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Sudah hampir dua tahun Tarot Journey menemani pembacanya. Edisi ke-11 ini menampil-
kan artikel-artikel yang ditulis para tarot reader, serta liputan kegiatan yang disumbangkan 
oleh rekan-rekan tarot reader dari berbagai komunitas. Semangat berbagi inilah yang terus 
terjaga selama hampir dua tahun perjalanan Tarot Journey.

Di bagian artikel ada Leonardo Rimba, yang menulis mengenai elemen api atau wands. 
Lalu, Madam Arra kembali membagikan pengalamannya. Aryoputro Nugroho, tarot reader 
yang bergelut di bidang hukum, menuliskan tarot dalam filosofi keadilan. Rendy Fudoh 
menuliskan tips untuk tarot reader profesional. Boni Binoba, yang lama absen menulis, 
kembali menuliskan artikel mengenai tarot dan self-reading, dan ada tulisan mengenai 
perjalanan Klub Tarot Jakarta oleh Audifax.

Di rubrik profil, ada Nurul Permata Hapsari, tarot reader dari LightGivers. Alumni workshop 
tarot LightGivers itu menuturkan pengalamannya menjadi tarot reader. Nurul, adalah 
salah satu tarot reader yang menggunakan pendekatan psikologi, sesuai latar belakang 
pendidikannya. Selain tarot, dia juga menguasai grafologi atau teknik membaca berdasar 
tulisan tangan.

Kehebohan dunia tarot di bulan Mei, terutama karena adanya World Tarot Day pada 25 
Mei. Komunitas DewaRoetji Yogyakarta mengirimkan liputan kegiatan mereka yang seru. 
Tak ketinggalan Komunitas Full Moon dari Surabaya mengirimkan reportase kegiatan 
mereka  merayakan World Tarot Day, yang kebetulan bersamaan dengan pawai bersama 
komunitas-komunitas lain di acara Sparkling Tunjungan. Di Jakarta, kegiatan ada di dua 
tempat. Institut Tarot Indonesia bersama Eye Management mengadakan Tarot Challenge 
di Jakarta Utara, tepatnya di Mall of Indonesia (MOI). Sementara LightGivers, mengadakan 
free reading di Jakarta Selatan, tepatnya di Dreamers Café Kemang. 
Nah, itulah materi dari Tarot Journey ke sebelas ini. Terima kasih untuk tetap setia 
membaca sajian kami. Dan, tetap dengan semangat berbagi!
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Elemen Api adalah perbuatan. Ada 10 kartu 
tindakan dalam elemen api. Dan 4 kartu orang, yg 
bisa berarti tindakan, situasi tertentu, atau bahkan 
orangnya sendiri.
 
Ace of Wands memiliki arti spesifik tenaga. Tentu 
saja ini tenaga fisik. Berguna untuk memindahkan 
materi dari satu tempat ke tempat lainnya. 
Penuhnya tenaga fisik karena ini baru awal. 
Awalan dari 10 perjalanan di elemen api. Ketika 
baru memulai langkahnya, Ego penuh dengan 
tenaga. Murni tenaga fisik karena ini belum 
bercampur dengan elemen lainnya. Belum ada 
kombinasi dengan elemen udara atau pemikiran, 
elemen air atau perasaan, dan elemen tanah atau 
hasil-hasil konkrit. Di dalam elemennya sendiri, 
perbuatan selalu berkonotasi tenaga fisik semata. 
Tenaga fisik yg berjalan dengan sendirinya dari 
langkah satu sampai ke langkah ke sepuluh. 
Dari awal sampai akhir, dan kembali lagi ke awal. 
Tenaga adalah kata kunci yg kita gunakan untuk 
Ace of Wands ini.
 
Two of Wands berarti melangkah. Dua langkah 
pertama di elemen api. Langkah yg murni tenaga 
fisik. Biasanya orang akan mulai merasa percaya 
diri ketika baru mulai bisa melangkah. Rasa 
percaya diri itu berada di elemen lain, elemen 
perasaan atau air. Bisa juga berupa pengertian 
mental, yg adanya di elemen udara. Dalam 
elemen api sendiri cuma ada pergerakan fisik, 
dan kita sebut itu melangkah yg akan menjadi arti 
spesifik yg kita berikan kepada Two of Wands ini.
 
Three of Wands bermakna memandang. 
Memandang balik ke wilayah yg telah 
ditinggalkan, dan memandang ke depan di 
wilayah yg akan dilewati, tapi belum. Memandang 

saja tanpa memikirkan apapun. Kakinya diam, 
dan matanya memandang. Kenapa memandang? 
Kita tidak bisa menjawab sekarang. Jawabannya 
akan muncul sendiri ketika ada yg bertanya 
kepada anda. Cukup anda mengerti bahwa kartu 
ini berarti memandang.
 
Four of Wands berarti keberhasilan. Berhasil jalan 
sampai tahap ini. Tentu saja Ego tidak tahu bahwa 
ini belum seberapa, masih ada enam langkah lagi 
sebelum perjalanan elemen api berakhir. Ego di 
elemen api tidak berpikir. Tahunya cuma berbuat 
saja. Dan bagi Ego yg berbuat, empat langkah 
maju adalah suatu keberhasilan. Sukses jalan 
terus tanpa hambatan. Keberhasilan akan kita 
pakai sebagai arti untuk Four of Wands ini.
 
Five of Wands adalah persaingan. Bersaing 
karena mulai ada hambatan. Dan Ego akan 
tetap berjalan di jalurnya. Berjalan terus. Ada 
hambatan ataupun tidak, Ego akan tetap berjalan. 
Alamiahnya memang seperti itu. Berjalan terus, 
berbuat terus. Apapun yg dicanangkan oleh 
manusianya, Ego di elemen api akan bergerak 
lurus sesuai jalurnya, yaitu jalur elemen api atau 
perbuatan. Dan ternyata setelah separuh berjalan 
ada halangan-halangan, yg bagi Ego sendiri 
merupakan persaingan. Persaingan akan menjadi 
kata kunci yg kita gunakan disinii

Six of Wands adalah kemenangan. Menang 
karena berhasil melewati persaingan. Jalannya 
memang seperti itu, tidak bisa tidak. Tanpa ada 
intervensi elemen lainnya, Ego di elemen api 
otomatis akan masuk ke tahap kemenangan di 
langkah ke enam. Dan kemenangan akan menjadi 
kata kunci yg kita pakai bagi Six of Wands.
 

 
Catatan harian Joko Ting Tong

Perjalanan Elemen 
Api
Oleh Leonardo Rimba

Seven of Wands adalah bertahan. Bertahan 
karena setelah menang ternyata tidak ada lagi yg 
harus dihadapi. Akhirnya Ego diam saja, diam di 
tempat dan siap berjalan lagi apabila diperlukan. 
Bertahan termasuk perbuatan fisik juga. Terlihat 
diam, tetapi itu bertindak. Tindakan diam. 
Diam di tempat. Bukan berarti tidak bertenaga, 
melainkan bertahan sebelum melakukan tindakan 
selanjutnya. Bertahan adalah kata kunci untuk 
Seven of Wands.
 

Eight of Wands adalah pergerakan. Pergerakan 
yg cepat sekali karena Ego ternyata tidak bisa 
berdiam lama dengan bertahan. Sedikit bertahan 
di tempat, satu langkah saja, dan di langkah 
berikutnya Ego akan memasuki pergerakan cepat. 
Tanpa berpikir tentu saja. Bergerak dan bergerak 
saja, dengan cepat sekali. Berpindah dari satu ke 
yg lainnya. Dan berkali-kali dilakukan tanpa henti. 
Itu pergerakan cepat, yg akan kita pakai sebagai 
kunci bagi Eight of Wands.
 
Nine of Wands adalah istirahat. Istirahat total 
karena Ego mulai merasakan energinya menipis 
disini. Sudah sembilan langkah dilalui, dan masih 
ada satu langkah lagi di hadapannya. Istirahat 
karena tidak mampu berjalan. Fisiknya merasa 
tidak mampu, tapi bukan berarti sungguh-sungguh 
tidak mampu. Energi fisik akan berjalan terus 
kalau ada. Terkadang ada, dan biasanya memang 
ada. Terkadang tidak ada, terasa tidak ada, 
tetapi sebenarnya ada. Dan ketika terasa tidak 
ada energinya, Ego istirahat. Istirahat kita ambil 
sebagai kata kunci bagi Nine of Wands.
 
Ten of Wands bermakna beban berat. Ini tahap 
terakhir di perjalanan elemen api ketika energi yg 
tersisa digunakan untuk bertindak. Masih bisa, 
tentu saja, tetapi berat. Rasanya terbeban berat 
secara fisik. Tapi Ego menjalaninya juga karena 
memang seperti itulah alamnya. Alam Ego di 
elemen api adalah bertindak dan bertindak. Dan 
tahapan terakhirnya ternyata memiliki makna 
beban berat, yg akan kita pakai sebagai kunci 
bagi Ten of Wands ini.

 
Nilai-nilai dari tiap kartu elemen api dari Ace of 
Wands s/d Ten of Wands tertulis langsung di 
kartunya masing-masing. Ace of Wands bernilai 
1, Two of Wands bernilai 2, dst. Sampai Ten of 
Wands yg bernilai 10. Nilai-nilai ini berguna ketika 
kita menggunakan jenis Pertanyaan Ya-Tidak. 
Dalam sistem saya, apabila yg muncul kartu dari 
elemen api atau elemen udara, maka artinya ya. 
Apabila muncul kartu elemen air atau elemen 
tanah, maka artinya tidak. Apabila dalam satu 
tebaran muncul kombinasi, maka tinggal dihitung 
saja berapa jumlah ya, dan berapa jumlah 
tidak. Dan itulah jawaban yg akan diberikan 
kepada penanya. Namanya probabilitas atau 
kemungkinan. Berapa persen probabilitas ya, dan 
berapa persen probabilitas tidak.
 
Nilai kartu-kartu orang di elemen api tidak 
tertulis. Tetapi kita tahu bahwa Page of Wands 
bernilai 11, Knight of Wands bernilai 12, Queen 
of Wands bernilai 13, dan King of Wands bernilai 
14. Penting diingat karena berguna dalam 
penghitungan suara ketika kita menggunakan 
Pertanyaan Ya-Tidak.
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“Nilai-nilai dari tiap kartu elemen api dari Ace 
of Wands s/d Ten of Wands tertulis langsung 
di kartunya masing-masing. Ace of Wands 
bernilai 1, Two of Wands bernilai 2, dst. 
Sampai Ten of Wands yg bernilai 10. Nilai-nilai 
ini berguna ketika kita menggunakan jenis 
Pertanyaan Ya-Tidak.”

Perjalanan Elemen Api



Tarot Journey | 8

Page of Wands bermakna rajin. Rajin bekerja. 
Rajin menolong. Rajin berbuat baik. Rajin 
mencuri. Rajin menabung, dlsb. Semuanya 
berkaitan dengan kata rajin. Rajin merupakan 
tindakan fisik, bisa juga berupa situasi tertentu. 
Kalau berupa orang, maka usianya belasan 
sampai dengan 20 tahun. Rajin kita gunakan 
sebagai kata kunci untuk Page of Wands.
 
