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Sebuah ide permainan untuk membuat kartu tarot yang anda miliki, tidak hanya 
menjadi sebagai alat ‘meramal’, namun juga menjadi alat untuk bersenang - sen-
ang dengan teman - teman anda. 



Beberapa buku karya Rendy Fudoh ...

Tarot Next Lesson Complete 

Merupakan buku Tarot Next Lesson 1 - 3 yang digabung menjadi 1 buku 
agar peminat tarot baik yang masih pemula maupun yang sudah mahir bisa 
mendapatkan berbagai ilmu baru disini. 

Berikut isi dari TNL Complete:
Tarot Next Lesson 1: Alternatif Cara Belajar Dan Penggunaan Kartu Tarot.
Tarot Next Lesson 2 : Kumpulan Artikel Pembahasan Mendalam Seputar 
Tarot.
Tarot Next Lesson 3 : Tarot Dan Magick (Sihir)

Tarot Next Lesson 3
Buku ini ditujukan untuk tarot reader yang sudah berpengalaman. Dimana 
apabila anda merasa sudah cukup berpengalaman dalam dunia tarot dan 
lebih mengejar penerapan tarot dalam dunia sihirnya saja.

INVESTASI BUKU FISIK per Juli 2014
Tarot Next Lesson 3    : Rp 60.000
Tarot Next Lesson Complete (TNL 1-3)  : Rp 160.000
Untuk buku fisik, bisa dipesan ke AtarotBoy di 0857 471 38 075 . Harga 
belum termasuk ongkir dan order akan diproses 2x24 jam. And yes, kami 
memberi discount karena ongkos cetaknya lebih hemat :)

INVESTASI BUKU DIGITAL (PDF) per Juli 2014
Tarot Next Lesson 3     : Rp 40.000
Tarot Next Lesson Complete (TNL 1-3)  : Rp 100.000
Untuk buku digital, silahkan email ke tjindonesia@gmail.com dengan sub-
ject [TNL] , sertakan bukti transfer ke rek BCA 2871 453 006 a.n 
Laurensius Rendy . Order akan diproses 1x24 jam.



Ketika anda memang benar - benar belajar kartu tarot, anda akan mengetahui, kalau pada awalnya kartu 
tarot digunakan sebagai sarana permainan. Barulah belakangan digunakan sebagai media pembacaan atau 
meramal. Dan dari penemuan terbaru, ternyata playing card (atau kartu remi) dulu lah yang ditemukan, baru 
diikuti dengan kartu tarot. 

Dari berbagai literatur, tidak banyak yang membahas mengenai bagaimana cara menggunakan kartu tarot 
untuk permainan. Mungkin karena image kartu tarot yang sudah menjadi alat untuk meramal, pemro-
graman bawah sadar, dan berbagai tujuan - tujuan ‘serius’ lainnya. 

Oleh karena itu, saya membuat booklet ini yang bertujuan untuk membagikan sebagian ide saya secara 
free dalam menggunakan tarot sebagai sarana permainan. Menurut pengetahuan yang saya pelajari sampai 
booklet ini ditulis, kartu tarot adalah sarana pengembangan diri. Bukan sebagai kartu atau alat yang disem-
bah apalagi di puja - puja. Salah satu variasi dalam mengembangkan diri adalah melalui permainan yang 
menyenangkan bukan?

Perlu diketahui, ide permainan yang saya bagikan disini, bukanlah permainan tarot yang dilakukan di jaman 
dulu. Melainkan suatu ide permainan yang saya rangkai sendiri. Dan berbagai mekanisme permainan yang 
saya bagikan disini juga terinspirasi dari berbagai permainan kartu (card game) maupun permainan papan 
(board game); sehingga apabila anda adalah penggemar card game ataupun board game, anda akan cukup 
familiar dengan mekanisme permainan yang saya bagikan disini.

Akhir kata, selamat membaca dan mempraktekkannya di lingkungan anda sendiri. Tarot tidak melulu ses-
uatu yang serius. Melainkan juga sesuatu yang seharusnya bisa juga dibawa menyenangkan.

