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BAGIAN 1 

PERJALANAN BARU DI MULAI 

 

 

     Hari pertama masuk sekolah SMP gue hanya 

bermain bersama teman SD yang sudah kenal. 

Saya Indrawan Prasetyo, terkadang orang-orang 

memanggilnya dengan sebutan indra. 

     Di SMP ini, gue belum banyak mengenal 

orang-orang  jadi gue hanya bermain teman 

dekat saya saja di SMP. 

    Pada saat pertama masuk sekolah gue datang 

terlalu pagi karna sekolah SMP gue dekat dengan 

rumah saya. 

     “Duh males banget hari ini dateng terlalu 

cepat harus nunggu lama sampai orang-orang 
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dateng ke sekolah,”ucap teman dekat gue, 

Rehan 

 

   “Iya nih, karna rumah kita terlalu dekat dengan 

sekolahan jadi terlalu pagi sampai sekolahnya,” 

ucap gue sambil membenarkan tali sepatu. 

    “Iya maklumin aja bro rumah kalian terlalu 

dekat dengan sekolah “ucap salah satu orang 

yang tiba-tiba dateng dan membuat gue 

terkejut. 

    “iya bro,”respon saya yang bingung serta 

seadanya. 

 

    Hari selanjutnya sudah mulai di bagikan kelas 

dan kebetulan saya sekelas bersama teman 
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dekat saya yaitu kelas 79 dan mulai saat itu gue 

mendapatkan banyak teman di kelas ada satu 

teman gue yang membuat gue kenal game 

mobile saat itu yang bernama farhan suka di 

panggil cocan game pertama yang dikenalkan 

untuk dimainkan yaitu clash of clans karna game 

tersebut sedang viral cukup lama juga gue 

bermain clash of clans tersebut sampai suatu 

ketika ada game baru dengan developers yang 

sama game tersebut bernama clash  royale 

namun game tersebut hanya sebentar gue 

mainkan karna tidak terlalu seru untuk di 

mainkan nah tidak lama kemudian gue pindah 

bermain game moba karna disitu gue diajak oleh 

farhan untuk bermain game tersebut yang 

bernama mobile legends cukup lama juga sampai 

suatu ketika ada turnamen.  
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     ‘’Oi dra mau ikut turnamen mobile legends 

gk?, ‘’ucap farhan 

    ‘’Tiga orang lagi siapa an,’’ucap indra 

     ‘’Santuy dra ada temen gw lumayan jago 

maen dia,’’ucap farhan 

    ‘’oh yaudah an daftarin aja gw mah ikut aja 

yang penting maen,’’ucap indra 

     ‘’ok dra gw langsung daftarin,’’ucap farhan 

      Di situlah gue mengikuti turnament pertama 

gue di mobile legends namun harus kalah karna 

baru sebentar bermain game tersebut juga tapi 

tidak masalah karna dari situ gue mendapatkan 

pengalaman pertama ikut turnamen. 
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     Mulai dari situlah gue baru mengenal esport 

dan sering mengikuti turnamen mulai dari yang 

di cafe maupun yang di mall. 

 

 

                                BAGIAN 2 

                  BARU MENGENAL ESPORT 

     Gue baru mengenal esport lebih dalam ketika 

sudah berada di SMA kelas 1 pada saat itu gue 

tidak lagi bermain game mobile legends karna 

gue tidak bakat bermain game tersebut jadi gue 

memutuskan pindah game yang bernama Mobile 

Arena itu nama game sebelum berubah menjadi 

AOV (Arena Of Valor) pada saat game tersebut 

masih beta tester gue langsung mempelajari 
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game tersebut karna menurut teman-teman 

esport gue game tersebut telah termasuk game 

esport yang sudah di akui dunia jadi gue langsung 

mempelajari agar lebih jago di bandingkan player 

lain pada saat itu gue maen blom mempunyai 

teman untuk bermain bersama karna farhan 

teman dekat gue berbeda sekolah dan berbeda 

juga jurusannya jadi gue di SMA sendiri bermain 

game tersebut dan tidak ada teman untuk 

bertanya tentang game tersebut jadi gue 

otodidak bermain game tersebut tidak lama 

kemudian gue mencari teman dengan cara 

masuk grup Facebook Mobile Arena dari situlah 

gue mulai mendapat teman bermain bersama 

walaupun jarak teman-teman gue pada jauh jadi 

ketika bermain harus menggunakan aplikasi 

tambahan untuk berkomunikasi pada saat itu 
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gue tiap hari bermain bersama teman baru gue 

yang berteman lewat facebook. 

