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Shio (Hanzi: 生肖; Mandarin: Shēngxiào, Hokkian: Sheshio) adalah dua belas 

hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi 
Tionghoa. Berbagai kebudayaan yang terpengaruh adat Tionghoa juga 
memiliki tradisi shio, meski sebagian hewan dalam shio memiliki perbedaan. 
Penetapan lambang hewan shio ini juga didasarkan atas Bulan, Hari,dan Jam. 
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Dalam Berbagai Budaya 

Shio / Zodiak 

Shio digunakan tidak hanya terbatas di kalangan 

Tionghoa. Shio biasanya muncul di kartu Tahun Baru 

Korea dan Tahun Baru Jepang. Shio juga digunakan di 

negara-negara Asia yang terpengaruh dengan 

kebudayaan Tionghoa, meski terdapat perbedaan 

sebagian binatang dalam shio.  

Shio Korea pada dasarnya serupa dengan shio 

Tionghoa. Namun huruf Hanja-eo 양 (yang) biasanya 

secara khusus mengacu pada domba dalam bahasa 

Korea, sedangkan untuk kambing adalah 염소 

(yeomso). Dalam shio Jepang, domba (hitsuji) 

digunakan menggantikan kambing (yagi) dan celeng 

(inoshishi, i) menggantikan babi (buta). Sejak 1873, 

Jepang merayakan tahun baru pada 1 Januari 

mengikuti penanggalan masehi Gregorius.  

 

 

 Dalam shio Vietnam, hewan keempat dalam shio 

bukanlah kelinci, tetapi kucing. Dalam shio Cham, 

penyu (disebut kra dalam bahasa setempat) 

menggantikan monyet. Di Shio Melayu, hewan kancil 

menggantikan kelinci dan kura-kura menggantikan 

babi. Naga terkadang disebut juga ular besar, 

sedangkan hewan keenam disebut "ular kedua" atau 

"ular sani".  

Dalam shio Thailand, awal tahun dimulai pada hari 

pertama bulan kelima penanggalan lunar Thailand 

atau pada perayaan Songkran. Di Kazakhstan, siklus 

binatang tahunan yang mirip digunakan oleh bangsa 

Tionghoa juga digunakan, tetapi mengganti naga 

dengan siput.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manga berjudul Fruits Basket karya Takaya Natsuki mengisahkan mengenai seorang gadis bernama Honda Tohru dan anggota keluarga Soma  

yang bisa berubah menjadi hewan dalam shio saat sakit, tertekan, atau dipeluk lawan jenis. Manganya terdiri dari 136 bab, dikumpulkan dan  

diterbitkan dalam 23 volume tankōbon oleh Hakusensha mulai tanggal 19 Januari 1999; volume terakhir terbit pada 19 Maret 2007. Dikepalai  

oleh Daichi Akitaro, Studio Deen mengadaptasi Fruits Basket ke dalam 26 episode anime yang tayang di TV Tokyo pertama kali pada 5 Juli  

2001 dan terakhir pada 27 Desember 2001. Adaptasi anime terbaru dari manga ini diumumkan pada November 2018. Funimation mengumumkan  

bahwa adaptasi terbaru Fruits Basket akan mulai tayang pada April 2019 dan akan mencakup keseluruhan manga.         Budaya Populer 
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Rat – TIKUS 
Kamu imajinatif, menyenangkan dan benar benar 
murah hati terhadap orang yang kamu cintai. Namun, 
kamu cenderung mudah marah dan terlalu kritis. 
Kamu juga dikenal sebagai orang yang opportunis. 
Lahir dalam shio ini, kamu akan senang bekerja dalam 
sales atau penulis, kritikus atau penerbit.Lahir di Tahun 
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. 

 

Ox – KERBAU 
Dilahirkan sebagai pemimpin, kamu menjadi inspirasi 
untuk orang di sekitar kamu. Kamu memilih metode 
konservatif dan berbakat menggunakan tangan kamu. 
Sangat mengharapkan segala sesuatu berjalan sesuai 
dengan pilihan kamu. Shio kerbau akan sangat 
berhasil sebagai dokter, jendral atau penata 
rambut.Lahir di Tahun 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009. 
 

