kembangkan kreatifitas kalian. 

  

 Contoh Map yang sudah jadi akan terlihat seperti ini: 

 

 

 

3. Tahap Ketiga (Membuat Event) 

Setelah kedua tahap diatas sepertinya kalian sudah mulai jago bikin game, tapi 

pertempuran nya baru akan dimulai, karena inti dari sebuah game adalah adanya 

interaksi antara Player dengan dunia gamenya. Maka tahap ini lah yang akan 

menentukan apakah game yang kita buat menarik untuk dimainkan atau tidak. 

 

Sebenarnya proses Eventing ini sangat banyak jika harus dijelaskan satu-satu, 

maka ditutorial ini kita batasai hanya akan membahas mengenai event membuat 

dialog antara player dengan NPC yang dilanjutkan dengan battle serta pindah 

map. 
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a. Pertama adalah membuat dialog 

Klik 2x pada kotak yang ada didalam MAP lalu akan muncul window baru. 

 

Langkah selanjutnya sedikit panjang dan agak ribet kalau dijelaskan 

dengan tulisan, maka akan dijelaskan dengan gambar. 

 

 

- Kotak dengan gambar adalah untuk mengganti NPC yang nantinya 

akan berinteraksi dengan player kita. 

- Kotak kecil diatas adalah untuk membuat event dialognya. 
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b. Selanjutnya menambahkan battle event 

Masih diwindow yang sama, klik 2 x lagi tepat dibawah event dialog tadi. 

 

 

c. Langkah terakhir adalah membuat karakter utama berpindah lokasi ketika 

memenangkan pertarungan. 

Masih dengan window yang sama, kali ini klik 2x nya tepat dibawah Tulisan If Win 

 

Pada gambar diatas, dikotak terakhir dijelaskan bahwa Karakter Utama akan 

berpindah ke Direct designation MAP001. 

 

Jika sudah mencapai tahap ini sebenarnya game kalian sudah dapat dimainkan, 

lakukan playtest                   untuk menguji apakah game kalian dapat 

dimainkan atau tidak. 
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4. Tahap Terakhir (Publish Game) 

JIka game yang kita buat sudah selesai dan yakin tidak akan ada tambahkan lagi 

maka tahap yang selanjutnya adalah publish atau menjadikan game kita ini menjadi 

sebuah software utuh yang dapat dimainkan oleh siapa saja. 

  

Kelebihan dari RPG Maker MV ini adalah beragam output yang dapat kita pilih, maka 

game kita nanti dapat berjalan di OS Windows, Mac OS X, Android/IOS dan Web 

Browser. 

 

Pada tutorial kali ini kita hanya akan mempublish nya untuk Windows Saja. Caranya 

adalah pilih menu File->Deployment. Maka akan keluar window seperti dibawah 

 

Pilih Platform Windows lalu pilih folder mana yang akan kita jadikan tempat 

penyimpanan hasil publish game kita. Tunggu beberapa detik sampai tahap publish 

beres. Ketika selesai maka pada folder yang kita pilih tersebut akan ada hasil game 

yang kita buat diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selesai 
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Untuk Tutorial Lebih Lengkap dan Pertanyaan Lebih Lanjut Dapat Kontak Langsung 

melalui 

 

Channel YT  : wefaystudio 

WEB   : www.wefay.com 

Email   : lucky@team.wefay.com 

WA  : +62 877 1994 6230 

http://www.wefay.com/
mailto:lucky@team.wefay.com