      Tiap hari setelah pulang sekolah gue selalu 

bermain bersama mereka sampai gue mencapai 

TOP 50 seindonesia gue langsung berpikir kalo 

gue lanjutkan ini mungkin gue bisa mendapatkan 

uang dari game tersebut hingga pada akhirnya 

game tersebut resmi rilis ke indonesia gue kejar 

rank untuk mencapai TOP 10 setelah masuk 10 

besar dalam waktu yang singkat hanya 1 minggu 

tidak lama kemudian ada tim besar menarik gue 

untuk beramin di timnya pada saat itu gue 

merasa senang karna pertama kalinya gw 

bermain di tim yang sudah bersponsor dan tanda 

tangan kontrak nama tim tersebut adalah RUINS 

ternyata gue baru tau menjadi pemain esport itu 

tanggung jawabnya juga besar tidak hanya 



 

12 
 

bermain game mendapatkan uang pemain 

esport juga ada jadwal latihan rutin,menjaga 

attitude karna sudah membawa nama team 

bukan lagi nama sendiri dan harus menaati 

aturan yang di buat tim esport tersebut apabila 

melanggar denda cukup besar yang harus 

dibayarkan jadi setelah gw tau di dalam kontrak 

tersebut berisi seperti itu gue berpikir harus 

menanyakan kepada orang tua terlebih dahulu 

untuk menanda tangani kontrak tersebut.  

      ‘’Yah indra mau ikut team esport boleh gk ini 

di tanda tangan,’’ucap indra 

      ‘’Kamu serius mau ikut kaya begituan? ,’’ucap 

ayah 

      ‘’iya yah karna dari situ indra biascx 

mendapatkan uang yang lumayan banyak 
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uangnya juga bisa di pake   bayar sekolah,’’ucap 

indra 

     ‘’Tapi itu tanggung jawabnya besar juga kamu 

serius bisa mengikuti sesuai kontrak tersebut? 

,’’ucap ayah 

     ‘’Bisa yah ,’’ucap indra 

     ‘’Yaudah terserah kalo kalo emang bisa tanda 

tangan aja,’’ucap ayah 

    ‘’Ok yah makasih sarannya,’’ucap indra 

  

    Keesokan harinya gw menanda tangani 

kontrak tersebut dan resmi menjadi bagian team 

RUINS tiap hari gue menjalani latihan bersama 

team yang sudah lolos dalam untuk menjadi 

team RUINS setelah terkumpul semua 
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anggotanya yang berisi 5 orang 1 team langsung 

menjalani latihan bersama karna bentar lagi ada 

turnamen yang di adakan resmi dari garena team 

gue hanya berlatih 1 minggu setelah menjalani 

latihan selama 1 minggu turnamen pun tiba pada 

wave pertama mengikutin turnamen tim gue 

berhasil masuk ke babak final dan di live strem di 

YT garena hal yang menyenangkan ketika 

menang di wave 1 ketika pas di live strem rasa  

menangnya berbeda gitu di bandingkan menang 

tanpa di live langkah awal yang baik karna sudah 

mengamankan slot tersebut jadi team gue sudah 

menunggu di grand final jadi tinggal menunggu 

saja team lain menang di wave selanjutnya. 

 

                                 BAGIAN 3 
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               PERJALANAN DI DUNIA ESPORT 

      Sudah sampai di babak grand final yang di 

adakan di mall gue bersama team di babak 

semifinal bertemu team yang beranam NOVA di 

babak semifinal tersebut pertandingan cukup 

sengit karna skor 1-1 jadi match selanjutnya 

penentuan siapa yang akan menang namun 

belum rezeki tim gue harus kalah melawan team 

NOVA mulai dari situ perpecahan di mulai di 

dalam tim gue ada yang saling ngeblame sampai 

saling menyalahkan tidak lama kemudian 

sebelum kontrak selesai satu per satu team gue 

keluar pada mencari team baru di situ gue 

merasa kembali sendiri tidak punya team dan 

menjadi solo player sampai suatu ketika GARENA 

membuat turnamen antar kota atau di sebut 

juga ANC gue langsung berfikir untuk mencari 
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team yang berada di kota gue yaitu BOGOR 

untuk mencari anggota untuk di ajak menjadi 

team gue harus masuk grup komunitas AOV 

BOGOR dari situlah gw medapat team baru yang 

berada satu region ada elune,rexy,viqi,ivan dan 

gue sendiri kita bersama nongkrong bareng di 

daerah bogor untuk berlatih bersama karna 

pemenang dari kota tersebut mewakili kotanya 

tanding di Surabaya awalnya tim gue mencoba 

keberuntungan mengikutin turnamen yang 

berada di kota Bekasi namun hal pahit terjadi di 

team gw harus menerima kekalahan di awal 

pertandingan sungguh kecewa dateng dari bogor 

ke Bekasi di match awal langsung kalah di situ 

gue merasa dwon tapi ada kapten yaitu elune 

yang dewasa menenangkan team supaya tidak 

dwon . 
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     ‘’Ayo teman-teman jangan pada dwon kita 

masih ada kesempatan di kota kita sendiri yaitu 

bogor tetap semangat,’’ucap elune 

      ‘’Kalo gw tetap semangat bro santuy kalah 

menang biasa,’’ucap indra 

      ‘’gue dwon teman-teman capek dari bogor ke 

Bekasi game pertama langsung kalah,’’ucap rexy 

      ‘’Ya ngerti gue juga persaan kalian pasti 

kecewa kita harus berfikir positif mungkin belum 

rezeki kita untuk menang di daerah Bekasi,’’ucap 

elune 

      Minggu depannya gue bersama team ikut 

turnamen yang di kota Bekasi alhamdulilah gue 

bersama tim lolos mewakili kota bogor untuk 

bertanding di Surabaya melawan kota-kota lain 

perjalan gue bersama team cukup panjang untuk 
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mendapatkan slot tersebut tapi terbayar sudah 

ketika sudah lolos ke Surabaya. 