Knight of Wands adalah orang yg berusia sekitar 
30 tahun. Seperti semua elemen api, sifatnya 
tidak sabaran, langsung, tidak sabar, tidak 
berpikir, tidak berperasaan. Ini sifat di elemen 
murni, 
yaitu elemen tindakan, yg tentu saja cuma type-
type ideal. Dalam realita jarang sekali orang yg 
100% berada di elemen api atau elemen lainnya. 
Kebanyakan orang berada di elemen campuran, 
walaupun ada juga orang yg dominan di satu 
elemen. Kalau dominan di elemen api, cirinya 
seperti elemen api, yaitu tidak sabar, sensasional, 
inginnya bergerak terus. Dan bergerak terus bisa 
kita pakai sebagai kunci bagi Knight of Wands ini.
 
Queen of Wands adalah seorang wanita karir, 
usianya sekitar 40 tahun. Cirinya sama seperti 
semua orang di elemen api. Cuma, ini wanita. 
Dalam pembacaan tarot, seringkali Queen of 
Wands muncul dan memperlihatkan orang yg 
ditanyakan. Ketika kartu ini muncul, maka kita 
bisa kurang lebih membayangkan adanya suatu 
bisnis. Usaha. Karir. Dan tentu saja melibatkan 
berbagai konotasinya. Wanita karir adalah kunci 
yg kita berikan bagi Queen of Wands
 
King of Wands berarti pemimpin, usianya sekitar 
40 tahun, biasanya laki-laki. Kalau yg ditanyakan 

adalah hal tertentu, maka King of Wands yg 
muncul bisa bermakna seorang pemimpin di 
situasi itu. Bisa juga bermakna kepemimpinan. 
Segalanya akan tergantung dari bentuk 
pertanyaannya. Kita akan membahas bentuk 
pertanyaan di bagian yg sesuai. Untuk disini, 
cukup saya tuliskan bahwa bentuk pertanyaan 
akan mempengaruhi bentuk jawaban. Apa 
yg ditanyakan, itulah yg dijawab. Kita bukan 
pembaca tarot dari jenis masa lalu, yg bisa 
bercerita panjang lebar tentang hal yg ditanyakan. 
Kita tidak begitu. Saya mendapat pengalaman 
yg bilang, bahwa saat ini yg diperlukan adalah 
pembacaan tarot yg praktis. Tidak diawang-
awang, dan tidak melantur kemana-mana. 
Apa yg ditanya, itulah yg dijawab. Nah, itulah 
kepemimpinan. Ada yg saya tawarkan. Dan ada 
yg mengikuti. Sekarang anda ikuti saja dahulu. 
Walaupun belum mengerti, nanti akan mengerti 
juga. Cukup anda ingat bahwa King of Wands 
berarti pemimpin.

 

“King of Wands berarti pemimpin, usianya 
sekitar 40 tahun, biasanya laki-laki. Kalau 
yg ditanyakan adalah hal tertentu, maka 
King of Wands yg muncul bisa bermakna 
seorang pemimpin di situasi itu. “

Perjalanan Elemen Api
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LightGivers tak mau ketinggalan 
merayakan WORLD TAROT DAY 
2014. 

Dengan menggandeng majalah GADIS dan 
DREAMERS Radio, diadakanlah acara free tarot 
reading di DREAMERS CAFÉ, Kemang. Tapi ada 
yang istimewa di sini, karena selain merayakan 
World Tarot Day, LightGivers juga merayakan 
usianya yang memasuki 1 tahun. Acara itu pun 
berlangsung meriah, dihadiri puluhan follower 
twitternya dan beberapa tarot reader serta 
kolega, seperti Rini Candra (Spiritual Indonesia), 
perwakilan majalah GADIS, perwakilan Dreamers 
Radio, dan beberapa tarot reader.

Acara dibuka dengan ramah tamah, perkenalan 
personil LightGivers, dilanjutkan dengan 
perkenalan dari para follower yang datang ingin 
dibacain tarot. Acara dibuka pukul 15.00 dan terus 
berlangsung sampai pukul 20.00 WIB dengan 
berbagai acara. Acara mengalir, mulai dari 
pembacaan tarot gratis, makan-makan, potong 
kue, berbagi pengalaman antar tarot reader. 
Event sederhana ini benar-benar menjadi ajang 
interaksi antara LightGivers dan para followernya.

WORLD TAROT DAY with 
LIGHTGIVERS

Bersama Audifax, Leonardo Rimba menulis buku “Psikologi Tarot”. Buku 
keduanya tentang tarot telah diterbitkan oleh BIP Gramedia dengan judul 
“Tarot dan Psikologi Simbol”. Selain itu, dia juga telah menulis buku “Mata 
Ketiga dan Cara Menggunakannya” yang juga sudah diterbitkan oleh BIP 
Gramedia. Saat ini Leo sedang menyusun “Tarot Spiritual Indonesia”. 
Dia bisa dihubungi di email address <leonardo_rimba@yahoo.com>, 
atau hubungi ke 0818183615

Tentang Leonardo Rimba
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mada arra

Hampir 10 tahun saya menjalani profesi sebagai 
fortune teller, saya mulai terbiasa untuk melayani 
client jarak jauh. Dalam arti tidak bertatap 
muka langsung, tapi melalui chatting via Yahoo 
Messenger, Skype, atau media chatting yang lain, 
termasuk BlackBerry Messenger.

Waktu awal dulu, saya hanya melayani konsultasi 
jarak jauh untuk client yang sudah pernah 
konsultasi langsung, tapi sekarang, untuk client 
yang belum pernah konsultasi tatap muka tetap 
bisa saya layani, mengingat kebanyakan dari 
mereka tidak tinggal di Jakarta. 
Kalau tidak bertemu langsung, saya yang 
mengocok kartu tarotnya, client yang memberi 
aba-aba, kapan kartu mulai saya kocok, kapan 
saya berhenti mengocok kartu dan urutan 
keberapa yang mereka pilih. Baru setelah itu saya 
bacakan hasil bacaannya. Tapi seiring berjalannya 
waktu, seringkali saya hanya fokus pada nama 
dan tanggal lahir mereka, berikut pertanyaan yang 
mereka ajukan dan saya memberi jawaban dan 
solusinya. Kadang memang perlu membuka tarot 
untuk memastikan lagi jawaban saya. 

Disaat mereka menghubungi saya untuk 
menanyakan bagaimana caranya berkonsultasi, 
biasanya saya sudah tahu, siapa yang hanya 
sekedar bertanya, siapa yang serius. Siapa yang 
berkarakter sulit dan siapa yang easy going. 
Sebenarnya kemampuan merasa seperti ini, 
tidak aneh. Anda pun bisa merasakannya. Tapi 

seringkali penyangkalan dalam diri sendiri jauh 
lebih besar daripada meyakininya. Hal inilah yang 
perlu dilatih. Semakin Anda sering mendengarkan 
feeling/insting Anda, semakin terlatih untuk 
menggunakannya dan ini sangat berguna jika 
Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya, perasaan Anda sudah tidak enak untuk 
keluar rumah, coba diam sejenak, dan dengarkan 
kata hati Anda. Apa yang membuat Anda merasa 
tidak enak ? Kalau Anda menjadi lebih was-was 
dan deg2an, sebaiknya tetap di rumah. Karena 
seringkali, kalau Anda mengabaikannya, akan 
terjadi sesuatu yang kurang baik. Seperti dompet 
hilang, tersandung, kehujanan di jalan, dsb.

Oh ya, saya juga meyakini, bahwa tidak ada yang 
terjadi secara kebetulan. Segala sesuatunya 
terjadi berdasarkan daya tarik menarik antara 
kita dengan universe atau alam semesta. Seperti 
yang tertulis dalam buku The Secret, apa yang 
kita pikirkan, itulah yang terjadi. Sekuat itu pikiran 
bekerja. Banyak yang sudah mengetahuinya, 
tapi masih banyak yang mengabaikannya 
atau menganggap itu tidak benar. Coba Anda 
renungkan sejenak. Berapa banyak hal yang 
saat ini Anda dapatkan, dulunya adalah apa yang 
sering Anda pikirkan atau bayangkan . Waktu 
kecil Anda senang bermain dokter-dokteran, dan 
setelah dewasa Anda menjadi dokter sungguhan.

“Oh ya, saya juga meyakini, bahwa tidak ada yang terjadi 
secara kebetulan. Segala sesuatunya terjadi berdasarkan 
daya tarik menarik antara kita dengan universe atau alam 
semesta.”

 Sebuah Cerita 11
oleh Madam Arra
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 Saat lajang Anda menginginkan pasangan yang 
giat bekerja, merintis bersama-sama dari bawah, 
dan ternyata pasangan Anda sekarang memang 
dari keluarga biasa saja, tapi mandiri dan memiliki 
keinginan untuk maju. Begitulah kekuatan pikiran 
bekerja. Apa yang sering Anda pikirkan, akan 
terekam di alam bawah sadar Anda dan akan 
mewujud nyata. Jadi, berhati-hatilah dengan 
pikiran Anda. Pikirkan yang baik-baik saja, buang 
jauh-jauh pikiran negatif karena akan merugikan 
Anda sendiri. Toh, memikirkan yang baik atau 
buruk sama-sama gratis, tidak bayar. Jadi, buat 
apa memikirkan ketakutan, kekhawatiran dan hal-
hal yang tidak mau terjadi bukan ? 
Seringnya, client yang datang selalu saya infokan 
tentang hal ini, khususnya buat client yang mudah 
merasa khawatir, rendah diri, merasa selalu kalah, 
tidak dihargai, dan sebagainya. 

Saya sarankan kepada mereka, fokus pada 
hasil akhir yang ingin mereka dapatkan, apapun 
itu. Fokus, fokus, fokus dengan hasilnya, tanpa 
perlu ragu dengan prosesnya. Dengan mereka 
merubah cara pandang mereka, ke arah yang 
lebih positif,  lebih yakin, ini akan membawa 
perubahan dan hasil yang lebih baik pula. 
Meskipun sebenarnya hasil bukaan kartu kurang 
baik, kalau mereka membantu dengan merubah 
pikiran tadi, hasilnya bisa menjadi lebih baik. 
Mengapa saya seyakin ini ? Karena saya sendiri 
mengalaminya berkali-kali. Di saat saya mulai 
kembali fokus dengan hasil yang saya inginkan, 
membuang jauh-jauh rasa ragu, rasa tidak yakin, 
maka hasil yang saya dapat sesuai dengan apa 
yang saya inginkan.

Ingat, bacaan kartu tarot, hanya sekedar 
penunjuk, sekedar clue saja. Bukan penentu. Jika 
ada jalan yang berlubang, jalan berliku, tugas 
saya untuk memberi tahu, menunjukkan jalannya. 
Tapi yang menentukan jalannya tetap client itu 
sendiri. Lubang yang ada bisa menjadi lebih 
sedikit dengan bantuan kekuatan pikiran positif 
dari client itu sendiri. Begitu cara kerjanya.

