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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1.  Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilaksanakan di Mintsphere Studio dari 1 Juli 2013 sampai dengan 

3 September 2013 di dalam divisi kreatif sebagai programmer. Tugas 

programmer dalam kesempatan tersebut adalah melakukan porting game Trigger 

Knight dan Trigger Knight Extend. Pekerjaan dilakukan dengan arahan dari Bapak 

Wilson Tjandra, co-founder Mintsphere Studio yang juga berperan sebagai art 

director dan creative director untuk pekerjaan porting game tersebut. 

3.2. Tugas yang dilakukan 

Pekerjaan yang dilakukan selama magang di Mintsphere Studio adalah porting 

game Trigger Knight dan Trigger Knight Extend untuk diunggah dan dipasarkan 

di Nokia Store. Porting yang dimaksud dalam pekerjaan ini adalah membuat 

aplikasi baru yang identik dengan aplikasi pada platform awal ke platform 

lainnya. Cara bermain game Trigger Knight dan Trigger Knight Extend pada 

Nokia Asha tetap sama seperti Trigger Knight pada platform Flash. 

Pada tahap pengembangan aplikasi game, aplikasi dites dengan menggunakan 

emulator untuk Nokia Asha.  Kemudian aplikasi diuji coba pada perangkat yang 

sesungguhnya, yaitu Nokia Asha yang mendukung fitur touch. Aplikasi diuji coba 

pada beberapa device Nokia Asha yang tipenya berbeda-beda untuk memastikan 

bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik pada seluruh tipe Nokia Asha yang 

mendukung fitur touch.  

Setelah uji coba selesai dilakukan, aplikasi game diunggah ke Nokia Store untuk 

dipastikan kualitas aplikasi tersebut oleh pihak Nokia bahwa aplikasi tersebut 

layak untuk digunakan. Proses review yang dilakukan oleh Nokia membutuhkan 

waktu kurang lebih satu minggu hari kerja. Nokia akan memberikan revisi yang 

harus dilakukan apabila terdapat kesalahan pada aplikasi, setelah perbaikan 
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selesai, aplikasi harus diunggah kembali untuk di-review. Apabila aplikasi sudah 

disetujui oleh Nokia, aplikasi bisa dirilis di Nokia Store.  

Waktu satu minggu yang diperlukan Nokia untuk me-review game Trigger Knight 

dimanfaatkan untuk menambah fitur Trigger Knight, yang akhirnya menjadi 

Trigger Knight Extend. Proses yang dilakukan dalam mengembangkan Trigger 

Knight Extend berbeda dengan Trigger Knight. Pada Trigger Knight Extend, 

desain tambahan dilakukan, seperti adanya fitur in-app purchase dan cerita. 

Walaupun core mechanic pada Trigger Knight Extend sama dengan Trigger 

Knight, selain adanya penambahan fitur, perubahan game asset pun dilakukan 

supaya pemain bisa langsung membedakannya dengan Trigger Knight.  

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Pengenalan Game Trigger Knight 

Trigger Knight adalah game yang bertujuan untuk mendapatkan skor setinggi 

mungkin dengan cara bertahan hidup selama mungkin. Tujuan game ini 

digambarkan melalui seorang karakter bernama Eirasetta, yang diberi tugas oleh 

seorang putri kerajaan untuk berpetualang menyelidiki sebuah kasus misterius 

yang sedang melanda kerajaan tersebut. Dalam perjalanannya, Eirasetta akan 

menemui banyak kejadian seperti memperkuat senjata atau baju zirah yang 

dipakai, dan melawan musuh. 

 

Gambar  3.1 Karakter utama Trigger Knight, Eirasetta 

Game Trigger Knight dibangun dengan sudut pandang 2D side-scrolling, dimana 

pemain diberi perasaan bahwa ketika karakter Eirasetta sedang berlari, karakter 

tersebut akan terlihat dapat berlari dengan cepat melewati berbagai tempat. 
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Contoh lain yang terkenal dari game dengan sudut pandang 2D side-scrolling 

adalah Super Mario Bros.  