Tiger – MACAN 
Kamu sensitif, emosional dan mampu menciptakan 
cinta yang luar biasa. Namun, kamu memiliki 
kecenderungan mengambil semua dan menjadi kerasa 
kepala dengan apa yang kamu anggap benar; lebih 
dikenal dengan istilah pemberontak. Shio macan ini 
sangat cocok sebagai boss, penjelajah, pembalap 
atau matador.Lahir di Tahun 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010. 
 

Rabbit – KELINCI 
Kamu adalah orang yang baik, sangat patuh dan 
menyenangkan. Kamu memiliki kecenderungan menjadi 
sentimentil. Menjadi hati-hati dan konseratif, kamu 
sangat berhasil dalam bisnis dan juga menjadi 
pengacara, diplomat atau aktor yang baik.Lahir di 
Tahun 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011. 
 

Dragon – NAGA 
Penuh fitalitas dan antusias, Naga adalah individu yang 
popular meskipun dengan reputasi yang buruk dan 
‘mulut besar’. Kamu sangat pandai, berbakat dan 
perfeksionis namun kualitas ini menjadikan kamu 
kompeten di lingkungan kamu. Kamu akan sangat cocok 
sebagai artis, pendeta atau politikus.Lahir di Tahun 
1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. 
 

Snake – ULAR 
Kaya di dalam kebijakan dan ramah, kamu sangat romantis 
dan berpikir dalam dan intuisi kamu memandu dengan kuat. 
Hindari sikap rakus terhadap uang. Jaga selera humor 
mengenai hidup kamu. Shio ular biasanya cocok sebagai 
guru, filosofi, penulis, psikiater dan peramal.Lahir di 
Tahun 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. 

Horse – KUDA 
Kapasitas kamu dalam bekerja keras sangat 
mengagumkan. Kamu adalah orang yang mandiri. Selain 
pandai dan ramah, kamu cenderung menjadi egois 
dan tajam dan harus menjaga diri agar tidak terlalu 
mementingkan diri sendiri. Shio kamu menandakan 
sukses sebagai petualang, peneliti, puitis atau 
politikus.Lahir di Tahun 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 
1978, 1990, 2002, 2014. 
 

Goat – KAMBING 
Selain sering merasa salah tingkah dihadapan orang 
lain, Shio Kambing dapat menjadi teman yang 
menyenangkan. Kamu sangat elegan dan artistik namun 
menjadi yang pertama dalam memberikan komplain 
apapun. Singkirkan rasa pesimisme dan kekhawatiran 
dan coba untuk menjadi tidak tergantung terhadap 
kenyamanan materi. Kamu akan cocok sebagai aktor, 
pengebun atau penata rias.Lahir di Tahun 1919, 1931, 
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015… 
 

Monkey – MONYET 
Kamu sangat pintar, karena sifat alami kamu yang luar 
biasa dan personalitas yang menarik, kamu sangat 
disukai. Monyet, bagaimanapun juga, harus menjaga 
agar tidak menjadi orang yang oportunis dan tidak 
dipercaya oleh orang lain. Shio kamu menjanjikan 
kesuksesan disegala bidang yang kamu coba.Lahir di 
Tahun 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004, 2016… 
 

Rooster – AYAM 
Ayam adalah pekerja keras; tegas dalam mengambil 
keputusan juga jarang mengutarakan pemikiranya. Oleh 
karena ini, kamu cenderung menjadi ekslusif terhadap 
orang lain. Kamu adalah pemimpi, pemilih busana yang 
baik dan ekstravaganza. Lahir dalam shio ini kamu 
dapat bahagia menjadi pemilik restoran, penerbit, 
tentara atau turis.Lahir di Tahun 1921, 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017… 
 

