Persetujuan Player Tantra Gratis
A. Pengelola Tantra Gratis (TG)
Tantra Gratis (TG) berawal dari komunitas kecil yang dibentuk oleh player tantra Nexogame Indonesia
yang sudah pada pensiun. Komunitas tersebut adalah Forum Tantra Garuda Indonesia (FTGI). FTGI
adalah grup umum tantra yang membahas apa saja tentang tantra online. TG adalah server pertama di
Indonesia yang dibangun atas kepentingan komunitas dengan tujuan menyediakan rumah untuk temanteman member FTGI. Sebelumnya setiap privat server selalu dibangun atas nama perorangan atau
beberapa orang saja.
Hanya ada dua orang pengelola TG yaitu:
1. Eko Arianto
Bertugas sebagai Game Master (GM), yang mengelola game dan mengawal visi dan misi TG yaitu
untuk mewujudkan One for All Server pertama di Indonesia. Terkenal galak dan kejam di
kalangan Gratizzer karena dialah orang yang selalu keras melawan pola pikir WAR server dan
instan server yang menurutnya akan membunuh dan memiskinkan gameplay Tantra yang
aslinya sangat kaya.
2. Carry Chandra
Bertugas sebagai pengelola server dan sebagai Web Master (WM). Bertanggung jawab terhadap
availability server dan perkembangan website. Orangnya lebih santai kadang suka nongol di TG
menggunakan karakter layaknya player lain sekedar ingin chatting dengan teman-teman
Gratizzer di dalam game.

B. Peraturan Sederhana
Tidak banyak peraturan yang perlu di taati oleh teman-teman Gratizzer di TG. Hanya ada dua hal
sederhana saja yang wajib di taati oleh semua player TG.
1. Hormati hak masing-masing player dan hak pengelola dalam perjalanan kita di TG
Hal yang paling dasar adalah kita harus sama-sama mengerti apa hak kita. Hak player adalah
bermain dan menggunakan fitur-fitur yang pengelola sediakan. Sedangkan hak pengelola adalah
mengatur, menjaga, dan menentukan arah server TG. Jadi hormatilah hak-hak player lain dan
juga pengelola di TG.
2. “Do no harm” atau jangan lakukan hal buruk di TG
Kalimat ini sangat sederhana tetapi maknya begitu luas. Tidak melakukan hal buruk bentuknya
bisa sangat banyak. Ukurannya adalah etika dan norma-norma kita sebagai orang Indonesia.
Sedikit contoh misalnya, jangan menggunakan program illegal, jangan berbuat curang dalam

bentuk apapun, dan selalu junjung tinggi sportivitas di dalam game. Contoh lain juga jangan
melakukan hal tidak etis berkaitan dengan SARA dan selalu junjung tinggi pola hidup bernegara
sebagai warga NKRI yang baik.
3. Mentaati rules atau aturan-aturan tertulis yang berlaku di Tantra Gratis

C. Hukuman Yang Berlaku di TG
Karena ada peraturan yang harus kita taati bersama maka tentu saja harus ada hukuman atau
konsekuensi dari pelanggaran yang harus diberikan pada teman-teman player yang melanggar aturan.
Tidak ada hukuman macam-macam yang di terapkan di TG, hanya tiga bentuk hukuman yang akan
diberikan. TG tidak akan memberikan hukuman banned permanen pada player. Berikut adalah beberapa
hukuman yang berlaku di TG:
1. Pemiskinan karakter
Pemiskinan karakter adalah penghapusan kekayaan player, bentuknya bisa penghapusan
storage atau inventory atau equipment atau semuanya.
2. Pemiskinan dan pelemahan karakter
Pemiskinan dan pelemahan adalah hukuman pada nomor 1 ditambah dengan pemotongan
level. Bisa beberapa level dan juga bisa pemotongan sampai level 1 tergantung tingkat
kesalahan
3. Pemiskinan, pelemahan, dan hukuman khusus
Ini adalah hukuman terberat yang berlaku di TG. Jika Gratizzer mengulang-ulang kesalahan maka
GM berhak memberikan hukuman no 3 dengan tambahan hukuman khusus sesuka GM sesuai
kesalahan yang dilakukan player.

