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Together We Are Riot
#TogetherWeAreRiot adalah seruan yang mengingatkan kami bahwa kerja sama semua 
Rioter diperlukan untuk mewujudkan misi kami dalam menjadi perusahaan game yang 
paling memprioritaskan pemain di dunia. Tema “kebersamaan” bahkan bermakna 
lebih penting tahun lalu, saat kami menghadapi rintangan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, mulai dari pandemi global hingga konflik sosial, semua di tengah tahun 
terbesar kami dalam merilis game dan pengalaman baru untuk para pemain. Di tahun 
yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kami sering berganti arah dan 
membuka jalan yang baru, semua sembari menjaga komitmen kami menciptakan budaya 
inklusi dan kebersamaan sebagai prioritas yang selalu konstan.

Kami berupaya menjadikan Riot sebagai rumah tempat Rioter dapat menyalurkan semangat dan talenta 

mereka ke dalam penciptaan pengalaman yang menyenangkan dan game-game penentu genre untuk 

para pemain. Agar berhasil, kami harus membina lingkungan tempat inklusivitas mendorong kreativitas dan 

kesetaraan membuka inovasi. Laporan Diversity and Inclusion (D&I) tahun ini berfokus pada empat area 

utama: Komunitas, Proses, Produk, dan Budaya.

Walaupun laporan ini kurang komprehensif, kami telah menyertakan beberapa sorotan penting dari tahun 

2020, serta beberapa pencapaian kami dari setengah tahun pertama 2021. Di beberapa area, kami telah 

membuat langkah-langkah besar, dan di area lainnya, kami masih mengupayakannya.

Namun, dengan bersama-sama, kami akan terus bergerak maju untuk memastikan kami menjadi tempat 

kerja yang ramah bagi semua orang, tempat siapa saja dapat mengeluarkan potensi terbaik diri mereka 

saat bekerja.

“ Sejak bergabung ke Riot, saya tak pernah harus menuntut betapa pentingnya Keragaman dan Inklusi (Diversity and Inclusion, D&I) bagi bisnis. Kami telah berfokus 

pada cara kami memastikan bahwa D&I merupakan inti untuk budaya kami dan bagian dari DNA kami. Tahun ini, kami terus membangun fondasi kami dan 

menciptakan program-program baru yang membina beragam perspektif, mengoptimalkan proses yang sudah ada untuk mendorong menuju kesetaraan yang lebih 

baik, dan memperluas platform untuk terus membuat diri kami bertanggung jawab atas arah perusahaan. Kami memang masih berada di awal perjalanan, tetapi 

saya bangga dengan apa yang telah kami lakukan sejauh ini dan tetap bersemangat menyambut yang akan datang.”

 

Angela R., Chief Diversity Officer,  
Diversity and Inclusion
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Together We Grow

Minoritas yang Kurang Terwakili di AS

Minoritas yang kurang terwakili (underrepresented minorities, URM) = etnis Afro-Amerika, 

keturunan Hispanik, Latinx, atau Spanyol, orang asli Amerika, atau orang asli Alaska di AS.

Wanita Secara Global
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Menanamkan D&I di Puncak

Tiap anggota pada tim pemimpin bertanggung jawab dalam mewawancarai kumpulan 

kandidat yang beragam pada semua posisi tingkat senior yang mereka rekrut. Sebagian 

berkat inisiatif keragaman ini, saat ini 29% dari tim eksekutif kami adalah wanita dan 22% 

adalah kaum minoritas yang kurang terwakili, termasuk perekrutan kepemimpinan utama di 

beberapa departemen.

Menciptakan Kepemimpinan yang Tangguh

Selama setahun terakhir, kami telah membangun relasi dengan berbagai organisasi dengan 

keragaman, serta kampus dan universitas dengan sejarah kulit hitam (Historically Black 

Colleges and Universities, HBCU), yang memperkenalkan kami ke kumpulan talenta baru 

dan memperbaiki kemampuan kami dalam menarik minat jalur kandidat yang beragam. Di 

tahun 2020, kami mampu memanfaatkan kemitraan tersebut untuk meningkatkan jumlah 

wanita dan URM dalam program magang 2021 kami.

Together We Grow

Saya telah bertemu dengan banyak sekali mentor dan manajer di Riot yang 

memberi saya banyak peluang. Saat saya mulai (bekerja) di Riot, saya belum 

memiliki pengalaman tentang industri game. Namun, para manajer tidak 

membiarkan hal tersebut berpengaruh pada potensi atau arah karier saya. 

