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Kenali diri anda Ada beberapa jenis pemain dalam permainan poker, ada beberapa pemain yang
cocok untuk turnamen, ada yang paling baik bermain di meja tak terbatas (unlimited chip yang
dimiliki) sementara pemain lain terus bermain dengan meja terbatas, mencari kekuatan dan
kemudian menggunakannya. Semakin sering anda bermain akan membuat anda mengenali
kemampuan anda sendiri. Pada saat anda bermain poker, ada baiknya anda menganalisa kebiasaan,
mental dan pengalaman anda selama anda bermain. Kira-kira anda termasuk pemain poker yang
cocok pada permainan poker seperti apa? Turnamen, meja dengan limit modal kecil, meja dengan
limit modal besar, meja dengan limit modal tak terbatas atau Duel dan bertanding satu lawan satu
dengan pemain lain. Berdasarkan analisa tersebut kita dapat mengukur kemampuan kita sendiri.
Seberapa besar modal yang kita miliki, apakah anda sabar dan tenang dalam bermain, sudah
tinggikah jam terbang main kita, atau terbiasakah kita bermain pada meja kecil atau besar ? Perkuat
pengetahuan anda tentang permainan poker Pengetahuan yang satu ini sangan penting untuk
menambah wawasan anda saat bermain poker, ada banyak artikel yang bisa anda dapatkan di
Indogol atau bisa juga dengan bergabung dalam forum pemain poker, rajing mengunjungi situs-situs
poker online, berbagi dengan sesama pemain poker dan lainnya. Dengan demikian, pengetahuan
anda akan bertambah dari pengalaman dan informasi yang didapatkan. Dan ini bisa meningkatkan
kepercayaan diri anda dalam memasang taruhan online di permainan poker. Membuat anda
memahami cara menganalisi permainan dan menerapkan apa yang anda pelajari. Tunjukkan
keseriusan anda dalam bermain Kalau anda ingin menang dalam permainan poker, maka anda harus
serius pada waktu bermain poker. Bersikaplah serius dan yakinlah, keseriusan anda saat bermain
dan pengalaman yang anda miliki merupakan dasar yang kuat untuk dalam memasang taruhan
poker online.Buatlah tujuan dan mengatur batas waktu bermain Dengan mengatur tujuan dan waktu
bermain dapat membuat anda stabil dan kokoh ketika memasang taruhan online. Membuat tujuan
dimulai dari niat anda sebelum memulai permainan. Bila anda memiliki niat untuk menang dengan
modal yang anda miliki, kuatkan itu menjadi tekad bahwa anda akan menang. Saat membuat tujuan,
sangat penting memiliki target yang lebih spesifik. Setelah itu, aturlah limit waktu anda untuk
mewujudkan hal itu. Yang paling penting, anda harus komitmen terhadap hasil akhir dari taruhan
online poker. Bila salah satu dari 2 target diatas tercapai, maka anda HARUS berhenti. Taruhan
dalam permainan poker memang tidak bisa ditentukan dengan pasti dan tidak ada jaminan berapa
lama anda dapat memiliki kartu bagus dan seberapa kuat mental serta fisik anda dalam bermain
poker. Jangan abaikan yang satu ini dalam memasang taruhan online. Disiplin adalah bagian penting
dari bermain poker online. Pada poin ini kita dapat terbiasa pada keadaan, sehingga tahu diri kapan
untuk bermain poker dan kapan untuk berhenti bermain. <a
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5. Bersabar dan ulet dalam bermain Kesabaran dalam taruhan online sangat besar pengaruhnya
dalam bermain untuk kesuksesan anda bermain poker. Perbanyaklah jam terbang dalam berbagai
situasi permainan. Sebaiknya anda memahami kondisi mental / psikologis saat anda bermain, anda
harus sadar jika dalam keadaan sakit atau marah atau kecewa atau kesal merupakan saat saat yang

tidak baik untuk bermain poker online. Karena akan secara langsung mempengaruhi keputusan yang
akan kita lakukan saat bermain.

6. Membangun permainan secara bertahap Berlatihlah untuk pandai – pandai menganalisa peluang
sehingga dapat menambah pengalaman anda serta memperkuat karakter anda sebagai pemain
poker taruhan online yang baik. Berusaha dengan keras akan dapat membuat anda sukses dalam
bermain poker. Yang terpenting adalah bermain secara bertahap. Pelajari dan asah kemampuan
anda memasang taruhan online. Mulailah dari awal dengan modal yang kecil. Pada saat anda
terbiasa bermain dengan modal yang besar, anda harus bisa menyesuaikan bila anda kalah dan
tinggal memiliki modal yang sedikit. Dan jangan kaget, saat anda menang tetaplah bersikap biasa
serta jaga stabilitas mental anda. Secara bertahap naikkan kemampuan bermain poker anda,
setingkat demi setingkat. Jangan memaksakan diri untuk langsung main di meja besar, saat anda
menang besar.

7. Susun rencana dan tujuan Poin ini berbeda dengan poin ke-4 diatas, Poin ini penting anda
pahami. Intinya adalah prinsip anda bermain poker. Untuk apa bermain poker? Hobi, Bisnis,
Pekerjaan ataukah anda benar-benar ingin menjadi seorang pemain poker profesional. Apakah
kepuasan yang ingin anda capai, Hobi terpuaskan ? sekedar menghabiskan waktu ? atau ada hal lain.
coba anda gambarkan sejenak. Misalnya : Bila menang bagaimana, dan kalah bagaimana ? atau ingin
mencari uang dalam taruhan judi online. Beberapa pemain mungkin akan puas dengan menguasai
permainan dengan taruhan kecil dan kemudian mencoba jenis turnamen, sementara pemain lain
ingin menguasai taruhan yang tinggi. Bila Anda tidak memiliki rencana sendiri, kemungkinan besar
bahwa anda adalah bagian dari rencana orang lain yang sungguh-sungguh terjun dalam bermain
poker. Sekedar catatan walapun hanya sekedar hobi, anda harus pandai membatasi diri. Apalagi bila
anda mengandalkan modal dari membeli chips.

8. Bersikaplah realistis dan menetapkan sasaran yang anda tahu bahwa anda dapat mencapainya
Tips nomor 8 ini ada kaitannya dengan tips nomor 6 diatas, karena secara bertahap seharusnya kita
bisa mengukur kemampuan kita untuk meraih kemenangan. Baik dalam berbagai keadaan modal
chips yang dimiliki, kartu ditangan dan situasi mental kita. Pada saat peluang kartu anda kecil, jangan
berharap muluk untuk menang (jangan terbiasa dengan mengandalkan hoki / nasib semata).
Percayalah, seni bermain poker dan memasang taruhan online tidaklah sama dengan anda bermain
dadu. Lempar dan lihat …. ! Dan poker bukanlah seperti taruhan pacuan kuda atau lotere/undian.

9. Perlakukan orang lain dengan cara yang sama anda ingin diperlakukan Hormatilah pemain lainnya
dan hindari kata – kata kotor di tempat anda bermain. (taruhan online poker room). Sadarilah, anda
sedang bermain melawan manusia seperti anda (mereka juga sama seperti anda, online dan bermain
bersama anda). Janganlah menjadi pemain dengan sikap yang buruk, dan jadilah pemenang yang
rendah hati dan menang dengan sikap yang anggun dan terhormat.

10. Yang paling penting mungkin yang satu ini – bersenang-senang Buat diri anda enjoy dalam
memasang taruhan online, Bermain dengan senang dan suka cita akan membuat anda rileks