      Harinya tiba untuk berangkat ke Surabaya 

gue bangun jam 5 lalu solat subuh terlebih 

dahulu ngumpul di damri dekat botani menuju 

bandara soekarno hatta perjalanan yang panjang 

di bis pada jam 11 siang sampe bandara 

menunggu lagi team lain sampai ketika sudah 

sampai baru masuk kedalam pesawat dan ini 

juga pertama kalinya gue naik pesawat ternyata 

enak juga di dalam pesawat kurang lebih 1 jam 

perjalanan akhirnya sampe di Surabaya nunggu 

jemputan dari hotel yang sudah di pesan oleh 

garena terlebih dahulu tidak lama kemudian 

dateng jemputan tersebut menggunakan bis 

bersama tim lain dalam 1 mobil menuju ke hotel 

sudah sampai hotel gue langsung tidur karna 
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perjalanan jauh jadi langsung tidur setelah tidur 

sebentar gue di bangunkan oleh elune karna 

sudah waktunya jam makan sesudah beres 

makan gue bersama tim dalam 1 kamar langsung 

latihan bersama untuk petandingan besok. 

       Keesokan harinya gue bangun dan makan 

terlebih dahulu sesudah beres makan yang 

banyak  gue mandi terlebih dahulu setelah beres 

semua langsung ke tempat pertandingan untuk 

melakukan gladiresik terlebih dahulu acara mulai 

jam 10 siang penonton dateng dari banyak kota 

saking banyak yang nonton mall tunjungan plaza 

penuh sampai lantai 3 acara baru pada saat naik 

di panggung terasa banget hiporianya keringet 

dingin terasa pas sudah maen karna besar sekali 

suara teriakan penonton tim gw bertemu 

kembali lawan NOVA namun dewi fortuna 
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berpihak terhadap tim gue berhasil 

mengalahkan NOVA 2-0 tim gue berhasil melaju 

ke babak final  di situ gue merassa senang banget 

setelah menunggu acara fun game bersama 

yutuber AOV tibalah saat final melawan SES 

dengan pembukaan yang sangat meriah dengan 

penampilan dance gue bersama tim naik ke 

panggun dan langsung duduk di kursi gaming 

game pertama pun berjalan tim kami harus kalah 

melawan SES lanjut dengan game 2 dan 3 tim gue 

harus kalah dan harus puas posisi kedua dengan 

mendapatkan hadiah 15 juta di turnamen ANC 

namun tidak apa-apa karna itu pengalaman 

berharga di turnamen sebesar itu setelah sesi 

foto selesai kembali lagi ke hotel dan 

mempersiapkan untuk pulang ke bogor setelah 

beres semua tim diantar kembali oleh mobil 
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hotel ke bandara naik pesawat lagi kedua kalinya 

setelah sampai di bandara soekarno hatta dan 

naek bis damri kembali ke bogor dan sampe di 

bogor gue di jemput ayah gw yang sudah 

menunggu di botani cape sekali sampai gue tidur 

pas di motor perjalanan 1 jam baru sampe rumah 

dan gue langsung tidur di kamar. 

       Besoknya gue langsung berangkat sekolah 

seperti biasa namun hal tidak biasa pas di 

sekolah ketika mereka tau gue juara dan 

mendapatkan   uang 15 juta mereka langsung 

meminta traktiran dari gue sebenarnya uang 

hasil turnamen itu tidak langsung cair harus 

menunggu sekitar 1-2 minggu baru cari namun 

teman-temanku meminta traktiran jadi gue 

traktir mereka dengan menggunakan uang 

pribadi gue sendiri setelah uang itu cair uang 
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tersebut sebagian gue kasih ke orang tua untuk 

membantu membeli kebutuhan pokok mulai dari 

situlah orang tua gue mulai mendukung gue 

terjun ke dunia esport karna sudah terbukti 

menghasilkan. 

 

 

                               BAGIAN 4 

        KERASNYA PERSAINGAN DUNIA ESPORT 

 

Setelah mendapakan juara 2 di turnamen ANC 

gue bersama team gue melanjutkan ke tingkat 

tinggi AOV yaitu ASL tapi sebelum melanjutkan 

ASL harus mengikuti playoff ASL terlebih dahulu 

karna tim gue sudah mendapatkan slot ASL 
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tersebut jadi bisa langsung bermain ASL mulai 

setelah 1 bulan ANC selesai jadi team gue ada 

waktu 1 bulan untuk latihan sampai pada 

waktunya tiba saatnya bermain ASL gue bersama 

team berangkat ke Jakarta menuju tempat 

turnamen yang di adakan di mall gandaria city 

setelah melihat tempat turnamennya gue 

bersama team menuju hotel untuk beristirahat 

makan terlebih dahulu dan latihan sebentar dan 

langsung tidur agar keesokan harinya menjadi 

Fit.  