Ada beberapa kasus yang masih saya ingat, yang 
berkaitan dengan berubahnya pola pikir mereka 

ke pikiran yang lebih positif, lebih optimis dan 
hasil yang mereka dapatkan juga sesuai dengan 
yang mereka inginkan. Berikut kisahnya.

Ada sepasang kekasih datang untuk berkonsultasi 
dengan saya saat saya sedang ada event 
di suatu mall. Mereka menanyakan tentang 
bagaimana hubungan mereka selanjutnya. 
Seperti biasa, saya tidak pernah mau untuk 
menjawab apakah mereka berjodoh atau tidak. 
Tapi yang saya katakan tentang karakter mereka 
masing2, kekurangan masing2 dan kendala yang 
mereka hadapi. Secara karakter, mereka saling 
melengkapi, saling support satu sama lain, hanya 
saja kendala datang dari luar, dari orang tua yang 
wanita. Mereka berbeda suku dan orang tua 
masing2 termasuk yang cukup kolot dan masih 
memegang tradisi. \

Saya jelaskan kendala yang mereka hadapi tidak 
mudah, tapi jika mereka tetap saling support dan 
kompak menghadapinya, pasti akan dibukakan 
jalannya. Karena saya lihat chemistry diantara 
mereka cukup kuat dan mereka bisa melewati 
masalah ini. Selang 3 bulan kemudian, yang 

perempuan datang untuk konsultasi lagi. Kali ini 
dia cerita, kalau cowoknya semakin sibuk dan 
komunikasi diantara mereka agak terganggu. 
Saya lihat, memang si cowok kurang ada waktu 
untuk mereka berdua dan sering dinas keluar 
kota. Dia tipe yang bertanggung jawab dan tidak 
setengah-setengah dengan pekerjaan yang 
sudah menjadi tugasnya. Sementara yang cewek, 
senang dimanja dan tidak suka jika kemana-mana 
tidak ada yang menemani. Saya katakan padanya 
untuk lebih mandiri dan tidak perlu cengeng, 
karena yang dilakukan cowoknya adalah untuk 
masa depan mereka sendiri dan saya minta 
dirinya untuk tetap fokus dengan kebersamaan 
mereka, 

“Ingat, bacaan kartu tarot, hanya sekedar 
penunjuk, sekedar clue saja. Bukan 
penentu.”

“ Kita memang harus berusaha, 
tapi jangan lupa untuk meminta 
pertolongan Tuhan sebagai penguat 
dan jalan keluarnya. “

Sebuah Cerita 11



jangan memikirkan sesuatu yang buruk, yang 
tidak mau itu terjadi. Saya ingatkan juga untuk 
sebisa mungkin mengajak si cowok ke rumahnya, 
supaya keluarganya terutama orang tuanya lebih 
mengenalnya lagi. Jangan patah semangat jika 
didiamkan atau diketusi. Tetap bersikap santun 
dan yakin, suatu saat orang tuanya akan luluh 
juga. Akhirnya, dengan bantuan pikiran positif si 
cewek, komunikasi mereka lebih lancar, tujuan 
mereka untuk bersatu tetap bulat meskipun waktu 
untuk bertemu masih sulit. Tentang orang tua, 
masih menjadi kendala mereka. Tapi sekali lagi, 
saya minta mereka untuk tetap fokus dengan 
tujuan akhir mereka dan saya sarankan untuk 
berpuasa. Lamanya, terserah mereka ditambah 
dengan doa novena (keduanya beragama 

katolik). Kita memang harus berusaha, tapi 
jangan lupa untuk meminta pertolongan Tuhan 
sebagai penguat dan jalan keluarnya. Ternyata 
doa mereka dikabulkan Tuhan, sesuai dengan 
apa yang mereka minta. Setelah mereka 
berpuasa 7 hari dan selesai doa novena, 
perlahan jalan mulai terbuka. Ibunya mulai 
menerima kehadiran cowoknya dan akhirnya 
mereka menikah setelah pacaran 2 tahun.

Ini salah satu contoh bagaimana kekuatan pikiran 
itu bekerja. Dengan tetap fokus dengan hasil 
akhirnya, mereka mendapat apa yang mereka 
inginkan.
Nantikan cerita saya yang lain di edisi 
selanjutnya.

Sebuah Cerita 11

Madam Arra adalah seorang Motivator Fortune Teller yang memiliki 
banyak metode seperti pembacaan tarot, garis tangan, dan graphologi 
untuk membacakan permasalahan berikut solusi kepada klien - kliennya. 
Dengan berbekal metode tersebut dan intuisi yang sangat tajam, 
Madam Arra telah memenangi kompetisi Fortune Teller Internasional 
dan pemndapat gelar Guru of Asia 2011. Selain itu, Madam Arra juga 
telah berpartisipasi dalam acara talkshow di beberapa stasiun TV swasta 
khusunya Jakarta seperti Trans TV, O Channel, dan TV One.
Untuk info lebih lanjut, bisa kunjungi http://www.madamarra.com 
Twitter:@madamarra atau sms/ telp ke 081517302579 .

Tentang Madam Arra

Website : www.tjindonesia.com
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Twitter  : @TJIndonesia
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Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan 
serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. 
Pembicaraan keadilan memiliki cakupan ruang 
lingkup yang luas, mulai dari yang bersifat etik, 
filosofis,politik, hukum, ekonomi dan keadilan 
sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa 
bertindak adil dan tidak adil tergantung pada 
kekuatan (Power). Dengan mempunyai Power 
yang dimiliki, untuk menjadi adil (Fair) cukup 
terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu 
halnya implementasi dari keadilan (Justice).

Dalam mitologi Yunani kuno  lambang hukum 
dan keadilan disimbolkan oleh lambang dewi 
bernama Themis. Dewi themis adalah anak 
perempuan Uranus dan Gaia. Seperti ibunya dia 
dikenal sebagai dewi bumi, kemudian dia juga 
dikenal sebagai dewi keteraturan dan keadilan 
Dewi ini digambarkan sebagai seorang wanita 
pembawa pedang dan neraca dengan keadaan 
kedua mata tertutup.dimana dalam rangka 
mencari dan menerapkan suatu keadilan dirinya 
tidak pandang bulu dalam menetapkan peradilan 
berupa berkah maupun hukuman terhadap arwah. 
Sementara dalam mitologi Romawi, dewi keadilan 
itu namanya Lady Justice (Iustitia, atau cukup 
‘Justice’). Dia adalah personifikasi dari dorongan 
moral yang bernaung di bawah sistem hukum. 
Sejak era Renaissance,

Sedangkan dalam Kartu Tarot (Tarot Card) 
lambang  Justice  direpresentasikan oleh Dewi 
Athena yang merupakan bagian dari kelas 
golongan Mayor Arcana yang berada pada Urutan 
XI. Dalam Astrologi kartu Justice ini berada pada 
golongan  kaum Libra. Secara filosofi Tarot Card 
Justice itu berada pada ranah keseimbangan, 
harmoni, perjuangan, kejujuran, keadilan dan 
hukum pada  normatisasi.  Bahwa terhadap 
ekses  yang sedang terjadi pada seseorang 
merupakan konsekuensi (positif atau negatif)  

berdasarkan perbuatan dia di masa lalu. Keadilan 
menurut tarot card ini merepresentasikan suatu 
pertimbangan kesadaran (Consciousness) atas 
suatu keputusan dan tindakan jangka panjang. 
Tarot Card Justice juga berbicara tentang suatu 
perjuangan atas kebenaran yang direalisasikan 
dalam kata kata dan tindakan kepada orang lain. 
Karena bagaimanapun kebenaran akan selalu 
menjadi elemen demi mencapai nilai keadilan.

Bicara keadilan merupakan sesuatu yang dapat 
ditinjau dari banyak sekali perspektif.  Makna 
Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi 
kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu 
hal baik menyangkut benda atau Individu. Justice 
juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang 
didasarkan norma-norma atau aturan aturan 
yang berlaku sebagai batas batas  penegak. 
Lain hal jika berbicara tentang penegakan 
hukum (Law Enforcement)  tidak berarti nantinya 
suatu Law Enforcement akan serta merta akan 
terkorelasi kepada keadilan. Memang ada bukti 
keberhasilan peran negara dalam penegakan 
hukum untuk mencapai suatu keadilan, namun 
juga tidak sedikit data bahwa hukum sebagai 
jalan tidak memberikan penyelesaian atas hasil 
keadilan (Resolve to Justice). Namun dalam 
perjuangannya Tidak sedikit individu yang 
berdarah dan terluka demi mencapai keadilan. 
Tidak sedikit individu yang harus bungkam atas 
nama Kebenaran yang tidak Dibenarkan untuk 
atas nama Kepentingan, Norma dan Peraturan 
Formil pada suatu negara. Pada dasarnya Hukum 
hanya merupakan alat (Tool) yang hadir untuk 
mengatur bagaimana perilaku bermasyarakat 
yang “Seharusnya” dalam mencapai keadilan.  
Hingga kemudian kata “Seharusnya” menjadi 
arena retorika debat kusir antara Publik dengan 
Aparat negara..antara Manusia melawan 
Manusia. Terminologi  “Seharusnya” disini 
kemudian akan menjadi tantangan  

Tarot Dalam Filosofi 
Keadilan
oleh : Aryoputro Nugroho
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lebih lanjut karena kata  “Seharusnya” akan 
bersifat subyektif untuk diperjuangkan karena 
akan menyangkut kepentingan masing-masing.

Keadilan (Justice) ditunjukan melalui sikap 
dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan 
memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi 
haknya. Bahwa jujur saja banyak praktisi hukum 
dimulai dari Hakim, Jaksa, Advokat maupun 
Polisi hingga saat ini masih belum menemukan 
definisi keadilan secara seragam. Karena dalam 
penegakan hukum guna menerapkan apa 
itu  keadilan apabila menyangkut interpretasi 
makna pasal  guna mencapai Kepastian Hukum 

(Legal Certainty/Rechtszakerheid) merupakan 
hal yang sulit dan penuh tantangan Karena 
suatu ketentuan dalam pasal akan bersifat 
multiinterpretatif dari bersifat ekstensif, restriktif, 
gramatikal maupun doktrinal hingga konsep 
Legal Certainty kemudian menjadi tantangan 
dalam penerapan dengan tentunya tidak terlepas 
dengan asas dan sifat tingkatan hirarki peraturan 
itu sendiri. Belum lagi adanya unsur campur 
tangan materi yang membuat benang itu semakin 
kusut..Membuat kebenaran itu semakin buram.. 
Membuat Putih menjadi Hitam dan Sebaliknya   
Seandainya pun ada  Kepastian Hukum demi 
tegaknya Peraturan bukan berarti seseorang 
akan menikmati apa itu Keadilan. Maka sejatinya 
penegakkan hukum tidak bisa akan selalu 
diasosiasikan kepada hakikat keadilan. Karena 
Kepastian Hukum dan Hakikat Keadilan secara 
case by case  seringkali berjalan berseberangan. 

