
Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition 

 

Game Harvest Moon ini adalah game yang bebas maka hanya diberikan 

beberapa tips yang mungkin berguna. Keseluruhan game ada 6 Chapter 
yang totalnya adalah 10 tahun dengan perincian satu tahun ada 4 musim 

dan satu musim ada 10 hari. Perlu diperhatikan juga kalau waktu dalam 

Harvest Moon kali ini tetap berjalan walaupun kamu berada dalam rumah 

ataupun kandang ternak, hanya melatih anjing saja waktu akan berhenti 

jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. 

 

1. Selalu gunakan kuda untuk menjelajahi desa jika kamu telah 

mendapatkannya dari Takakura agar kondisi tubuhmu tetap terjaga. 

Ingat selalu untuk makan saat pagi dan siang hari agar pekerjaan 

tidak terganggu 

2. Jika ingin menghemat biaya maka berikan bunga saja pada gadis yang 
kamu sukai, khusus untuk Nami hanya menyukai bunga Trick Blue 

saja jadi jika ingin menghemat baiknya jangan mendekati Nami 

karena bunga ini baru tumbuh di musim gugur. 

3. Selalu ingat untuk membeli Fertilizer dan memupuknya pada rumput 
pendek di padang rumput agar setelah hijau bisa dibabat dengan sabit 

untuk Fodder karena itu jalan satu-satunya memperoleh Fodder 

kecuali kamu hendak membeli Good Fodder seharga 200G dari kota. 

Lebih baik lagi telah mempunyai Fertilizer Maker untuk membuat 
pupuk. 

4. Selalu biarkan hewan ternak di luar kandang saat tidak hujan, 

mandikan hewan ternak kecuali ayam dan bebek agar hatinya senang. 

Untuk kuda jarang makan sehingga kamu bisa berhemat. 



5. Luangkan waktu di Chapter 2 dan selanjutnya untuk mengembangkan 

bakat anakmu. Walaupun tingkat ketertarikan dan kemampuan 

genetik rendah pada bidang yang hendak kamu ingin dijalani anakmu, 
dengan kerja keras kamu bisa mewujudkanna. 

6. Jika sudah mempunyai kulkas di Chapter 2 maka pindahkan seluruh 

makanan di Freezer Food Storage ke dalam kulkas rumah agar Murrey 

tidak bisa mencuri makananmu. Atau latih anjingmu untuk bisa 
mengusir Murrey. 

7. Mendapatkan hadiah dari penduduk sangat membantumu menghemat 

biaya terutama jika mendapatkan Seed Maker dari Daryl bisa 

membuatmu hemat 6000G, jadi selalu beri hadiah pada penduduk 
untuk berteman dengan mereka. 

8. Jika pohon telah berbuah biasanya 1-2 hari kemudian sudah bisa 

dipanen dengan mengguncang pohon tapi kamu juga bisa menunggu 

buah ini jatuh untuk mengambilnya dengan resiko dicuri Murrey 
(biasanya 5-6 hari setelah berbuah). 

9. Di Chapter 2 dan selanjutnya ingat selalu untuk mandi di kamar mandi 

dekat dapur karena sangat membantu mengembalikan kondisi tubuh. 

10. Terakhir untuk menghilangkan kebosanan karena waktu bermain 

Harvest Moon ini sangat lama dibandingkan Harvest Moon sebelumnya 
maka selingi dengan game lain dahulu, tapi untuk Harvest Moon mania 

saya rasa tidak masalah karena tiap Chapter selalu ada hal baru yang 

ditawarkan game ini. 

 
KENCAN & PERNIKAHAN 

Kamu wajib memilih gadis yang kamu sukai dari ke-4 gadis yang ada yaitu 

Muffy, Celia, Nami, serta Lumina yang masih anak-anak juga bisa kamu 

nikahi nanti. Kali ini tidak ada tampilan hati yang berubah warna seperti 

halnya Harvest Moon sebelumnya, karena kamu mesti memeriksa tingkat 
kesukaan gadis terhadapmu melalui Diary mereka masing-masing. Kamu 

wajib menikah di akhir Chapter 1 alias di akhir Tahun Pertama karena 

Harvest Moon terbaru ini sudah mengatur kehidupanmu, tidak lagi bebas 

seperti dulu walaupun kamu masih bebas memilih gadis yang kamu sukai 

Masing-masing gadis memiliki sifat dan karakter tersendiri yang harus kamu mengerti agar bisa 

menarik perhatiannya selain tentunya memberi hadiah yang mereka sukai 

. Jika mau diurut gadis yang termudah untuk menarik perhatiannya sampai 

yang paling susah adalah Muffy  Celia  Lumina  Nami. Pada awalnya hati 

gadis masih hijau yang harus kamu buat merah dengan memberinya hadiah 
yang disukai, setelah hati gadis merah ada 3 hati ini maka Flak, salah satu 

peri Harvest akan memberimu Blue Feather (lihat bagian Event). Gunakan 

untuk melamar gadis yang kamu sukai jika hatinya sudah 4 di Diary 



sebelum akhir musim dingin, tapi walaupun kamu sudah melamarnya di 

musim awal tetap saja kamu baru bisa menikah di akhir musim dingin. 

Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menarik perhatian gadis yaitu : 

sesering mungkin bicara dengan gadis yang kamu sukai 
Berikan setiap hari kepada gadis yang kamu sukai, barang-barang yang 

disukainya 

Saat ada Event dengan gadis maka jawablah pertanyaan darinya dengan 

bijak (lihat bagian Event) untuk membuat hatinya senang.
 

Jangan khawatir jika pada saat bersamaan ada lebih dari satu gadis yang 
memiliki 4 hati merah karena kamu bebas memilih gadis yang mana saja 

untuk kamu nikahi tapi cuma satu gadis lho..^-^. Akibatnya tentu gadis 

lainnya yang memiliki 4 hati merah akan marah sekali padamu..^^. Jangan 
melamar gadis jika hati merahnya belum 4 buah karena ia akan menolakmu 

dan marah yang akibatnya mengurangi hatinya. Semakin kamu coba 

memaksanya maka semakin berkurang hatinya. 

Jika kamu tidak berhasil membuat hati para gadis menjadi 4 hati merah maka pada akhir musim 

Winter tahun pertama atau awal musim Spring tahun ke-2, gadis yang paling menyukaimu akan 

datang ke rumahmu dan memintamu menikahinya. Penuhi permintaannya karena jika kamu tolak 

maka permainan berakhir. 

Berikut gadis yang bisa kamu nikahi : 

1. Celia 

Ciri-Ciri : Berambut coklat dan memakai bandana kain pada 

kepalanya, berpakaian layaknya penduduk desa dengan pakaian 
berwarna hijau. Celia adalah gadis yang manis yang sedikit manja 

serta menyukai alam. Celia paling mudah ditemui dibandingkan gadis 

lainnya. 

Tempat Tinggal : Rumah di Vesta’s Farm 

Pekerjaan : Penjual Bibit Tanaman di Vesta’s Farm 
Kesukaan : Flowers (Bunga), Sayuran apa saja, Egg, Crystals, Coin 

yang bersinar seperti Silver Coin, Moon Ores. 

Diary : Lantai 2 Rumahnya di tempat tidur, naik melalui tangga putar 

Jadwal : pk 08.00 AM  pk 03.00 PM di rumahnya berjualan bibitpk 
03.00 PM  pk 05.30 PM berada di pekarangan rumah Vesta’s Farm, pk 

05.30 PM  malam hari berada di dalam rumah. 

Jadwal saat tanggal 3 & 8 : Pagi hari jam 8.00 AM  12.00 AM masih 

berada di rumah, pk 12.00 AM  pk 02.00 PM berjalan dari Vesta’s Farm 
ke Villa, pk 02.00 PM  pk 06.00 PM berada di halaman Villa, pk 06.00 

PM  pk 08.00 PM berjalan dari Villa ke Vesta’s Farm. 
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Trik Cepat mendapatkan Celia : Selalu membeli bibit melalui dirinya 

pada pagi hari, lebih baik tiap hari beli pupuk/fertilizer seharga 40G 

padanya dan berikan selalu Flowers apa saja maka ia menyukainya. 

Jika ada event dengan Celia, jawablah pertanyaannya dengan bijak. 

Lumina  

Ciri-Ciri : Gadis kecil berambut coklat yang berbaju putih ini sering 

bermain piano. Ia tidak pergi jauh, hanya di sekitar rumahnya saja. 

Lumina merupakan gadis yang sulit didekati tapi hanya modal bunga saja 
lama kelamaan kamu bisa memikat hatinya. 

Tempat Tinggal : Villa lantai 2 

Pekerjaan : Tidak Bekerja 

Kesukaan : Flowers, Fried Sweet Potato, Strawberry Cake 

Diary : Di atas meja kamarnya dekat 2 boneka kelinci 
Jadwal : Pk 09.00 AM  09.30 AM di kamarnya lantai 2, pk 09.30 AM  12.00 

PM bermain piano di Villa, pk 02.00 PM  pk 04.00 PM berjalan dari Villa ke 

rumah Fireworks Maker, pk 04.00 PM  pk 06.00 PM di hala-man Fireworks 

Maker, pk 06.00 PM  pk 07.00 PM di halaman Villa, pk 7.00 PM  pk 08.00 
PM menemui Romana tapi kamu tidak bisa mene-muinya, pk 08.00 PM  pk 

09.00 PM berjalan menuju kamarnya, pk 09.00 PM-pk 10.00 PM ada di 

kamarnya, tidur pk 10.00 PM. 

Jadwal saat tanggal 3 & 8 : pk 10.00 AM  04.00 PM berada di halaman 
Villa, pk 04.00 PM  05.30 PM berjalan dari Villa ke tempat Van (samping 

Inner Inn), pk 05.30 PM  pk 06.40 PM di tempat Van, pk 06.40 PM  pk 

08.00 PM berjalan dari tempat Van ke Villa, pk 09.00 PM  pk 10.00 PM di 

kamarnya. 
Trik Cepat mendapatkan Lumina : Awalnya saat hatinya masih hijau 

sangat sulit membuat hatinya merah tapi kamu bisa membuat hatinya 

cepat merah dengan mengunjungi Lumina di Villa saat ia berlatih piano 

pada pagi hari antara jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Bicara dengannya 

saat ia bermain piano maka ia senang kamu mengunjunginya. Setelah itu 
berikan selalu Flowers padanya, lebih baik saat ia berada di kamarnya 

maka hatinya cepat berubah. Menjawab pertanyaan dengan bijak saat 

event dengannya juga membantu. 

Saat Melamar Lumina : Berikan Blue Feather saat Lumina berada di 
kamarnya maka ada event Lumina menunjukkan bulu biru ini pada 

Romana. Kemudian Romana menanyakan padamu apakah bisa 

membahagiakan Lumina. Jawaban ” Leave it to me!” saja maka Romana 

akan mengajari Lumina bagaimana menjadi istri yang baik terlebih 
dahulu.  

Muffy 

Ciri-Ciri : Gadis berambut pirang dan selalu berpakaian gaun merah 

layaknya orang kota. Muffy semula bekerja di kota sebagai sekretaris, ia 

semula kurang menyukai kehidupan di desa tapi kamu bisa mengubahnya. 
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Jika kamu menyukai gadis kota maka Muffy adalah pilihan yang tepat. 

Tempat Tinggal : Kamar di Blue Bar 

Pekerjaan : Pelayan di Blue Bar 
Kesukaan : Flowers, Crystals, Shiny Coins, Moon Ores 

Diary : Periksa Vas Bunga di pojok Blue Bar 

Jadwal : pk 09.00 AM-12.00 AM berada di kamarnya, pk 12.00 PM  03.00 

PM bekerja di Blue Bar, pk 03.00 PM  pk 05.00 PM di dapur Inner Inn, pk 
05.00 PM  pk 06.00 PM berjalan dari Inner Inn ke Blue Bar, pk 06.00 PM-

pk 08.00 PM di kamarnya, pk 08.00 PM  pk 10.00 PM bekerja di Blue Bar. 