Mereka membuka begitu banyak pintu untuk saya, serta mendorong saya 

menuju peluang-peluang dan jalan yang sebelumnya saya pikir mustahil bagi 

diri saya.

Saya beruntung karena selama saya di sini, saya tidak pernah merasa ada 

hierarki apa pun di dalam tim saya. Sebaliknya, saya selalu merasa menjadi 

bagian dari pengambil keputusan, dan pendapat saya dihargai. Pekerjaan 

saya telah menjadi pembentuk yang kuat pada identitas saya saat ini, dan 

saya sangat bangga berada di Riot.”

Grace P., Production Manager,  
Wild Rift

“
Membangun Garis Kepemimpinan yang Beragam

Menarik perhatian, mengembangkan, dan mempertahankan kombinasi 
Rioter yang beragam pada seluruh tingkatan memungkinkan kami untuk 
memahami dan mewakili kebutuhan basis pemain global kami.

Pada tahun 2020, tiga tujuan tingkat tinggi kami adalah: membuat kemajuan dalam hal 

keterwakilan, membangun kemitraan untuk menaikkan jalur rekrutmen, dan menciptakan 

peluang serta alat pengembangan profesional bagi Rioter untuk mengarahkan 

pertumbuhan karier mereka.

Serupa dengan laporan kemajuan tahun lalu, dengan bangga kami mengumumkan 

bahwa sekali lagi kami meningkatkan keterwakilan wanita dan kaum minoritas yang 

kurang terwakili (URM) di Riot. Kami memang masih punya banyak pekerjaan rumah, 

khususnya di tingkat Director+. Namun, kami didorong oleh tren dalam perekrutan dan 

keterwakilan secara keseluruhan.

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


Pada tahun 2020, kami menguji coba dua program kepemimpinan eksternal untuk wanita di AS dan Eropa. Para 

Rioter berpartisipasi dalam program kepemimpinan wanita eksekutif di The Wharton School of the University 

of Pennsylvania, Yale School of Management, dan HEC Paris untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan 

serta memperluas jaringan eksternal mereka.

Together We Grow

100% Partisipan merasa program tersebut telah 
meningkatkan rasa berkomunitas mereka

80% Kepuasan dari
para partisipan

Inisiatif Kepemimpinan Wanita Eksekutif

Ketika saya bergabung dengan Riot, tidak ada tempat untuk 

membahas tantangan, atau menemukan kelompok Rioter yang 

dapat memahami apa yang saya alami dan memahami perspektif 

saya. Kini kami memiliki program seperti Women@ Riot sebagai 

tempat kami berfokus pada pembangunan komunitas wanita yang 

kuat, serta menciptakan ruang untuk berkumpul bersama. Industri 

game sebagian besar masih berorientasi pada pria, sehingga 

penting untuk menciptakan ruang tempat wanita dapat merasa 

aman dan bisa berbicara jujur tentang pengalaman mereka, serta 

meminta saran.

Saya suka mendengarkan cerita-cerita 

inspiratif dari para wanita di seputar 

Riot. Sebagai pimpinan Riot Forge, 

saya menjadikan keragaman dan 

keterwakilan sebagai prioritas yang ada 

di dalam tim, dan saya bangga karena 

separuh tim kami adalah wanita. Sangat 

penting memiliki keragaman ini dalam 

tim kami, karena hal ini menjadikan tim 

lebih tangguh dan memungkinkan kami 

memahami beragam pemain pada game 

yang kami buat.”

Leanne L., Director,  
Head of Riot Forge

“
Menyediakan Pengembangan Profesional bagi 
Rioter Wanita dan Beragam Gender

Kami mendengar dari para Rioter wanita dan beragam gender bahwa mereka menginginkan 

peluang untuk bertumbuh, berkomunikasi, dan berkembang baik secara personal maupun 

profesional. Untuk melakukannya–untuk mendukung perkembangan profesional dan personal 

Rioter wanita dan beragam gender–kami menciptakan Women@Riot. Kami tengah membangun 

komunitas dan program tempat para partisipan dapat mempelajari keahlian baru, menerima 

bimbingan dan pelatihan untuk mengembangkan jaringan dan koneksi mereka.



Kami terus menanamkan pandangan keragaman
dalam semua proses komunitas kami.

Untuk kalibrasi kinerja, anggota tim Insights, Legal, dan Talent Development bermitra untuk 

meninjau hasil terkait dengan gender dan minoritas yang kurang terwakili. Data hasil kalibrasi 

kinerja secara menyeluruh ditinjau oleh tim multidisiplin yang dikhususkan untuk tujuan D&I kami 

demi memastikan keadilan dan konsistensi dalam proses-proses manajemen kinerja kami.

