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Tahun 2021 memprediksi bahwa 
pemilik shio tikus harus siap untuk 
menghadapi tantangan dalam karir 
atau usahanya di tahun 2021. Mereka 
akan sarat dengan berbagai tugas 

Ramalan Shio Tikus 2021 tambahan yang membutuhkan banyak 
usaha.Tahun kerbau logam ini juga akan 
memberikan Anda energi baru, yang 
dapat membantu Anda mengatasi semua 
masalah yang ditemui nanti. Ini juga akan 
membuka peluang Anda untuk 
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mendapatkan “hadiah”, seperti promosi 
jabatan, kenaikan gaji, atau mendapat 
pemasukan ekstra.Pemilik shio ini juga 
diharapkan untuk bijak menyimpan 
uang di tahun ini, karena seperti yang 
kita ketahui, usai pandemi covid-19, 
banyak hal di dunia yang berubah 
menjadi ketidakpastian. Selain itu, 
jangan memaksakan diri untuk 
memenuhi gaya hidup yang tinggi!Meski 
begitu, sepertinya ini akan menjadi 
“tahun kebangkitan” bagi para pemilik 
shio ini, karena di tahun 2020 kemarin 
mereka termasuk dalam salah satu shio 
Ciong, dimana mereka berada di posisi 
waktu tahun lahir mereka sendiri (��
�; běn mìng nián), sehingga 
peruntungan nasibnya menjadi kurang 
baik.Shio pertama dari astrologi China 
adalah tikus. Dipercaya bahwa setiap 
orang yang lahir di tahun hewan tertentu 
(shio), akan memiliki sifat2 bawaan dari 
hewan tersebut.Orang yang lahir di 
tahun tikus dikatakan memiliki 
kepribadian sosial, lucu, pintar, 
menawan, mudah beradaptasi, murah 
hati, dan menyenangkan. Dalam 

budaya Tiongkok, tikus dianggap sebagai 
perlambang rajin dan hemat, sehingga 
orang2 yang lahir di tahun Tikus dianggap 
kaya dan sejahtera.Dalam percintaan, 
orang2 yang bershio tikus merasa mudah 
untuk memulai hubungan baru dengan 
seseorang. Tetapi mereka juga bisa 
dengan mudah memutuskan hubungan, 
yang mana sering menyebabkan masalah 
perselingkuhan. Jadi, menikahi orang2 
yang bershio ini harus siap secara 
mental.Namun mereka menyimpan 
kepribadian yang buruk juga. Orang yang 
lahir di tahun tikus cenderung serakah, 
ambisius, dan hanya mementingkan diri 
sendiri. Semua sifat ini akan 
mempengaruhi perjalanan hidup pemilik 
shio tikus di tahun 2021.

♦Karir Shio Tikus : 
karir (dan usaha) shio tikus sangat baik di 

2021 adalah tahun kerbau. Karena shio 
tikus dan kerbau memiliki hubungan yang 
baik, nasib orang2 yang bershio tikus 
diprediksi akan sangat lancar di tahun ini. 
Mereka akan mendapatkan bantuan dari 
orang lain tepat waktu apabila mengalami 
sebuah kesulitan.
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Pada bulan ke-5 & 10, membeli lotre, 
atau berinvestasi dalam saham akan 
menjadi kesempatan yang baik. Di 
bulan2 ini tikus akan mendapat rejeki 
nomplok, yang akan datang dari luar 
pekerjaan, atau bisa juga dari 
kesempatan yang didapat secara tidak 
sengaja.

tahun ini. Ini seperti merupakan titik 
balik bagi mereka pasca melewati 
tahun kemarin, yang dianggap sebagai 
“tahun mati”.

♦Kekayaan Shio Tikus :Memasuki 
2021, rejeki tikus akan mulai 
meningkat. Karena tikus dan kerbau 
memiliki hubungan pertalian yang baik, 
nasib orang2 yang bershio ini akan 
banyak tertolong, dimana mereka bisa 
mendapatkan bantuan dari orang lain 
tepat waktu.