Regards,

Rendy Fudoh

Pemikiran Dibelakang 
Tarot: Combo Game



Thanks to ...
Yexky Hutagalung

The one who inspired me for having fun with any game beside having fun with my own career.

Kawi (Ancol) Santosa
The one who introduce me to the world of boardgaming.

Emily HappyWise
The one who ask me this provocative question, “Are you satisfied enough with your achievement in 
Tarot? Satisfied for becoming the most knowledgable person for Tarot in Indonesia? Why don’t you 

try making your own research and method?”

Haigh
The one who ‘stalks’ my facebook in the past. Somehow, it motivates me for sharing more knowledge 

to lots of people.



Combo Game?

Saya memberi judul permainan seperti diatas karena memang tujuannya dalam permainan kali ini adalah 
membuat combo sebanyak - banyaknya. Unsur utama yang saya masukkan dalam permainan ini adalah un-
sur mengkoleksi kartu, lelang, membuang kartu lawan, bahkan sampai mencuri kartu lawan.

Permainan yang saya bagikan ini pun juga memiliki waktu yang relatif cepat dengan konsep yang mudah 
dimengerti namun cukup memiliki banyak strategi dalam memenangkan permainan ini. 

Untuk permainan ini, yang dibutuhkan adalah 1 pack kartu tarot lengkap dan dapat dimainkan oleh 2-4 
orang. Waktu permainan dalam 1 ronde, berkisar antara 10 - 15 menit.

Untuk membantu agar anda mengerti jalannya permainan ini, saya akan membagi menjadi 2 macam pera-
turan: peraturan untuk permainan pemula, dan ‘tambahan peraturan’ untuk yang sudah mahir.



Peraturan Untuk Pemula
Peraturan untuk pemula ini saya buat agar anda yang baru pertama kali mencoba permainan ini, mendapat 
gambaran alur dasar permainan yang saya jelaskan. 

Pada dasarnya, anda membutuhkan 1 pack kartu, lawan main (ya iya lah!), dan 1 buah meja ukuran sedang. 
Dan permainan ini memiliki beberapa zona dan berikut gambaran zonanya...

MEJA PERMAINAN

kartu 
tarot

zona lelang

zona 
discard

zona combo pemain

zona combo pemain

zona 
combo 
pemain

zona 
combo 
pemain

Goal of The Game
Mengumpulkan point terbanyak dari combo yang sudah dibuat.

Persiapan Permainan
1. 1 pack kartu tarot dikocok dan dipastikan acak. 
2. Setiap pemain, dibagikan 5 kartu tarot secara acak.
3. Anda bebas menentukan giliran pertama yang bermain dan giliran berikutnya mengikuti arah jarum 

jam.
4. Pada putaran berikutnya, orang yang mendapat giliran pertama adalah orang di sisi kiri orang pertama 

sebelumnya (tetap mengikuti arah jarum jam).

Dodi

Ana

Desi

Ranu

Contoh:

Apabila Dodi mendapat giliran pertama, maka di putaran 
1, alur permainan dimulai dari Dodi - Ana - Desi - Ranu. 
Dan di putaram 2, alur permainan dimulai dari Ana - 
Desi - Ranu - Dodi, putaran 3, alur permainan dimulai 
dari Desi - Ranu - Dodi - Ana, dan begitu seterusnya.



Alur Permainan
Setelah persiapan selesai, alur permainan disetiap putarannya mengikuti fase berikut:
1. Drawing phase (Fase menarik kartu)
2. Auction Phase (Fase lelang)
3. Combo Phase (Fase combo)
4. Kembali lagi ke Drawing phase sampai kartu di tumpukan kartu tarot sudah habis

Drawing Phase
Di fase ini, setiap pemain, sesuai dengan urutan gilirannya, menarik 2 kartu dari tumpukan kartu tarot.
Setelah itu, cek jumlah kartu di tangan. Maksimal kartu yang ada di tangan adalah sebanyak 10 kartu. Dan 
apabila melebihi batas maksimal, maka pemain harus membuang kartu pilihannya hingga jumlah kartu di 
tangan ada 10.