Selain itu, kami telah bermitra dengan pihak ketiga ahli untuk melakukan peninjauan kesetaraan 

gaji yang komprehensif dua kali dalam setahun, yang memeriksa hasil kompensasi atau promosi 

di seluruh perusahaan. Tahun ini, dengan bangga sekali lagi kami melaporkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan secara statistik dalam hal pengupahan untuk wanita atau minoritas

yang kurang terwakili.

Together We Make Progress

Di tahun 2020, Riot mempertahankan komitmen kami pada inklusi dan kesetaraan dalam pemrosesan gaji serta talenta. Dengan bangga kami 

melaporkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam hal pengupahan untuk wanita atau minoritas yang kurang terwakili. 

Kami juga membuat kemajuan besar dalam pengembangan jalur talenta bagi wanita di Riot, dengan cara menyediakan program mentor dan 

pengembangan profesional bagi wanita.”

Hollie D., VP,  
People

“



Kami percaya bahwa inklusi membuka kreativitas dan inovasi. Tujuan kami adalah untuk menciptakan lingkungan tempat semua 

Rioter dapat melepaskan kekuatan super mereka. Budaya inklusif Riot akan membedakan kami di dalam industri yang sangat 

kompetitif, dan menjadikan kami tempat terbaik untuk bekerja. Di saat yang sama, kami yakin bahwa inklusi merupakan kata 

kerja, dan bahwa kami harus bertekad mengupayakannya. Kami terus bekerja untuk menentukan kemajuan kami, baik secara 

kuantitatif, yaitu dengan mengukur data, dan secara kualitatif, yaitu dengan secara aktif mendengarkan para Rioter.

Tahun ini kami menciptakan Riot Inclusion Index (indeks inklusi Riot). Indeks tersebut tersusun atas pertanyaan-pertanyaan, 

yang sebelumnya diajukan kepada para Rioter, yang mencakup pengalaman inklusif. Indeks ini akan memungkinkan kami untuk 

mengukur kemajuan kami pada pembinaan lingkungan kerja yang inklusif.

Together We Are Stronger

Riot Noir telah menunjukkan kepada saya cara yang berbeda untuk 
memimpin serta terlibat dengan orang-orang di dalam organisasi yang 
biasanya bukan bagian dari kewenangan saya; pengembangan lintas 
divisi tersebut belum pernah saya lihat perusahaan lain. Kami tengah 
membangun komunitas mengagumkan yang memungkinkan kami untuk 
menemukan peluang kerja yang baru, dan meraih akses yang dibutuhkan 
untuk mulai menyetarakan situasi. Riot adalah perusahaan yang lebih 
tangguh karena Riot Noir dan RIG, dan karenanya, komunitas menjadi 
lebih baik. Hal ini memiliki siklus perubahan berlanjut yang positif. Selain 
itu, dampaknya di luar dan di dalam menarik untuk diamati.”

Joshua P., Engineering Lead,  
The Summoner’s Rift Team

“ Rioters Council
Rioters Council berisi para Rioter dari bagian 
yang berbeda-beda yang bertindak sebagai 
penasihat untuk Chief Diversity Officer tentang 
isu-isu yang mungkin berdampak pada budaya 
kami. Kelompok jawara D&I ini secara proaktif 
mengidentifikasi peluang dan solusi potensial 
yang menjaga kami tetap bergerak maju 
dalam perjalanan D&I kami. Council bertemu 
tiap dua minggu untuk mencari inspirasi, 
menaikkan dan mengarahkan strategi untuk 
mempercepat keragaman, inklusi, dan budaya 
di seluruh Riot.

85%
konsisten pada seluruh demografi

Riot Inclusion Index



Together We Are Stronger

Di awal saya mulai bekerja, kami tidak mempunyai RIG sama sekali. Kami bahkan tidak punya tim D&I. 
Sejak saat itu, saya telah melihat komitmen Riot dalam menyediakan sumber daya, mendengarkan, 
dan belajar yang ditampilkan para Rioter, manajer, dan pemimpin senior kami tumbuh berlipat ganda, 
dan pertumbuhan tersebut luar biasa untuk disaksikan. Kami masih bisa tersandung, dan kami jelas 
tidak sempurna, tetapi kemauan untuk belajar dari kesalahanlah yang menjadikan hal tersebut 
menyenangkan hati.”