Di tahun 2021, keuangan karir orang2 
yang bershio tikus perlahan2 
membaik, dan akan ada banyak 
peluang untuk berkembang. Bahkan 
jika mereka merasa bingung dan tidak 
berdaya, akan ada orang2 disekitar 
yang bisa memberi mereka petunjuk.

♦Cinta Shio Tikus : Meskipun tidak ada 
keberuntungan romantis khusus untuk 
membantu mereka di tahun ini, namun 
kehidupan emosional mereka2 yang 
bershio tikus umumnya akan relatif 
cukup stabil.Di bulan ke-4, tikus akan 
memasuki bulan keberuntungan 
pertama tahun 2021. Orang2 yang 
terlahir di bawah tahun tikus akan 
memiliki banyak kesempatan untuk 
bertemu dengan lawan jenis, dan 
potensi romansa juga akan muncul. 
Berpartisipasilah lebih banyak dalam 
pertemuan2 dengan kolega atau reuni 
teman sekolah. Mungkin hubungan 
yang baik bisa terjalin disini.Bagi yang 
akan melangsungkan lamaran (sangjit) 
dan pernikahan, bulan ke-8 & 11 
sepertinya merupakan waktu yang 

Laiknya grafik karir, prospek keuangan 
orang2 yang bershio tikus juga akan 
berada diatas rata2. Ada banyak 
proyek yang berpotensi meraup 
untung besar. Apalagi, shio tikus 
dikenal cukup ahli dalam hal uang. 
Jika ada uang berlebih, cobalah 
berinvestasi pada saham2 potensial.

Ramalan Shio Kerbau 2021 
Menurut perhitungan ramalan Tiongkok, 
tahun 2021 adalah tahun Kerbau. Jadi 
mereka yang bershio ini akan berada di 
posisi waktu tahun (zodiak) lahir mereka 
sendiri, sehingga mengalami Ciong, atau 
Ben Ming Nian (���), yang secara 
harafiah berarti “asal tahun 
kehidupan”.Hal ini dipercaya akan 
“menyinggung” Dewa Thay Sui ��.

Para kerbau juga disarankan untuk 
sangat berhati2 pada masalah 
kesehatannya! Karena seperti yang kita 
ketahui, pandemi covid-19 belum 
sepenuhnya berakhir, dan diprediksi 
masih akan terus ada hingga akhir tahun. 
Bermain2 dengan hal ini bisa berarti 
tanda berkabung bagi Anda �
Kerbau adalah shio kedua dalam Zodiak 
China. Orang yang lahir pada tahun 
kerbau dikatakan memiliki sifat2 
kepribadian yang identik kerbau, laiknya 
Gu Mo Ong ��� seperti pekerja keras, 
bisa diandalkan, dapat dipercaya, serius, 
mandiri, penyabar, simpel, dan suka 
menyendiri.

Mereka diyakini akan memiliki nasib yang 
kurang baik di sepanjang tahun yang 
berjalan ini. So, alih2 mencoba untuk 
membuka usaha atau mencari pekerjaan 
yang baru, ada baiknya menunggu 
hingga tahun depan. Kehidupan normal 
Anda akan terganggu dengan hal-hal 
yang kurang berguna, seperti kegiatan2 
sosial tambahan.

Perhatian khusus pada keselamatan, 
terutama saat melakukan perjalanan 
keluar � Grafik kesehatan shio tikus di 
sepanjang tahun 2021 ini adalah 
DIBAWAH RATA2. Hindari bepergian 
pada saat “cuaca buruk”.