Dog – ANJING 
Anjing tidak pernah mengecewakan kamu. Lahir dalam 
shio ini kamu sangat jujur, dan setia orang yang kamu 
cintai. Kamu selalu merasa khawatir, perkataan yang 
tajam dan cenderung mencari kesalahan. Namun kamu 
akan menjadi businessman, aktivis, guru atau polisi yang 
baik.Lahir di Tahun 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 2018… 
 

Pig – BABI 
Kamu adalah teman yang baik, orang yang pintar dengan 
kebutuhan yang kuat untuk mencapai tujuan apapun. 
Kamu sangat baik, toleran dan jujur namun juga 
mengharapkan hal yang sama dari orang lain, tentunya 
hal ini sangat naif. Pencarian kamu terhadap material 
dapat menjadi kegagalan. Babi akan sangat berhasil 
dalam bidang seni seperti penghibur atau juga 
pengacara.Lahir di Tahun 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019… 

Karakter Berdasarkan 12 Shio China 

Dalam adat China tradisional, metode penanggalan adalah berdasarkan siklus waktu. Metode rakyat 

yang populer adalah perekaman tahun ke dalam Dua Belas Tanda Binatang. Setiap tahun di tandai 

dengan nama binatang atau “shio” sesuai dengan siklus yang berputar : Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, 

Naga, Ular, Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi. Oleh karena itu, setiap dua belas tahun 

binatang atau shio yang sama akan muncul. Shio binatang juga menandakan fungsi sosial yang berguna 

untuk mencari tahu umur seseorang tanpa menanyainya langsung kita dapat menghitungnya. 

 

http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-tikus-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-kerbau-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-macan-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-kelinci-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-naga-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-ular-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-kuda-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-kambing-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-monyet-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-ayam-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-anjing-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/
http://gemintang.com/primbon-ramalan-nasib-jodoh-masa-depan/shio-babi-karakter-pekerjaan-calon-pasangan/


 

Kami akan membicarakan 3 topik: Angka dan warna Keberuntungan Anda, serta apakah Anda 
seorang yang memiliki simbol “yin” atau “yang. Kami akan menjelaskan tentang yin dan yang lebih 
lanjut pada bagian selanjutnya; saat ini, ketahuilah setiap orang memiliki 2 sisi pada dirinya, tetapi 

satu sisi secara khas lebih terlihat jelas (berdasarkan pada shio). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tikus:  

o Simbol Yang 

o Angka keberuntungan: 2, 3 

o Warna keberuntungan: biru, emas, hijau 

 Naga:  

o Simbol Yang 

o Angka keberuntungan: 1, 7, 6 

o Warna Keberuntungan: biru, perak, 

hoary. 

 Monyet:  

o Simbol Yang 

o Angka keberuntungan: 1, 8, 7 

o Warna keberuntungan: putih, emas, biru 

 Kerbau:  

o Simbol Yang 

o Angka keberuntungan: 9, 1 

o Warna keberuntungan: biru, merah, ungu 

 Ular:  

o Simbol Yin 

o Angka keberuntungan: 2, 8, 9 

o Warna keberuntungan: merah, kuning 

terang, hitam 

 Ayam  

o Simbol Yin 

o Angka keberuntungan: 7, 5, 8 

o Warna keberuntungan: emas, coklat, 

kuning kecoklatan, kuning 

 Macan:  

o Simbol Yang 

o Angka keberuntungan: 1, 3, 4 

o Warna keberuntungan: biru, abu-abu, 

putih, oranye 

 Kuda:  

o Simbol Yang 

o Angka keberuntungan: 2, 3, 7 

o Warna keberuntungan: coklat, kuning, 

ungu 

 Dog:  

o Simbol Yang 

o Angka keberuntungan: 3, 4, 9 

o Warna keberuntungan: hijau, merah, 

ungu 

 Kelinci:  

o Simbol Yin 

o Angka keberuntungan: 1, 4, 9 

o Warna keberuntungan: merah, merah 

muda, ungu, biru 

 Kambing:  

o Simbol Yin 

o Angka keberuntungan: 3, 9, 4 

o Warna keberuntungan: hijau, merah, 

ungu 

 Babi:  

o Simbol Yin 

o Angka keberuntungan: 2, 5, 8 

o Warna keberuntungan: kuning, abu-abu, 

coklat, emas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenali Lebih Dalam Mengenai Shio Seseorang 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perayaan Imlek tahun 2571 akan jatuh pada Sabtu, 