Alex Q., Program Manager,  
People

“

Kelompok sumber daya karyawan, atau yang kami sebut Rioter Identity Group (RIG), dibuat untuk 

memberi kami wawasan dan sudut pandang pada peluang dan tantangan dalam mempertahankan 

tempat kerja yang beragam dan inklusif. Kelompok ini juga menyatukan para Rioter bersama untuk 

merayakan keragaman, memungkinkan keterwakilan yang autentik dalam bermain game, dan membina 

rasa kebersamaan yang dalam di Riot dan dengan para pemain. Melalui wawasan, program, dan aktivasi 

mereka, RIG telah menjadi bagian vital dalam membangun komunitas yang inklusif luar dalam.

Dengan dukungan pimpinan eksekutif, tiap RIG membuat rencana operasional tahunan 
dengan fokus pada tiga area: Rioter, bisnis, dan komunitas. Saat ini kami telah memiliki 
enam RIG:

Filipinos At Riot’s (FAR) memiliki misi untuk memberdayakan, menyatukan, dan merayakan orang-orang 

Filipina di Riot dan di komunitas game. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proyek yang dikerjakan FAR 

bersama dengan kelompok AAPI Rioter untuk merayakan Asian American & Pacific Islanders Heritage 

Month, baca selengkapnya di sini.

Misi Rainbow Rioters’ adalah untuk membina komunitas dan produk inklusif LGBTQIA+ di Riot dan 

di luarnya. Mereka secara aktif bersatu untuk membantu mendukung dan mendorong aktivitas untuk 

komunitas LGBTQIA+ di Riot. Visi mereka adalah Riot pada akhirnya menjadikan video game sebagai 

ruang yang aman, inklusif, dan representatif bagi komunitas LGBTQIA+. Lihat karya yang dibuat Rainbow 

Rioters untuk memperingati Bulan Jubilant Colors dalam beberapa tahun terakhir.

Riot Alliance of Diverse Genders’ memiliki misi untuk mendorong Riot menjadi tempat orang-orang 

dengan berbagai gender bisa berkembang dan melihat cerminan diri mereka di dalam produk-produk 

Riot. RAD adalah kelompok identitas wanita cisgender, orang nonbiner, dan kaum transgender dari semua 

gender untuk berkumpul membangun komunitas & pengembangan, serta memperluas jangkauan pemain.

Misi Riot Noir’s adalah untuk menguatkan suara kaum Afro-Amerika dan meningkatkan keterwakilan 

di Riot baik di dalam maupun di luar produk. Dampak Noir tercipta melalui pembinaan pengembangan 

profesional, peningkatan kemitraan komunitas, dan dukungan pada pembangunan interaksi dan relasi 

di seluruh kelompok kerja. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang usaha yang dikerjakan Riot Noir untuk 

merayakan Black History Month, baca selengkapnya di sini.

Misi Riot Unidos’ adalah untuk menyediakan lingkungan yang suportif bagi Rioter Latinx dan serikatnya 

dengan cara mengadvokasi peningkatan visibilitas, ikatan budaya, penjangkauan komunitas, dan 

perubahan positif di seluruh Riot.

Veterans@Riot’s memiliki misi untuk mendukung Rioter Veteran dan serikatnya sembari meningkatkan 

keterwakilannya di dunia game dan pertunjukan. Tujuan utama mereka adalah untuk membangun 

ekosistem tempat latar belakang para Veteran yang unik dipahami, dan RIG dicari untuk membantu 

memediasi pemahaman antara para Veteran dan Riot.

Sebagai pengakuan atas kontribusi dan kinerja RIG maupun Rioters Council yang baik, tim kepemimpinan 

menerima bonus untuk semua pekerjaan yang mereka telah lakukan untuk bergerak maju menuju 

keragaman dan inklusi di Riot.

Rioter Identity Group

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month


Komitmen Kepemimpinan Terhadap D&I
Kami yakin semua orang berperan penting dalam menciptakan budaya inklusi, tetapi pemimpin kami mengatur arahnya dan 

harus sepenuhnya berkomitmen terhadap perjalanan D&I kami. Tahun lalu, kami menerapkan Diversity and Inclusion Scorecard 

pertama kami dengan sasaran untuk menanamkan keragaman dan inklusi dalam tiap departemen. Tiap anggota tim eksekutif 

bertanggung jawab atas rencana-rencana aksi yang mengukur kemajuan kualitatif dan kuantitatif dalam upaya memperjuangkan 

keragaman dan inklusi.