Tugas pemain dalam memainkan Trigger Knight adalah mengatur keperluan 

Eirasetta dengan bijak dalam memutuskan item yang akan dibeli atau digunakan  

pada kondisi tertentu sehingga Eirasetta dapat bertahan hidup dalam 

perjalanannya menyelidiki kasus yang melanda kerajaannya tersebut. Pemain 

hanya perlu melakukan satu kali klik atau tap pada layar permainan ketika event 

sedang terjadi untuk melakukan sebuah action, apabila memungkinkan. Gambar 

3.2 merepresentasikan pilihan bagi pemain untuk menggunakan item yang 

dimiliki, yaitu elixir, untuk mengembalikan health point (HP) Eirasetta ke nilai 

penuhnya. 

 

Gambar 3.2 Tampilan gameplay Trigger Knight, yang dibangun pada platform Flash 

Sebuah action hanya dapat dieksekusi apabila status karakter sudah memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, karakter Eirasetta yang sedang melewati 

sebuah toko senjata, yang merupakan sebuah event, dengan jumlah uang yang 

kurang dari harga senjata yang sedang tersedia, akan membuat action tidak dapat 

dilakukan karena salah satu syarat utama untuk melakukan action tersebut adalah 

memiliki uang yang cukup untuk membeli senjata tersebut. 
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Sebuah sesi permainan selesai ketika HP atau stamina Eirasetta mencapai angka 

0. Skor yang didapat pada sesi permainan sebelumnya digunakan untuk 

menaikkan level Eirasetta, yang akan berdampak pada skor permainan pada sesi 

permainan berikutnya. Dengan demikian, semakin sering seorang pemain 

memainkan game Trigger Knight, semakin besar skor yang akan diperoleh. 

3.3.2. Proses Pelaksanaan 

Tabel 3.1 Timeline Porting Trigger Knight dan Trigger Knight Extend 

No Pekerjaan Yang Dilakukan Minggu ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Instalasi Nokia Asha SDK dan 
Training J2ME 

           

2 Porting Trigger Knight            
3 Testing Internal Trigger Knight             
4 Perbaikan Bug Trigger Knight             
5 Review Trigger Knight oleh 

Nokia 
           

6 Desain Trigger Knight Extend            
7 Development untuk Trigger 

Knight Extend 
           

8 Testing Internal Trigger Knight 
Extend 

           

9 Perbaikan Bug Trigger Knight 
Extend 

           

10 Review Trigger Knight Extend 
oleh Nokia 

           

 

Sebagai permulaan dari kerja magang, langkah pertama yang dilakukan adalah 

melakukan instalasi SDK untuk Nokia Asha sebagai tool utama dalam melakukan 

porting pada Nokia Asha. Kemudian dilakukan training J2ME untuk 

membiasakan programmer pada bahasa pemrograman Java dan platform J2ME.  

Ketika para programmer sudah cukup terbiasa dengan J2ME, porting pun dimulai 

pada minggu yang sama dengan instalasi dan training. Porting dilakukan dalam 

waktu sekitar empat minggu. Tahap desain game dilewati secara langsung karena 

Trigger Knight sebelumnya sudah pernah dibangun pada platform lain. Dengan 

demikian pemrograman game dapat dilakukan dengan cukup cepat, walaupun 
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terkadang harus menunggu divisi art untuk menyesuaikan game asset agar 

tampilan game terlihat baik pada resolusi layar yang rendah (320x240 dan 

400x240) dengan optimisasi semaksimal mungkin. Untuk awal pemrograman 

sistem game, dibuatlah game engine untuk Trigger Knight. Setelah itu, dibuatlah 

class-class utama yang akan menjadi entitas-entitas terpisah pada game dan juga 

class untuk mengatur scene mana yang akan ditampilkan.  

Porting secara keseluruhan diselesaikan pada minggu keempat dan masuk ke 

tahap internal testing, yang dilakukan oleh beberapa karyawan di Mintsphere 

Studio. Dalam tahap ini, testing dilakukan untuk memastikan bahwa game layak 

dimainkan dan tidak ada bug dalam aplikasi game. Testing juga dilakukan pada 

beberapa perangkat Nokia Asha yang berbeda tipe untuk memastikan bahwa game 

bisa dimainkan dengan baik pada semua platform Nokia Asha. Tahap testing 

dilakukan bersamaan dengan tahap perbaikan bug, karena setiap kali terjadi 

perbaikan, game dites kembali berulang kali.  