     Pagi hari tiba gue langsung makan terus mandi 

dan langsung berangkat ke tempat turnamen 

pagi hari sebelum buka mall aja sudah banyak 

yang ngantri untuk mendapatkan mercendais 

akhirnya tiba mall di buka penonton sudah 

banyak yang ngantri untuk menonton 
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pertandingan setelah sudah banyak yang nonton 

acara pun di mulai acara pembukaan yang 

menarik dan ada juga lomba cosplay hero AOV 

setelah match pertama mulai RRQ VS EVOS  dan 

di menangkan oleh EVOS 0-2 dan di lanjutkan 

lomba cosplay hero AOV setelah beres acara 

cosplaynya team gw bermain melawan team 

Dunia Games team gue hanya mendapatkan 1 

point jadi yang lolos Dunia games yang bermain 

di ASL karna team gue gagal maen di ASL ada 

anggota yang pensi bermain dan ada juga fokus 

bekerja di situ gue kembali menjadi solo player 

yang tidak punya team namun cukup gampang 

untuk gue mendapatkan team baru karna gue 

sudah lumayan banyak mendapatkan prestasi di 

AOV jadi banyak team biasa maupun team 

esport yang mau menarik gue dan benar saja gue 



 

25 
 

baru menjadi solo player selama 1 minggu sudah 

ada 3 team yang mengajak gue masuk ke 

teamnya yang pertama SES mengajak gue 

bermain di ASL tapi gue harus menolaknya karna 

praturan yang di buat SES harus full time tinggal 

di Gaming house dan gue tidak bisa karena saat 

itu gue masih sekolah dan baru kelas 11 juga jadi 

masih lama lulusnya dan team yang kedua gue 

tolak karna dia team biasa aja jadi gue berpikir 

kalo gue masuk ke team dia gue tidak akan 

berkembang di dalamnya pas tawaran team ke 3 

itu cukup menarik karna sudah mendapatkan gaji 

tapi tidak harus full time di Gaming house jadi 

gue langsung menerima dan menandatangani 

kontrak tersebut nama teamnya Elite8 cukup 

lama gue di dalam team tersebut yaitu selama 5 

bulan dan turnamen paling berharga bersama 
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team elite8 tersebut yaitu SEACA yang di adakan 

oleh unipin. 

      

       Dalam turnamen tersebut gue berhasil lolos 

ke grandfinal yang nanti di adakan di mall Kokas 

setelah lolos pas online qualified hari senin team 

gue bermain hari sabtunya setelah hari sabtu 

tiba gue berangkat sendiri ke stasiun 

menggunakan ojek online walaupun harganya 

lumayan mahal dari rumah ke stasiun namun 

semua ongkos di tanggung oleh team Elite8 jadi 

gue santai aja menggunakan ojek online tersebut 

sampailah stasiun bogor kemudian gue naik 

kereta dan turun di stasiun sudirman dan 

melanjutkan naik ojek online kembali dan 4 

anggota team gue sudah datang duluan ke hotel 

karna mereka rumahnya pada jauh ada yang dari 
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bandung ada juga yang dari semarang sampailah 

gue ke hotel seperti biasa setelah ketemu team 

gw salaman terlebih dahulu dan gue langsung 

tidur di kamar karna cape juga perjalanan dari 

bogor ke Jakarta sekitar 3 jam baru sampai hotel 

malem pun tiba gue bangun dan makan yang 

sudah di belikan manager gw yang bernama 

Ryan setelah makan beres langsung membahas 

strategi yang akan di gunakan besok bermain 

kapten baim pun menanyakan pendapat ke 

anggotnya. 

  

 

  ''Kalian ada pendapat gk buat besok bermain 

kali aja ada yang mau di sampaikan, ''ucap baim 



 

28 
 

  ''kalo menurut gue sih mending nonton 

gameplay team luar dulu tar kita praktekin pas 

turnamen, ''ucap putut 

  ''Kalo aku mah ikut aja sama kalian 

hahahah,''ucap borean 

   "Kalo saran dari gue mending kuatin mental 

dulu aja biar besok gk demam panggung, " Ucap 

indra 

  "Ya sama gue juga ngikut aja sama kalian, " 

Ucap Jean 

  "Yaudah gue Terima pendapatnya kita jalanin 

semua, ucap baim 

 

     Setelah semua beres berdiskusi hal 

selanjutnya gue bersama team nonton gameplay 
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pemain luar yang jago di negara mereka 1 jam 

nonton gameplay karena sudah malem jadi 

mendingan langsung tidur agar besok menjadi 

seger kembali. 