Jadwal tanggal 3 & 8 : Pk 10.00 AM  pk 11.00 AM di kamarnya, pk 11.00 

AM  pk 04.00 PM bekerja di Bar, pk 04.00 PM  pk 04.30 PM berjalan ke 
Inner Inn, dan seterusnya sama. 

Trik Cepat mendapatkan Muffy : Gadis yang sangat mudah didekati 

walaupun ia pernah patah hati. Cukup berikan bunga setiap hari saat ia 

berada di kamarnya ataupun di Bar. Event dengan Muffy sangat banyak 
jadi jawablah pertanyaan saat event dengan bijak maka hatinya cepat 

berubah. Saat kamu ke kamarnya dan ia menanyakan apakah kamu 

menemuinya atau Griffin, pilih opsi pertama. 
 

Nami 

Ciri-Ciri : Gadis yang Tomboy alias bersifat seperti laki-laki ini memakai 

kemeja berkotak dan celana pendek. Nami bersifat sangat dingin bahkan 

saat kamu memberinya hadiah-pun ia bersikap dingin padamu. Ia tidak 
bermaksud lama tinggal di desa tapi mungkin kamu bisa mengubah 

pendiriannya. 

Tempat Tinggal : Lantai 2 kamar di kiri tangga Inner Inn 

Pekerjaan : Tidak Bekerja 
Kesukaan : Clay Statues, Fossils, Blue Trick Flowers, Curry 

Diary : Buku biru di atas meja kamarnya 

Jadwal : Pk 09.00 AM  09.30 AM berada di kamarnya, pk 09.30 AM  pk 

12.00 PM berjalan dari Inner Inn ke Spring, pk 12.00 PM  05.00 PM 
berada di Spring, pk 05.00 PM 06.40 PM berjalan 

dari Spring ke Blue Bar, pk 06.40 PM  09.00 PM berada di dalam Blue Bar, 

pk 09.00 PM  10.00 AM berjalan dari Blue Bar ke ladang belakang Blue 

Bar, pk 10.00 PM  10.20 PM berada di ladang, pk 10.20 PM  pk 11.00 PM 

berjalan dari ladang ke Turtle Swamp, pk 11.00 PM  pk 11.30 PM di Turtle 
Swamp, pk 11.30 PM  pk 12.30 pulang perjalanan ke Inner Inn (kadang 

pk 10.00 PM  pk 12.00 PM berada di pekarangan rumah Cody Artist’s 

House). 

Catatan : Jika ia bung kamar pk 10.00 AM maka jadwal mirip seperti 
tanggal 3 dan 8, biasanya pada hari turun salju di musim Winter. 

Jadwal saat tanggal 3 & 8 : Pk 09.00 AM- pk 10.00 AM berada di 

kamarnya, pk 10.00 AM  pk 10.30 AM bung kamar ke halaman Inner Inn, 

pk 10.30 AM  pk 12.00 PM di halaman Inner Inn, pk 12.00 PM- pk 12.30 

T

h

e 



PM berjalan menuju rumah Daryl (Scientist’s House), pk 12.30 PM  pk 

02.00 PM di halaman rumah Daryl, pk 02.00 PM  pk 02.50 PM berjalan 

dari rumah Daryl ke Turtle Swamp, pk 02.50 PM  pk 04.10 PM di Turtle 
Swamp, pk 04.10 PM  pk 04.35 PM berjalan dari Turtle Swamp ke Beach 

(pantai), pk 04.35 PM  pk 10.00 PM di Beach, pk 10.00 PM  pk 11.30 PM 

berjalan dari Beach menuju pohon besar yang terletak di tengah antara 

Inner Inn dengan rumah Gustafa (Bard’s House), pk 11.30 PM  pk 12.00 
PM berada di pohon besar dekat Inner Inn ini, pk 12.00 PM  pk 12.45 AM 

perjalanan ke Inner Inn, pk 12.50 AM  pk 01.30 AM di kamarnya. 
 

Kebanyakan gadis setelah menikah berada dalam rumah untuk menjaga 
anak, rata-rata mereka bangun antara jam 6 sampai jam 8 pagi, serta tidur 

antara jam 10 sampai jam 11 malam setelah menyuruh anakmu tidur. Untuk 

Lumina lebih sering berada di rumah terutama dapur, kadang berada di 

depan rumah atau memeriksa Food Storage, untuk Muffy lebih sering 

meninggalkan rumah untuk ke bar, untuk Celia juga lebih sering berada di 
dalam rumah walaupun kadang suka keluar rumah juga, sedangkan untuk 

Nami juga sering keluar rumah setelah menikah untuk ke bar atau ke kota. 

Semua gadis yang kamu nikahi sangat menyukai masakan darimu jadi 

sering-seringlah memasak untuk mereka. 

ANAK 

Di Chapter 2 kamu sudah memiliki anak jadi kamu harus mengajari anakmu agar nantinya jadi 

orang yang berguna. Otomatis kamu mendapat anak laki-laki tapi sebenarnya kamu juga bisa 

mendapat anak perempuan hanya saya belum tahu caranya, jika ada yang tahu tolong diberitahu 

ya^^. Untuk berinteraksi dengan anak cukup berbicara dengannya (tekan X). Saat ia berteriak 

“Daddy Pick me up” atau “Pick me uuuuup.” Maka angkatlah (tekan SEGITIGA). Ada 5 pilihan 

tombol yaitu : 

1. Tombol Atas : Melempar & menangkap anak (melakukan Toss) 
2. Tombol KOTAK : Menepuk badannya untuk menyayanginya (tanda not 

balok) 

3. Tombol SEGITIGA : Mengelus-elus pipi anak dengan pipimu 

menyayanginya (tanda Love) 
4. Tombol X : Berbicara dengannya (tanda Talk) 

5. Tombol O : meletakkan anak kembali ke lantai (tanda Put Down) 

Lakukan cara di atas untuk membuat hatinya senang. Anakmu juga bisa 

kamu tinggalkan di rumah penduduk karena ia mengenal jalan pulang ke 

rumah. 

Anak juga memiliki karir tertentu yang semuanya ada 6 Skill (bisa dilihat pada Diary bagian 

Assets) 



Anak Muffy 

Sifat : Periang dan senang berada di luar rumah 

Pakaian : Warna merah dan biru 
Rambut : Blonde (pirang) 

Warna Mata : Hijau 

Anak Muffy ini mewarisi sifat ibunya dan agak sedikit nakal tapi secara 

keseluruhan ia merupakan anak yang suka berada di dekat hewan ternak 
dan suka berada di luar rumah. Menurut saya anak Muffy paling mudah 

diurus jika kamu tidak mau repot pilih Muffy saja jadi istrimu.  

Karir – Ketertarikan – Kemampuan Genetik 
Animals/Binatang – Sangat tinggi – Sedang 

Artist/Seniman – Sangat rendah – Rendah 

Athlete/Atlit – Sangat tinggi – Sangat tinggi 
Music/Musik – Tinggi – Sangat tinggi 

Plants/Tanaman – Sangat rendah – Sangat rendah 

Scholar/Sarjana – Sangat rendah – Sangat rendah 

 
Anak Celia 

Sifat : Menyukai alam, sedikit pemalu, dan suka berada di luar rumah 

Pakaian : Semuanya berwarna hijau dari baju hingga topi 

Rambut : Coklat 
Warna Mata : Hijau 

Anak Celia merupakan pilihan tepat jika kamu tidak mau repot-repot 

membawanya mengunjungi penduduk desa. Cukup tunjukkan hasil panen 

dan tanaman maka ia menyenanginya, sama halnya dengan ibunya maka 
anak Celia juga manis dan lucu.  

Karir – Ketertarikan – Kemampuan Genetik 
Animals – Tinggi – Sangat tinggi 

Artist – Rendah – Tinggi 

Athlete – Rendah – Rendah 

Music – Rendah – Rendah 
Plants – Sangat tinggi – Sangat tinggi 

Scholar – Sangat rendah – Rendah 

Anak Nami 

Sifat : Pendiam, Cool, dan pintar 
Pakaian : Semuanya berwarna biru 

Rambut : Merah 

Warna Mata : Biru 

Anak Nami menurut saya merupakan anak yang sukar dilatih maupun 

dikembangkan minatnya. Satu-satunya yang menarik minatnya adalah 
menjadi Seniman/Artist. Sifatnya pendiam dan kamu perlu kesabaran 

mengembangkan minatnya.  
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Karir – Ketertarikan – Kemampuan Genetik 
Animals – Sangat Rendah – Tinggi 

Artist – Sangat Tinggi – Sangat Tinggi 

Athlete – Sangat Rendah – Sangat Rendah 
Music – Rendah – Tinggi 

Plants – Tinggi – Tinggi 

Scholar – Rendah – Sangat Tinggi 

Anak Lumina 
Sifat : Manja, suka bermain dan lebih suka berdiam di dalam rumah 

Pakaian : Semuanya berwarna coklat kecuali baju berwarna krem tua. 

Rambut : Coklat Pirang 

Warna Mata : Coklat 

Anak Lumina ini lebih suka berada dalam rumah, jika kamu 
meninggalkannya di luar rumah maka ia akan kembali sendiri ke rumah. 

Selain itu ia juga suka meminta digendong dan melakukan toss tapi tidak 

suka mandi, kadang suka membantah tidak mau tidur saat Lumina 

menyuruhnya tidur. Ia lebih sering terlihat mendekati alat pemutar 
piringan hitam musik dan di dapur.  

Karir – Ketertarikan – Kemampuan Genetik 
Animals – Rendah – Rendah 

Artist – Sangat Rendah – Rendah 

Athlete – Rendah – Rendah 

Music – Sangat Tinggi – Sangat Tinggi 
Plants – Tinggi – Rendah 

Scholar – Sangat Tinggi – Tinggi 

KARIR ANAK 
Karir anak merupakan hal penting yang harus kamu kembangkan. 

Kemampuan Karir tergantung dari berteman dengan benar, memberikan 
hadiah yang benar, serta memberikan mainan yang benar. Selain itu kamu 

bisa menunjukkan ankmu pada setiap orang, untuk yang berkomentar baik 

tentang anakmu bisa kamu tinggalkan sebentar di rumahnya. Berikut sedikit 

penjelasan tentang karir dan apa saja yang harus kamu lakukan untuk 

mengembangkan skill-nya yaitu : 

Scholar/Ilmu Pengetahuan/Sarjana  
Scholar adalah pengembangan minat anak terhadap ilmu pengetahuan. 

Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan minatnya yaitu 

: 

1. Berteman baik dengan Daryl, Carter, maupun Flora 

2. Memberikan mainan Toy Car (mobil-mobilan) atau Blocks (puzzle) 

T

h

e 



3. Menunjukkan hasil penggalian berupa Ore seperti Moon Ore dan Sugar 

Ore 

4. Bawa anakmu ke tempat Daryl (Scientist House) dan tempat Carter 
(Dig Site) 

5. Saat Chapter 3 baca buku The Seven Wonders 

6. Jika berteman baik dengan Flora dan Carter maka di Chapter 3 ia 

memberikan Necklace yang bisa kamu berikan pada anakmu. 
7. Memerah susu sapi/kambing dengan Milker serta mencukur bulu 

domba dengan Electric Razor. 

Plants/Tanaman/Ahli Botanis 

Plants adalah mengembangkan kemampuan anakmu terhadap tumbuhan 

(ahli Botanis gitu deh). Hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan 

minatnya yaitu : 

Menunjukkan Bunga, Hasil panen, tanaman liar, Bibit (Seed) 

1. Berteman baik dengan Celia, Vesta, dan Marlin 

2. Bawa anakmu ke Vesta’s Farm atau cukup tinggalkan di tanah 

pertanianmu sendiri. 

3. Sesering mungkin membeli pupuk/fertilizer dan menggunakannya 
pada rumput ataupun tanaman 

4. Menanami ladang dengan banyak pohon buah maupun tanaman 

sayuran 

Animals/Hewan  

Animal adalah mengembangkan kemampuan anak terhadap hewan 

(mungkin untuk menjadi Peternak atau Dokter Hewan???). Hal yang bisa 

menaikkan minatnya yaitu: 

1. Menunjukkan hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan sebagainya 

2. Menunjukkan bayi atau anak sapi (Cattle), serta Ayam (Chickens) 

3. Bawa anakmu ke Barn dan Chicken Coop di tanah pertanianmu 

4. Membaca buku ‘I love Pets!” 

5. Memerah susu sapi/kambing dengan tangan dan gunakan Wool Shears 
(pencukur biasa) pada dombamu atau gunakan Milking Room saja. 