Rencana-rencana aksi ini termasuk:

Keragaman dan inklusi perlu dibiasakan. Seperti latihan, Anda 

tidak mungkin melakukannya sekali saja dan mengharapkannya 

sesuai. Anda harus berlatih dengan sangat teratur jika Anda 

ingin melihat hasilnya. Hal ini sama bagi kami di Riot jika kami 

menginginkan keragaman dan inklusi terjalin di dalam pekerjaan 

kami. Ketika penciptaan lingkungan yang beragam yang dibahas, 

kami mengamati tiga area utama: siapa yang kami rekrut, siapa yang 

menjadi mitra kami, dan yang terutama kisah apa yang

kami ceritakan.

Kami terus bertanya kepada diri, kami ingin menjadi siapa sebagai 

perusahaan, sebagai pemimpin, dan sebagai Rioter. Pertanyaan-

pertanyaan ini, serta kemampuan kami dalam menjadikan diri dan 

satu sama lain bertanggung jawab atas penciptaan lingkungan 

dan produk yang terbaik dijalin dalam struktur perusahaan kami. 

Kami akan terus menantang diri untuk menjadi lebih baik, dan 

bagi saya, inilah yang membuat Riot menjadi spesial. Meski kami 

bertumbuh pesat, kami tetap setia kepada kompas moral kami, yaitu 

senantiasa ingin membangun budaya dan pengalaman pemain yang 

membanggakan bagi yang mengerjakannya.”

Shauna S., President, 
Riot Entertainment

“
•  Pemeriksaan tiap triwulan dengan tiap 

eksekutif dan 
 

• Peninjauan tahunan oleh CEO dan CDO, hasil tim 
kepemimpinan mereka tersebut untuk meninjau 
kemajuan yang kemudian disertakan dalam proses 
perencanaan tahunan perusahaan

Together We Are Stronger



Together We Are Changing Gaming
Kami berada di perjalanan untuk membuat perbedaan, tak hanya di Riot, tetapi juga di mana saja kami bisa 

di dalam industri. Kami tahu hal ini tak bisa terjadi semalam saja, tetapi kami berkomitmen melakukannya 

dalam jangka panjang.

Para pemain adalah pusat segala yang kami kerjakan, dan kami yakin bahwa keterwakilan yang beragam 

dan inklusif penting dalam pengalaman mereka dengan game kami. Kami berkomitmen untuk membuat 

game yang tidak hanya bisa bergaung dengan para pemain saat ini dan di masa mendatang, tetapi game 

yang membuat semua pemainnya dapat melihat diri mereka di dalam karakter kami sembari bisa menikmati 

pengalaman yang aman dan ramah.

Jika dilakukan dengan benar, kami percaya kami bisa menciptakan komunitas game yang lebih inklusif, 

yang ramah menerima miliaran pemain dari seluruh dunia dengan semangat bermain yang sama  

dengan kami.

Untuk mencapainya, pendekatan kami terhadap inklusi dalam game adalah dengan 
melalui lensa tujuan berikut:

• Kami berupaya mewakili para pemain dari seluruh dunia melalui kisah dan      
  karakter kami.

• Kami menciptakan momen-momen bagi para pemain untuk merayakan identitas  
  mereka di dalam game kami.

• Kami berkomitmen untuk membekali kreator kami dengan cara-cara untuk  
  menghantarkan pengalaman yang inklusif bagi kepada para pemain.

Ini adalah studio game pertama yang saya rasa memang memiliki 

keterwakilan. Banyak perusahaan menyoroti keragaman mereka, tetapi 

saat Anda benar-benar melihat orang-orang yang bekerja di sana, 

keragaman ini tak terlihat. Hal ini berbeda di Riot, karena Anda bisa 

langsung merasakan keragaman.

Segera setelah saya mulai bekerja, ada banyak hal yang membuat saya 

merasa diterima dan mudah bergabung ke dalam studio ini. Seketika 

setelah saya direkrut, saya dimasukkan ke jalur Riot Noir, tempat semua 

orang menyambut saya, yang membuat saya merasakan kehangatan di 

hati saya.”

Jazmine D., Game Production Coordinator, 
League of Legends

“



Together We Are Changing Gaming

Menjadi beragam dan inklusif bukanlah tentang menciptakan keuntungan 

bagi sebagian orang saja, melainkan menyingkirkan batasan untuk semua. 

Inisiatif VCT Game Changers dirancang dengan mengingat prinsip tersebut: 

untuk mengarahkan lampu sorot kepada para wanita terbaik dan membuka 

jalan yang aman untuk para wanita memasuki panggung. Visi kami bagi 

ekosistem kompetitif VALORANT adalah untuk benar-benar menjadi olahraga 

yang inklusif, dan Game Changers adalah inisiatif kami untuk menuju ke sana.