Malam berganti pagi gue bersama team 

bersiap-siap untuk berangkat menuju tempat 

turnamen di sana sudah banyak penonton karna 

tidak hanya turnamen AOV saja yang 

diperlombakan ada Mobile legends, Dota  dll 

team gue bertemu dulu bos Elite8 karna bos 

Elite8 langsung menonton di tempat setelah 

bersalaman bersama koh hen dan ngambil 

dahulu jersey setelah ngambil jersey langsung 

ganti di toilet sebelum bertanding gue berpoto-

poto terlebih dahulu bersama cosplay yang ada 

di turnamen tersebut tidak lama kemudian team 

gue bertanding melawan team NYA di panggung 
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di lihat banyak orang dan termasuk bos Elite8 

pun nonton pertandingan cukup sengit dan team 

gue berhasil mengalahkan team NYA 2:0 jadi 

team gue mendapatkan uang sebesar 20 juta dan 

langsung di traktir bos Elite8 di warkop 

Upnormal seterah mau mesen apa aja sampai 

gue mesen yang banyak dan di bungkus hahahah 

pada saat sudah sampai di hotel gue langsung 

memakan makanan yang sudah di bungkus tadi. 

  Keesokan harinya gue langsung pulang lagi 

ke bogor seperti biasa naik ojek online dulu 

setelah sampai di stasiun langsung naik kereta 

menuju bogor dalam waktu 1 jam sudah sampe 

stasiun bogor dan menggunakan ojek online 

kembali menuju rumah ya seperti biasa abis 

kecapean di jalan langsung tidur saat sudah 

sampe rumah. 
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   Pagi hari gue berangkat sekolah dan teman-

temanku kembali tau bahwa gue sudah juara 

karena mereka sudah milihat postingan gue di 

Instagram yaa seperti biasa mereka meminta 

traktiran kepada saya namun pada saat itu hanya 

teman terdekat saja yang saya traktir karna 

udang tersebut untuk membeli HP baru dari 

dunia esport inilah gw bisa menghasilkan uang 

sendiri beli kebutuhan pribadi sendiri. 

    Pada saat di Elite8 ternyata mereka 

bekerjasama juga dengan aplikasi live streaming 

yang bernama Nimo TV jadi harus mewajibkan 

semua anggotanya live streaming karna harus 

live streaming gue harus membeli HP baru yang 

spek tinggi agar kuat live streaming lama dan 

juga harus memasang wifi karna gue berada di 

daerah yaa bisa di bilang plosok jadi cuman ada 
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wifi Indihome yang bisa gue pasang karna rumah 

gue jauh dari jalan raya jadi biaya 

pemasangannya pun sampai 1 juta jadi terpaksa 

harus masang wifi untuk live streming uang 

gajian gue pada saat itu habis kepake buat beli 

HP dan memasang wifi setelah semua kebeli 

mulai tanggal 1 samapi 22 gue live streming 2 

jam per hari jadinya gue tiap pulang sekolah 

langsung melakukan live streming sampai 

berjalan selama 4 bulan gue live streaming uang 

hasil live streming dan gaji bulanan gue pake 

buat beli motor sabagian uangnya gue pake buat 

membeli peralatan sekolah. 

Sesudah berjalan selama 5 bulan kontrak di 

Elite8 gue harus berpisah karna sudah habis 

kontrak gue di Elite8 jadi gue mencari team baru 

dan bergabung ke guild Hertz namun di guild 
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HERTZ itu hanya sebatas komunitas namun di 

dukung penuh oleh yang punya hertznya yaitu 

pak meh dia di sebut sultan AOV karna dia rank 1 

skin terbanyak seindonesia karna itu gue masuk 

ke team walaupun tidak di kontrak tetapi pak 

meh memberi bonus bagi team yang menang 

membawa nama HERTZ di guild tersebut gue 

mendapat banyak teman karna HERTZ itu 

komunitas jadi banyak yang masuk dan 

berlomba-lomba memenangkan turnamen  agar 

mendapatkan bonus dari pak meh. 

Pada saat di guild HERTZ gue mencari team di 

dalam grup line karna pak meh mengadakan 

turnamen yang hanya bisa di ikuti oleh anggota 

HERTZ doang dan gue bertemu tim baru bersama 

jean,irgi,rakka,iksan di situ gw mengikuti yang 

turnamen yang di adakan bos HERTZ dan team 
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gue berhasil memenangkan turnamen tersebut 

selama 3 kali berturut-turut bisa di sebut juga 

jawara di guild HERZT dan enaknya bergabung di 

guild HERTZ juga mendapatkan uang ketika 

sudah akhir season gue sangat beruntung sekali 

masuk guild tersebut karna medapatkan banyak 

uang cukup lama juga gue berada di guild HERTZ  

sampai pada akhirnya team gue yang di HERTZ di 

Tarik oleh team esport yaitu PG Barracx 

melakukan trial dulu 1 bulan hanya mendapat 

uang saku 500 ribu per orang setelah beres trial 

akhirnya menanda tangani kontrak dan team PG 

Barracx memberi keringanan terhadap team gw 

tidak harus full time tapi harus ke gaming house 

1 bulan sekali. 