Ketika tahap internal testing sudah berjalan satu minggu, dan game diyakini 

sudah berfungsi dengan baik tanpa ada kesalahan, game Trigger Knight diunggah 

ke Nokia Store untuk diuji oleh pihak Nokia apakah layak untuk dipasarkan di 

Nokia Store. Tes yang dilakukan oleh pihak Nokia berlangsung kurang lebih satu 

minggu. Kemudian Nokia memberikan feedback pada aplikasi yang sudah di-

review kembali, dan setelah memperbaiki semua bug yang ditemukan dari 

feedback Nokia, aplikasi pun diunggah kembali untuk di-review sampai diterima. 

Sambil menunggu hasil dari pihak Nokia, desain Trigger Knight Extend dibuat. 

Desain Trigger Knight Extend yang dibuat adalah desain tambahan dari Trigger 

Knight. Dengan demikian aturan permainan pada Trigger Knight Extend sama 

dengan Trigger Knight, tetapi dengan beberapa fitur baru dan game asset baru. 

Desain tambahan dirancang bersama oleh tim, dan dilakukan cukup lama untuk 

memastikan bahwa desain tambahan tidak terlalu ekspansif. Setelah desain sudah 

dipastikan, divisi programmer langsung memulai prototyping untuk fitur-fitur 
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tersebut, dan divisi art harus menggambar beberapa game asset baru, seperti UI 

(User Interface), karakter utama, dan karakter musuh.  

Tahap development sampai review yang dilakukan pada game Trigger Knight 

Extend sama dengan tahap yang dilakukan pada game Trigger Knight 

sebelumnya. Namun, berhubung ada kendala pada fitur in-app purchase pada 

Nokia Asha yang hanya berfungsi dengan baik pada Nokia Asha 501, Trigger 

Knight Extend diunggah untuk kompatibilitas dengan Nokia Asha 501 saja. 

3.3.3. Perancangan Sistem Game 

a. Game Flow Chart 

 

Gambar 3.3 Game Flow Chart Trigger Knight dan Trigger Knight Extend 

Komponen terutama dalam game Trigger Knight adalah “event”. Setelah event 

muncul, pemain diberi pilihan untuk melakukan sesuatu dengan event tersebut, 

atau melewatkannya saja. Trigger event hanya bisa dilakukan satu kali saja per 

event, setelah itu input untuk melakukan trigger akan di-disable. Namun, ada 

kalanya ketika pemain tidak dapat melakukan trigger pada event tersebut karena 

resource yang dimiliki tidak cukup. Untuk hal tersebut, input akan di-disable 

untuk menunjukkan ketidakmampuan dalam melakukan trigger event. Sebuah sesi 

game akan selesai apabila HP (Health Point) atau lifespan dari karakter utama 

pemain mencapai angka 0.  

Untuk Trigger Knight Extend, tidak ada perubahan flow utama dari rancangan 

yang telah dibuat untuk Trigger Knight. 
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Gambar 3.4 Subproses Game Sequence Flow Chart Trigger Knight dan Trigger Knight Extend 

b. Game System Flow Chart 

Gambar 3.5 menunjukkan Game Menu Flow Chart dari game Trigger Knight. 

Penyimpanan data pada game dilakukan hanya saat game sudah selesai 

dimainkan, dengan kata lain sudah mencapai state game over. State game over 

terjadi ketika stamina atau HP (health point) pada karakter utama mencapai angka 

0. Game juga dapat diselesaikan secara paksa dengan mengakses menu “Pause” 

yang memberikan pilihan pada pemain apakah ingin menyelesaikan game dengan 

segera. Data game yang menunjukkan progress permainan dapat diakses pada 

menu “Achievement”.   
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Gambar 3.5 Game System Flow Chart Trigger Knight 

 

Gambar 3.6 Game System Flow Chart Trigger Knight Extend 
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Gambar 3.5 menunjukkan Game System Flow Chart untuk Trigger Knight Extend. 

Terlihat bahwa Trigger Knight Extend memiliki flow yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan Trigger Knight. Penyimpanan data game untuk Trigger 

Knight Extend juga dilakukan saat pemain melakukan kustomisasi karakter utama 

sesuai dengan keinginan pemain dan saat membeli item baru. Pada Trigger Knight 

Extend juga diberikan menu untuk memberikan pilihan pada pemain apakah 

pemain ingin memainkan game dengan cerita atau tidak.  