6. Menerima Kucing dari Romana serta berteman baik dengan Romana 

Artist/Seniman  

Artist adalah kemampuan anakmu terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan seni termasuk melukis maupun memahat. Hal yang bisa membantu 

mengembangkan minatnya yaitu : 

1. Tunjukkan Moon Ore dan Sugar Ore dari hasil penggalian 
2. Berteman baik dengan Cody, Patrick, Kassey, maupun Sebastian 



3. Bawa anakmu ke rumah Cody (Artist’s House), rumah si kembar 

Patrick & Kassey (Fireworks Maker) ataupun ke Villa tempat Sebastian 

berada. 
4. Tunjukkan selalu mainan Scratchpad pada anakmu 

5. Baca buku “Colors” dalam ruangan 

6. Jika berteman baik dengan Cody maka ia akan memberikan lukisan 

yang bisa kamu pasang di rumahmu ataupun kandang ayam. 

Music/Musik  
Music adalah mengembangkan kemampuan anak terhadap dunia musik. 

Anak Lumina sangat menyukai musik jadi hal-hal yang bisa 

mengembangkan minat musik adalah : 

1. Berteman baik dengan Gustafa, Lumina (jika kamu tidak 

menikahinya), Romana, ataupun Griffin 

2. Bawa anakmu ke tenda Gustafa (Bard’s House). Blue Bar, Inner Inn 
dan Villa merupakan alternatif 

3. Dapatkan drum set dari Gustafa untuk diberikan pada anakmu saat 

Chapter 3, itu jika kamu berteman baik dengannya. Kamu juga bisa 

mendapatkan Sheet Music jika berteman baik dengan Lumina tapi 
bukan menikahinya lho..^^. 

4. Athlete/Atlit/Olah Raga 

Athlete adalah mengembangkan kemampuan anak terhadap dunia 

olahraga terutama Atletik. Hal-hal yang bisa membantu yaitu : 

-  Selalu menunjukan Bola/Ball biru yang dibeli dari van padanya 
-  Berteman baik dengan Wally dan Hugh 

-  Bawa anakmu ke rumah Wally 

-  Sering-seringlah berjalan kaki dibandingkan menunggangi kuda 

-  Stlh ia tumbuh lebih besar di Chapter 3 n 4 mk barang2 di 
kamarnya bs menunjukkan tingkat kesukaannya krn anakmu sudh  

mempunyai kmr sendiri. 

Resep MAkanan 

Ada jenis makanan yang bisa kamu masak meliputi Soup (Sop) dan Salad 

yang sudah tersedia sejak awal. Untuk membuka 3 jenis masakan lainnya 

yaitu Hors D’Oeuvres, Entrees, dan Desserts maka perlu menanam jumlah 
sayuran tertentu dan membuat masakannya. Kamu bisa mencoba menanam 

sedikitnya 30 Turnip atau Sweet Potatoes, kemudian buat masakan Yam 

Soup atau Light Pickles. 

Berbeda dengan Harvest Moon sebelumnya maka dalam memasak di sini memerlukan beberapa 

Material yang sedikit aneh yang hanya bisa didapat dengan melakukan Hybrid. Kamu juga 

memerlukan RareTrees dan RareCrops. Agar kamu tidak bingung sebelum memasuki Resep 

masakan maka lihat pembahasan Crops & Hybrid. 



Cara mendapatkan Resep : 

Marinade 

Kunjungi rumah Galen dan Nina pada tahun pertama sekitar pukul 9 
malam. Bicara dengan Nina dan pilih “Teach me” untuk resep Marinade 

yaitu bahan Fish, Tomato dan Mugwort. Bisa juga menggunakan Turnip 

sebagai bahan tambahan. Resep ini juga bisa ditemukan pada dinding 

dapur Villa (rumah Romana). 
 

Curry2 

Buku pada meja kecil di samping tempat tidur. 
Resep : Potato + Carrot + Ruby’s Spice 
 

Nice Dessert 
Resep : Mencampur 2 jenis buah-buahan yang berbeda dengan susu. 

Lokasi resep : dapur samping kulkas di rumah Takakura 
 

Light Pickles 
Resep : Turnip 

Lokasi resep : lemari piring di sisi kiri pintu dapur Inner Inn. 
 

Tomamelo Salad 

Resep : Tomato + Melon 

Lokasi : tong anggur di dapur Inner Inn 
 

Tomacarro Salad 

Resep : Tomato + Carrot 

Lokasi resep : tong anggur di dapur Inner Inn 
 

Yam Soup 

Resep : Yam 
Lokasi resep : lemari es di dapur Inner Inn 
 

Tomatoma Soup 
Resep : Tomato + Carrot 

Lokasi resep : lemari es di dapur Inner Inn 
 

Tasty Main Dish 

Resep : goreng ikan dengan mentega (Butter) 

Lokasi resep : pot tanaman hijau di ruang depan Inner Inn 
 

Side Dish 

Resep : Fish 

Lokasi resep : patung kayu Totem di lantai atas Inner Inn 
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Dessert 

Resep : campurkan 3 buah-buahan yang berbeda 

Lokasi ressep : lukisan samping tangga Villa 
 

Side Dish 

Resep : 2 sayuran yang berbeda serta Butter 
Lokasi resep : pohon di lantai 2 Villa 
 

Delicious Salad 
Resep : campurkan telur dan tomat dengan Gretoma 

Lokasi resep : lemari es di ruang dapur rumah Wally 
 

Nutritious Soup 

Resep : Potato + Carrot 

Lokasi Resep : Lemari laci kamar Sebastian di Villa 
 

Tasty Dessert 

Resep : Butter, Milk, Egg 

Lokasi Resep : Meja makan Rumah Samantha 
 

Side Dish 

Resep : Strawberries, Butter, eggs 

Lokasi Resep : Meja samping tempat tidur lantai 2 rumah Samantha 
 

Cake 

Resep : Carrots, Milk, Eggs 
Lokasi : Lemari buku lantai 2 rumah Samantha 
 

Smooth Veggies 
Jika telah berteman baik dengan Vesta maka ia akan menanyakan tentang 

resep Smooth Veggies, pilih “No, I don’t” maka ia memberitahumu. 

Resep : Potatoes, Carrots, Turnips 
 

 

Seeds & Hybrid  
Seeds adalah bibit yang bisa kamu beli di pertanian Vesta dengan bicara 
pada Vesta, Marlin, maupun Celia. Bibit ini merupakan bibit generasi 

pertama yang bisa kamu buat juga menggunakan Seed Maker yang bisa 

dibeli pada Takakura. Cukup masukkan sayuran ataupun buah ke dalam 

Seed Maker kemudian tunggulah beberapa hari hingga bibit ini kering. Bibit 
yang kamu buat merupakan bibit kualitas paling rendah, jangan menjualnya 

karena harga jualnya sangat rendah. Tanam saja bibit ini untuk 

mendapatkan hasil pertanian lagi. 
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Hybrid adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan bibit baru hasil persilangan 2 bibit tapi 

harus tipe yang sama seperti sayuran + sayuran, sayuran + umbi, umbi + umbi, dan buah + buah. 

Persilangan bibit tidak bisa dilakukan antara sayuran/umbi dengan buah. Untuk menciptakan 

bibit generasi ke-2 dan ke-3 perlu bantuan pohon kecil di pot yang berada di rumah Takakura. 

Pohon ini bernama Tartan, awalnya ia hanya memberimu informasi mengenai bibit saja. Terus 

bicara dengannya hingga ia menawarkan untuk mencampur 2 bibit. Masukkan saja 2 bibit ini dan 

tunggu Tartan selesai mencampurnya. Tartan baru muncul saat Chapter 2 jadi baru di Chapter 2 

kamu bisa menciptakan bibit baru. 

Tanah Pertanianmu 

Sebelum mengenal fasilitas di luar tanah pertanianmu ada baiknya kamu mengenali dulu tanah 

pertanianmu sendiri karena banyak bangunan yang harus kamu mengerti kegunaannya. 

Rumah/Home 

Rumah kecil tempat tinggalmu. Kamu bisa membawa anjing ke dalam 

rumah ataupun meninggalkannya di kandang. Selain itu bisa menonton 

TV, membaca beberapa petunjuk permainan, save game di buku hijau dan 
terutama tidur untuk memulihkan tenaga. Selain itu bisa melihat Kalender 

untuk mengetahui hari-hari penting, terutama juga melihat Diary untuk 

mengetahui status hewan ternak dan lainnya. Selain itu ada pemutar 

musik yang bisa kamu ganti lagunya jika memiliki piringan hitam lainnya. 
 

Food Storage/Gudang Penyimpan Makanan 

Letaknya tepat di seberang kandang anjing. Bangunan ini cukup tinggi 
tapi tidak terlalu besar. Takakura sering berada di sini pada pagi hari 

untuk melihat barang yang hendak kamu jual. Ada beberapa tempat 

barang yaitu: 

> Box biru bertuliskan FARM 

> Simbol : box biru 
> Kegunaan : Memindahkan 5 barang di Rucksack untuk disimpan di Dairy 

Shipping Bin seperti Milk (susu), Eggs (telur), Crops (hasil panen), 

maupun  Crop Seeds (bibit). 

> Kotak berwarna coklat samping kiri box biru 
>Simbol : Buku G Biru 

>Kegunaan : Order Form yaitu mengisi formulir untuk pemesanan barang-

barang yang kamu butuhkan ataupun menjual barang. Selain itu 

membuka  Order Form ini juga mendapatkan catatan dari Takakura 
mengenai penjualan sebelumnya untuk menambah uang.  

Berikut barang-barang yang bisa dipesan yaitu :  

Bagian Order Animal or Miracle Potion 
Bisa memesan Cow (sapi), Sheep (domba), Chicken (ayam), Miracle 

Potion. Untuk ternak bisa dalam beberapa kategori, misalkan untuk Cow 

juga dijual Bull (Banteng). 

T

h

e 

T

h

e 

T

h

e 



 

Bagian Order Extension 

Jika hendak memperluas sesuatu selain rumah dan Kandang Ternak yang 

otomatis kamu dapatkan seiring Chapter yang kamu mainkan, maka bisa 

memesannya di sini. 
 

Bagian Sell an animal 

Menjual hewan ternak yang tidak kamu butuhkan. 

>Keranjang di sebelah kanan box biru 
Simbol : Keranjang anyaman 

Kegunaan : Crop Shipping Bin yaitu menyimpan maksimum 51 hasil 

panen dan lainnya yang hendak dijual.  

>Freezer/Lemari Es 
Lemari berwarna biru di ujung ruangan. 

Kegunaan : Menyimpan tanaman liar maupun hasil panen yang hendak 

kamu simpan untuk keperluan memasak maupun lain-lainnya. 

> Tool Shed/Tempat Peralatan 

Gudang peralatan yaitu bangunan kecil seberang Food Storage. Awalnya 

tersedia Watering Can S, Heavy Sickle, Heavy Hoe saat memeriksa 

dinding kiri. Di sini juga ada Calf Hutch (tenda bayi sapi) dan Isolation 
Fence (pagar untuk sapi hamil). Ada Shelf/lemari kecil di ujung kanan 

ruangan untuk menyimpan total 108 buah benda seperti awalnya yaitu 

Tomato Seed (bibit tomat) dan Quiet Winter (piringan hitam). Selain itu 

ada Trash/tong sampah untuk membuang item yang tidak kamu perlukan, 

cukup tekan X saja. Jika kamu telah membeli Seed Maker maka akan 

ditempatkan dalam ruangan ini. 