Besoknya gue bersama team gue memulai 

latihan seperti biasa untuk mengikuti turnamen 
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online VO-cup yang diadakan pada hari sabtu-

minggu gue bersama team mengikuti wave 

pertama melawan team Armored Project dan 

berhasil kemenangan bersama team PG Barracx 

dan berhasil mendapatkan uang sejumlah 4 juta 

pada bulan tersebut banyak sekali turnamen 

walaupun team gue tidak maen di ASL tapi tetap 

banyak turnamen yang di adakan oleh GARENA 

tidak lama kemudian ada turnamen lagi yang 

bernama Kaskus Battleground nama di situ 

panitinya berbuat curang karna mengatur 

bracket agar team yang sudah membayar panitia 

tersebut agar bisa di loloskan ke grandfinal di 

mall kokas di situ gue bersama team merasa 

kecewa atas perlakuan seperti itu namun gue 

berfikir positif saja mungkin belum rezeki gue 

untuk menang di turnamen tersebut karna masih 
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banyak turnamen yang harus di jalankan gue 

lupakan turnamen kaskus tersebut dan 

mengikuti turnamen lainnya yang bernama IVPL 

dalam turnamen tersebut gue bersama team 

tidak tau sudah di daftarkan turnamen tersebut 

tanpa bilang ke team padahal turnamen tersebut 

ada dua pilihan antara turnamen yang pro dan 

yang rookie namun salahnya manager gue malah 

memilih yang pro jadi gue harus melawan team 

ASL namun mau gimana lagi nasi sudah menjadi 

bubur harus tetap mengikuti turnamen tersebut 

dan harus bermain di gaming house karna pas 

juga sedang libur semester jadi gue tinggal di GH 

bersama team gue dua minggu sebelum 

berangkat gue meminta izin terlebih dahulu 

kepada orang tua untuk tinggal di gaming house 

selama dua minggu untuk memaksimalkan 
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permainan ketika sudah mulai turnamen pada 

hari jum’at gue berangkat seperti biasa 

menggunakan ojek online ke stasiun lagi dan 

melanjutkkan dengan kereta menuju Jakarta 

karna masih pagi jadi kebagian duduk di kereta 

biasanya kalo gue kalo naik kereta selalu 

mengalah terahadap orang lain untuk duduk di 

bangku beruntung berangkat pagi jadi kebagian 

bangku  setelah sampai di stasiun rawa buaya 

gue menggunakan ojek online lagi menuju ke 

tempat gaming house karna baru pertama kali 

jadi gue nyasar harusnya ke bootcamp PG 

Barracx gue salah menulis alamat di ojek 

onlinenya PG Barracx saja jadi nyampenya ke 

warnet PG Barracx bukan bootcampnya jadi gue 

harus naik ojek online 2 kali baru sampe ke 

tempat bootchampnya setelah gue sampai 
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gaming house gue langsung di bercandain karna 

nyasar hahaha. 

 Setelah sampai gaming house gue langsung 

memesan makanan menggunaka ojek online 

karna ada kode promo jadi ada potongan harga 

setelah sampai makanan gue langsung memakan 

bersama team gue sambal menunggu satu orang 

lagi anggota team gue dari semarang belum 

dateng tidak lama kemudian si iksan dateng ke 

Gaming house sekitar jam 4 sore karna dia dari 

indramayu ke Jakarta menggunakan bis dan 

setelah semua berkumpul di Gaming house 

mulailah berlatih untuk keesokan harinya mulai 

turnamen. 

Pagi hari pun tiba tapi gue bangunnya siang 

karna pas malemnya gue bergadang tidur jam 2 

subuh jadi bangun tidurnya siang dan setelah 
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bangun gue langsung membeli makan di sebelah 

Gaming house dan gue membeli  mie tripel yang 

harganya 19 ribu ternyata rasanya enak banget 

karna si penjual menambahkan bumbu lain 

menjadi mie tersebut lebih enak di bandingkan 

dengan mie lainnya sampai saatnya turnamen 

pada malam hari PG Barracx melawan Armored 

project di live streming di YT ivpl tv gue bersama 

team berhasil mengalahkan team Armored 

project dengan score 2-0 keesokan harinya team 

gue melawan team BOOM ID namun harus puas 

dengan score 2-1 yang di menangkan oleh BOOM 

ID jadi team gue tidak lolos untuk bermain ke 

granfinal ivpl gue medapatkan pelajaran yang 

berharga karna sudah melawan tim ASL walupun 

team gue tidak lolos ke grandfinal seminggu pun 

berlalu kebetulan sedang pada di Gaming house 
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gue bersama team jalan-jalan ke restaurant 

punyanya pak meh boss HERZT di resaturan 

tersebut gue makan sepuasnya karna gratis 

untuk satu team gue beres makan seteam 

langsung pulang ke Gaming house kembali karna 

ANC season 2 segera di mulai keesokan harinya 

karna dekatnya Gaming house PG Barracx 

dengan kota Bekasi jadi team gue mengikuti kota 

tersebut dan menjadi perwakilan kota Bekasi 

untuk melanjutkan ke grandfinal ANC. 