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan 
Pancasila sebagai ideologi pun mengatur 
premis “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat 
Indonesia” pada sila kelima.  Bicara keadilan 
sosial secara umum artinya kita bicara bagaimana 
sesuatu akan akan diberikan atau dilakukan 
secara proporsional. Keadilan harus dipahami 
sebagai Fairness (Justice as a Fairness) yang 
berarti bahwa setiap manusia perlu diberikan 
kesempatan yang sama untuk diperlakukan sama 
dengan manusia lain walaupun fakta mengatakan 
lainnya.

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai 
macam tata aturan yang berlaku selain hukum, 
seperti moral,adat,sosial,keluarga,budaya,eti

ka bermasyarakat atau norma agama sebagai 
sarana untuk kontrol kehidupan masyarakat 
sehari hari. Masing-masing tata aturan tersebut 
berbeda beda secara nilai,kualitas maupun 
implikasi dan akan mempunyai ekses secara 
jangka panjang jika selalu diterapkan. Namun 
inti maksud tujuan keseluruhan tata aturan 
tersebut bertujuan untuk mencapai satu hal yakni 
mencapai apa itu “Ketertiban sosial”. 

Ruh Keadilan dan Ketertiban Sosial dapat 
selalu hidup dalam kehidupan bermasyarakat 
jika Hukum sebagai Tool dapat lahir dari 
kesadaran (Consciousness) setiap manusia dan 
diimplementasikan secara kolektif pada setiap 
level masyarakat. Ide keadilan sebagai konsep 
tidak terlepas dari bagaimana norma aturan yang 
kemudian tercipta sebagai hukum  pada tataran 
awal mula strata sosial menciptakan norma yang 
disepakati bersama sebagai aturan (Grundnorm) 
cikal bakal keteraturan sosial bagi mereka. 
Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan 
cukup sulit karena nilai keadilan secara terus 
menerus dicampur adukkan oleh nilai kepentingan 
(Political Interest) dan perjuangan ego terkait 
dengan kebenaran menurut tendensi  ideologis 
serta idealisme individu atau  kelompok untuk 
membuat hukum seakan terlihat sebagai keadilan. 
Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya 
aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka 
suatu tata aturan sosial (norma)  yang disebut 
sebagai  hukum 
harus dikatakan 
juga  adil. Dimana 
hal tersebut bisa 
dikatakan adalah 
bentuk dari 
pembenaran moral 
(Moral Justification). 
Tendensi 
mengidentikan 
hukum sebagai  
keadilan adalah 
tendensi untuk 
menjustifikasi 
suatu tata aturan 
sosial. Jika keadilan 
dimaknai sebagai 
kebahagiaan 
sosial kolektif, 
maka kebahagiaan 
sosial tersebut 
akan tercapai 
jika kebutuhan 
mayoritas individu 
sosial terpenuhi. 

Tarot Dalam Filosofi Keadilan

“Bicara keadilan sosial secara umum 
artinya kita bicara bagaimana sesuatu 
akan akan diberikan atau dilakukan secara 
proporsional.”
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Muatan keadilan tidak bisa ditetapkan  semata 
mata oleh  melalui perspektif  kognisi rasional 
- dari hukum yang berlaku saat itu (Positive 
law) apalagi dengan Justifikasi sebagaimana 
yang berusaha ditunjukkan oleh sejarah 
intelektual manusia sejak jaman kolonial.  
Dalam keabsahan mutlaknya, keadilan yang 
harus dibayangkan sebagai bagian yang 
berbeda dari  hirarki lebih tinggi dari hukum 
positif  Bahwa hukum diletakkan jauh di luar 
semua pengalaman sebagaimana peletakan 
sesuatu di luar pengalaman transenden di luar 
penampakan  realitas.

Keadilan adalah kualitas untuk berlaku Fair 
dan untuk seseorang yang berlaku seimbang 
dan obyektif dalam hubungannya atas apa 
yang menurut dia benar. Namun faktanya 
untuk memperjuangkan kebenaran tidak selalu 
parallel dengan apa itu nilai keadilan. Tidak 
menutup kemungkinan perjuangan keadilan 
karena sudah tercampur Ego dan kepentingan 

politik (Political Interest) maka nilai keadilan 
cuma merupakan atas nama bagi kepentingan 
Pembenaran (Justification). Meskipun demikian, 
orang cenderung menyatakan bahwa ide keadilan 
miliknya adalah yang benar, yang sepenuhnya 
sahih. Kebutuhan akan Rational Justification 
bagi Ego dan tindakan-tindakan emosional kita 
begitu besarnya sampai-sampai kita berusaha 
untuk memenuhinya walaupun dengan resiko 
menipu diri sendiri bahkan orang lain. Suatu 
dasar Rational Justification  terhadap suatu 
postulat yang dilandaskan pada pertimbangan 
nilai subyektif maupun sarat kepentingan, yakni 
pada kehendak seperti misal bahwa semua 
manusia harus bebas, atau semua manusia harus 
diperlakukan sama, adalah penipuan diri sendiri 
atau dengan kata lain merupakan suatu egoisme 
ideologi pada tataran tertentu.

Bagaimanapun, ide tentang adil dan benar akan 
mempunyai persepsi makna yang berbeda dari 
waktu ke waktu dan antara individu dengan 
individu. Seorang penganut agama  Orthodox/
fundamentalis mungkin saja mengklaim bahwa 
cara Tuhan memberikan keadilan kepada 
umatnya adalah dengan cara menghukumnya 

sesuai dogma yang berlaku. Siapa yang 
tidak menuruti aturannya akan disiksa dan 
masuk Neraka. Setidaknya Dogma umumnya 
menyatakan demikian. 
Keadilan juga dipahami secara metafisis 
keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi 
makhluk super manusia (Superhuman), yang 
bersifat transenden dan tidak dapat diobservasi 
oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa 
realisasi keadilan kemudian digeser ke dunia 
lain, di luar pengalaman manusia; dan akal 
manusia yang esensial bagi keadilan tunduk 
pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat 
diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang 
tidak dapat diduga.(W. Friedmann) Keadilan 
kemudian dikaitkan dengan konteks Ilahi  dan 
dikaitkan-kaitkan dengan surga, neraka atau hari 
pembalasan  sebagai  format   keputusasaan ego 
terhadap kebutuhannya. 

Pada  di sisi lain, bicara keadilan tidak 
selalu mengenai siapa mendapat berapa,  
proporsionalitas atau kesetaraan (Equality). 
Keadilan itu tidak bisa ditafsirkan semata-mata 
jika kedua individu mendapat masing-masing 2 
buah maka hal tersebut sudah dianggap adil.  
Analoginya begini, Jika dalam suatu wilayah 
terdapat 2 kelas yakni golongan menengah dan 
golongan tidak mampu untuk diberikan bantuan 
subsidi uang ..katakan kita menggunakan 
parameter keadilan proporsional secara jumlah/
kuantitas maka apakah jika golongan subsidi 
dari lurah pusat sebesar Rp 2000,- adalah adil 
diberikan kepada kedua kubu tersebut dimana 
kategori kubu miskin membutuhkan setidaknya 
Rp 6000,- untuk menghidup kesehariannya ? 
sedangkan kubu menengah dengan menerima 
sebesar Rp 2000,- adalah cukup.

“Keadilan adalah kualitas untuk 
berlaku Fair dan untuk seseorang yang 
berlaku seimbang dan obyektif dalam 
hubungannya atas apa yang menurut 
dia benar. Namun faktanya untuk 
memperjuangkanl.”

Tarot Dalam Filosofi Keadilan
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 What im trying to say disini bahwa keadilan 
itu tidak selalu mengenai kesetaraan atau 
proporsionalitas. Keadilan itu juga berbicara 
tentang bagaimana suatu tindakan yang tidak 
selalu setara dapat ditegakkan hingga keadilan itu 
memberikan nilai ketentraman pada masyarakat. 
Namun katakanlah jika semua elemen dari propo
rsionalitas,kesetaraan,tindakan sesuai kebenaran 
pun juga sudah diberikan kepada individu 
tersebut. 

Namun tetap saja dia merongrong dengan 
dalil atas nama keadilan.. Maka kemudian apa 
yang jadi sumber masalah ? Bahwa identifikasi 
keadilan tidak akan menemui validitas jika orang 
bersangkutan tidak bisa menerima (Acceptance) 
dan bersyukur (Grateful). Bahwa jika seseorang 
sudah mengimplan persepsi acceptance dan 
gratefulness atas apapun yang dia punya dan 
terima maka pencarian keadilan sudah jelas 
akan mengalami kisah akhir dari perjuangan 
terminologi itu. 

Maka dapat dikonklusikan untuk menuju  keadilan 
dapat ditempuh  2 hal yakni :

1. Keadilan yang  muncul jika Ego diberikan 
semacam feedback atau makanan untuk  
agresifitasnya. Belum semua manusia menyadari 
bahwa dalam suatu ego sebetulnya terdapat 
pertempuran antara manusia dengan dirinya 
sendiri. Jika dilakukan, Keadilan tetap akan 
muncul,   namun keadilan akan terisi  dari porsi 
egoisme ketimbang keadilan itu sendiri. 

2. keadilan yang  muncul diterima apa 
adanya jika ego Jiwa manusia sudah bisa 
dikalahkan dengan Acceptance dan Grateful atas 
keadaan ketimbang harus bersikap memaksa 
(Impulsive) demi keadilan. Jika demikian jiwa 
akan bermanifestasi ke tingkatan lebih tinggi. Jiwa 

akan seperti aliran air yang mendinginkan panas 
ego dan arogansi di dalam diri. 

Terhadap keadaan tersebut saya harap setiap 
individu dapat mengetahui bahwa dalam 
perjalanan perjuangan  mencari Keadilan selalu 
terdapat permainan Ego yang seharusnya berlaku 
sebagai pejuang ketimbang menjadi Parasit bagi 
jiwa. May all beings are free from Mental Suffering 
(“Sabbe Satta Abyapajjha Hontu”).

 

Tarot Dalam Filosofi Keadilan

Tiba di Bumi pada tanggal 28 oktober 1981 dari ibu seorang psikolog. 
Im Just a Soul trapped in a Body.. Perjalanan saya sebagai Tarot Reader 
dimulai dari tahun 2007. Hampir seluruh masyarakat dari lapisan profesi 
mulai level Office Boy,Manager, Dosen, Hakim, Lawyer hingga Direksi ke-
betulan pernah saya bacakan. Tahun 2011 saya bergabung dengan Klub 
Tarot Jakarta di bawah Audifax S.PSI sebagai member. Kini saya kerja 
di Perusahaan Properti di daerah Jakarta Selatan dan parttime di pusat 
Mediasi Nasional. Untuk info lebih lanjut, anda bisa menghubungi saya di
0817 677 0201 atau email di aryo2810@gmail.com atau bisa follow twiter 
saya di @Alphadreamer

Tentang Aryoputro Nugroho SH, MH
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Artikel Rendy

Setelah sekian tahun, banyak yang bertanya 
kepada saya, bagaimana caranya ‘membawa 
diri’ dalam dunia tarot agar bisa diterima disemua 
kalangan para tarot reader? 