> Barn/kandang Ternak Besar 

Awalnya kamu sudah mendapatkan satu ekor sapi jadi rawatlah dengan 

baik. Ada Fodder Dispenser untuk mengambil Fodder ataupun Good 

Fodder dengan menekan tombol X. Letakkan Fodder pada feed box. Untuk 
memasukkan hewan ternak maka bisa menekan tombol merah dekat 

pintu. Untuk melihat kondisi hewan ternak periksa papan tulis bergambar 

binatang agar bisa mengetahui kondisi hewan ternak dalam Barn ini. 

Untuk mengeluarkan hewan ternak ke padang rumput cukup tekan tombol 

merah pada pintu belakang Barn di sisi luar. Ada tempat sampah pada 
dinding kandang yang sejajar tempat mengambil fodder, awalnya untuk 

membuang sampah tapi jika telah memiliki mesin pembuat pupuk bisa 

untuk membuat pupuk dari barang yang tidak berguna. Selain itu jika 

kamu telah membeli Milking Room (ruang pemerah susu) cukup dorong 
ternak ke pintu ruangan ini yang terdapat dalam Barn agar susu diperah 
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secara otomatis. 

> Takakura’s House/Rumah Takakura 

Gubuk kecil dekat Food Storage ini merupakan rumah Takakura. Kamu 

bisa memasukinya untuk melihat kamar ini, jika malam hari barulah 
Takakura berada di dalam gubuk ini. Setelah Takakura memiliki tanaman 

Tartan maka kamu akan sering berkunjung ke rumah ini untuk membuat 

bibit generasi ke-2 dan ke-3. 

> Padang Rumput 

Terletak di belakang Barn, berguna untuk menaruh hewan ternak seperti 

sapi di luar jika hari cerah. Cukup tekan tombol merah pada pintu 
belakang Barn untuk mengeluarkan hewan ternak dari Barn ke padang 

rumput. Ada bak air untuk memandikan hewan ternak jika kamu 

mempunyai Brush/Sikat. Jika kamu telah memesan Pond/Kolam maka 

akan dibangun di padang rumput ini. Selain itu jika anak sapi lahir akan 
dimasukkan di dalam tenda di salah satu sudut halaman rumput ini. 

Berilah pupuk pada rumput ini jika kamu sering memotongnya untuk 

pakan ternak/fodder. 

> Chicken Coop/Kandang Ayam 

Kandang kecil samping ladang yang berfungsi untuk memelihara ayam. Di 

dalam kandang ini ada Bird Feed Holder berupa tempat makan persegi 
tempat ayam berkumpul untuk makan. Juga ada Incubator untuk 

menetaskan Fertilizer Egg dan tempat minum untuk burung/ayam. 

> Ladang/Land & Well/Sumur Pompa 

Ada 2 ladang yaitu satu petak ladang samping rumah dan satu petak 

ladang samping Chicken Coop. Pacullah ladang ini dan tanam bibit yang 
kamu punyai serta menyiramnya. Untuk mengambil air bisa menggunakan 

Watering Can dan ambil air di Well. Nantinya akan ada ladang ke-3 yang 

sangat subur pada lahan yang awalnya ditumbuhi pohon liar. 

 

 
CROPS/BERCOCOK TANAM  
Bercocok tanam dalam Harvest Moon terbaru ini sangat berbeda dengan 

Harvest Moon sebelumnya karena banyak hal yang harus kamu perhatikan 

agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Selain itu banyak kriteria yang 

harus kamu perhatikan agar bisa menghasilkan panen yang bagus. Adapun 
hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

> Pemilihan Ladang 

> Pemilihan Bibit berdasarkan Musim dan jenis bibit 

> Pengaturan Penanaman 



> Bercocok Tanam 

> Panen dan Penjualan Hasil Ladang  

> Pemilihan Ladang 

Pada awalnya kamu memiliki 2 Ladang yaitu ladang di samping rumahmu dan ladang lainnya di 

samping Chicken Coop dekat Sumur Pompa. Ladang di dekat Chicken Coop merupakan ladang 

yang subur yang baik jika ditanami sayuran maupun umbi-umbian agar cepat tumbuh, sedangkan 

ladang dekat rumah adalah ladang yang kurang subur. Untuk ladang ini lebih baik ditanami 

buah-buahan yang pohonnya bisa tumbuh pada musim apa saja sesuai musim pada buah 

tersebut.. Nantinya jika kamu telah mengurus 2 ladang ini dengan baik maka Takakura akan 

memberikan ladang ke-3 yang lebih luas dan lebih subur, jadi kamu bebas menanam tanaman 

apa saja. 

> Pemilihan Bibit 

Tidak semua bibit dapat tumbuh pada musim yang sama. Jika bibit yang kamu tanam tidak 

sesuai musimnya maka bibit tidak akan tumbuh serta mati sehingga merugikanmu. Untuk itu 

harus diperhatikan jenis bibit yang ditanam tiap musimnya agar bisa dihasilkan panen yang 

bagus. 

Pengaturan Penanaman 

Berbeda dengan seri Harvest Moon sebelumnya maka pengaturan penanaman sangat penting 

agar didapatkan hasil panen alias tidak gagal panen akibat pengaturan yang tidak sesuai. Berikut 

hal yang perlu diperhatikan saat hendak menanam di ladang : 

> Selalu sediakan jarak untuk tiap penanaman bibit yang berbeda agar bibit yang telah tumbuh 

tidak memakan sari tanah sampai habis sehingga bibit yang belum tumbuh akan mati. Untuk 

bibit yang sejenis mungkin bisa jika terlalu rapat tapi lebih baik diberi jarak kecuali ingin hasil 

yang besar. 

> Jangan menanam Sayuran/Umbi terlalu dekat dengan pohon buah karena pohon lebih banyak 

menyerap sari tanah daripada sayuran sehingga kemungkinannya sayuran tidak tumbuh atau mati 

juga besar. 

> Jika pohon telah tumbuh besar, jangan menanam sayuran dekat pohon karena bisa terhalang 

oleh pohon dan juga tidak mendapat cukup sinar matahari untuk tumbuh. 

> Jangan menanam pohon buah terlalu rapat antara yang satu dengan lainnya karena dapat 

mengganggu pertumbuhan pohon buah ini. 

> Jika sudah ada bibit tanaman yang telah tumbuh maka jangan menanam bibit baru terlalu dekat 

dengan tanaman ini karena kemungkinan besar bibit tidak bisa tumbuh. 

> Ada baiknya kamu menanam pohon buah dalam satu ladang yang kurang subur dekat rumah 

karena pohon buah akan tumbuh sepanjang masa walaupun berbuah pada musim tertentu saja. 

Kalaupun ingin menanam pohon buah di tiap ladang maka usahakan menanam pohon buah di 

pinggir ladang tentunya juga diberi jarak minimal satu petak. 



Untuk jelasnya bisa kamu lihat pada contoh penempatan tata cara penanaman yang baik maupun 

yang buruk. 

> Bercocok tanam 

Setelah merencanakan tata cara penanaman maka mulailah mencangkul tanah untuk 

menggemburkan tanah. Sebarkan bibit pada tanah yang telah dicang-kul, ingat tanah yang belum 

dicangkul tidak bisa disebarkan bibit. Setelah menyebarkan bibit maka gunakan Watering Can 

untuk menyirami bibit, ambil air di Well/sumur pompa. Untuk tanaman sayuran/umbi-umbian 

ada baiknya kamu menyiraminya 2 kali sehari tiap pagi dan sore/malam agar tanahnya tetap 

lembab (berwarna gelap). Dengan demikian sayuran akan cepat dipanen karena jika dibiarkan 

kering atau kurang lembab bisa mengakibatkan per-tumbuhan menjadi lambat bahkan bisa mati. 

Selain itu kamu harus merencanakan dengan matang pena-naman bibit, jangan menanam bibit di 

akhir musim apabila bibit ini tidak bisa tumbuh di musim berikutnya (untuk jelasnya lihat bagian 

pemilihan bibit). 

Untuk pohon buah-buahan juga perlu perawatan, kalau bisa berilah pupuk untuk mempercepat 

pertumbuhannya. Saat pohon buah tumbuh selalu perhatikan kelembaban tanah agar tidak kering 

sebelum mencapai tinggi maksimal. Jika pohon ini telah tumbuh maksimal (memerlukan waktu 

kurang lebih 30 hari) maka tidak perlu menyiraminya lagi karena tanah senantiasa lembab. 

> Panen & Penjualan Hasil Panen 

Setelah kerja keras tentunya harus membawa hasil bukan??? Untuk sayuran jika terlah berbunga 

maka akan berbuah beberapa saat kemudian (contohnya melon) sehingga tak lama lagi bisa 

dipanen. Untuk tanaman umbi-umbian bisa memanen hasilnya yang berada di akarnya. Sayuran 

tidak bisa dipanen ulang jadi hanya sekali saja kemudian harus menanam bibit baru setelah 

digemburkan tanahnya. 

Untuk pohon buah yang sudah berbuah pada musimnya tunggu terlebih dahulu hingga buah 

matang tapi ingat latih anjingmu untuk menjaganya dari Murrey si pencuri. Jika buah pada 

pohon sudah matang maka cukup goncang pohon ini (tanda “Shake” pada tombol X) untuk 

menjatuhkan buahnya sehingga bisa diambil. Kamu juga bisa menunggu hingga buah matang ini 

jauh sendiri. Ambil buah yang jatuh (tanda “Pick Up” pada tombol X). Pohon buah senantiasa 

bisa dipanen ulang pada musim yang sama berikutnya. Tiap pohon menghasilkan kurang lebih 

16 buah. 

Setelah bisa memanen hasil ladangmu baik sayuran maupun buah-buahan maka kamu bisa 

menjualnya dengan 3 cara yaitu : 

> Menaruh hasil panen pada keranjang di Food Storage agar Takakura bisa membawanya ke kota 

untuk menjualnya. 

> Membawa hasil panen dalam Rucksack dan membuka toko kaki lima di halaman kosong depan 

Inner Inn (Penginapan) 



> Setiap tanggal 3 dan tanggal 8 tiap musimnya bisa membawa hasil panen ke depan Inner Inn 

tempat Van membuka toko maka kamu bisa menjual hasil panen padanya tentunya dengan 

menawar harga tertinggi. 

 

Livestock/Ternak  

Cows/Sapi 
Sapi akan memakan Fodder yang bisa kamu taruh pada Feedbox yang 

tersedia di Barn. Jika lewat tengah hari, Fodder ini belum dimakan juga 

maka kamu harus menyuapi sapi ini. Kamu juga bisa membuat Fodder 

dengan memotong rumput, dan ambillah Fodder dari Barn’s dispenser. 

Jika cuaca bagus maka bawalah sapi keluar kandang untuk mengurangi 
stress dan menjaganya tetap sehat. Untuk mengeluarkan Sapi dari 

kandang cukup tekan tombol merah di pintu belakang luar kandang 

menuju padang rumput tapi kamu juga bisa mendorongnya ke arah pintu, 

ingat jangan bawa keluar sapi saat hari hujan. Kamu tidak perlu 
meletakkan Fodder lagi pada Feedbox jika sapi telah dibawa keluar.. 

Jangan sampai sapi stress atau lapar karena membuatnya sakit. Jika 

sapimu sakit maka gunakanlah Animal Medicine untuk 

menyembuhkannya, jika kamu abaikan maka sapimu akan mati. Untuk 
menjaga sapi tetap sehat maka selalu bicara dengannya dan sikat setiap 

hari, jangan sesekali membangunkan sapi yang sedang tidur karena 

membuat hatinya tidak senang. Untuk sapi yang sakitnya tidak terlalu 

parah cukup berikan satu Animal Medicine sehari tapi jika tidak 
mempunyai efek apa-apa berikanlah lebih dari satu Animal Medicine 

sehari. Kamu harus memberi makan sapi dengan menyodorkan fodder 

dari tangan saat ia sakit atau tidak mau memakan fodder dari tempatnya 

hingga ia sembuh dan mau memakan fodder langsung dari tempatnya.  