Rangkaian turnamen dan program pengembangan tersebut menyediakan 

kesempatan untuk membangun persahabatan dan koneksi. Berkat ruang 

yang aman dan inklusif ini, wanita dan gender yang terpinggirkan dapat 

memberikan fokus mereka pada apa yang mereka sukai, yaitu memainkan 

game kami, yang berperan besar pada olahraga kami yang masih 

bertumbuh ini.

33,000+
Pemirsa pada turnamen VCT

Game Changers pertama

Ada

“
Pengubah Permainan

Game Changers merupakan perpanjangan dari keseluruhan misi Riot 

untuk menjadi perusahaan yang paling memprioritaskan pemain di dunia, 

sehingga bisa menjadi contoh aktif dari nilai-nilai ‘pemain nomor satu’. Riot 

dan tim VALORANT bertekad untuk menumbuhkan ruang-ruang yang tidak 

hanya kompetitif, tetapi juga ramah, aman, dan inklusif, tempat wanita dan 

gender yang terpinggirkan dapat berfokus pada kompetisi yang ada, dan 

bukan pada beban pelecehan berbasis gender.

Di luar kompetisi dalam game, kami juga harus mendorong lebih banyak 

wanita untuk bekerja di semua tingkat dalam industri game dan ekosistem 

esports, untuk meminjamkan suara, pengalaman, serta keahlian mereka–

dan inilah yang ingin dicapai program-program seperti Game Changers.”

Anna D., VP, Executive Producer, 
VALORANT



Together We Are Changing Gaming “
D&I dimasukkan dalam semua tingkat kreasi di dalam Riot, mulai dari awal pengembangan produk hingga proses greenlight, 

sebagai cara untuk menjadikan diri kami bertanggung jawab dan memastikan bahwa kami membuat produk terbaik yang bisa 

kami buat.

Selama setahun ini, kami bangga atas usaha kami untuk merilis karakter yang mewakili basis pemain global kami yang beragam, 

mencakup berbagai ras, gender, dan identitas seksual, dengan lebih baik. Contoh-contohnya termasuk Champion (League of 

Legends) seperti Rell, Seraphine, Akshan, dan Samira; Follower (Legends of Runeterra) seperti Tyari the Traveler, Shomi the 

Dropboarder, dan Legion Veteran; serta Agen (VALORANT) seperti Phoenix, Astra, Reyna, Raze, dan Yoru.

Para Rioter sangat peduli bahwa produk yang kami ciptakan autentik serta mewakili para pemain dan komunitas yang 

menjadi bagian dari mereka. Melibatkan Riot Noir dalam penciptaan champion Senna, bermitra dengan Rainbow Rioters untuk 

aktivasi dalam game terbesar kami selama Bulan Jubilant Colors, atau berkomunikasi dengan Rioter di seluruh wilayah untuk 

mengonsultasikan agent di VALORANT—kami ingin menggunakan sudut pandang D&I saat mempertimbangkan langkah kami.

Tahun ini, kami juga meluncurkan D&I Product Guide. Panduan ini berfungsi sebagai pengantar bagi semua Rioter baru di 

seluruh produk untuk peralatan yang akan mereka butuhkan untuk secara aktif membahas masalah D&I selama proses kreatif.

Memperluas Keterwakilan dalam Game

Diundang untuk bekerja sama dengan Narrative tentang akar 

budaya Raze merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. 

Saya sangat terkesan dengan fakta bahwa tim menghubungi saya 

untuk menyertakan orang Brasil dalam diskusi, untuk memastikan 

Raze terasa autentik. Mereka memberi saya ringkasan singkat 

tentang siapa Raze dan apa saja pilar karakternya, dan dari sana, 

kami mulai membahas tentang wilayah di Brasil yang akan terasa 

autentik dan masuk akal sebagai tempat asalnya. Komunitas Brasil 

senang sekali ketika Raze diluncurkan, dan kami menerima umpan 

balik sangat banyak tentang bagaimana para pemain kami merasa 

terwakili dan dihormati. Senang rasanya ketika saya terwakili dan 

bisa menampilkan budaya kami 

kepada dunia. Saya pribadi akan 

selamanya berterima kasih atas

hal ini.”