Well…, kepada mereka, saya selalu memberikan 
saran yang sebenarnya sangatlah ‘standard’, 
yaitu…

Never try to please everybody.

Alias hindarin banget untuk berusaha 
menyenangkan semua orang. Karena apapun 
yang kita lakukan, pasti ada saja yang tidak 
suka dengan seribu satu alasan. Bahasa 
sederhananya, fokus ke karir diri sendiri sebagai 
tarot reader, ambil dan ikuti apa yang dirasa dapat 
membuatmu berkembang baik di tarot maupun 
di dirimu sendiri, serta hindari membanding – 
bandingkan dirimu dengan orang lain. 

Namun dari sekian banyak saran yang terdengar 
standard dan universal tersebut, ada banyak 
orang yang meminta berbagai tips yang khusus 
untuk para tarot reader yang mencoba memulai 
karirnya didunia tarot. Well…, berikut akan saya 
sampaikan beberapa tips versi saya sendiri 
apabila anda ingin berkarir didunia tarot dan 
mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk 
para tarot reader yang juga sudah lama berkarir di 
bidang ini. 

Anggap TEST Sebagai Cara Mereka Berkenalan
Sebagian dari tarot reader akan melancarkan 
segudang test atau ujian bagi para tarot reader 
baru seperti ngetest cara kalian membaca kartu, 

ngetest berbagai pengetahuan kalian, ngetest 
pengalaman dan cara kalian menghadapi klien, 
dan lain sebagainya. 

Banyak tarot reader baru ataupun yang sudah 
lama berkecimpung dibidang ini menganggap 
hal tersebut sebagai bentuk intimidasi dari 
tarot reader yang merasa dirinya sudah sepuh. 
Dan saya pun mengalaminya juga kok. Namun 
lucunya setelah melewati test tersebut, mereka 
dengan senyum lebar menerima saya dengan 
tangan terbuka dan memberikan saya berbagai 
masukan – masukan yang membangun. Sebagian 
ada yang membangkitkan motivasi dan sebagian 
lagi tentunya memang tidak enak didengar 
meskipun itu juga benar.

Namun dari situlah, saya melihat, memang para 
tarot reader memberi jabat tangan dan ‘salam 
kenalan’ dalam bentuk test di awal. Jadi asalkan 
kalian bisa menghadapinya dengan santai dan 
menjawab sesuai pengetahuan kalian (plus jujur 
apabila memang ada hal yang belum diketahui), 
kalian akan diterima dengan senang hati.

Listen To Their Ego, Doesn’t Mean 
You Need To Follow Them

Artinya dari kalimat diatas adalah, kita cukup 
mendengar segala curhat dan opini mereka. 
Sesimple itu; dan bukan berarti kita harus 
mengikuti apa yang mereka sarankan. Saya 
sendiri melihat apabila seseorang berdiskusi, 
seorang tarot reader yang baru cenderung ingin 
berdebat ‘membela’ berbagai pengetahuan yang 
mereka dapatkan dimasa mereka masih belajar.

 
Saran Spesifik Untuk Para 
Tarot Reader Professional

oleh : Rendy fudoh
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 Dan berbagai topik yang selalu menjadi 
perdebatan hangat seringkali tidak jauh – jauh 
seperti:

Menetapkan tarif seikhlasnya dengan 
menetapkan tarif fix ke klien.

Apakah harus menghafal kata kunci atau tidak.

Deck mana yang bagus dan mana yang tidak 
untuk membacakan klien.

Apakah perlu memakai tebaran kartu spesifik 
atau mengikuti sikon membacakan klien. 

Dan lain sebagainya

Saran saya, apabila anda menemukan pola pikir 
anda berbeda jauh dengan lawan bicara anda, 
HINDARI UNTUK MENDEBAT! Cukup dengarkan 
dan tunjukkan kalau anda mengerti dan akan 
mempertimbangkan segala masukan dari anda. 
Kalaupun didebat, yang ada malah anda akan 
di cap sebagai orang yang sok tahu dan justru 
anda memnciptakan perselisihan yang tidak perlu 
sebenarnya.

Ini karena setiap tarot reader memiliki nilai kode 
etik moral dan pola pikir yang berbeda – beda 
dan tentunya tidak bisa diseragamkan. Mengingat 
pengalaman dan lingkungan setiap tarot reader 
berbeda – beda, wajar saja kalau mereka 
memiliki penilaian sendiri – sendiri bukan? Dan 

percaya atau tidak, seringkali mereka hanya ingin 
ego nya didengar saja kok. Dan setelah lewat 
beberapa minggu, mereka juga sudah lupa apa 
saja masukan yang mereka berikan kepada anda. 

Setidaknya ketika anda mendengarkan mereka, 
ada kemungkinan kecil dimana mereka melihat 
anda sebagai teman mereka meskipun memiliki 
pola pikir yang berbeda dengan mereka. 

Dalam Komunitas Yang Bisa 
Dijadikan Profesi, Akan Selalu Ada 

Konflik

Bagian ini terinspirasi dari salah satu sahabat 
saya: Emily Happywise. Saya sempat bertanya 
kepada dia, kenapa komunitas Star Trek lebih 
bisa saling membantu dan mendukung dengan 
ikhlas (baca: tidak terlalu perhitungan soal duit)? 
Ternyata jawaban sahabat saya sederhana: 
“Karena menyukai Star Trek adalah hobi; tidak 
bisa dijadikan profesi secara langsung.”

Dari situlah Emily melanjutkan, semua komunitas 
yang dimana kegiatannya bisa dijadikan profesi, 
seperti tarot, fotografir, make up, melukis, sulap, 
dan lain sebagainya, pasti akan ada konflik antar 
anggotanya. Konfliknya pun macam – macam 
dan ujung – ujungnya sebenarnya mengarah ke 
satu hal: berebut rejeki.

Saran Spesifik Untuk Para Tarot Reader Professional
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Berbeda dengan komunitas yang aktifitasnya 
tidak bisa dijadikan profesi. Karena sudah 
pasti keluar biaya dan hampir tidak ada cara 
untuk menarik untung, maka kemungkinan 
besar anggota komunitasnya juga akan saling 
membantu dengan tulus.

Dengan demikian, untuk para tarot reader, sangat 
disarankan untuk mencari komunitas dengan 
tujuan berbagi pengetahuan dan memperluas 
jaringan pertemanan. Apabila anda mencari 
komunitas dengan tujuan mendapat rejeki 
dari sana sebagai motivasi utama, sudah bisa 
dipastikan anda akan tercebur dalam konflik, 
saling iri dengki, dan saling gosip yang ujung – 
ujungnya justru membuat perkembangan anda 
menjadi terhambat di tarot.

Dengan demikian, untuk para tarot reader, sangat 
disarankan untuk mencari komunitas dengan 
tujuan berbagi pengetahuan dan memperluas 
jaringan pertemanan. Apabila anda mencari 
komunitas dengan tujuan mendapat rejeki 
dari sana sebagai motivasi utama, sudah bisa 
dipastikan anda akan tercebur dalam konflik, 
saling iri dengki, dan saling gosip yang ujung – 
ujungnya justru membuat perkembangan anda 
menjadi terhambat di tarot.

Biasakan membaca dan terus belajar 
MANDIRI!

Tahukan teman – teman, apakah yang 
membedakan tarot reader galau bin lebay dengan 
tarot reader yang lebih dewasa dari sisi sikap 
dan perilaku? Yaitu membaca dan terus belajar 

sendiri. Ini disebabkan karena dunia tarot reading 
memang mayoritas didominasi oleh orang – 
orang yang merasa senior, tapi sebenarnya 
pengetahuannya akan tarot sangat dangkal. 
Bayangkan orang – orang seperti itu justru 
memiliki banyak murid, tentunya karena sebagian 
besar para murid terbiasa untuk mengikuti 100% 
apa kata gurunya, maka murid tidak akan lebih 
pandai daripada gurunya. 

Terus terang saja, jumlah tarot reader yang 
secara sikap dan perilaku sudah sangat dewasa 
itu jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung 
dengan jari. Ini disebabkan karena memang 
sebagian besar maryarakat Indonesia yang 
memang malas membaca dan belajar lebih jauh 
meskipun yang dipelajari adalah bidang yang 
menjadi karirnya sendiri. 

Dikarenakan masih sangat sedikit tarot reader 
yang dewasa secara mental, maka saya sangat 
menyarankan untuk membiasakan diri belajar 
sendiri. Entah dari berbagai literatur, internet, 
video, dan lain sebagainya. Selain itu, sisihkan 
sebagian anggaran untuk berinvestasi untuk 
menambah ilmu pengetahuan anda didunia kartu 
tarot. Setidaknya, dengan anda tahu banyak 
seputar tarot, anda tidak akan seperti para 
pembaca tarot lebay yang sebentar – sebentar 
mau meninggalkan tarot karena ketakutan ada 
‘isi’nya dan beberapa saat kemudian memilih 
fokus di tarot.

Demikian berbagai tips spesifik yang saya tujukan 
terutama untuk para tarot reader yang baru mau 
memulai karir professionalnya. Saya sangat yakin 
ini pasti sangat bermanfaat untuk anda semua. :)

Saran Spesifik Untuk Para Tarot Reader Professional
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Pengalaman sebagai tarot reader

Pengalaman saya pertama kali menjadi tarot 
reader sejak bulan april dari mengikuti workshop. 
Saya pengen tau tentang tarot karena tadinya 
menurut saya seru bisa tau masalah orang 
hanya dari kartu. Setelah saya belajar tarot, 
ternyata seru banget belajar tarot karena saya 
bisa aplikasikan tarot untuk bantu masalah 
orang sekaligus bisa konseling dan memberikan 
solusi terbaik untuk klien. pada dasarnya saya ini 
orangnya sangat kepo Jadi melalui tarot, saya ga 
perlu kepo dan menggali masalah yang dihadapi 
orang itu. Cukup orang itu minta ditarot dan 
masalahnya jadi keliatan semua.

 Kalo pengalaman sebagai tarot reader cukup 
menyenangkan dan ada suka dukanya juga sih. 
Sukanya itu pada saat kita bertemu orang banyak 
dengan orang itu menceritakan masalahnya, pada 
dasarnya saya memang suka bertemu orang 
banyak ditambah dengan kekepoan yang saya 
miliki cukup tinggi. Hehehe.. dari situ saya bisa 
bantu orang itu untuk menyelesaikan masalahnya. 
Selain itu, tanpa sadar menjadi tarot reader juga 
membantu diri sendiri untuk mengatasi masalah 
yg dimiliki. 