Jika kamu mempunyai sapi dewasa dan memberikannya Miracle Potion 
maka sapi akan hamil selama 18 hari. Setelah kehamilan berumur 15 hari 
maka sapi akan dikarantina pada pagar besi di kandang selama 3 hari, 

setelah itu Calf (bayi sapi) akan lahir. Anak sapi ini otomatis ditempatkan 

dalam tenda di padang rumput selama 9-10 hari. Selama 3 hari pertama 

kamu harus memerah susu dari induk sapi dan memberikannya pada anak 
sapi menggunakan botol susu, harus diberikan 2 kali sehari pada pagi dan 

sore hari. Selain itu anak sapi juga memerlukan rumput jadi kamu harus 

mengisi tempat makanan sapi yang berada di dalam tenda. Setelah 10 

hari maka Calf akan tumbuh menjadi Calf Hutch (sapi remaja) tapi belum 

bisa diperah susunya 

Seekor sapi betina dapat diperah susunya terus menerus selama 40 hari 
(satu tahun). Gunakan Cow Milker untuk memerah susu tapi hanya sapi 
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yang sehat dan bahagia yang bisa diperah susunya. Asyiknya kamu bisa 

memerah susu beberapa kali dalam satu hari, makin bahagia sapi betina 

yang kamu pelihara maka makin banyak susu yang dihasilkan. Buatlah 
sapimu bahagia hingga bisa diperah susu kualitas S yang merupakan 

kualitas terbaik. Sapi betina yang sakit tidak akan menghasilkan susu, 

demikian juga dengan sapi yang sedang hamil maka selama kehamilannya 

tidak akan menghasilkan susu. Setelah melahirkan pun susunya harus 
kamu berikan pada anak sapi jadi tidak bisa dijual. Selain sapi betina yang 

awalnya kamu dapatkan maka jika kamu membeli sapi betina baru maka 

sapi betina baru ini tidak akan menghasilkan susu hingga kamu kawinkan 

dengan sapi jantan. Setelah melahirkan barulah sapi betina ini akan 
menghasilkan susu jadi segera kawinkan dengan sapi jantan milikmu 

(gratis) ataupun dengan sapi jantan dari kota (bayar). Untuk 

mengawinkan sapi ini pergilah ke Food Storage dan pilih bagian Order 

Miracle Potion. Keesokan harinya atau mungkin 2 hari kemudian, 
Takakura akan memanggilmu ke Barn untuk melihat caranya 

mengawinkan sapi walaupun kemudian kamu disuruh keluar.ToT. 

Kamu bisa menyayangi sapi dengan 3 cara yaitu: 

> Berbicara (Talk) terhadapnya dengan berdiri menghadap ke belakang 

sapi (tekan tombol X) 

> Menyayanginya (tanda Love) dengan berdiri berhadapan dengan muka 

sapi (tekan SEGITIGA) maka kamu akan mengelus-elus sapi ini 

> Menyikatnya (tekan X untuk Brush) saat berdiri di samping sapi tapi 

harus memegang sikat. Selain itu bisa memandikannya (Wash) jika 
berada dekat bak air di padang rumput (tekan SEGITIGA) saat memegang 

sikat. 

> Membelikan sapi jantan untuk sapi betina maka hatinya akan senang 

sekali apalagi jika kamu mengawinkannya. 

Tapi ingat jangan berbicara, menyayangi, ataupun menyikat sapi yang 

sedang tidur karena ia tidak akan senang (tanda benang kusut hitam). 

Jika kamu sampai kehabisan rumput maka jangan membabat rumput di 

padang rumput karena sia-sia saja, rumput ini harus dipupuk dulu biar 

subur barulah setelah beberapa hari rumput saat rumput tumbuh hijau 
sekali maka rumput tersebut dapat dipotong untuk otomatis berada di 

Barn’s dispenser. Segera beli Good Fodder pada Takakura walaupun cukup 

mahal tapi itulah jalan satu-satunya jadi untuk mencegahnya segera beri 

pupuk pada rumput di belakang Barn. 



Ada beberapa jenis sapi yaitu Normal Cows, Star Cows, Brown Cows, dan 

Marble Cows yang masing-masing menghasilkan susu yang berbeda. 

 
Sheep/Domba 

Sama halnya dengan sapi, domba juga memakan Fodder dengan 

menaruhnya di Feedbox. Kamu juga harus menyuapi domba jika ia tidak 

menyentuh makanannya setelah lewat setengah hari. Domba juga bisa 
dibawa keluar dan harus diperhatikan kesehatannya.  

Gunakan Wool Shears untuk mendapatkan Wool dari domba, jika kamu 
mencukur bulu domba maka perlu 10 hari untuk bulunya tumbuh kembali. 

Kualitas Wool ditentukan oleh kondisi domba, semakin sehat domba maka 

semakin baik kualitas Wool yang dihasilkan. Agar domba bahagia maka 

perlu disikat setiap hari dan diberi makan maka domba nantinya bisa 

menghasikan Wol emas (Gold Wool). 

Untuk domba kamu harus membelinya dengan memesan pada Takakura 

untuk membelikan domba ini di kota. Domba yang bisa kamu dapatkan 

hanyalah domba jantan. Domba ditempatkan dalam Barn sekandang 

dengan Sapi.. Jika kamu menjual Domba ini maka cuma dihargai 750G 

chapter 2 musim panas (summer) dan kalau sudah membeli pond serta bangun 

agak siang (lebih dari jam 6) baru bisa dapet bebek 

Cara dapat kuda yaitu selalu pada waktu summer tapi pas summer awal/hari ke 1 kamu 

harus pesen sesuatu agar takakura pergi ke kota dan pas pulang dia akan sekaligus 

membelikan kamu kuda secara free,… 

Klo untuk kuda putih kamu harus memberikan takakura masakan buatanmu sebelum dia 

memberikan kuda/saat awal musim,masakannya bisa buat salad 

marinade(tomat,ikan,mugwort),dan pas musim dua pas kamu pesen sesuatu dari kota 

kamu akan dapat kuda warna putih,… 

cara mendapat anak cewek:kamu pergi kerumah harvest sprite dan di sana terdapat 

gentong/guci bicaralah terhadap guci tsb sampai 100x setelah itu gentong itu akan 

berbicara”you’re winner” dan kamu berbicaralah kepada salah satu peri harvest dan dia 

akan menawarkan kamu ingin memiliki anak perempuan atau laki2,jika kamu memilih 

anak laki2 itu percuma karena walaupun kamu tidak menggunakan cara ini kamu juga 

akan mendapat mendapat anak laki2 maka kamu harus memilih anak perempuan 

jika kamu bersahabat dengan semua orang dan memberinya benda2 kesukaannya suatu 

hari kamu akan mendapat event di kolam tempat kediaman peri harvest dan kamu akan 

mendapat burung hantu 
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KODE AR MAX 

(M)  

8HJR-6F42-2VZA7 

3ZJC-MRM4-KP6J3 

 

Max Cash  

W7C7-WX8N-4YJX2 

DU0T-2XQ2-ZK77B 
 

Max Cash After Buying Tools  

NBPW-7H9J-P3DKA 

9V5N-C7V3-P7MDZ 
 

Freeze Timer (L3 to Stop/R3 to Restart)  

5RFR-KTX0-69PE0 

0WP9-FU5F-C55UA 

NMNB-4J0W-TUMTR 

HTT9-4J1E-2CGP0 

G1GC-2RZC-YX7KD 

 
Freeze Timer Alternate (L3 to Stop/R3 to Restart) 9ZVN-0J82-TYW6Q 

0WP9-FU5F-C55UA 

DZ1P-HC5X-3MBMK 

HTT9-4J1E-2CGP0 

KNKQ-5H04-HQ02P 

 

 

Harvest Moon: Oh! A Wonderful Life 

Ayahmu baru saja meninggal, dan salah satu orang yang 

menghormatinya adalah pria bernama Takakura. Teman dekat 

ayahmu, Takakura memberitahukan bahwa dia dan ayahmu memiliki 

mimpi yang sama dengannya, yaitu mencari tanah pertanian kecil di 

luar kota dan menjalankannya berdua. Mereka akhirnya menemukan 

pertanian yang sudah diabaikan di tempat bernama Forgetme-not 

Valley. Tapi karena ayahmu telah meninggal, maka dia memutuskan 

kamu yang akan mengambil alih tempatnya. Kemudian, kamu dan 

Takakura datang ke lembah, bersiap untuk memulai kehidupan baru. Game ini 

mengambil waktu sampai 30 tahun, dibagi menjadi 6 bagian, masing-masing bagian 

bisa selama satu sampai tiga tahun. Kau bisa bercocok tanam, beternak, 

 
 

 



membesarkan anak, berinteraksi dengan penduduk desa, dan banyak lagi.  

 

Berikut adalah informasi dari setiap bagian dan fitur dasar dari bagian tertentu  

 

1. Awal 

a Satu tahun lamanya  

a Kamu memilih wanita yang ingin kamu nikahi, dan nikahi dia di akhir bagian. (Muffy, 

Nami atau Celia)  

a Akhirnya kamu memiliki segalanya untuk menjalankan pertanian, dan tujuanmu di 

bagian ini adalah membuat pertanian milikmu menjadi lebih baik, jangan lupa 

perlengkapi semua peralatan dan binatang.  

a Kamu bisa memulai dengan menjalin persahabatan dengan penduduk desa, 

persahabatan itu akan berakhir seumur hidup.  

 

2. Happy Birthday  

a Dua tahun  

a Dimulai sekitar 3 tahun setelah berakhirnya bagian pertama  

a Kamu dan istrimu akan memiliki seorang anak dan bisa bermain bersamanya.  

a Rumahmu harus direnovasi  

a Anakmu bertambah besar, jadi belikan dia baju baru yang lebih besar  

a Grant, Samantha, dan Kate sudah pindah  

a Van menjual mainan untuk anakmu, dan kambing juga.  

a Kamu bisa mendapatkan Seed Maker di bagian ini  

a Kamu juga bisa mendapatkan Tartan di bagian ini  

a Bebek mulai muncul di sini  

a Galen sudah pindah  

 

3. Happy Harvesting  
a Tiga tahun  

a Dimulai beberapa tahun setelah bagian 2  

a Anakmu sudah semakin besar, kamu bisa memberinya hadiah  

a Rumahmu perlu direnovasi lagi  

a Hugh sudah menjadi remaja. Baju dan perilakunya mulai berubah  

a Lumina beranjak dewasa. Baju dan nada yang dia mainkan sudah berubah  

a Kamu dapat membeli Daachan dari Van  

a Reruntuhannya sudah bertambah  

 

 



4. Happy Farm Life  

a Dua tahun  

a Dimulai beberapa tahun setelah berakhirnya bagian ke-3  

a Anakmu sudah remaja  

a Rumahmu menjadi lebih besar  

a Kamu sudah berumur, seperti kebanyakan orang di lembah tersebut  

a Hugh dan Kate sudah dewasa. Baju dan tingkah lakunya berubah  

a Reruntuhannya juga sudah bertambah lagi  

 

5. The Journeying Chapter (Tabidachi no Shou)  

a Setahun lamanya  

a Mulai beberapa tahun setelah berakhirnya bagian 4  

a Anakmu sudah dewasa  

a Reruntuhannya semakin besar  

a Anakmu jatuh cinta dengan Kate atau Lumina  

 

6. The Twilight Chapter (Tasogaru no Shou)  

a Satu tahun  

a Kamu makin tua, nih!  

a Semua orang di sekitarmu juga sudah menua  

a Anakmu sudah membuat kepastian dengan jalan hidupnya 

Karakter 

Karakter utamanya adalah seorang pria, istrinya, dan anak mereka, artinya kejadian 

yang akan kamu lewati nanti akan berubah tergantung siapa yang akan kamu nikahi. 

Walaupun kamu tidak memiliki saingan untuk mendapatkan kasih sayang seorang 

wanita, tapi pasti ada beberapa masalah.  

 

Kamu  

Ini adalah karakter utamanya, kamu bisa memberikannya nama, dan dia akan 

bertindak sesuai perintahmu. Dia adalah pemilik pertanian, pindah ke Forget-me-not 

Valley untuk memulai hidup baru.  