25 Januari 2020; yang ditandai dengan pergantian 

tahun Babi Tanah ke tahun Tikus Logam. Dengan 

berakhirnya tahun (shio) babi, menandai pula akhir 

dari rangkaian siklus 12 tahunan shio, dengan 

kembali ke tahun (shio) tikus. Masyarakat Tionghoa 

menyakini, dengan bergantinya tahun, 

keberuntungan (U Fuk) seseorang juga akan ikut 

berubah, entah itu berubah menjadi lebih baik, atau 
bisa sebaliknya. U FUK (五福) sendiri berarti “5 

rejeki”, yaitu Fu (福, hoki), Lu (禄, nama baik / 

jabatan), Shou (寿, usia), Cai (财, kekayaan), dan 

Ting (厅, keturunan). 

 

Apa sebenarnya astrologi Tiongkok itu? 

Astrologi Tiongkok, atau dalam dunia Fengshui lebih 
dikenal dengan istilah Bazi; 八字, adalah satu ilmu 

yang menggunakan perhitungan saat kelahiran 

seseorang, yakni : Tahun, Bulan, Hari dan Jam; 

masing-masing 2 angka. Perhitungan bazi ini 

digunakan mengungkap sifat / kepribadian 

seseorang, termasuk keuangan, karir, kesehatan, 

serta kecocokannya dengan orang (yang bershio) 

lain. Sistem ini didasarkan pada siklus 10 tahunan 

matahari-bulan yang sesuai dengan kalender 

pertanian kuno Tiongkok (农历; Nong Li). Siklusnya 

dibagi menjadi 5 elemen, yakni : Air, Kayu, Api, 

Tanah dan Logam, juga menjadi 12 binatang yg 

mewakili setiap tahunnya.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Astrologi Tiongkok 12 Shio Tahun 2020 

 

https://www.tionghoa.info/category/perayaan/tahun-baru-imlek/


 
 

Ramalan Shio Tikus 2020 (Ciong) 

Mereka diyakini akan memiliki 

nasib yang kurang baik di 

sepanjang tahun yang berjalan ini. 

Jangan mencoba untuk membuka 

bisnis/usaha yang baru, ada 

baiknya Anda menunggu hingga 

tahun depan. Gunakan tahun ini 

sebagai waktu untuk belajar atau 

mengembangkan skill / keahlian 

yang baru, agar bisa menunjang 

pekerjaan Anda kelak. 

Tahun kelahiran shio Tikus : tikus 

tanah 1948, tikus logam 1960, tikus 

air 1972, tikus kayu 1984, tikus api 

1996, dan tikus tanah 2008. 

 

Ramalan Shio Kerbau 2020 

Kehidupan Anda mungkin akan 

stagnan / stabil di tahun tikus ini. 

Anda mungkin harus bekerja 

sedikit lebih keras dari biasanya 

dengan usaha. Latih fisik dan 

mental Anda di tahun 2020 ini agar 

sehat. Bersihkan kekacauan yang 

ditimbulkan sekarang agar 

membuka jalan untuk masa 

depan yang lebih cerah. Shio 

kerbau mungkin tidak akan terlalu 

sukse dalam 

mengimplementasikan proyek baru 

pada tahun 2020. Tetapi fokus 

bekerja pada proyek saat ini 

seharusnya cukup untuk 

menjadikan Anda makmur. 

Tahun kelahiran shio Kerbau : 

kerbau logam 1961 & 2009, kerbau 

air 1973, kerbau kayu 1985, kerbau 

api 1937 & 1997, dan kerbau tanah 

1949. 