 

3.3.4. Implementasi Sistem Game 

1. Trigger Knight 

Trigger Knight diimplementasikan pada platform J2ME menggunakan bahasa 

pemrograman Java dan menggunakan IDE Eclipse dengan Nokia Asha SDK 1.0. 

Game diuji coba pada perangkat Nokia Asha 302, Nokia Asha 305, Nokia Asha 

306, Nokia Asha 308, Nokia Asha 309, Nokia Asha 310, Nokia Asha 311, dan 

Nokia Asha 501.  

Trigger Knight untuk Nokia Asha merupakan port dari game Trigger Knight yang 

sebelumnya dibangun pada platform Flash. Game dibangun dari awal pada 

platform J2ME dengan game asset yang lebih baik dibandingkan dengan Trigger 

Knight pada Flash. Cara memainkan game Trigger Knight yang dibangun pada 

J2ME tersebut sama dengan Trigger Knight pada Flash. Akan tetapi, interaksi 

antar pemain dengan perangkat tidak menggunakan mouse, melainkan dengan 

layar sentuh. 

a. Main Menu 

Dalam Main Menu, pemain diberi pilihan untuk memulai game, melihat 

pencapaian yang sudah diperoleh (Achievement), melihat list nama dari pembuat 

game (Credits), dan keluar dari aplikasi. Berikut adalah tampilan antar muka dari 

Main Menu pada Trigger Knight. 
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Gambar 3.7 Tampilan Main Menu pada Trigger Knight 

 

Gambar 3.8 Tampilan Achievement pada Trigger Knight 
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Gambar 3.9 Tampilan untuk menu Credits pada Trigger Knight 

b. Gameplay  

Berikut adalah tampilan pada saat game dimainkan saat adanya event yang harus 

di-trigger. Gambar 3.10 menunjukkan kondisi kepada pemain bahwa pemain 

dapat membeli armor karena event yang terjadi adalah event melewati toko armor 

dan jumlah uang sudah cukup untuk membeli armor tersebut. 

 

Gambar 3.10 Tampilan saat game dimainkan  
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Gambar 3.11 Tampilan saat event battle. Terlihat bahwa pemain dapat melakukan trigger untuk 
menggunakan item yang dapat membuat health point menjadi penuh kembali 

c. Menu Lainnya 

Menu Pause digunakan untuk menghentikan progress game untuk sementara 

karena adanya halangan bagi pemain untuk melanjutkan game. 

 

Gambar 3.12 Tampilan menu pada event pause game 

Gambar 3.13 menunjukkan tampilan menu game result yang memberikan laporan 

hasil permainan pada sesi sebelumnya. Dalam menu ini yang ditampilkan adalah 
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experience point, level, score yang didapatkan, dan menu-menu navigasi seperti 

run again untuk mengulang permainan atau kembali ke main menu. 

 

Gambar 3.13 Tampilan menu game result 

 

2. Trigger Knight Extend 

Trigger Knight Extend diimplementasikan pada platform J2ME menggunakan 

bahasa pemrograman Java dan menggunakan IDE Eclipse dengan Nokia Asha 

SDK 1.0. Game diuji coba pada perangkat Nokia Asha 501. Trigger Knight 

Extend dikembangkan dari game Trigger Knight pada platform J2ME. Cara 

memainkan Trigger Knight Extend secara umum sama dengan Trigger Knight, 

tetapi ada penambahan dan perubahan fitur seperti cerita, in-app purchase, dan 

penggantian game asset.  

a. Main Menu 

Main Menu pada Trigger Knight Extend memiliki fungsi utama yang sama 

dengan Trigger Knight. Akan tetapi pada Trigger Knight Extend terdapat 

perubahan game asset dan adanya tambahan menu ketika game sudah pernah 

diselesaikan setidaknya sekali. Menu tersebut adalah menu Story Mode untuk 

memainkan game dengan fitur cerita dan Endless Mode untuk memainkan game 
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tanpa fitur cerita. Tampilan antar muka main menu bisa dilihat pada gambar 3.14 

dan 3.15. 