 

Celia (Sepiria)  

Salah satu dari tiga gadis yang dapat kamu nikahi, artinya dia juga adalah salah satu 

karakter utama. Gadis ini belum lama pindah ke daerah ini dari tempat yang amat 



jauh, orangtua dan kakaknya masih hidup. Sifatnya agak kekanak-kanakan, dan juga 

sedikit pendiam. Dia sangat suka alam, untuk tahu lebih lanjut, lihat bagian 'gadis'.  

 

Item Favorit: Semua bunga, artifak tanah liat, kristal, Star Milk S, Mushroom 

Curry, Strawberry Cake  

 

Hal yang tidak disuka: Tulang, ketika kau menggodanya dengan Blue Feather  

 

Muffy (Mumu) 

Salah satu gadis yang dapat kamu nikahi, artinya dia juga salah satu karakter 

utama. Dia biasa bekerja sebagai sekretaris di kota, tapi sekarang dia tinggal di 

Forget-me-not Valley dan bekerja paruh waktu di bar. Sifatnya yang ingin tahu 

membuat Muffy selalu penasaran dengan dunia luar dan ingin bepergian. Gadis ini 

kadang-kadang agak centil, tapi dia supel dan sangat ramah. Untuk lebih lanjut, lihat 

bagian "Gadis dan Pernikahan".  

 

Item favorit: Bunga, bunga Amorous (tumbuh dekat kolam kura-kura di musim 

dingin), koin kuno, benda apapun yang bersinar, mentega, fruit punch, sup kentang 

manis, pie stroberi, es krim  

 

Hal yang tidak disukai: Tulang, ikan tertentu (misalnya Colombo)  

 

Nami 

Gadis yang menjadi pilihanmu lainnya untuk dinikahi. Ini juga artinya dia adalah 

karakter utama. Dia adalah gadis petualang, pergi kapan pun dia mau dan melakukan 

apapun yang disuka. Nami begitu ramah, namun bermasalah pada tingkah laku. Nami 

hanya berencana tinggal di Forget-me-not Valley untuk waktu yang singkat, tapi 

kamu bisa mengubah pikirannya.  

 

Item favorit: Semua bunga yang tumbuh di musim gugur, artefak tanah liat, fosil 

tengkorak, koin perak, sup kentang manis, omelet, bumbu kari.  

 



Hal yang tidak disukai: Bunga, kristal, masakan yang tidak enak.  

 

Takakura  

Dia tinggal di pertanianmu. Tugasnya mengantar barang dan membeli binatang 

untukmu, juga peralatan dan apapun yang kamu butuhkan di pertanian. Sementara 

semua kebutuhannya sudah tersedia di rumahmu.  

 

Item favorit: Makanan apapun yang digoreng  

 

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui  

 

Flora  
Asisten Carter. Gadis ini termasuk tipe orang yang tidak tegas dan agak suram. 

Walaupun begitu dia cukup ramah dan sopan. Flora sering berada di area 

reruntuhan, tapi suka juga pergi dan jalan-jalan ke dekat sungai.  

 

Item favorit: Semua ikan, mentega, keju, susu, bumbu kari, kari jamur.  

 

Hal yang tidak disukai: Buah dan sayuran di bawah kualitas S 

 

Wally (Suari)  
Belum pasti dia kerja apa, tapi sepertinya dia bekerja di kota. Hobinya berolahraga. 

Dia memiliki peralatan olahraga di rumahnya. Istrinya bernama Chris dan anaknya, 

Hugh.  

 

Item favorit: Telur, susu, koin, sashimi, keju.  



 

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui 

 

Chris 

Istrinya Wally dan ibu dari Hugh. Chris bekerja di kota dan tidak suka jalan-jalan. 

 

Item favorit: Semua bunga, susu, apel, jus buah.  

 

Hal yang tidak disukai: Kue sayuran  

 

Hugh  
Anak Wally dan Chris. Di awal game, Hugh masih anak-anak, tapi dia akan bertambah 

dewasa di setiap level. Seperti ayahnya, Hugh serius berolahraga. Dia ramah pada semua 

orang, termasuk Kate yang sering menggodanya.  

 

Item favorit: Susu (hanya level satu), koin, kristal biru.  

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui.  

 

Grant (Gurato)  

Grant bekerja di Mineral Town, jadi kamu tidak akan sering melihatnya. Dia agak takut 

pada istrinya, Samantha, dan berusaha pergi sejauh mungkin dari rumah. Grant selalu 

kelihatan khawatir.  

 

Item favorit: Telur, susu, sashimi, susu kambing.  

 

Hal yang tidak disukai: Koin  

 



Samantha (San)  

Istri Grant sekaligus ibu Kate. Samantha sering mengunjungi kenalannya di kota, jadi 

kamu akan sering melihatnya di penginapan, dan tempat lain ketika dia tidak di rumah. 

Sikapnya sangat tegas kepada Kate, karena dia tidak mau anaknya tumbuh menjadi gadis 

tomboi  

 

Item favorit: Susu, bunga  

 

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui. 

 

Kate  
Anak dari Grant dan Samantha. Ibunya menganggap dia anak yang tomboi, sehingga ia 

sering keluar rumah. Kate bosan dengan lingkungannya, dan menganggap tidak ada yang 

bisa dikerjakan walaupun dia mengakui bahwa bermain dengan Hugh itu menyenangkan. 

 

Item favorit: Bumbu kari (hanya level dua dan tiga), bunga  

 

Hal yang tidak disukai: Kue wortel, kue sayuran, telur.  

 

Vesta  
Pemilik perkebunan tempat Celia bekerja, jadi Vesata merupakan bosnya Celia. Vesta 

menjalankan pertanian dengan adiknya Marlin. Vesta sangat baik hati dan bersedia 

membantu orang lain sebisa mungkin, tapi kadang-kadang dia bisa menyebalkan dan agak 

pemaksa (terutama pada Marlin).  

 

Item favorit: Susu, bunga, kristal, sup tanah, bumbu kari, keju parutan.  

 

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui  

 



Marlin (Masshu)  
Adik Vesta, bekerja di pertanian miliknya. Marlin tidak begitu ramah. Lebih baik kalau 

kamu tidak menikahi Celia, karena Marlin naksir berat pada Celia. Semakin dekat kamu 

dengan Celia, maka Marlin akan semakin membencimu.  

 

Item favorit: Sayuran kualitas S, rekaman, ramuan kuat dan stamina.  

 

Hal yang tidak disukai: Hampir semua hal  

 

Daryl (Dariru) 

Ilmuwan setempat ini suka mempelajari berbagai hal, termasuk membasarkan anak, sapi 

dan Mukumuku. Darryl tidak begitu ramah dan tidak suka berbicara denganmu kalau dia 

lagi di rumah.  

 

Item favorit: Telur (terutama telur emas), tulang, koin dan sup tanah.  

 

Hal yang tidak disukai: Bunga, segala sesuatu yang menurutnya tidak menarik. 

Romana 

Pemilik rumah besar. Dia sangat bersahabat dan cukup dekat dengan cucunya, 

Lumina. Romana dan Sebastian adalah salah satu orang yang pertama kali datang ke 

lembah.  

 

Item favorit: Bunga, jeruk, susu, rekaman, kristal, koin emas, artefak tanah liat, 

kue tar Ramura.  

 

Hal yang tidak disukai: Keju, ikan  

 



Lumina  

Salah satu gadis dalam inti game. Lumina adalah cucu Romana, gadis pemalu yang 

mencoba menguasai piano. Menurut Samantha, Lumina adalah gadis ideal dan 

berharap Kate dapat tumbuh seperti dia.  

 

Item favorit: Bunga, kentang goreng manis, kue stroberi Hal yang tidak disukai: 

Tidak diketahui  

 

Sebastian  

Dia adalah pembantu Romana, bekerja sejak mereka berdua masih kecil, jadi 

mereka adalah teman baik. Sebastian suka menggambar dan mewarnai.  

 

Item favorit: Telur, susu, mentega, keju, artifak tanah liat, kristal  

 

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui  

 

Kassey (Keseran) 

Cowok yang suka tebar pesona ini adalah pembuat kembang api. Bahan-bahan untuk 

membuat kembang api ini merupakan formula rahasia yang tidak akan diberikan pada 

siapapun. Dia naksir berat sama Muffy.  

 

Item favorit: Bunga, kristal, salad tomat wortel  

 

Hal yang tidak disukai: Acar lobak  

 

Patrick (Pasaran)  

Patrick adalah saudara kembar Kassey. Mereka berdua membuat kembang api. 

Perbedaanya adalah Patrick suka mengenakan apapun yang berwarna hijau dengan 

bunga besar di depannya. Kassey lebih memilih pakaian warna biru dan memberikan 



senyuman pada semua orang.  

 

Item favorit: Bunga, kristal, koin perak, telur, keju, ikan, sup kentang manis  

Hal yang tidak disukai: Melon  

 

Tim (Tei)  
Pemilik penginapan ini menjalankan usahanya berdua dengan Ruby, istrinya. Mereka 

punya seorang putra bernama Rock. Tim sangat suka berbicara, dan pasti mengoceh 

tentang perjalanannya ke seluruh dunia dan tentang Ruby, yang setahu Tim adalah 

koki terbaik.  

 

Item favorit: Susu, mentega, apapun yang kamu temukan di reruntuhan, bunga, 

fruit punch, keju, sashimi, jus buah, susu kambing  

 

Hal yang tidak disukai: Bumbu kari 

 

Ruby (Ru)  

Ruby bekerja di penginapan, usaha yang dijalankan bersama suaminya, Tim. Rock adalah anak mereka. 

Masakan Ruby yang enak selalu dipuji-puji Tim. Menurut Nami, salah satu yang membuatnya tetap berada 

di tempat itu adalah karena masakan Ruby yang tidak bisa didapat di mana pun. 

Ruby baik hati dan sopan pada semua orang, walaupun dia mempunyai sedikit masalah dengan Murrey. 

 

Item favorit: Bunga (kamu harus bicara padanya dua kali sementara memegang bunga untuk diberikan padanya), susu, 

kristal, mentega, bumbu kari, keju parut, tomat dan anggur  

 

Hal yang tidak disukai: Anjing  

 



Rock  

Anak dari Tim dan Ruby (walaupun dia tidak mirip dengan ortunya). Rock sering berulah, hampir tidak pernah ada di rumah, 

dan gila pesta. Biasanya sepanjang hari ia berkeliling lembah.  

 

 

Item favorit: Bunga Mist Moon, makanan ternak, artifak berbentuk manusia, koin, keju parut, mentega, salad melon tomat, 

keju, sup tanah, Toy Flower 

Hal yang tidak disukai: Bunga jenis lain  

 

Murrey (Moi)  

Hmm hobo, dia tidak di rumah, dan sedang berusaha mendapatkan uang untuk kembali ke rumah "Popo Valley",. 

di mana pun di berada. Darryl sangat membencinya karena dia tidak sengaja menggagalkan rencana Murrey untuk

menangkap Mumuku. Murrey kadang-kadang mencuri di peternakanmu Jadi berhati-hatilah. 

Item favorit: Semua makanan kecuali makanan dari ikan, makanan ternak, tulang, wol  

 

Hal yang tidak disukai: Makanan dari ikan (sashimi, ikan bakar, meuniere, dan lain-lain)  

 

Gustafa  

Dia adalah pemusik yang berkelana keliling dunia dengan kecapinya. Banyak binatang juga suka musiknya. 

Kamu bisa menemukannya di rumahnya di mana ia sering memainkan alat musiknya. Gustafa juga bisa kamu temui

Dia menyukai Nami, tapi nggak akan menghalangimu, kok kalau kamu menikahi gadis itu. 

Item favorit: Bunga, benda dari reruntuhan, bumbu kari, kari jamur  

 

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui  

 



Griffin (Gafan)  

Pemilik bar dan bosnya Muffy. Griffin menyayangi gitarnya dan suka banyak bicara. Kamu tidak dapat memberinya item 

saat dia sedang bekerja, jadi berikan dia hadiah dipagi hari sebelum sampai ke toko. 