 

Ramalan Shio Macan 2020 

Pemilik shio macan diprediksi akan 

dapat mengendalikan semua hal 

dengan baik, entah itu di hubungan 

relationship, pekerjaan / bisnis, atau 

kesehatan Anda. Namun pastikan 

agar Anda tetap bekerja keras 

tahun ini. Jalin pertemanan dengan 

orang-orang yang menginspirasi 

Anda, sebaliknya lepaskan 

mereka-mereka yang memiliki 

(pengaruh) energi negatif. Penuhi 

tujuan (harapan) Anda tahun ini, 

dan jangan berpuas diri dengan 

apa yang telah Anda capai. 

Tahun kelahiran shio Macan : 

macan logam 1950 & 2010, macan 

air 1962, macan kayu 1974, macan 

api 1986, dan macan tanah 1938 & 

1998. 

 

Ramalan Shio Kelinci 2020 (Ciong) 

Pemilik shio kelinci disarankan agar 

tetap bekerja pada tujuan mereka 

sebelumnya di tahun 2020 nanti. Ini 

seperti “tahun kesadaran” buat 

mereka. Pelajari keterampilan baru 

yang dapat membantu Anda maju 

dalam kehidupan. Jangan 

menjalani hidup yang sia-sia. Jaga 

stres Anda agar tetap terkendali, 

atau Anda beresiko terkena darah 

tinggi. Hubungan (relationship) 

membutuhkan kegembiraan untuk 

bisa bertahan. Jika sudah tidak 

ada, maka Anda harus belajar 

untuk melepaskan. 

Tahun kelahiran shio Kelinci : kelinci 

logam 1951 & 2011, kelinci air 1963, 

kelinci kayu 1975, kelinci api 1987, 

dan kelinci tanah 1999. 

Ramalan Shio Naga 2020 

Tahun 2020 diprediksi akan menjadi 

tahun yang damai dan tenang bagi 

Anda yang bershio ini. Anda 

mungkin merasa akan sedikit 

kehilangan motivasi / tujuan hidup. 

Namun pastikan untuk berolahraga 

dan menjaga rutinitas, agar pikiran2 

seperti itu teralihkan. Teman baru 

dalam hidup akan membuat Anda 

tetap sibuk. Pastikan agar tetap 

rukun dengan rekan-rekan Anda di 

tempat kerja. 

Tahun kelahiran shio Naga : naga 

logam 1940 & 2000, naga air 1952 & 

2012, naga kayu 1964, naga api 

1976, dan naga tanah 1988. 

Ramalan Shio Ular 2020 

Di tahun 2020 nanti, pemilik shio ular 

bisa sedikit bernafas lega karena 

terlepas dari awan gelap, tahun 

2020 ini, Anda diprediksi akan 

memiliki tahun yang 

menyenangkan. Anda akan 

terbebas dari sebagian besar 

masalah, kecuali masalah itu Anda 

yang cari sendiri. Selain itu, akan 

ada banyak ruang gerak untuk 

menghasilkan kemajuan. Pastikan 

Anda tidur nyenyak (atau penyakit 

insomnia membuntuti), dan jaga 

kesehatan Anda. Kurangi tingkat 

stres Anda dengan relaksasi. dan 

olahraga teratur agar berjalan 

beriringan dengan aktivitas. Orang 

yang bershio ini dipercaya lebih 

condong bertindak bersadarkan 

insting, ketimbang berpikir. 