Auction Phase
1. Di fase ini, pemain yang mendapat giliran pertama, mengambil 6 kartu dan menebarnya di zona lelang. 
2. Pemain yang sama harus menunjuk 1 kartu pilihan di zona lelang dan melakukan proses lelang.
3. Pemain yang memenangkan proses lelang tersebut berhak atas kartu yang ditunjuk.
4. Setiap pemain hanya boleh mendapatkan 1 kartu hasil lelang dalam 1 putaran.
5. Dengan demikian, apabila pemain pertama sudah mendapatkan kartu lelang, maka pemain urutan kedua 

lah yang menunjuk kartu lelang berikutnya. Apabila pemain pertama belum mendapat kartu lelang, maka 
pemain bersangkutan harus menunjuk 1 kartu lagi untuk di lelang. Lakukan proses lelang lagi, sampai 
mendapatkan 1 kartu dari hasil lelang.

6. Pemain yang sudah mendapatkan kartu hasil lelang, tidak bisa mengikuti lelang dan menunjuk kartu 
untuk di lelang di putaran yang bersangkutan

Contoh:

Misalkan urutan giliran di putara tersebut adalah Dodi - Ana - Desi - Rama,

Dodi memilih kartu ace of pentacles dari zona lelang dan mengajukan proses lelang. Ternyata proses lelang 
dimenangkan oleh Desi sehingga Desi mendapat ace of pentacles. Karena Dodi belum mendapatkan satupun 
kartu lelang, maka Dodi menunjuk 1 kartu lagi dari zona lelang dan dia menunjuk 2 of swords untuk diajukan 
ke proses lelang. Dalam proses tersebut, Dodi menang lelang dan mendapat kartu 2 of swords. Karena Dodi 
sudah mendapat kartu lelang, maka Ana harus menunjuk 1 kartu dari zona lelang dan dia menunjuk kartu 3 
of pentacles. Ana memenangi proses lelang dan mendapat kartu tersebut. Setelah itu, seharusnya proses menun-
juk kartu langsung diberikan kepada Ranu karena Desi sudah memiliki 1 kartu lelang dari proses lelang Dodi 
sebelumnya. 

Penjelasan khusus proses lelang
1. Setelah pemain menunjuk 1 kartu untuk dilelang, maka dilakukanlah proses lelang.
2. Setiap pemain yang mengikuti proses lelang, berdasarkan urutan gilirannya, meletakkan 1 kartu pilihan 



dari tangannya ke meja. 
3. Pemain berikutnya bisa merespon dengan meletakkan 1 kartu pilihan dari tangannya ke meja dengan 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan pemain sebelumnya.
4. Semua pemain boleh mundur dari proses lelang setiap saat. Namun pemain yang sudah mundur tidak 

bisa mengikuti proses lelang yang sedang berjalan dan dapat mengikuti proses lelang berikutnya. 
5. Pemain yang sudah meletakkan 1 kartu pilihannya sebagai harga lelang, boleh mengajukan penawaran 

yang lebih tinggi dengan meletakkan 1 kartu lagi dari tangan ke meja dan tidak ada batasan berapa kali 
seorang pamin mengajukan harga penawaran.

6. Lelang dimenangkan oleh pemain yang mengajukan nilai tertinggi. Pemenang lelang kemudian mem-
buang kartu dengan nilai tertinggi tersebut, dan sisa kartu yang digunakan dalam proses lelang, kembali 
ke tangan masing - masing.

Berikut urutan nilai kartu dari rendah ke tinggi

1. Semua kartu ace (contoh: ace of wands, ace of cups)
2. Semua kartu 2 (contoh: 2 of swords, 2 of pentacles)
3. Semua kartu 3 dan berjalan naik sampai kartu 10
4. Semua kartu Page
5. Kartu Knight, kemudian berlanjut ke Queen dan kemudian ke King
6. Major Arcana nomor 0: The Fool
7. 1: The Magician
8. 2: The high Priestess
9. 3: The Empress
10. dan terus naik hingga Major Arcana no 21: The World

Notes: suit dari minor arcana tidak mempengaruhi nilai kartu dalam proses lelang.
Dengan demikian, semua kartu Ace adalah kartu yang terendah nilainya dan kartu nilai tertinggi adalah 21: 
The World.