Terkadang saya memberikan saran kepada klien 
dengan masalah yang sama yang sedang saya 
alami, tapi kayanya saran itu tanpa sadar untuk 
saya sekaligus, jadi nilai plus juga bagi saya 
untuk mempelajari setiap masalah orang. Satu hal 
yang saya sukai menjadi tarot reader adalah saya 
bisa belajar untuk lebih bersyukur karena dengan 
adanya saya mendengar setiap keluhan dari 
klien, saya jadi belajar banyak hal bahwa banyak 
orang yang mempunyai masalah lebih buruk 
dibandingkan dengan saya, dan saya pun bisa 

mempelajari dari masalah klien itu sendiri untuk 
ketemu jalan keluar masalah saya

. Pengalaman duka saya sebagai tarot reader 
adalah pada saat menangani klien yang super 
nyebelin tapi saya pun harus tetap sabar untuk 
menghadapi klien itu. Apalagi kalo klien itu ngotot 
dan ngoceh-ngoceh, dalam hati sebenernya sebel 
banget tapi tetap harus sabar dan senyum. Selain 
itu, kalo mood-nya lagi ga bagus contohnya lagi 
sedih, saya harus kontrol diri saya untuk tetap 
terlihat “baik-baik saja” di depan klien, padahal 
sebenarnya masalah yang dihadapi oleh klien 
sama persis dengan masalah yang saya hadapi, 
harus bisa nahan tangis di depan klien. Susah 
banget ternyata, tapi untungnya saya bisa 
ngendaliin itu semua. Saya banyak mendapatkan 
banyak manfaat sebagai tarot reader, karena saya 
lebih bisa menghargai hidup dan lebih banyak 
belajar tentang hidup. Saya ngerasain juga 
menjadi tarot reader saya belajar untuk menjadi 
lebih dewasa dan juga lebih bisa mengendalikan 
setiap emosi. Jadi, semoga untuk kedepannya 
saya bisa terus menjadi tarot reader dan juga bisa 
lebih banyak membantu orang dari tarot reader ini 
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Status   : Belum menikah  
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Profil Tarot Reader

  NURUL PERMATA HAPSARI

Tentang Rendy Fudoh
Rendy Fudoh mulai mempelajari tarot reading dan mentalism dalam waktu 
yang bersamaan sehingga kedua ilmu tersebut dapat dia gabungkan sesuai 
kebutuhannya baik dalam pembacaan tarot maupun dalam pertunjukan 
panggung. Pendekatan dalam tarot yang dia gunakan adalah psikologi dan intuisi. 
Dia juga mempelajari tarot sebagai sarana untuk pengembangan diri. Dengan 
ilmunya tersebut, dia menjalani dua profesi sekaligus: sebagai konsultan dan 
pengajar tarot, juga perform pertunjukan mentalist untuk menghibur penonton.

Untuk informasi lebih lanjut dan berbagai artikel tulisannya, bisa ke
http://rendyfudoh.com
atau contact ke 081 8080 34 145
atau Twitter : @rendyfudoh
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Artikel bo- nii binoba 
TAROT dan SELF 
READING
Oleh : Boni Binoba

Sebelum membahas self reading, ada baiknya 
kita mengingat kembali beberapa hal umum 
tentang Tarot. Tarot adalah serangkaian kartu 
bergambar yang biasanya terdiri dari 78 lembar 
serta mempunyai komposisi tertentu. Komposisi 
dari serangkaian kartu Tarot biasanya terdiri dari 
14 kartu Wands, 14 kartu Cups, 14 kartu Swords, 
14 kartu Pentacles, dan 22 kartu Arkana Mayor. 
Kartu Wands, Cups, Swords, dan Pentacles, 
disebut juga kartu Arkana Minor. Kartu Arkana 
Minor menjelaskan tentang jiwa manusia, 
sedangkan kertu Arkana Mayor menjelaskan 
tentang peta perjalanan jiwa manusia.

 Tarot Reading adalah proses mewacana 
atau membaca atau menginterpretasikan tanda-
tanda yang muncul pada kartu Tarot yang 
terambil. Biasanya kartu Tarot diambil setelah 
mengajukan pertanyaan tertentu. Kartu Tarot 
yang terambil digunakan sebagai tanda-tanda 
untuk memicu intuisi dan mendapatkan jawaban 
dari pertanyaan yang diajukan. Untuk dapat 
memunculkan intuisi ini seorang pembaca Tarot 
diharapkan berada dalam kondisi sadar pada 
gelombang otak tetha. Sedangkan orang yang 
mengambil kartu Tarot diharapkan berada dalam 
kondisi sadar pada gelombang otak deep alpha.

Mengapa saya menyimpulkan bahwa kondisi 
gelombang otak pembaca Tarot dan pengambil 
kartu harus diturunkan? Karena jika dalam 
keadaan normal di gelombang otak beta, yang 
mengambil kartu Tarot dan yang membaca kartu 
Tarot adalah pikiran sadar. Sedangkan informasi 
yang ingin kita dapatkan berada di pikiran bawah 
sadar dan di pikiran bawah sadar kolektif. Pada 
konsultasi menggunakan media kartu Tarot yang 
terjadi sesungguhnya adalah : (1) Pikiran sadar 
tenang dan mengamati. (2) Pikiran bawah sadar 
klien mengajukan pertanyaan. (3) Pikiran bawah 
sadar kolektif memberikan jawaban melalui 

pembaca Tarot.

 Seorang pembaca Tarot menurunkan 
gelombang otak klien dengan memanfaatkan 
cara kerja syaraf cermin. Jika seorang pembaca 
Tarot menurunkan gelombang otaknya sendiri 
ke frekuensi tetha, maka orang yang sedang 
berkomunikasi dengannya akan turun juga 
gelombang otaknya ke frekuensi deep alpha 
secara automatis. Jadi yang akan dicarikan 
jawabannya adalah pertanyaan dari pikiran bawah 
sadar, bukannya pertanyaan dari pikiran sadar. 
Pikiran sadar menanyakan hal-hal yang biasanya 
hanya merupakan efek samping dari ketidak-
jelasan yang berada di pikiran bawah sadar.

 Selama ketidak-jelasan yang berada 
di pikiran bawah sadar tidak menemukan 
jawabannya, maka pikiran sadar akan terus 
menerus menghasilkan pertanyaan-pertanyaan 
tidak penting yang merupakan efek samping 
dari pikiran bawah sadar yang panik. Menjawab 
semua pertanyaan pikiran sadar, tidak akan 
membuat pikiran bawah sadar yang panik 
berubah menjadi tenang. Supaya bisa tenang 
kembali, yang perlu dijawab adalah ketidak-
jelasan yang berada di pikiran bawah sadar klien.

 Pikiran sadar dapat diamati pada 
gelombang otak beta, pikiran bawah sadar 
dapat diamati pada gelombang otak deep alpha, 
dan pikiran bawah sadar kolektif bisa diamati 
pada gelombang otak tetha. Yang menjawab 
pertanyaan adalah pikiran bawah sadar kolektif 
yang akan memberikan informasi berupa intuisi 
kepada pembaca Tarot berdasarkan tanda-tanda 
pada kartu Tarot yang terambil. Pikiran bawah 
sadar kolektif bersifat tenang, pada pikiran 
bawah sadar kolektif tidak ada ketidak-jelasan. 
Kepanikan, kegelisahan, 

Artikel Rendy 
Tarot dan
Self Reading
oleh : Boni Binoba
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 keresahan, atau kegalauan adalah gejala pada 
pikiran bawah sadar yang akan membuat pikiran 
sadar menjadi bingung, linglung, atau tidak tahu 
apa yang ingin dilakukan.

 Berdasarkan pendapat saya tersebut, 
maka bisa dipastikan bahwa seorang pembaca 
Tarot akan kesulitan untuk melakukan self 
reading. Karena ia butuh untuk mengakses dua 
gelombang otak yang berbeda. Yaitu mengakses 
kegelisahan melalui gelombang otak deep alpha, 
dan mengakses jawabannya melalui gelombang 
otak tetha. Masalah berikutnya adalah, pada 
gelombang otak tetha jawaban datang secara 
spontan atau seketika. Seorang pembaca Tarot 
bisa menyadari jawaban itu namun akan sangat 
sulit untuk mengingatnya dalam waktu yang lama. 
Sehingga dibutuhkan alat perekam suara atau 
alat tulis untuk segera mencatat jawaban dari 
pikiran bawah sadar kolektif.

 Tulisan saya ini adalah jawaban logis 
dari pertanyaan banyak orang, yaitu: “Mengapa 
pembaca Tarot kesulitan untuk membaca kartu 
bagi dirinya sendiri?”. Walaupun sulit, bukan 
berarti hal itu tidak mungkin untuk dilakukan. 
Seorang pembaca Tarot bisa saja membaca kartu 
bagi dirinya sendiri. Hanya saja ia butuh untuk 
memahami dua kondisi di atas. Yaitu kondisi 
bahwa yang bertanya dan yang menjawab adalah 
dua fungsi pikiran yang berbeda, dan jawabannya 
bersifat spontan dan sulit di-ingat. Di sinilah 
pentingnya dasar teori. Yaitu sebagai alat bantu 

untuk menganalisa jika terjadi hal-hal yang tidak 
dapat dimengerti.

 Teori yang saya jelaskan sebenarnya 
hanya merupakan kulit terluar dari ilmu tentang 
pikiran. Saya hanya mencoba menjelaskan 
hal-hal yang berkaitan dengan Tarot dan Self 
Reading. Untuk bisa memahami fungsi-fungsi 
dari pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan 
pikiran bawah sadar kolektif, tidak bijaksana 
untuk mempelajarinya hanya lewat diskusi dan 
studi literatur. Cara belajar yang saya sarankan 
adalah dengan meningkatkan kesadaran spiritual 
untuk menempuh perjalanan guna menjelajah 
lapisan-lapisan pikiran. Biasanya perjalanan 
ini ditempuh menggunakan metode berlatih 
meditasi dan berpantang. Anda bisa mencari 
buku-buku meditasi atau mengunduhnya melalui 
internet. Jika telah mencobanya, anda pun bisa 
menciptakan metode meditasi pribadi yang 
nyaman untuk anda.

 Hidup ini adalah hidup anda. Anda 
adalah tokoh utama dalam cerita hidup anda. 
Semua yang terjadi dalam hidup anda adalah 
tentang diri anda sendiri. Begitu juga kehadiran 
katu Tarot dalam kehidupan anda. Kartu-kartu 
itu hanya datang kepada mereka yang sudah 
siap dan benar-benar membutuhkan. Jika anda 
adalah seorang pembaca Tarot, maka kartu-
kartu itu datang untuk memperlihatkan rambu-
rambu kepada anda. Tugas utama anda adalah 
menolong diri anda sendiri menggunakan kartu 
Tarot itu. Jika anda membacakan kartu Tarot 
untuk orang lain, maka pada hakekatnya itu 
adalah salah satu cara untuk menolong diri anda 
sendiri. Kebaikan yang anda tabur, anda sendiri 
yang akan menuai manfaatnya.