Tahun kelahiran shio Ular : ular 

logam 1941 & 2001, ular air 1953 & 

2013, ular kayu 1965, ular api 1977, 

dan ular tanah 1989. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Ramalan Peruntungan 12 Shio di 
Tahun 2020 (Tikus Logam) 

https://www.tionghoa.info/ramalan-shio-tikus-2020-cinta-usaha-keuangan-kesehatan-dan-fengshui/
https://www.tionghoa.info/ramalan-shio-kerbau-2020-cinta-usaha-keuangan-kesehatan-dan-fengshui/
https://www.tionghoa.info/ramalan-shio-macan-2020-cinta-usaha-keuangan-kesehatan-dan-fengshui/
https://www.tionghoa.info/ramalan-shio-kelinci-2020-cinta-usaha-keuangan-kesehatan-dan-fengshui/
https://www.tionghoa.info/ramalan-shio-naga-2020-cinta-usaha-keuangan-kesehatan-dan-fengshui/
https://www.tionghoa.info/ramalan-shio-ular-2020-cinta-usaha-keuangan-kesehatan-dan-fengshui/


 
 

Hal ini di percaya bahwa satu shio dengan shio yang lain memiliki keromantisan yang cocok 
(atau bahkan, sangat amat “tidak” cocok). 
 
Inilah yang di percaya untuk mempermudah (dan menjadi lebih sulit) sebuah hubungan:  

 Rat: shio yang cocok 
dengan shio tikus adalah 
shio naga, monyet, dan 
kerbau; yang kurang 
cocok dengan tikus ialah 
shio kambing, kuda, dan 
kelinci 

 Naga: shio yang paling 
cocok dengan shio naga 
adalah shio tikus, 
monyet, dan ayam; 
sementara shio ini 
kurang cocok dengan 
shio kerbau, kelinci, dan 
anjing. 

 Monyet: shio ini paling 
cocok dengan shio tikus, 
naga, dan ular; namun 
kurang cocok dengan 
shio macan dan babi. 

 Kerbau: shio kerbau 
sangat cocok dengan 
mereka yang bershio 
tikus, ular, dan ayam; 

sementara mereka kurang cocok dengan shio kuda anjing dan 
kambing. 

 Ular: shio ular sangat cocok dengan shio kerbau dan ayam; 
kurang cocok dengan macan dan babi. 

 Ayam: yang paling cocok dengan shio ayam adalah shio kerbau, 
naga, dan ular; shio ini kurang cocok dengan shio tikus, kelinci, 
dan anjing. 

 Macan: shio yang paling cocok dengan shio macan adalah shio 
kuda, dan anjing; shio ini kurang cocok dengan shio ular dan 
monyet. 

 Kuda: shio kuda sangat cocok dengan shio macan, kambing, dan 
anjing; shio ini kurang cocok dengan shio ular dan monyet. 

 Anjing: shio yang sangat cocok dengan shio ini adalah shio 
macan, kelinci, dan kuda; shio ini kurang cocok dengan shio 
kerbau, naga, kambing, dan ayam. 

 Kelinci: shio ini cocok dengan shio kambing, babi, dan anjing; 
shio yang kurang cocok dengan shio kelinci adalah shio tikus dan 
naga. 

 Kambing: shio kambing sangat cocok dengan shio kelinci, kuda 
dan babi; shio kambing kurang cocok dengan shio kerbau dan 
anjing. 

 Babi: yang paling cocok dengan shio ini adalah shio kambing 
dan kelinci; shio babi kurang cocok dengan shio ular, monyet 
dan babi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenali Pasangan Shio Yang 
Paling Cocok Dengan Anda 



 

 
Empat pilar takdir memiliki 

empat faktor dalam 
susunannya. 

Hal tersebut juga 
dikombinasikan dengan yin 

dan yang serta 5 
unsur (air, tanah, kayu, logam, 

api). Ini dipercaya dapat 
menentukan keberuntungan 
Anda, kemakmuran, usia, 

kebahagiaan, dan kesehatan 
Anda tahun demi tahun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Astrologi China bekerja dalam 

siklus 60 tahun-an, 

Seksagesimal adalah suatu 

sistem bilangan yang 

menggunakan angka 60 

sebagai dasarnya. 

 

Ketahui “inti” simbol hewan 

Anda, Inti shio Anda dipercaya 

dari bulan dimana Anda lahir. 