Combo Phase
•	 Fase ini adalah fase dimana pemain mengkombinasikan kartu yang ada di tangannya.
•	 Tugas setiap pemain adalah membuat combo dimana combo adalah kombinasi 4 kartu (hanya 4 kartu)  

yang memenuhi salah satu dari 2 kriteria dibawah ini:
 - 4 kartu dengan angka sama. ( Contoh : 2 of wands - 2 of cups - 2 of swords - 2 of pentacles)
 - 4 kartu dengan suit yang sama. ( Contoh : ace of wands - 3 of wands - 7 of wands - 10 of   
  wands karena ke 4 kartu tersebut adalah kartu wands)
•	 Pemain yang berhasil membuat combo, mengumpulkan 4 kartu kombinasi tersebut dan meletakkannya 

dengan ditumpuk menjadi 1 tumpukan di meja di zona combo secara TERTUTUP!
•	 Setiap pemain boleh membuat lebih dari 1 combo dalam fase ini apabila mampu.
•	 Dan dalam setiap combo, pemain boleh menggunakan HANYA 1 KARTU dari Major Arcana sebagai 

proxy atau pengganti salah satu kartu untuk combo.

Contoh: 
- Untuk combo dengan angka yang sama, seorang pemain bisa mengkombinasikan 3 of cups - 3 of   
 swords - 3 of pentacles dan kartu The Magician. Dalam kasus ini, kartu The Magician  berfungsi se  
bagai pengganti 3 of wands.
- Untuk combo dengan suit yang sama, seorang pemain bisa mengkombinasikan King of Cups - Queen  
 of Cups - 2 of Cups  dan kartu The lovers. Dalam hal ini, kartu the lovers berfungsi sebagai pengganti  



 kartu apapun yang merupakan suit of Cups.

End Game/ Putaran Terakhir
Apabila kartu dalam tumpukan kartu tarot sudah habis dalam proses menarik kartu mupun proses lelang, 
maka putaran tersebut menjadi putaran terakhir

Scoring
•	 Score setiap pemain ditentukan oleh kartu combo yang telah dibuat dan sudah diletakkan di meja. 
•	 Score untuk combo suit sama adalah 1
•	 Score untuk combo angka sama adalah 4
•	 Pemain dengan score tertinggilah yang menang. 

Tambahan Peraturan (Untuk Yang 
Sudah Mahir)
Tambahan peraturan ini dimaksudkan bagi yang sudah fasih dalam bermain dengan peraturan untuk pemu-
la dan ingin menambah ‘twist’ dalam permainannya. 

Apabila anda sudah mahir, maka anda dapat menambahkan fase Major Arcana {Major Arcana Phase) yang 
berada setelah auction phase dan sebelum combo phase. Dengan demikian, fase permainannya menjadi:
1. Drawing phase (Fase menarik kartu)
2. Auction Phase (Fase lelang)
3. Major Arcana Phase
4. Combo Phase (Fase combo)
5. Kembali lagi ke Drawing phase sampai kartu di tumpukan kartu tarot sudah habis

Dalam fase ini, pemain secara bergiliran dapat menggunakan 1 kartu dari Major Arcana di tangannya. Untuk 
itu, pemain memberitahukan seluruh pemain kalau dia menggunakan 1 kartu Major Arcana dan membuang 
kartu Major Arcana yang dimaksud ke zona discard. Pemain yang melakukan itu, dapat melakukan salah satu 
efek dibawah ini:
Untuk kartu Major Arcana ganjil ( Major Arcana no 1, 3, 5, 7, dst):  pilih 1 pemain lawan, lihat kartu yang 
ada di tangannya dan ambil 1 kartu dari tangan lawan tersebut untuk dimasukkan ke tangan anda sendiri.
Untuk kartu Major Arcana genap ( Major Arcana np 0, 2, 4, 6, dst): pilih 1 pemain lawan, lihat kartu yang ada 
di tangannya dan buang 1 kartu pilihan anda ke zona discard. Lakukan kemampuan ini sebanyak 2x.

Opsi diatas bersifat tidak wajib dan setiap pemain hanya dapat menggunakan kemampuan Major Arcana ini 
1x dalam 1 putaran. 