Jika anda cukup jeli untuk mengamati, semua 
nasehat yang anda berikan kepada orang lain 
sesungguhnya berlaku juga untuk diri anda 
sendiri. Anda hanya akan bertemu dengan klien 
yang mempunyai frekuensi aura yang sama 
dengan anda. Berdasarkan hukum tarik-menarik, 
anda hanya akan bertemu dengan klien yang 
mempunyai permasalahan yang mirip dengan 
apa yang pernah anda hadapi atau mirip dengan 
apa yang sedang anda hadapi saat ini.

Tarot dan Self Reading

Tentang Boni Binoba
Boni Binoba merupakan seorang tarot reader yang menerapkan terapi CurHat 
sebagai ciri khasnya; suatu bentuk program yang dia buat sebagai metode 
terapi alternatif dan konstruktif untuk klien. Selain aktif dalam beberapa 
kelompok seperti Klub Tarot Jakarta dan Institut Tarot Indonesia, dia juga salah 
satu perintis manfaat herbal teh hitam melalui Teh Hitam Mujarobatnya serta 
membuka praktek malam di Bengkel CurHat di daerah CIledug, Jakarta.
Info lebih lanjut bisa anda kunjungi di http://tarotcurhat.wordpress.com
atau hubungi 0859 2060 2061
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Pernah terpikirkan kalau membaca kartu tarot 
bisa dikompetisikan? Dan bagaimana gambaran 
caranya membaca tarot bisa dikompetisikan? 
Pada tanggal 25 Mei, tepat di saat World Tarot 
Day, Madam Arra dengan dukungan dari tim 
Institut Tarot Indonesia, bekerjasama dengan 
Mall of Indonesia mengadakan kompetisi tarot 
taraf nasional pertama di Indonesia. Kompetisi 
tersebut dinamakan sebagai Tarot Challenge dan 
dipromosikan besar – besaran oleh Atarot Boy 
dan Madam Arra. 

Bagaimana alur kompetisinya? Kompetisi yang 
bebas diikuti oleh semua tarot reader seluruh 
Indonesia ini terbagi menjadi tiga babak. Babak 
pertama layaknya ujian tertulis di sekolah, peserta 
disuguhkan berbagai ujian pengethuan secara 

teori dan sedikit soal ‘membacakan’ profil orang 
misterius. Dan tentu saja yang lolos ke babak 
selanjutnya adalah orang – orang yang menjawab 
benar berdasarkan ujian tertulis tersebut.

Babak kedua merupakan sesi membaca 
berdasarkan berbagai tantangan yang diberikan 
juri. Babak kedua ini, tiap peserta diwajibkan 
mendatangi berbagai pos yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Dan disetiap pos sudah ada 
tantangan yang disediakan panitia seperti 
membaca siapa pemilik kalung crystal cleart 
quartz tersebut, membaca profil seseorang 
berdasarkan suaranya saja, membacakan profil 
seeorang berdasarkan cincin yang disedikan 
panitia, dan masih banyak lagi. Dari sinilah, hanya 
dicari tiga besar yang maju ke babak final.

Dan di babak final, bentuk pengujiannya adalah 
empati antara reader dengan para klien – 
kliennya. Tarot reader yang menduduki posisi 
tiga besar dari kompetisi tersebut berada di 
sebuah sesi interview dimana mereka disuguhkan 
berbagai pertanyaan simulasi situasi yang terjadi 
antara tarot reader dengan klien. Tentu saja 
karena situasi tersebut memang berdasarkan 
kondisi riil, maka para juri banyak memberikan 
pertanyaan yang memang jawabannya bersifat 
abu – abu dan tidak ada yang 100% benar atau 
salah. Karena sekali lagi yang dinilai disini adalah 
sisi empati klien.

Liputan Tarot Challenge 2014
oleh Rendy Fudoh

Atas : salah satu pos di  
babak kedua

Bawah :  interview 3 
besar, yang diwawancari 
disini adalah Tan Melisa. 
Juri dari kiri ke kanan: 
Neo, Marcel, Honga, 
Dewi, Madam Arra.
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Salah satu pertanyaan yang cukup menarik yang 
diajukan ke semua 3 besar kontestan adalah,

“Misalkan dirimu sebagai tarot reader, sudah 
memiliki pasangan dan sedang bertengkar atau 
ada masalah. Kemudian disaat yang bersamaan, 
dirimu juga mengkonsultasikan klien yang juga 
sedang memiliki masalah YANG SAMA dengan 
dirimu. Apa yang akan kamu lakukan?”

Berbicara mengenai juri, susunan orang yang 
menjadi juri di event ini adalah Madam Arra 
sendiri, Neo, Dewi, dan Honga, serta perwakilan 
dari MOI bernama Marcell. Acara ini juga 
dibawakan oleh AtarotBoy sebagai MC nya.
Sempat saya bertanya, darimana mereka 
bisa mendapat ide kompetisi sekreatif ini dan 
dari mana inspirasi/ role model kompetisinya. 
Ternyata tim Insitut Tarot Indonesia mengaku, 
dia terinspirasi dari kompetisi tarot yang sudah 
sering diadakan di Thailand dan Ukraina. Dua 
negara tersebut sudah berpengalaman dan rutin 
dalam mengadakan acara serupa dengan bentuk 

kompetisi yang tidak jauh dari yang diadakan di 
MOI tersebut. 

Menjelang akhir acara, diumumkanlah berbagai 
juara dari Tarot Challenge tersebut. Juara ketiga 
diberikan ke Dwi Sari, juara kedua ke Tan Melisa 
(yang kebetulan merupakan perwakilan dari 
Universitas Trisakti), dan juara pertama di pegang 
oleh Aria yang merupakan tarot reader Bandung.  
Selamat kepada para juara dan semoga kompetisi 
seperti ini semakin disambut dengan baik oleh 
masyarakat Indonesia khususnya para tarot 
reader.

By the way, respon acara ini juga cukup bagus 
dan membuka mata para tarot reader di seluruh 
Indonesia. Ini terbukti karena memang ada 
beberapa tarot reader yang bukan peserta acara 
ini, dengan sengaja memalsukan sertifikat seakan 
– akan mereka adalah juara kompetisi Tarot 
Challenge ini. Yes, it happends in Indonesia.

3 besar kontestan (kiri ke kanan): Aria Pujangga, Dwi Sari, dan Tan Melisa

Seluruh peserta dan para dewan juri.
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Tanggal 25 Mei adalah tanggal 
istimewa bagi para pecinta Tarot 
di seluruh dunia karena pada hari 
tersebut para pecinta tarot merayakan 
World Tarot Day.  Para pecinta 
Tarot sedunia, baik sebagai individu 
maupun yang tergabung dalam 
berbagai komunitas, mengadakan 
beragam kegiatan berkaitan dengan 
Tarot. Demikian halnya dengan 
Dewaroetji. Sebagai salah satu 
komunitas yang memfokuskan diri 
pada Tarot, Dewaroetji mengadakan 
acara untuk memperingati World Tarot Day. 
Berikut ini adalah liputan perayaan World Tarot 
Day 2014 yang diselenggarakan oleh Komunitas 
Tarot Dewaroetji di Yogyakarta.  Bertempat di 
Goeboeg Resto, Komunitas Tarot Dewaroetji 
mengadakan public gathering dalam rangka 
World Tarot Day 2014.  Konsep gathering ini lebih 
menyerupai acara kumpul-kumpul di hari Lebaran 
di mana kita semua bisa bersilaturahmi dan 
ngobrol-ngobrol santai dan makan siang bareng 
dengan teman-teman sehobi.    

Secara resmi acara dimulai pada pukul 11:00 WIB 
dengan sambutan dari panitia, yaitu Komunitas 
Tarot Dewaroetji. Kepada 27 peserta yang hadir 
dijelaskan tentang sejarah World Tarot Day. World 
Tarot Day digagas oleh Den Elder –Grandmaster 
Tarot dan pendiri the Church of Tarot– pada 
tahun 2003 dengan tujuan mempromosikan Tarot 
sebagai salah satu alat yang mempunyai nilai-nilai 
positif untuk menembus sekat-sekat perbedaan 
antar manusia. Gagasan Den Elder ini disambut 
dengan baik oleh individu-individu dan komunitas-
komunitas Tarot di seluruh dunia.  

Di Yogyakarta sendiri tradisi kumpul-kumpul 
dalam rangka World Tarot Day sudah dibangun 
beberapa tahun terakhir ini secara informal.  
Dalam kesempatan tersebut, diperkenalkan juga 
visi Komunitas Tarot Dewaroetji, yaitu menjadi 
rumah yang nyaman bagi semua pecinta Tarot 
Semoga Tarot bisa menyatukan kita semua.tanpa 
membeda-bedakan latar belakang, pendekatan, 
dan praktek dalam bertarot.  

LIPUTAN WORLD TAROT DAY 2014 
KOMUNITAS TAROT DEWAROETJI 
YOGYAKARTA 
 oleh Neeya Noorsita

Di antara semua peserta yang hadir, ada 
beberapa orang yang sudah saling kenal dan 
ada juga beberapa yang baru pertama kali 
bertemu dengan “saudara-saudara seiman dalam 
Tarot”.  Hal ini bisa terjadi karena undangan 
public gathering World Tarot Day ini memang 
terbuka bagi siapapun yang memiliki minat 
terhadap Tarot.  Untuk saling mengakrabkan 
diri, acara selanjutnya diisi dengan perkenalan 
masing-masing peserta. Dalam sesi itu, setiap 
orang diwajibkan menceritakan pengalamannya 
sehubungan dengan Tarot.  Tiap cerita yang 
dituturkan cukup unik dan beragam karena 
masing-masing orang punya pengalaman 
yang berbeda-beda dalam berkenalan dan 
berhubungan dengan Tarot.  Setelah acara 
perkenalan, digelarlah sesi games dan quiz. 
Dalam sesi ini, dibagikan beberapa doorprize 
bagi para peserta yang beruntung dan dapat 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panitia. 
Sesudahnya, acara dilanjutkan dengan makan 

siang bareng dengan menu yang berlimpah. 
Pastinya sebelum ritual makan dimulai, 
semua deck kartu Tarot yang ada di atas meja 
diamankan agar tidak terkontaminasi minyak. 

Seusai acara makan siang, dilakukan undian 
doorprize utama, yaitu deck kartu Tarot 
karya Liz Dean. Undian dilakukan dengan 
membagikan kartu Tarot ke peserta, dan peserta 
yang mendapatkan kartu The World menjadi 
pemenangnya. Acara perayaan World Tarot Day 
kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. 
Walaupun acara sudah ditutup dengan resmi, 
sebagian besar peserta nampak masih enggan 
meninggalkan tempat. Alih-alih segera pulang, 
banyak di antara peserta yang justru bergerombol 
dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 
membaca kartu.  Perayaan World Tarot Day 2014 
kali ini memang sungguh berkesan. Happy World 
Tarot Day.  