Ini dipercaya dapat 

menentukan hidup Anda di 

tahun-tahun selanjutnya atau 

informasi mengenaik orangtua 

Anda. 

 

Pahami bagaimana Pilar hari 

Anda bekerja, Ini merupakan 

pilar ketiga, diyakini untuk 

memberikan informasi 

tentang masa dewasa Anda 

atau kehidupan setelah 

pernikahan. 

 

 

 

Ketahuilah unsur Anda 

 

Kenali apakah Anda yin atau 

yang 

 

Ketahui rahasia hewan Anda, 

Dalam Empat Pilar Takdir, 

waktu pada saat Anda 

dilahirkan menggambarkan 

akhir dan pilar pribadi Anda 

yang paling penting – dan juga 

menentukan “rahasia hewan” 

Anda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pahami Empat Pilar Takdir 



 

 

Setiap tahun selalu ada 4 shio yang ciong. Dikatakan shio ciong, artinya yang menurut perhitungan 
ilmu Fengshui peruntungannya kurang bagus di tahun yang akan berjalan. Apalagi shio tikus, yang 

tahun ini bisa dibilang merupakan “masa-masa tergelap” bagi mereka. 

Karena menurut perhitungan ramalan Tiongkok, tahun 2020 adalah tahun tikus. Jadi mereka-mereka 
yang bershio ini akan berada di posisi waktu tahun (zodiak) lahir mereka (本命年; běn mìng nián); atau 

yang secara harafiah berarti “asal tahun kehidupan”. Hal ini dipercaya  akan “menyinggung” Dewa 

Thay Sui (太岁). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Shio Tikus, Shio Kelinci, Shio Kuda dan Shio Ayam” (shio ciong 2020) 
Orang yang shionya ciong biasanya akan bersembahyang secara khusus kepada Dewa Thay Sui. Untuk Dewa Thay Sui 

yang bertugas di tahun 2020, atau Imlek 2571 ini bernama Jenderal Lu Bi Da Jiang Jun (盧秘大將軍) tahun 庚子年. Beliau 

(nama lain : Lu Xi) lahir di Khunshan Jiangsu, jaman Dinasti Ming (1368 – 1644). 

Sembahyang khusus ini dinamakan sembahyang PO UN (匏安; pao an), atau masyarakat Tionghoa di Indonesia 

menyebutnya sebagai “sembahyang ciong” atau “ritual tolak bala”. Upacara sembahyang PO UN sendiri, selain bertujuan 
untuk memohon berkah dan nasib baik, juga memohon perlindungan serta keselamatan, agar sepanjang tahun yang akan 
berjalan mereka selalu dilindungi oleh Dewa-Dewi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Shio Shio Ciong Di Tahun Tikus Logam 2020 

https://www.tionghoa.info/sejarah-thay-sui/
https://www.tionghoa.info/category/agama/dewa-dewi/


 
 

 

 

 

 

 

Ingin Belajar Bahasa Mandarin dengan Mudah & 
Lancar???Dengan Pengajar yang Berkualitas ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kelas Reguler Kelas Intensif Kelas Private 

Pingin Liburan ke Luar Negeri tapi 

gak ada waktu untuk ngurus Visa? 

Ahaaaa…..   

Kami Punya Solusi Untuk Anda !!! 

Summer & 

Winter Camp 

Kami dari Bightstar Education adalah Kantor Perwakilan Nanjing Xiaozhuang 
University, Lembaga Bahasa Mandarin dan Visa Center Terdekat di Jogja. 
Adapun Program - program yang kami miliki yaitu: 
1. Sekolah Bahasa Mandarin 1 tahun di NXU 
2. Kursus Mandarin untuk Umum 
3. Jasa Pembuatan Visa di 15 Negara 
4. Summer Camp dan Wintter Camp di China 
5. Program Kuliah S1 (2+2) 2 tahun di Kampus Asal + 2 tahun di NXU 
6. Program Kuliah S1 (1+3) 1 tahun di Jakarta + 3 tahun di NXU 