Nathalia M.,  
Localization Producer II, 
Creative Services

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you
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Underrepresented Founders (URF)

Tahun lalu, kami meluncurkan Underrepresented Founders Program (URF) sebagai respons terhadap 

sejarah panjang ketidakadilan ras terhadap komunitas Kulit Hitam. Program tersebut bertujuan untuk 

menyediakan $10 juta bagi pendiri dan startup yang kurang terwakili dalam komunitas game. Selama 

setahun belakangan, kami menemukan sekelompok pendiri yang sangat bertalenta, dan kami telah 

menyerahkan lebih dari $5 juta ke berbagai startup dan program, dengan lebih dari 30% dari investasi 

kami ditujukan kepada para pendiri Kulit Hitam dan lebih dari 50%-nya kepada para pendiri wanita. Ini 

baru permulaan.

Sejak komitmen awal kami, kami juga telah meningkatkan pendanaan kami, dan telah berkomitmen untuk 

menambahkan $1,6 juta sebagai penawaran dukungan finansial dan bimbingan kepada pengembang 

game di wilayah-wilayah yang luput dari perhatian global. Mitra URF yang telah diumumkan termasuk 

WINGS, Twin Drums, Double Loop Games, Carry 1st, and The Last Gameboard. Untuk mempelajari lebih 

lanjut tentang organisasi-organisasi ini, dan usaha yang tengah dilakukan URF untuk mendukung para 

pengembang yang terpinggirkan di komunitas lokal mereka, baca selengkapnya di sini.

Social Impact 

Di tahun 2020, Riot menjanjikan $1 juta melalui Social Impact Fund kami untuk menciptakan kemajuan

dalam waktu tiga tahun di area-area reformasi keadilan, berinvestasi pada bisnis kecil yang dimiliki oleh 

kaum minoritas, menciptakan peluang untuk kelompok yang kurang terwakili di industri kami, serta

menangani bias dan diskriminasi di kalangan tenaga kerja. Kami juga bekerja sama dengan Riot Noir, 

kelompok sumber daya karyawan kami untuk karyawan kulit Hitam, untuk mendistribusikan hibah senilai 

$50K ke ACLU Foundation dan The Innocence Project, dengan rencana untuk terus mengidentifikasi 

organisasi-organisasi yang akan didukung secara finansial sepanjang tahun 2021. Untuk mempelajari 

lebih lanjut tentang tim Social Impact Riot dan upaya yang tengah mereka lakukan untuk menangani 

masalah sistemik yang mendalam dan membuat perubahan jangka panjang, Anda bisa melihat 2020 

Social Impact Year in Review. 

Pada Juni 2020, setelah peristiwa pembunuhan George Floyd, kami mengumumkan Komitmen Kami untuk Mendorong Perubahan. 
Selain inisiatif yang dijalankan melalui tim D&I, kami bermitra dengan tim Dampak Sosial dan Pengembangan Korporat (Social 
Impact and Corporate Development) dalam dua proyek utama:

Bermitra untuk Mendorong
Inisiatif Kesetaraan Ras 

$10 JUTA

$1 JUTA

$50 RIBU

kepada para pendiri dan startup yang kurang 
terwakili di komunitas game melalui URF

beasiswa yang diberikan kepada siswa kulit 
Hitam dengan minat di bidang game

investasi untuk reformasi keadilan dan dalam 
bisnis yang dimiliki kaum minoritas

https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
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Perilaku dalam game yang disruptif, dalam bentuk 

penyalahgunaan chat/obrolan dan voice chat, serta tindakan 

pemain yang berbahaya lainnya terbukti menjadi tantangan 

penentu, tidak hanya bagi Riot, tetapi juga bagi industri ini 

secara keseluruhan.

Selama setahun terakhir, kami telah membagikan wawasan 

dari disiplin Player Dynamics kami di seluruh industri game. 

Kami berdiskusi di pertemuan-pertemuan seperti Game 

Developers Conference, terlibat dengan kelompok industri 

seperti Fair Play Alliance dan Entertainment Software 

Association, dan berinteraksi langsung dengan para pemain 

melalui pembaruan rutin (seperti di sini untuk League of 

Legends dan di sini untuk VALORANT).  

Selain itu, kami bermitra dengan Fair Play Alliance dan 

Anti-Defamation League untuk mendanai pengembangan 

Disrupsi dan Bahaya dalam Kerangka Kerja Game Online. 

Kerangka kerja ini bertujuan untuk membekali pengembang 

game dengan bahasa bersama dalam memahami disrupsi 

dan perilaku berbahaya di dalam game, serta menyediakan 

wawasan tentang cara memitigasi, mengurangi, atau 

menyingkirkan pengalaman-pengalaman ini. 