D. Masa Tenggang Karakter (MTK)
Masa tenggang karakter adalah masa lamanya suatu karakter tidak online.
memberlakukan MTK dengan alasan:
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1. Agar peringkat player bisa di dominasi oleh player yang aktif. Kita bisa melihat hampir di semua
server tantra yang sudah berumur rangking player tidak pernah berubah. Bahkan ada player
yang sudah tidak online lebih dari setahun dan tetap menduduki peringkat atas. Hal ini tidak
relevan, sehingga Tantra Gratis memberlakukan MTK. Dengan adanya MTK jika suatu karakter
tidak online melampaui masa tenggang maka akan mengalami penurunan rangking dan bahkan
kekayaan.
2. Untuk menjaga keaktifan player. Dengan mempunyai player-player yang aktif dan komunikatif
akan meningkatkan kekuatan pada Tantra Gratis, sehingga Tantra Gratis bisa berumur lama
(long lasting).

3. Meningkatkan persaingan antar player, sehingga terus terjadi kompetisi antar player yang pada
akhirnya berdampak positif pada server Tantra gratis.
4. Meningkatkan rasa memiliki, persatuan, dan kesatuan antar anggota FTGI
Untuk operasionalnya, MTK ini akan di cek setiap maintenance rutin mingguan dan pengecekan besar
dilakukan 4 bulan sekali yaitu pada bulan APRIL, AGUSTUS dan DESEMBER. Sehingga karakter-karakter
yang tidak online melebihi MTK akan mendapatkan penalty. Lama MTK adalah dikategorikan menjadi 4
yaitu mulai dari stadium I-IV. Untuk pengaturan MTK akan dijalankan seperti berikut ini:
1. MTK-Stadium I (2 bulan)
Karakter yang tidak online stadium I akan mengalami pemotongan PTS 50% pada karakter
tertinggi PTS-nya dalam satu ID dan reset PTS untuk karakter lainnya dalam satu ID.
2. MTK-Stadium II (4 bulan)
Karakter yang tidak online stadium II akan mengalami Reset point trizen (PTS) dan Reset
Gold/Rupee. Jadi karakter yang vakum lama tidak online masih tersisa karakter dan barangbarang /equipment yang digunakan. Sehingga sewaktu-waktu karakter tersebut online tidak
akan kehilangan kekuatan dan dapat bersaing kembali di dunia Tantra Gratis.
3. MTK-Stadium III (8 bulan)
Karakter yang tidak online Stadium III akan mengalami Reset point trizen (PTS), Reset
Gold/Rupee, dan Reset Storage/gudang.
4. MTK-Stadium IV (12 bulan)
Kalau karakter tidak online stadium IV atau lebih dari 1 tahun, semua akan direset ke nol
kecuali karakter utama dan equipment yang dipakai pada char tersebut. Jadi semua karakter
selain karakter utama akan direset. Sehingga kapanpun akan kembali bermain masih tetap
mempunyai karakter lengkap dan bisa melanjutkan petualangan di dunia Tantra Gratis.
Agar bisa terus bersaing dan berkontribusi untuk Tantra Gratis maka pastikan untuk selalu online dan
nongkrong di Tantra Gratis!

E. Impian TG:
Kita bisa membuat sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang melibatkan semua anggota FTGI. Bayangkan
jika kita bisa mendirikan sebuah perusahaan dalam bentuk koperasi atau PT maka kita akan bisa
melestarikan server TG dengan gerakan yang lebih besar. Bahkan mungkin kita bisa membuat usaha lain
melalui perusahaan ini. Jika ada 200 player dan masing-masing menggalang dana 1 juta rupiah saja
setiap tahun maka kita bisa punya dana 200 juta per tahun. Jika konsisten kita lakukan selama 5 tahun
saja kita punya cukup dana untuk menjadi developer game selevel Lyto dan yang lain. Hanya
impian…bisa kita diskusikan suatu saat nanti jika kita sudah berhasil membuat gathering.