End Words 
Hanya Segini Saja?

Apa yang saya bagikan disini hanyalah 1 dari beberapa ide dasar permainan yang bisa diaplikasikan dengan 
menggunakan kartu tarot. Untuk tahun ini, saya memiliki target mengembangkan 2 ide permainan lagi den-
gan menggunakan kartu tarot dan rencananya, akan saya bagikan di buku saya berikutnya.

Tentu saja 2 ide berikutnya yang saya kembangkan akan lebih menarik dibandingkan ide yang saya bagikan 
sekarang. Dan sebagai bocorannya, ide berikutnya yang saya kembangkan adalah menggunakan kartu tarot 
untuk permainan pertempuran ala penyihir. Bayangkan dalam permainan pertempuran antar penyihir terse-
but, anda bisa memanggil elemental spirit dan menggunakannya untuk menyerang lawan, membuat bola 
api dan menembakkannya, memperkuat elemental spirit anda, dan masih banyak lagi. Sebuah permainan 
yang menggunakan kartu tarot anda sendiri namun bisa menjadi permainan yang menyenangkan dan penuh 
strategi. 

Hingga target pribadi saya terwujud, saya dengan tangan terbuka menerima segala kritik dan masukan yang 
membangun untuk berbagai ide pengembangan atas permainan yang sudah saya buat, dan juga ide untuk 
berbagai permainan berikutnya. Berbagai masukan tersebut bisa anda lakukan melalui facebook, twitter, 
ataupun email saya sendiri.

Terima kasih atas waktu dan kesediaan anda dalam membaca booklet sederhana ini dan saya berharap anda 
mendapat pengalaman yang menyenangkan serta mengakrabkan relasi dengan teman - teman anda dari ber-
main dengan kartu tarot. Lagipula, manfaat dari bermain selain untuk belajar, juga untuk bersenang - senang 
dan saling mengakrabkan diri bukan?



About Rendy Fudoh
Rendy Fudoh saat ini sedang bersenang - senang di dunia 
tarot, mentalist, dan juga hobi barunya di fotografi. 

Untuk tarot, selain dia memiliki banyak klien dari berbagai 
lapisan dan golongan, dia juga aktif dalam menulis artikel 
di websitenya sendiri, e-magazine Tarot Journey Indonesia, 
dan juga membagikan berbagai pengetahuan secara langsung 
mengenai Tarot ke orang - orang yang antusias dalam belajar 
tarot.

Selain menjadi pemimpin redaksi di Tarot Journey Indonesia, 
Rendy Fudoh juga membantu teman - teman lainnya terutama 

dalam bilang talent sulap, dan juga mulai berkarya di bidang fotografi yang merupakan suatu subjek yang tak 
kalah luasnya bila dibandingkan dengan tarot. 

Untuk informasi lebih lanjut ataupun kerjasama, anda bisa menghubungi Rendy Fudoh di:

Phone/ sms  : 081 8080 34 145
Email   : AnihikaFudoh@yahoo.com atau RendyFudoh@gmail.com
Twitter   : @RendyFudoh
Facebook   : Rendy Fudoh
Tarot website : http://rendyfudoh.com



http://rendyfudoh.com
Web saya pribadi yang berisi berbagai artikel pen-
getahuan seputar tarot yang terus saya update dan 
sedikit artikel tentang dunia sulap.

http://tjindonesia.com
Tempat untuk download e-magazine dwi bulanan 
Tarot Journey Indonesia. Berisi seputar sharing pen-
getahuan Tarot yang ditulis oleh berbagai pembaca 
tarot profesional di Indonesia.

http://tarotss.wordpress.com
Blog iseng saya yang ditujukan untuk menampung 
berbagai cerpen yang saya tulis. Sebagian besar cer-
pen disini terinspirasi dari kartu tarot.

http://fudohphotojournal.wordpress.com
Blog iseng saya (lagi) yang ditujukan untuk menam-
pung berbagai hasil jepretan foto saya di berbagai 
event baik yang saya ikuti maupun yang saya (dengan 
teman - teman saya) buat sendiri.

Beberapa portfolio karya Rendy Fudoh (dan teman - temannya) ...