Tim Central Player Dynamics (CPD) Riot menerapkan 

prinsip rancangan Player Dynamics ini di seluruh game 

Riot, dengan menyediakan layanan, peralatan, dan praktik-

praktik terbaik untuk mempromosikan interaksi pemain 

yang sehat, mengurangi perilaku disruptif, serta mendorong 

dan mendukung bermain game yang sehat. CPD juga 

mengembangkan fitur dan layanan game yang bersifat netral 

seperti jalur evaluasi laporan pemain Riot, dan berkonsultasi 

dengan tim game dalam hal prinsip rancangan Player 

Dynamics sejak perencanaan game hingga pengoperasian.

CPD telah berinvestasi di 
beberapa area untuk membantu 
mengatasi perilaku disruptif di 
seluruh game Riot:

Sebagai pemimpin tim yang didedikasikan untuk mempromosikan interaksi 

pemain yang sehat, mengurangi perilaku disruptif, dan mendorong bermain 

game yang sehat, penting bagi saya bahwa tim saya mencerminkan beragam 

budaya, pengalaman, dan identitas. Program Diversity & Inclusion Riot telah 

membantu saya membangun dan mempertahankan tim yang mewakili 

berbagai sudut pandang. Karena kami bekerja sama dengan tim game dalam 

menerapkan prinspi rancangan Player Dynamics ke dalam game mereka, 

keragaman tersebut berarti para pemain kami memiliki pengalaman yang 

lebih baik pula.”

Paul S., Sr. Product Manager,  
Central Player Dynamics

“

Mengatasi Perilaku Disruptif

Telah memulai pengembangan pada sistem evaluasi komunikasi suara 
untuk dengan lebih baik menangani laporan voice chat yang disruptif 
dalam game kami

Saat ini sedang bekerja sama dengan Riot Games Studios untuk 
memperdalam konsultasi dan evaluasi Player Dynamics di awal siklus 
pengembangan game sebagai bagian dari gerbang peninjauan 
kesiapan game

Continues to improve our detection systems, especially our name 
check and text chat evaluation systems, including improving detection 
of identity-related terms 

Bermitra dengan Riot Karma dan tim Player Support Riot untuk 
mendukung Crisis Text Line (CTL) selama tahun kedua berturut-turut. 
CTL menyediakan layanan konseling berbasis SMS gratis kepada 
pemain di Amerika Utara yang mengirimkan pesan teks ke nomor 
741741 dengan kata kunci RIOT. Kami terus mengevaluasi kesempatan 
untuk memperluas jenis layanan ini ke wilayah lainnya.

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games.
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


Saat para pendiri kami memulai perusahaan ini lima belas tahun 

yang lalu, mereka mengawali perjalanan untuk menciptakan game 

untuk pemain agar para pemain tersebut dapat dilihat, didengar, 

dan diikutsertakan. Hari ini, kami memiliki lebih dari 3.000 Rioter 

di seluruh dunia yang berfokus pada mewujudkan misi tersebut 

selama lima belas tahun ke depan dan selanjutnya.

Kami merayakan kesuksesan kami, belajar dari kesalahan kami, dan 

masih bercita-cita tinggi untuk menjadi perusahaan yang baik bagi 

para pemain dan Rioter. Tahun 2020 mengajarkan kepada kami 

bahwa kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di keadaan 

yang luar biasa. Tahun lalu, kami beranjak dari Riot Game menjadi 

Riot Games. Ini tidaklah mudah, tidak selalu lancar. Namun, kami 

terus belajar, kami terus mendengar, dan kami terus bertumbuh.

Akhirnya, tahun lalu, kami merasa terhormat ketika Riot 

mengantongi sertifikasi sebagai Tempat yang Bagus untuk Bekerja 

(Great Place to Work), dengan 94% Rioter mengatakan bahwa 

kami benar-benar tempat yang bagus untuk bekerja. Kami juga 

bangga menerima Financial Times Diversity Award, yang kami 

menangkan setelah FT melakukan survei kepada lebih dari 100.000 

karyawan dari 15.000 perusahaan, serta menilai persepsi karyawan 

terhadap inklusivitas perusahaan atau upaya perusahaan untuk 

mempromosikan berbagai aspek keragaman. Yang terbaru, di 

bulan Juli 2021, kami masuk dalam daftar 100 Best Workplaces for 

Millennials dari Fortune. Kami senang bahwa para Rioter merasakan 

dampak dari evolusi budaya kami, tetapi kami akan terus tekun 

dalam memastikan bahwa kami memiliki budaya tempat talenta 

hebat dapat tumbuh dan menjadi yang terbaik.

#TogetherWeAreRiot




