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Game panjat pinang yang dikembangkan oleh Amikom Game Dev Laris Manis diunduh Di Google Play. setelah 2
minggu dirilis, Game ini telah diunduh lebih dari 100.000 kali. Tak heran Game yang bertemakan tentang salah satu
lomba 17an populer di Indonesia ini masuk dalam trending apps google Play. alhasil hingga kini, Game berbasis
Android ini masih perkasa di peringkat 1 Top New Free games Google Play. Selain itu Game ini juga menempati
peringkat 1 Top New Apps dan perongkat 7 Top Free Apps.
Di Google Play, Game sederhana ini mendapat review yang positif dari para pengunjung google play. Dari 956
pengunjung yang memberikan review disana, 63,8 % reviewer memberikan rating bintang lima terhadap game ini.
secara keseluruhan, game ini mendapat rating 4,2 dari total nilai 5.
Tentu saja prestasi ini merupakan kebanggaan bagi Amikom Game dev, apalagi game ini dikerjakan oleh
mahasiswa-mahasiswa yang baru pertama kalinya mengerjakan game untuk android. Programmer Game Panjat Pinang
begitu terharu melihat kesuksesan game yang dikerjakannya bersama tim AGD ini, "Saya begitu Terharu... padahal ini
game pertama yang aku bikin,, jadi tambah semangat untuk bikin game lagi" katanya.
Game Panjat pinang ini sangat sederhana. Karakter akan mendaki pinang sambil menghindari barang yang jatuh dari
sisi kanan ataupun kiri pinang. Bila terkena barang yang jatuh, karakter akan dipaksa turun sehingga dia butuh waktu
lebih lama untuk menyelesaikan tantangan tersebut.Nantinya catatan waktunya bisa diupload dan dibandingkan dengan
pemain lainnya, sehingga akan merangsang pemain lain untuk mendahuluinya.
Tentunya keberhasilan game panjat ini akan semakin memotivasi Amikom Game Dev untuk mengembangkan
game-game lain yang tidak hanya menghibur penggunanya, namun juga turut mengenalkan budaya indonesia kepada
dunia. [NVdya]
Bagi kawan-kawan yang ingin mencoba merasakan asyiknya game panjat pinang karya amikom game dev ini, bisa
mengunduhnya secara gratis di link berikut ini :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amikomgamedev.panjatpinang
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