Dua minggu kurang satu hari sudah gue 

bersama team tinggal di Gaming house pada 

sewaktu ketika gue sedang mempersiapkan 

untuk pulang kerumah ada kejadian 

menyeramkan yang terjadi di Gaming house 

sebulum awal kejadian tersebut si rakka dan 

iksan berakata kasar di raumah tersebut dan 
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tetangga mendengar dan langsung memarahi 

rakka dan iksan tidak lama kemudian sedang 

ngobrol di dalam kamar ada kejadian pintu 

gerbang depat seperti ada yang masuk dan ada 

seperti suara orang berjalan tidak lama 

kemudian pintu kamar terbuka sendiri dengan 

cepat tertutup kembali seteam pun kaget 

dengan kejadian tadi dan memberanikan diri 

untuk membuka pintu dan alhasil tidak ada apa-

apa tapi dengan kejadian tersebut pada malam 

itu gue bersama team langsung  pulang awalnya 

mau numpang tinggal di rumah sodaranya agung 

yang berada di tanggerang tapi setelah gue cek 

kereta ternyata ada kereta terakhir jadi gue 

mumutuskan untuk pulang kerumah saja ketika 

sudah sampai rumah sekitar jam 3 pagi gue 

langsung bercerita kepada ayah gue apa yang 
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terjadi sampai gue pulang malam hari setelah 

mendengar cerita gue ayah gue pun mengasih 

saran agar kalo di tempat lain agar sopan dan 

tidak berkata kasar karna di setiap rumah itu 

pasti ada penunggunya dan gue pun langsung 

tidur setelah mendengar saran dari ayah gue. 

           

                                 BAGIAN 5 

                                CHAMPION 

Setalah semua berlalu tibalah grand final ANC 

tapi tidak lagi di kota-kota besar melainkan di 

adakan di kantor GARENA sendiri karna 

waktunya bentrok dengan seleksi pemain sea 

games  semua fasilitas seperti ongkos dan makan 

akan di gantikan oleh GARENA seteam tinggal di 

hotel yang sudah di pesan oleh GARENA 
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hotelnyapun dekat dengan kantor GARENA 

keesokan harinya seteam berangkat menuju 

kantor GARENA ternyata di kantornya berada di 

lantai paling atas dan fasilitas di kantornya pun 

sangat modern sampai Toiletnya pun ketikas di 

buka pintungya harus menggunakan kartu 

khusus yang di berikan oleh GARENA yang lebih 

bagusnya WC duduknya ketika pintunya di buka 

WCnya pun terbuka otomatis gue baru tau 

ternyata sudah ada alat seperti itu di Indonesia 

hahahah. 

Acara pun dimulai ada empat tim yang lolos 

ke grand final ada team SFI,POWD,HERTZ NS,PG 

BARRACX setelah di acak bracketnya team gue 

bertemu SFI dan bermain pertama dan langsung 

di live YT GARENA cukup mudah untuk 

mengalahkan SFI di semifinal dengan score 2-0 
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dan game kedua HERTZ NS VS POWD 

dimenangkan oleh POWD jadi final team gue 

bertemu POWD dengan cepat team gue 

mengalahkan team POWD dengan score 3-0 

disitu gue merasa senang karna sudah menjadi 

juara 1 ANC atau bisa di bilang juga juara 1 

seindonesia dengan mendapatkan uang senilai 

30 juta dan mendaptkan piagam penghargaan 

berwarna emas sesi foto pun selesai kemudian di 

kasih istirahat hanya satu jam langsung di 

lanjutkan dengan seleksi sea games dan team 

gue kabagian bermain peratama melawan EVOS 

mungkin karna sudah cape juga sudah bermain 

dari pagi hingga sore kemudian di lanjutkan 

seleksi sea games team gue harus kalah 2-0 

melawan EVOS selanjutny setelah kalah lawan 

EVOS seteam malawan HERTZ NS dan berahasil 
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mengalahkannya dengan score 2-0 di lanjukan 

kembali melawan team COMBACK team gue 

harus kalah dan gugur untuk menjadi pemain sea 

games karna EVOS tidak terkalahkan otomatis 

meraka yang mewakili Indonesia di sea games 

walaupun kalah tetap bersyukur karna sudah 

menang ANC acara sudah selesai semua 

waktunya pulang ke hotel untuk beristirahat 

untuk besok pulang. 

Pagi hari tiba saatnya untuk pulang dan 

melakukan aktifatas biasa yaitu sekolah gue baru 

pulang hari senin jadi gue tidak masuk sekolah 

pada hari itu dan bersekolah lagi keesokan 

harinya. 

Pada saat sudah sekolah banyak teman 

sekolah gue yang tau bahwa gue menang 

turnamen sampai para guru pun tau kalo gue 
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menang turnamen mereka semua meminta 

traktiran dari gue pada akhirnya gue meneraktir 

makan yang gue pesen dari guru juga yang 

berjualan paket makan guru yang masuk 

kedalam kelas dan teman sekelas gue. 