 

Gambar 3.14 Tampilan antar muka main menu Trigger Knight Extend 

 

Gambar 3.15 Tampilan antar muka menu pilih mode game setelah game sudah pernah diselesaikan 
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Gambar 3.16 Tampilan antar muka credits pada Trigger Knight Extend 

 

 
Gambar 3.17 Tampilan antar muka menu achievement Trigger Knight Extend 

b. In-app purchase 

Trigger Knight Extend mengimplementasikan fitur in-app purchase yang model 

pembayarannya menggunakan pulsa telepon pemakai. Fitur ini digunakan untuk 

membeli kostum baru bagi karakter utama dan extra gold gain untuk menambah 

jumlah gold yang diperoleh ketika karakter berhasil mengalahkan musuh. Pada 
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laman ini juga pemain diberi pilihan untuk menggunakan item yang sudah dibeli. 

 

Gambar 3.18 Tampilan antar muka menu preparation yang juga berfungsi sebagai menu in-app 
purchase 

 

Gambar 3.19 Contoh tampilan antar muka saat akan membeli item game 
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c. Visual Novel 

Untuk penyampaian cerita pada Trigger Knight Extend, sistem visual novel 

digunakan. Dalam sistem ini, cerita disampaikan dengan cara menampilkan dialog 

atau monolog dari sebuah karakter. Rupa karakter akan ditampilkan sebagai 

gambar, dengan teks ditampilkan per kalimat dalam suatu bagian cerita. Cerita 

dalam game akan muncul saat pemain sudah mencapai titik tertentu. Pemain 

hanya perlu melakukan satu kali klik di bagian manapun pada layar sentuh 

perangkat sebagai konfirmasi bahwa animasi tulisan dilewati atau konfirmasi 

bahwa tulisan dalam dialog sudah dibaca. Pemain juga diberi fitur skip untuk 

melewati cerita dengan cepat tanpa harus klik secara berturut-turut untuk 

melewati cerita. 

 

Gambar 3.20 Tampilan antar muka visual novel pada Trigger Knight Extend 

d. Gameplay 

Tidak ada perubahan pada cara memainkan Trigger Knight Extend. Namun, 

perubahan hanya terjadi pada game asset dan penambahan fitur visual yaitu game 

asset pedang yang dipakai karakter Eirasetta akan berubah ketika pemain 

melakukan upgrade senjata. 
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Gambar 3.21 Tampilan gameplay pada Trigger Knight Extend 

e. Menu Lainnya 

Untuk menu lainnya pada Trigger Knight Extend seperti menu pause dan game 

result memiliki fungsi yang sama dengan pause dan game result pada Trigger 

Knight, tetapi dengan asset game yang berbeda. Contoh tampilan antar muka 

untuk menu ini dapat dilihat pada gambar 3.22 dan gambar 3.23. 

 

Gambar 3.22 Tampilan antar muka menu pause Trigger Knight Extend 
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Gambar 3.23 Tampilan antar muka menu result pada Trigger Knight Extend 

3.3.5. Kendala yang ditemukan 

Berikut adalah beberapa kendala yang ditemukan dalam porting Trigger Knight 

dan Trigger Knight Extend. 

1. Tidak cukupnya memori perangkat. 

Karena heap memory pada beberapa perangkat Nokia Asha yang terbatas (heap 

memory Nokia Asha 308 hanya 2 MB), saat game dimainkan sampai pada titik 

tertentu pada perangkat, aplikasi game mengalami crash. 

2. Sistem input yang berbeda pada beberapa perangkat. 

Nokia Asha 501 tidak memiliki touch input yang responsif saat diuji coba. Hal ini 

membuat implementasi touch input harus diubah. Saat touch input baru 

(dinamakan Gesture Input oleh Nokia) berhasil diimplementasikan, aplikasi tidak 

bisa dijalankan pada Nokia Asha 302 yang tidak memiliki library Gesture Input 

dan harus menggunakan key input. 
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3. In-app purchase tidak berjalan dengan baik. 

In-app purchase hanya berjalan dengan sempurna pada Nokia Asha 501. Pada 

perangkat Nokia Asha lainnya ketika sudah melakukan pembayaran, tidak 

kembali pada menu in-app purchase pada aplikasi game, tetapi me-reset aplikasi 

tersebut dan walaupun pembayaran untuk item tersebut sudah tersimpan secara 

online, item tersebut tidak bisa diakses oleh pemain. 