Tarot Journey | 27



Tarot Journey | 28

Kali ini, saya akan sedikit mengulas, sekaligus 
berbagi mengenai perjalanan Klub Tarot Jakarta, 
sebagai sebuah komunitas tarot, yang bisa 
dikatakan memiliki anggota terbesar di Indonesia. 
Setidaknya, lebih dari 70 orang pernah terlibat 
di aktivitas Klub Tarot Jakarta selama tiga tahun 
perjalanannya.

Saya merasa perlu menuliskan ini, karena 
melihat sosok-sosok yang dahulu, tiga tahun lalu, 
pada 6 Maret 2011 berkumpul di Pasar Festival 
Kuningan, saat ini telah berkembang jauh. Saya 
pun, sebagai salah satu anggota, merasakan 
perkembangan diri yang tak lepas dari peran Klub 
Tarot Jakarta.

Saya melihat Didit Nugroho, yang tiga tahun 
lalu adalah pendatang. Yang dalam beberapa 
pembicaraan terkesan tidak percaya diri, 
sekarang sudah berkembang sedemikian rupa, 
menjadi tarot reader yang dikenal dengan ciri 
Kejawennya. Didit yang dulu lebih banyak ‘ngikut’ 
event, sekarang sudah bisa mencari event sendiri 
atau punya klien-klien tetap sendiri.

Atarotboy, yang tiga tahun lalu masih suka 
blusukan ke berbagai komunitas tarot di berbagai 
kota, sekarang telah mengelola manajemen yang 
cukup terkenal di dunia tarot. Eye Management, 
atau sering diplesetkannya sendiri sebagai 
Iwak Peyek manajemen. Ata juga membangun 
Demi God Academy, sebuah wadah belajar bagi 
mereka yang ingin belajar tarot atau alat fortune 
telling lain.

Rendy Fudoh, dengan kreativitasnya, menggagas 
majalah tarot online pertama dan (hingga kini) 
satu-satunya di Indonesia, yaitu Tarot Journey. 
Ide yang seingat saya dikemukakannya saat 
bertemu dengan saya dan Boni Binoba di Hokben 
Kartika Candra di suatu siang. Ide itu sekarang 
telah menjadi majalah yang banyak di-download 

oleh mereka yang menggemari tarot. Rendy juga 
sudah menulis tiga buku yang didistribusikan 
online dan banyak digunakan tarot reader untuk 
belajar.

Madam Arra, yang bergabung di gathering kedua 
KTJ di FX Sudirman, saat ini telah menjadi salah 
satu tarot reader terkenal di Tanah Air karena 
semakin tingginya frekuensi kemunculan di 
televisi. Selain itu, gelar juara Fortune Teller Asia 
(2011) dan masuk enam besar sebuah kompetisi 
Psychic Challenge di Ukraina juga menandai 
reputasinya. Madam Arra, dan beberapa 
member KTJ, juga membentuk sebuah lembaga 
pendidikan tarot, yaitu Institut Tarot Indonesia.

 
Klub Tarot Jakarta
Sebuah Perjalanan
oleh :Joscev Audivacx

Saya sendiri, melalui pertemuan dengan 
alm. Deniya Patricia sempat membentuk 
Indolightwalkers, yang kemudian bertransformasi 
menjadi LightGivers, sebuah program 
pendampingan anak muda yang mengemas tarot 
sebagai tools untuk konsultasi.

Masih banyak lagi nama-nama tarot reader lain 
yang mencatat perkembangan signifikan selama 
tiga tahun perjalanan. Juga bermunculan para 
tarot reader baru silih-berganti. Namun, apa 
yang tak hilang adalah semangat berbagi dan 
KTJ sebagai sebuah ruang yang mendukung 
perkembangan anggota-anggotanya. Banyak tarot 
reader baru, bergabung dengan apa yang dirintis 
oleh rekan-rekan terdahulunya.

Sistem di KTJ, mungkin berbeda dari beberapa 
komunitas lainnya. KTJ, murni diperuntukkan 
sebagai ruang untuk anggota-anggotanya 
berkembang. Mereka yang lebih lama, 
menciptakan kreasi yang kemudian bermanfaat 
bagi yang baru memasuki dunia tarot. Dan, KTJ 
menghindarkan diri untuk menjadi komersial, atau 
bersaing lapak/event dengan anggotanya.

Salah satu bentuk berbagi adalah stand yang 
dikontrak KTJ di Mal of Indonesia (MOI). Berawal 
dari ide tarot reader gaek, Leo Bagus Pranata, 
yang kebetulan punya channel dengan MOI, 
kemudian disewalah sebuah stand. Stand itu 

sekarang sudah berjalan tiga bulan. Di bulan 
pertama, sempat terseok dengan pendapatan 
hanya 400 ribu. Namun berkat kerjasama yang 
apik, di bulan kedua meningkat menjadi 2,6 
juta, dan semakin meningkat di bulan ketiga. 
Stand ini diisi secara bergantian oer minggunya 
oleh manajemen-manajemen yang telah dirintis 
oleh para tarot reader. Ada Eye Management, 
Come to Papa, dan LightGivers, yang bergantian 
tiap minggu dan menarik klien untuk datang. 
Sekarang, orang sudah mulai mengenal stand kita 
yang tepat di depan Blitz itu. Setiap ada film-film 
dengan antrian panjang, penonton menunggu jam 
main dengan berkonsultasi tarot di stand KTJ.

KTJ juga bersilaturahmi dengan banyak 
komunitas tarot di kota lain. Tercatat kita pernah 
mengunjungi Komunitas Orhacles di Malang, 
Saung Datu di Bandung, Klub Tarot Surabaya 
dan Komunitas Full Moon Surabaya, Komunitas 
Dewaroetji Yogya dan Komunitas Antaboga Solo. 
Selain itu tali persahabatan juga terjalin dengan 
komunitas tarot lain, seperti Komunitas Pasutri 
STP Trisakti, Klub Tarot Padang, Tarot Online dan 
banyak lagi.

Bisa dikatakan, KTJ adalah sebuah tempat untuk 
networking serta inkubator bagi munculnya kreasi-
kreasi yang memajukan dunia tarot serta para 
tarot reader. 
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Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pada 2008, bersama teman - 
temannya mendirikan biro psikologi SMART Human Re-Search & Psychological 
Development. Saat ini menjabat ketua Klub Tarot Jakarta. Pada 2011, bersama 
teman - temannya mendirikan Institut Tarot Indonesia. Telah menulis delapan 
buku, salah satunya adalah “Psikologi Tarot” yang ditulis bersama Leonardo 
Rimba. Selain berprofesi sebagai penulis, peneliti pembicara
seminar dan konselor, juga aktif sebagai Tarot Reader dan memberikan sejumlah 
training tarot. Bagi yng berminat untuk bekerjasama atau konsultasi tarot, bisa 
menghubungi di0888 8910 069 atau email audivacx@yahoo.com

Tentang Joscev Audivacx
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Hari minggu tanggal 25 mei 2014 merupakan 
hari yang ditunggu oleh para anggota Komunitas 
Tarot Surabaya ( Full Moon ). Mereka sangat 
antusias ikut bersinergi  bersama hari itu dengan 
tarot reader sedunia untuk merayakan Hari Tarot 
Sedunia sembari berpawai dalam tajuk acara 
Sparkling Tunjungan.

Hampir seminggu penuh mereka menyiapkan 
diri dengan membuat 22 kartu arcana mayor 
replica dari tarot shadow scape dengan ukuran 
raksasa (A2) untuk dibawa sewaktu pawai guna 
memberikan gambaran tentang tarot kepada 
khalayak yang melihat dan mengikuti sesi tarot 
reading pada saat acara Sparkling Surabaya.

Komunitas Tarot Surabaya ( Full Moon ) sendiri 
merupakan komunitas pecinta Tarot yang ada 
di Surabaya yang berdiri sejak tahun 2009, 
beranggotakan orang-orang yang suka/cinta 
dengan Tarot, baik dari sisi Art nya atau pun dari 
sisi Spiritualnya.

Di dalam acara Sparkling Tunjungan mereka akan 
berpawai bersama dengan 50 komunitas lain 
yang beragam menyusuri jalan tunjungan yang 
dibahu kiri kanannya penuh dengan warga Kota 
Surabaya yang sedang menikmati bazaar dan 
tontonan band dengan 6 genre yang berbeda.  
Selain itu acara Sparkling Tunjungan ini juga 
dimeriahkan oleh Koes Plus dan Last Child di 
panggung utama. Acara ini juga diadakan untuk 
memeriahkan Ulang Tahun SBO TV yang ke-7 
dan Ulang Tahun Kota Surabaya yang ke-721 
dengan rentang waktu mulai jam 16.00 – 22.00.  
Sembari beristirahat setelah lelah berpawai ria 
mereka duduk dibahu jalan membuka sesi tarot 
reading yang disambut sangat antusias dengan 
warga Kota Surabaya yang menghadiri acara 
Sparkling Tunjungan.

LIPUTAN WORLD TAROT DAY 2014 
KOMUNITAS TAROT SURABAYA
  ( FULL MOON) 

Gambar 1 - Suasana Antusiasme 
Masyarakat Kota Surabaya dalam Sesi 
Tarot Reading

Komunitas Tarot Surabaya ( Full Moon ) memperingati Hari Tarot 
Sedunia dengan berpawai dan turun mengenalkan tarot ke masyarakat 
dalam acara Sparkling Tunjungan

“Wah, ternyata tarot itu bisa dijelaskan dari sisi 
psikologi yah, ku pikir isinya cuma hal mistis 
dan ga bisa dinalar”, komentar dari salah satu 
pengunjung setelah mendengar penjelasan 
panjang lebar dari mas Guruh Nusantara salah 
satu member Full Moon.

Mereka terlihat sangat antusias, tidak terlihat 
gurat lelah setelah berjalan selama pawai, semua 
anggota turun tangan saling bahu membahu 
untuk menunjukkan kesan positif tentang kata 
tarot. Kekompakan mereka sangat terlihat dari 
cara mereka saling melempar canda. 

“Mereka ini sudah kayak keluarga buat aku”, 
Marchelina Yoan salah satu member Full Moon 
menggambarkan perasaannya terhadap teman-
teman se-komunitasnya. 

“Semoga dengan seperti ini Tarot akan lebih 
dikenal secara positif di masyarakat Kota 
Surabaya”, Eria Andi Anggoro Founder dari Full 
Moon menanggapi antusiasme yang ada. 

Bagi yang tertarik bergabung bisa melihat 
informasinya di page facebook  mereka dengan 
alamat https://www.facebook.com/fullmoonsby 
atau memfollow twitter mereka di @fullmoonsby. 

Melalui artikel ini mereka mengirimkan salam 
hangat kepada seluruh tarot reader diseluruh 
dunia “Happy World Tarot Day” 

(Gur)
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Gambar 2 - Suasana ketika berjalan bersama 50 komunitas lainnya berpawai membawa 22 
kartu arcana mayor raksasa