Item favorit: Ikan, koin, bunga Mist Moon, bunga Trick Blue (tumbuh di dekat kolam kura-kura di musim gugur), kristal, telur emas 

 

Hal yang tidak disukai: Mentega  

 

Galen (Gari) 

Pria yang sudah tinggal di lembah sejak bertahun-tahun yang lalu. Galen akan dengan senang hati membantu 

para pendatang baru. Dia tinggal dengan istrinya, Nina, sayangnya hanya sampai level 2 saja.  

 

Hal yang tidak disukai: Sayuran di bawah kualitas S 
 

 

Nina 

Istri Galen, dia tidak berada di game ini untuk waktu yang lama.  

 

Item favorit: Bunga, susu  

 

Hal yang tidak disukai: Tidak diketahui  

 

Van (Ban)  

                   Pria ini menjual barang-barang unik, dan selalu mencari barang 

                   yang tidak biasa untuk dijual. Van adalah salah satu  

orang yang dapat mengunjungi Mineral Town kalau  

kamu menghubungkan kedua game.  

 

Item favorit: Bunga, kristal, tulang  



 

Hal yang tidak disukai: Mentega  

 

Cody (Goudyi)  

Pekerja yang satu ini memiliki karakter yang keras. Jadi, 

 Cody bukanlah seorang teman yang baik. Kamu bisa 

 menaklukkan kekerasan hatinya dengan memberikannya  

kristal, fosil dan bunga  

 

Item favorit: Bunga, kristal, tulang  

 

Hal yang tidak disukai: Bumbu kari  

 

Hardy (Baddoku)  

Hardy adalah dokter setempat, orang yang merawat  

Romana di level pertama. Di level 2, dia menjaga Galen.  

Dokter ini kelihatannya menakutkan, tapi dia baik, kok 

 dan peduli pada orang lain. Kalau kamu menjadikannya 

 teman, maka dia akan menceritakanmu bagaimana ia  

terluka dan kenapa dia bisa kehilangan matanya.  

 

Item favorit: Tulang, ikan, bunga  

 

Hal yang tidak disukai: Bumbu kari  

 

Dachan  
Beruang lucu ini tidak ketahuan keseluruhan perannya,  

tapi kamu dapat membelinya dari Van seharga 1200G di  

level 3.  

 



Mukumuku  

Berdasarkan Harvest Sprites sebagai 'penjaga hutan', 

 Mumuku seharusnya menjadi makhluk yang suci. Kamu  

akan sering melihatnya di musim semi. 

 

Tartan (Tsurutan)  
Tanaman yang dibawa oleh Takakura. Tartan dapat  

membuat bibit tanaman menjadi subur kalau kamu  

berteman dengannya. Cukup beri dua sayuran pada  

Tartan dan lihat apakah dia akan memberikan 

mu sesuatu.  

 

Bagaimanapun, Tartan tidak suka wortel. Kalau kamu  

mau memberi makan wortel pada Tartan, kamu harus  

memastikan bahwa itu adalah bibit wortel, kalau tidak  

Tartan tidak akan menerimanya. 

 

 
 

 
 



 

 

Gadis dan Pernikahan  
Ada tiga gadis yang dapat kamu pilih dalam game ini, dan 

pernikahan adalah suatu keharusan! Bagaimanapun juga, masa 

perkenalan dan pernikahanmu agak berbeda.  

 

Pertama, pernikahan sangat penting karena anak menjadi faktor penting di akhir 

game, jadi kamu harus menikah! Walaupun kamu dapat melamar gadis di awal game, 

tapi kamu masih belum bisa menikah sampai akhir level 1 (hari pertama musim semi 

di tahun kedua). Kedua, nggak akan ada perluasan rumah! Ketika kamu menikah di 

level kedua rumahmu akan memiliki dapur, dan kamu tidak perlu membayarnya. 

Mungkin Takakura berpikir kamu akan memerlukan rumah yang lebih besar dan dia 

membayarnya sendiri. Rumahmu akan terus melebar di level 3 dan 4.  

 

Supaya bisa bertunangan, kamu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:  

a Dapatkan gadis dengan empat hati (periksa buku harian mereka)  

a Dapatkan Blue Feather dari Flak  

 

Kamu tidak harus memberikan Blue Feather pada gadis sebelum musim dingin untuk 

menikah.  

 

Kalau kamu melalui musim dingin tanpa memberikan Blue Feather pada seroang 

gadis, kamu juga tetap akan menikahinya. Kamu akan mendapatkan ekstra tampilan 

layar. Masalah anak akan didiskusikan di bagian lain.  

 

Muffy  

Tinggal di: The Blue Bar  

Bekerja di : The bar  

 

Jadwal harian (sebelum menikah): Bangun jam 10 pagi, dan dapat ditemui di 

ruangan samping bar. Suatu hari dia harus bekerja, dia berada di belakang toko 

sekitar pukul 1 siang. Kalau tidak bekerja, dia akan meninggalkan bar dan pergi 

untuk waktu yang lama, dengan berjalan kaki. Kamu tidak dapat memberinya apapun 

saat dia bekerja, jadi pastikan kamu memberinya hadiah di pagi hari.  

 

Setelah pernikahan: Muffy bangun setiap pagi jam 8 dan tidur pukul 11 malam. 

Walaupun dia pergi jalan-jalan atau ke bar, setelah pulang ia akan langsung tidur. 

 



Muffy akan sering meninggalkan rumah, tapi tidak pernah terlalu jauh. Sifatnya 

periang, ceroboh dan genit. Mungkin akan memakan sedikit waktu untuk 

mendapatkan kepercayaannya. Tampaknya dia telah disakiti oleh temannya di masa 

lalu. Dia dekat dengan Griffin, dan kalau kamu berteman dengan Muffy berarti 

kamu juga berteman dengan Griffin.  

 

Kesukaan: bunga (terutama bunga Amorous yang tumbuh di musim dingin), manisan, 

koin dan Moon Ores yang dapat kamu temukan di reruntuhan. Setelah menikah, 

Muffy hanya akan menerima masakan rumahmu, Amorous Flower dan koin  

 

Yang tidak disukai: fosil dari reruntuhan, ikan Colombo, Diary Muffy berada di bar, 

di tanaman pot di pojokan. 

 

Celia  

Tinggal di: pertanian Vesta  

Bekerja di: pertanian Vesta  

 

Jadwal harian (sebelum pernihakan): kegiatannya beragam, 

biasanya dia bangun pukul 6 pagi dan tidur jam 9 malam. Celia 

menghabiskan sebagian waktunya di pertanian Vesta, baik di 

luar maupun di dalam rumah.  

 

Setelah pernikahan:  

Celia bangun setiap pagi jam 6 dan tidur jam 10. Ketika di level 

2, Celia jarang pergi, kelihatannya dia lebih suka tinggal di 

dalam rumah sepanjang hari, berpindah dari ruang depan ke 

dapur! Kenyataannya, selama dua tahun di level 2, dia hanya 

keluar tiga kali. Tapi pada saat di level lain, dia akan sering 

keluar rumah. Kadang-kadang dia terlambat tidur kalau dia 

jalan-jalan sore atau ke ruangan anak pada sore harinya. Dia 

jarang tidur setelah jam 10:30.  

 

Gadis ini periang, ramah, kadang-kadang kekanak-kanakan, dan terobsesi dengan 

tanaman. Vesta adalah sahabatnya, bahkan menganggap Celia sebagai saudaranya. 

Semakin dekat kamu dengan Celia, maka semakin dekat pula kamu dengan Vesta. 

Kalau kamu berteman dengan mereka, berhati-hatilah dengan Marlin, adik Vesta, 

karena dia bakal cemburu berat.  

 

 
 

 
 

 



Kesukaan: Bunga, batu bulan dan koin dari reruntuhan, sayuran, telur  

 

Tidak suka: fosil  

Sangat tidak menyukai: * Tidak peduli seberapa dekat kamu dengannya, di level 1, 

kalau kamu menunjukkan Blue Feather dan mengatakan kalau dia tidak dapat 

memilikinya, ini akan merusak persahabatanmu dengannya. Jadi, berhati-hatilah 

jangan coba menggodanya kalau kamu masih ingin bertaman dengannya.  

 

* Diary Celia berada di kamarnya di loteng rumah pertanian. Periksa tempat 

tidurnya, diary itu berada di bawah kasurnya.  

 

Nami  

Tinggal di: di dalam penginapan  

Bekerja di: tidak bekerja  

 

Jadwal harian (sebelum menikah): Mengacu pada satu kata: "ngacak". Dia bangun 

tiap pagi dengan waktu yang berbeda-beda (walaupun seringnya jam 9). Nami dapat 

ditemui hampir di mana saja di lembah. Biasanya kamu dapat menemuinya di 

pertanian dan di bar. Jadi kalau mau cari dia, sebaiknya cari di tempat itu dulu. 

Kadang-kadang dia tidur cepat (nggak terlalu malam), tapi bisa juga baru tidur 

setelah larut malam. Lama tidurnya bisa sampai 17 jam (menurut waktu game), loh. 

Lama banget, ya?  

 

Setelah menikah: dia bangun tiap pagi jam 7, dan biasanya tidur jam 10, tapi dia 

akan bangun telat kalau pulang dari bar. Dia sering sekali meninggalkan rumah, dan 

kadang-kadang pergi ke Mineral Town, tapi biasanya berada di pertanian, bar atau 

di air mancur. Jadi, gampang kok kalau mau mencarinya. Nami adalah gadis yang 

sangat berbeda dibandingkan dengan Muffy dan Celia. 

 

Dia mungkin agak dingin dan tidak tertarik pada hal lain, tapi sebenarnya dia 

menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Dia sangat pintar, tapi punya problem 

dalam hal berhubungan dengan orang lain. Di akan lebih terbuka padamu kalau kau 

menikahinya, dan lebih ceria juga. Tim dan Ruby menganggap Nami seperti anak 

mereka sendiri, jadi kalau kamu berteman dengan Nami, maka kamu juga akan 

berteman dengan Tim dan Ruby. Setelah kamu menikahinya, mereka sangat suka 

kalau kamu mengajak main anakmu dengan mereka. Tim berharap Rock bisa 

sepertinya saat seusianya. Namun, tampaknya untuk sementara ini Rock tidak 

terlalu suka dengan anakmu.  



 

Hal yang disukai: artifak tanah liat dan fosil tengkorak dari reruntuhan, masakan 

rumahmu, bunga yang tumbuh di musim gugur.  

 

Hal yang tidak disukai: bunga jenis lain, mineral  

 

Hal yang dibenci: masakan yang nggak jelas. 

 

 
 

Anak-anak  

Wajah dan kepribadian anakmu akan berbeda-beda tergantung 

dengan siapa kamu menikah.  

 

Anak belajar berjalan (level 2)  

Mainan: Kamu akan mulai dengan buku mewarnai, tapi kamu juga bisa membeli bola, 

balok, dan mobil-mobilan dari Van. Harganya tidak terlalu mahal, masing-masing di 

bawah 500G.  

 

Interaksi: Ketika kamu berbicara pada anakmu, dia akan memintamu untuk 

menggendongnya. Lakukan dengan menekan tombol Y. Setelah kamu menggendong 

dia, ada 4 hal yang dapat dilakukan, yaitu:  

 

1. Bicara: tekan tombol A, dia akan mengatakan apa yang dia inginkan atau dia akan 

memberitahu bagaimana perasaannya.  

 

 
 

 



2. Menepuk punggungnya: tekan tombol X. Dia jarang meminta sesuatu, tapi nggak 

akan keberatan kalau kamu melakukannya.  

 

3. Toss: tekan tombol Control Stick untuk melakukan toss. Anak Muffy senang 

sekali melakukan ini.  

 

4. Meringkuk: tekan tombol Y. Anak Nami sangat senang meringkuk.  

 

Sebagai tambahan untuk bermain dengan mereka, kamu juga bisa memandikan 

mereka kadang-kadang. Untuk melihat apakah kamu bisa melakukannya, masuk ke 

dapur ketika dia disana (sekitar pukul 6PM)  

 

Di level 'Anak yang Baru Berjalan' adalah satu-satunya level di mana kamu bisa 

menggendongnya dan bermain dengannya. Jadi lakukan hal ini dengan baik untuk 

mengembangkan minatnya! Minatnya bisa berubah di level terakhir, tergantung ke 

mana kamu membawanya.  