4. Review dari pihak Nokia yang menghabiskan waktu cukup lama. 

Setelah aplikasi dirasakan sudah siap, aplikasi diunggah ke Nokia Store dan harus 

menunggu persetujuan dari pihak Nokia apakah aplikasi tersebut memenuhi syarat 

sebagai aplikasi yang layak dipasarkan pada umum. Akan tetapi review tersebut 

menghabiskan waktu cukup lama, yang membuat produktivitas terhambat karena 

apabila ada kesalahan pada aplikasi, tidak bisa langsung diketahui dimana letak 

kesalahan tersebut. Ketika pihak Nokia sudah selesai melakukan review, 

kesalahan yang diberi tahu pun hanya kesalahan kecil, seperti tidak adanya fitur 

pause game, button untuk melakukan exit dari aplikasi, dan gambar icon aplikasi 

yang tidak berbentuk persegi. 

3.3.6. Solusi atas kendala yang ditemukan 

Berikut adalah solusi untuk kendala-kendala yang ditemukan saat melakukan 

porting. 

1. Optimisasi game asset dan memory management. 

Karena terbatasnya heap memory pada perangkat, seluruh game asset tidak dapat 

di-load secara langsung pada saat inisialisasi aplikasi. Berikut adalah cara-cara 

optimisasi yang ditemukan. 

a. Untuk game asset yang tidak memiliki transparansi, gunakan format PNG 

8-bit, dengan syarat game asset adalah pixel art (Kopf, 2011) untuk 

mempertahankan kualitas gambar, dan apabila menggunakan aplikasi 

Adobe Photoshop, dalam melakukan save, gunakan fitur “Save For Web”. 
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b. Melakukan memory management pada game asset yang ada. Dalam 

prakteknya, resource yang sudah di-load pada heap memory dapat diakses 

lebih cepat daripada harus melakukan load ulang dari storage. Akan tetapi, 

saat heap memory sudah tidak cukup dalam menyimpan resource yang 

ada, beberapa resource yang sudah lama tidak terpakai harus dibuang 

untuk mengosongkan tempat untuk resource baru yang akan di-load. Efek 

sampingnya adalah terjadinya penurunan performa pada game saat 

melakukan load asset. Kendala penurunan performa diatasi dengan adanya 

Loading Screen saat melakukan load asset game.  

2. Pemisahan project aplikasi. 

Nokia Asha 302 tidak mendukung library gesture input yang hanya bisa 

digunakan pada perangkat layar sentuh dan Nokia Asha 501 tidak memiliki touch 

input yang sensitive apabila tidak menggunakan library gesture input. Solusi 

untuk masalah ini adalah dengan memisahkan project aplikasi menjadi dua, 

dimana project untuk Nokia Asha 302 tidak menggunakan library gesture input 

dan pada perangkat Nokia Asha lainnya menggunakan library gesture input, 

karena touch input biasa tidak mendukung fitur drag yang digunakan pada menu 

credits dan menu preparation. 

3. Membatasi kompatibilitas aplikasi hanya pada platform tertentu saja. 

Dengan kondisi in-app purchase hanya dapat berjalan dengan baik pada Nokia 

Asha 501 saja, Trigger Knight Extend akhirnya diunggah hanya untuk 

kompatibilitas dengan Nokia Asha 501 saja. 

4. Menggunakan waktu untuk melakukan pekerjaan lain dan mempelajari 

kesalahan yang ditemukan. 

Kondisi ini ditemukan saat di-reviewnya Trigger Knight. Waktu menunggu 

digunakan untuk memikirkan desain Trigger Knight Extend. Saat Nokia selesai 

melakukan review pada Trigger Knight, kesalahan yang ditemukan adalah 

kesalahan pada flow aplikasi, seperti tidak adanya menu pause yang membantu 
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pemain untuk kembali ke menu utama tanpa harus menutup aplikasi secara paksa 

dan membukanya kembali. Kendala tersebut diatasi dengan menambah menu 

pause dan lainnya, yang akhirnya membuat Trigger Knight dapat diterima oleh 

pihak Nokia.  Untuk Trigger Knight Extend, kesalahan ini tidak terjadi. 
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