Setelah menang  turnamen ANC selama 1 

bulan tidak ada turnamen hingga pada suatu 

waktu ada turnamen yang di adakan oleh 

Daihatsu yang berhadihkan mobil dan 

turanamen blibli yang berhadiahkan 25 juta bagi 

juara satu karna turanamen tersebut bentrok 

jadi harus memilih salah satu dari turnamen 

tersebut kemudian gue berdiskusi dengan 

manager. 

‘’Bang gimana nih ada turnamen blibli juga 

gue boleh ikut gk bang?,’’ucap indra 
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‘’Tapi kan turnamennya bentrok dra sama 

ayla tar.’’ucap hanif manager gue 

‘’iyasih bang tapi gue nyoba aja dulu kalo 

emng gk bisa slotnya bisa di jual juga,’’ucap indra 

‘’yaudah dra seterah lu aja yang penting harus 

menang yang aylanya,’’ucap hanif manager gue 

‘’ok bang makasih       

Setelah di ijinkan bermain di blibli gue 

mencari anggota untuk bermain di blibli namun 

hanya orang yang tinggal di jabodetabek doang 

yang bisa ikut dan di periksa KTPnya gue 

mengajak marvel karna sesame orang bogor juga 

3 lainnya teman marvel semua orang Jakarta 

setelah mengumpulkan data semuanya gue 

mendaftar di kota Bekasi karna sebelumnya 

pengen daftar di kota Jakarta tapi ada 1 orang 
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yang gk bisa karna sedang mengikuti ayla di 

surabaya jadi bisanya hanya di Bekasi setelah 

selesai ayla yang di Surabaya, seminggu 

kemudian seteam buat tournament blibli 

berangkat menuju mall tempat turnamennya 

dalam perjalanan gue turun dulu di stasiun 

bojong dulu agar bareng dengan marvel tapi 

setelah mununggu lama marvel tidak datang-

datang  gue langsung chat si marvel 

‘’Kenapa lama datengnya vel?,’’ucap indra 

‘’Bentar dra dompet gue ilang lagi gue cari 

dulu,’’ucap marvel 

‘’yaudah gue tunggu,’’ucap indra 

‘’Setelah gue nunggu lama lagi gue chat 

kembali si marvel gimana udah ketemu 

belum,’’ucap indra  
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‘’Belum ketemu dra kalo mau berangkat 

duluan aja,’’ucap marvel 

‘’Yaudah vel gini aja lu pake uang gue dulu aja 

tar kalo mau beli makan atau minum disana 

masalahnya kalo gue berangkat duluan tar lu 

telat nyampe tempat turnamennya,’’ucap indra 

‘’Yaudah dra gue otw stasiun deket ini tinggal 

jalan kaki sebentar,’’ucap marvel 

Setelah marvel sampai di stasiun bojong gue 

segera naik kereta agar tidak telat sampe 

bekasinya dalam perjalan yang cukup lama karna 

naik kereta 2 kali akhirnya sampai juga di tempat 

turnamen tersebut ternyata tidak hanya game 

AOV doang yang di lombakan ada juga PUBG dan 

DOTA 2 kami pun mendaftar ulang setelah daftar 

ulang kami langsung bermain melawan team TSV 
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karna panitianya sama kaya pas kaskus jadi dia 

berbuat curang lagi kepada team saya dia 

berkata vizx (alfi) tidak bisa maen karna dia 

pemain ASL padahal vizx itu bukan pemain ASL 

cuman baru E-profil di team ASL tapi tidak 

pernah maen di ASL karna dia di gantikan oleh 

pemain lain dan sudah konfirmasi kepada 

GARENA bahwa vizx bukan pemain ASL karna 

adminnya curang dan vizx tetap tidak bisa 

bermain jadi harus digantikan oleh pemain 

cadangan dan cadangan yang di masukan itu 

adalah cewe jadi mau gimana lagi ya harus dia 

yang maen pada saat melawan TSV team gue 

berhasil mengalahkannya walaupun satu orang 

cewe yang bermain ketika sudah masuk final 

melawan team HERTZ harus kalah melawan 

mereka dan harus puas di posisi kedua ya 
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bersyukur aja walaupun tidak juara 1 jadi hingga 

saat ini gue tetap bermain AOV dan dalam waktu 

dekat akan mengikuti turnamen ayla. 
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                           PROFIL PENULIS 

 

     Laki-laki yang lahir di Bogor, 29 Januari 

2002.Bisa di panggil Indra atau Dra.Anak 

pertama dari 2 bersaudara. 

     Indra bersekolah di SMP Negeri 1 ciampea, 

lalu melanjutkan bersekolah di SMA Negeri 1 

Dramaga. 

     Hobi saya yaitu bermain game dan beramin 

badminton karna baginya bermain game dapat 

menghilangkan rasa penatnya. 

                                                  Instagram:brx_kyra 
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