 

Minat dan kekuatan genetik: tergantung siapa yang kamu nikahi, anakmu akan 

memiliki jumlah minat dan kekuatan sendiri. Set pertama (kekuatan) sangat 

berpengaruh pada keturunan. Yang kedua (minat) adalah sesuatu yang dia suka. 

Walaupun pada awalnya anak kamu memiliki jumlah minat yang sedikit, ini adalah 

waktunya dirimu untuk memberikan pengaruh yang baik.  

 

Untuk mengembangkan minatnya pada: 

1. Binatang  
l suruh dia berada di peternakan terus-menerus  

l biarkan binatangmu ada di padang rumput selama mungkin  

l tunjukkan binatang pada anakmu  

l gunakan Milking Room  

l perah susu kambing atau sapi menggunakan tangan, jangan menggunakan Milker.  

 

2. Tanaman  

l bawa anakmu ke pertanian Vesta  

l beli dan gunakan Fertilizer  

l tunjukkan benih, panen dan pohon-pohonan pada anakmu  

l tanam tumbuhan apa saja sebanyak mungkin  

 

3. Musik  



l bawa dia ke pondok Mustafa dan ke penginapan  

l bertemanlah dengan Gustafa  

 

4. Seni  

l bawa dia ke rumah Cody  

l bertemanlah dengan Cody  

l suruh dia bermain dengan buku mewarnai  

 

5. Olahraga  
l bawa anakmu ke rumah Wally  

l bertemanlah dengan Wally dan Hugh  

l berjalanlah sesering mungkin, jangan gunakan kudamu  

l berikan anakmu bola  

 

6. Belajar/ pengetahuan  

l bawa dia ke lab Daryl dan tempat penggalian Carter  

l bertemanlah dengan Daryl  

l perah sapi atau kambingmu menggunakan Milker  

l berikan anakmu mainan mobil-mobilan  

 

Kamar Anakmu: di level 3, anakmu akan memiliki kamar sendiri, dan dengan 

memperhatikan benda apa yang ada di kamarnya dapat membantumu bidang apa yang 

dia minati.  

Alat Musik: tertarik pada musik  

Tanaman dalam Pot: tertarik pada tanaman  

Samsak: tertarik pada olahraga  

Fosil/ Tengkorak: tertarik pada ilmu pengetahuan (pelajaran)  

Lukisan: tertarik pada seni dan berteman dengan Gustafa  

Kotak Kayu: dia agak nakal  

Botol Kosong: dia agak nakal, tapi dia akan mendengarkan perintahmu  

Botol Kimia Kosong: sedikit nakal, tapi dia juga tertarik pada ilmu pengetahuan  

Timbangan: tertarik pada olahraga  

Rak Buku: tertarik pada ilmu pengetahuan  

Lukisan Kedua: tertarik pada seni, berteman dengan Gustafa  

Peti Kedua: anak yang penurut  

Kembang Api: berteman dengan Kassey dan Patrick  

Alas Metal: berteman dengan Cody  

Patung: berteman dengan Tim dan Ruby 



 

 

Marinade 

Kunjungi rumah Galen dan Nina pada tahun pertama sekitar pukul 9 malam. Bicara 

dengan Nina dan pilih “Teach me” untuk resep Marinade yaitu bahan Fish, Tomato 

dan Mugwort. Bisa juga menggunakan Turnip sebagai bahan tambahan. Resep ini 

juga bisa ditemukan pada dinding dapur Villa (rumah Romana). 

 

Curry2 

Buku pada meja kecil di samping tempat tidur. 

Resep : Potato + Carrot + Ruby’s Spice 

 

Nice Dessert 

Resep : Mencampur 2 jenis buah-buahan yang berbeda dengan susu. 

Lokasi resep : dapur samping kulkas di rumah Takakura 

 

Light Pickles 

Resep : Turnip 

Lokasi resep : lemari piring di sisi kiri pintu dapur Inner Inn. 

 

Tomamelo Salad 

Resep : Tomato + Melon 

Lokasi : tong anggur di dapur Inner Inn 

 

Tomacarro Salad 

Resep : Tomato + Carrot 

Lokasi resep : tong anggur di dapur Inner Inn 

 

Yam Soup 

Resep : Yam 

Lokasi resep : lemari es di dapur Inner Inn 

 

Tomatoma Soup 

Resep : Tomato + Carrot 

Lokasi resep : lemari es di dapur Inner Inn 

 

Tasty Main Dish 

Resep : goreng ikan dengan mentega (Butter) 

Lokasi resep : pot tanaman hijau di ruang depan Inner Inn 



 

Side Dish 

Resep : Fish 

Lokasi resep : patung kayu Totem di lantai atas Inner Inn 

 

Dessert 

Resep : campurkan 3 buah-buahan yang berbeda 

Lokasi ressep : lukisan samping tangga Villa 

 

Side Dish 

Resep : 2 sayuran yang berbeda serta Butter 

Lokasi resep : pohon di lantai 2 Villa 

 

Delicious Salad 

Resep : campurkan telur dan tomat dengan Gretoma 

Lokasi resep : lemari es di ruang dapur rumah Wally 

 

Nutritious Soup 

Resep : Potato + Carrot 

Lokasi Resep : Lemari laci kamar Sebastian di Villa 

 

Tasty Dessert 

Resep : Butter, Milk, Egg 

Lokasi Resep : Meja makan Rumah Samantha 

 

Side Dish 

Resep : Strawberries, Butter, eggs 

Lokasi Resep : Meja samping tempat tidur lantai 2 rumah Samantha 

 

Cake 

Resep : Carrots, Milk, Eggs 

Lokasi : Lemari buku lantai 2 rumah Samantha 

 

Smooth Veggies 

Jika telah berteman baik dengan Vesta maka ia akan menanyakan tentang resep 

Smooth Veggies, pilih “No, I don’t” maka ia memberitahumu. 

Resep : Potatoes, Carrots, Turnips 

 



 

Seeds & Hybrid  
Seeds adalah bibit yang bisa kamu beli di pertanian Vesta dengan bicara pada 

Vesta, Marlin, maupun Celia. Bibit ini merupakan bibit generasi pertama yang bisa 

kamu buat juga menggunakan Seed Maker yang bisa dibeli pada Takakura. Cukup 

masukkan sayuran ataupun buah ke dalam Seed Maker kemudian tunggulah beberapa 

hari hingga bibit ini kering. Bibit yang kamu buat merupakan bibit kualitas paling 

rendah, jangan menjualnya karena harga jualnya sangat rendah. Tanam saja bibit ini 

untuk mendapatkan hasil pertanian lagi. 

Hybrid adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan bibit baru hasil persilangan 

2 bibit tapi harus tipe yang sama seperti sayuran + sayuran, sayuran + umbi, umbi + 

umbi, dan buah + buah. Persilangan bibit tidak bisa dilakukan antara sayuran/umbi 

dengan buah. Untuk menciptakan bibit generasi ke-2 dan ke-3 perlu bantuan pohon 

kecil di pot yang berada di rumah Takakura. Pohon ini bernama Tartan, awalnya ia 

hanya memberimu informasi mengenai bibit saja. Terus bicara dengannya hingga ia 

menawarkan untuk mencampur 2 bibit. Masukkan saja 2 bibit ini dan tunggu Tartan 

selesai mencampurnya. Tartan baru muncul saat Chapter 2 jadi baru di Chapter 2 

kamu bisa menciptakan bibit baru. 

caranya di tahun pertama kmu jangan ke rumah peri harvest. kmu harus 

berteman dengan nina dan nina akan menceritakan mimpinya… setelah itu pergi 

ke rumah peri harvest di akhir winter dan bicaralah pada pot. bicaralah terus 

sampai pot itu menawarkan anak laki atau perempuan… setalah itu kmu pilih aja 

sendiri 
 
 

Bashber  ...............  Potato + Watermelon 

Berryber  ..............  Strawberry + Watermelon 

Berrylon  ..............  Strawberry + Melon 

Berrytoma  ...........  Strawberry + Tomato 

Cabber  ...............  Watermelon + Carrot 

Caberry  ..............  Carrot + Strawberry 

Cady  ..................  Carrot + Turnip 

Camelo  ...............  Carrot + Melon 

Dhibe  ..................  Turnip + Strawberry 

Gehju  .................  Grape + Banana 

Gretoma  .............  Watermelon + Tomato 

Jurum  .................  Grape + Peach 



Kandy  ................  Turnip + Yam 

Kanro  ................  Yam + Carrot 

Kashry  ...............  Yam + Watermelon 

Lanmuge  ............  Orange + Peach 

Magenge  ............  Banana + Orange 

Magerum  ............  Banana + Peach 

Melotoma  ..........  Melon + Tomato 

Orahge  ..............  Grape + Orange 

Oraphu  ..............  Orange + Apple 

Phuju  .................  Apple + Grape 

Phurum  ..............  Apple + Peach 

Potamelo  ...........  Potato + Melon 

Radita  ...............  Turnip + Potato 

Raury  ................  Turnip + Watermelon 

Tobatama  ..........  Potato + Tomato 

Tataro  ...............  Potato + Carrot 

Trady  ................  Turnip + Tomato 

Yamato  .............  Yam + Tomato 

Rare Crop  .........  Trady + Berrylon 

Rare Crop  .........  Tataro + Cady 

Rare Crop  .........  Kanro + Radita 

Rare Crop  .........  Cabber + Kanro 
 
 

Carter  Dig Site  Eggs, milk  Will not take gifts while 

inside the dig 

site. 

         Best time:before 

9:30am/after5 pm 

 

Flora  Dig Site  Milk, fish  Best time: before 

9:30am/after 5 pm. 

 

Vesta  Vesta's farm  Flowers   --------- 

 

Marlin  Vesta's farm  Cheese,milk,eggs --------- 

 

Celia  Vesta's farm  Flowers   She's outside 

Vesta's farm at 2:30pm 

 

Gustafa  Green Yurt (tent) Flowers   Will not take gifts while 

playing 



guitar. 

 

Nina  Village houses   Flowers   Only in year one. 

 

Galen  Village houses/ Cooked dishes,fish,wild plants.     

Lives on grave hill from year 2 on. 

 

Ruby  Inner Inn  Milk, crops  Gives you Ruby's 

spice in year 2. 

 

Tim  Inner Inn  Fish, milk, eggs, crops. -------------- 

 

Rock  Inner Inn  Flowers, coins.  Doesn't like flowers 

after year 2. 

 

Nami  Inner Inn  Statues,skulls  She doesn't like to 

talk very long. 

 

Dr. Hardy Village houses  Gemsoil, fish  Lives in Galen's old 

house after 

year 1. 

 

Takakura Your farm  Cooked dishes,milk ------------- 

 

Patrick/Kassy Fireworks hut  Flowers,wild plants Climb the rope to enter their 

elevated house. 

 

Griffin  Blue Bar  Gold Coins,fish, stones from digsite. ------------- 

 

Muffy  Blue Bar  Flowers   May not take gifts while 

behind bar. 

 

Daryl  Labratory  Bones,fish,eggs May not take gifts while in 

the lab.  Isn't 

awake til after 1pm. 

 

Hugh  Village houses  Milk, coins  Won't take gifts 

while jogging. 

 

Wally  Village houses  Milk, crops  Won't take gifts 

while jogging. 

 

Chris   Village houses  Flowers,milk,fruit Catch her at home in the 

evening. 

 



Grant  Village houses  Eggs   Enters game in year 

2. Won't take gifts 

while sitting. 

 

Kate  Village houses  Flowers   Loves to go to the 

dig site/spring. 

 

Cody  Metal Trailer  Eggs, statues  Will not take gifts 

while arms are 

crossed or working on art. 

 

Romana  Villa   Flowers   Will not take gifts 

while sitting in her chair. 

 

Sebastian Villa   Milk,fish,crops  --------------- 

 

Lumina  Villa   Flowers   Will not take gifts 

while playing piano. 

 

Van  Van's shop  -------------  I can't get him to 

take any gifts from me. 

___________________________________________________________________ 

 