Sementara wanita yang bershio kerbau 
dianggap perlambang istri tradisional 
yang setia, dimana sangat mementingkan 

cocok.
♦Kesehatan Shio Tikus : Keberuntungan 
dalam hal karir atau usaha juga berarti 
bahwa beban kerja para tikus berarti akan 
meningkat. Orang2 yang bershio ini harus 
berhati2 terhadap kesehatannya, seperti 
kelelahan yang berlebih akibat tekanan 
ekerjaan dengan intensitas tinggi, 
serangan panas, dan penyakit 
gastrointestinal.
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So, hindari berdebat kusir dengan 
mereka 
Sifat2 ini dapat membantu, ataupun 
justru dapat merugikan pemilik shio 
kerbau di tahun 2021 ini.Kerbau juga 
dianggap paling lemah dalam 
keterampilan berkomunikasi. Mereka 
tidak pandai berkomunikasi dengan 
orang lain, bahkan menganggap tidak 
ada gunanya bertukar pikiran dengan 
orang lain, dan selalu berpegang pada 
caranya sendiri.Secara keseluruhan, 
mereka yang bershio ini bisa 
diandalkan, dan tidak akan pernah 
berhenti pada sesuatu yang mereka 
yakini. Ketika mereka menemukan 

keluarganya.Pada kehidupan yang 
sesungguhnya, orang2 shio kerbau 
umumnya cenderung lebih kuat (baik 
fisik maupun pikiran), namun mereka 
memiliki sifat keras kepala diatas rata-
rata. 

Jadi, disarankan untuk menggunakan 
tahun ini sebagai waktu untuk belajar, atau 
mengembangkan keahlian/skill baru, agar 
bisa menunjang pekerjaan Anda kelak. 
Ingat, orang2 profesional akan dihargai 
lebih (secara finansial) atas ketekunan 
dan keterampilan yang mereka 
miliki.Tahun ini, keluarga akan memainkan 
peran penting dalam hidup Anda! Hati2 
terhadap beberapa masalah kesehatan 
yang akan datang.

♦Karir Shio Kerbau :
 Shio kerbau dianggap sebagai lambang 
kerja keras. Mereka memiliki sikap serius 

teman atau pasangan yang tepat, mereka 
bisa menjadi orang yang hebat untuk 
berada di sekitar.

Tahun 2021 adalah tahun ciong, sekaligus 
merupakan “tahun kelahiran” (�� �; 
benmingnian) bagi para kerbau. Kerbau 
diperkirakan akan menghadapi banyak 
tantangan di tahun kelahiran mereka ini.

dan bertanggung jawab terhadap 
pekerjaannya. Orang2 ini cukup 
kompeten dalam bidang pertanian, 
manufaktur, farmasi, mekanik, keahlian 
menggambar, seni, politik, real estat, 
desain interior, pertukangan, dan 
pertambangan.

Kerbau tidak pandai berkomunikasi 
dengan orang lain, sehingga mereka 
jarang melakukan pergaulan. Mereka 
lebih suka menikmati kesendirian 
daripada berpartisipasi dalam kegiatan 
kelompok.
Untuk hubungan asmara, meski shio ini 
dikenal kaku, namun sebenarnya 
mereka bukan tipe yang gemar 
berganti2 pasangan. Bagi mereka2 
yang masih lajang, pada bulan ke-8 
sepertinya merupakan waktu yang tepat 
untuk bergerak mencari 
pasangan.Meski mereka mungkin akan 
bertemu banyak teman baru dari lawan 
jenis, tetapi kebanyakan tidak akan 
berbuah. So, jangan menghabiskan 
terlalu banyak waktu dan energi untuk 
bermain2 dengan perasaan di tahun 

Tahun ini bintang Tai Sui sedang 
menaungi Anda � Disarankan bagi para 
kerbau yang sedang kesulitan, untuk 
mencari bantuan dan bekerja sama 
dengan orang2 yang lahir di bawah 
tahun shio ayam atau tikus. Mereka 
juga diprediksi tidak akan ada 
peningkatan yang besar di tempat kerja.

Kerbau yang berbisnis juga cenderung 
lebih miskin di tahun ini, karena 
pendapatan yang tidak stabil akibat 
pandemi Covid-19.Cinta Shio Kerbau : 

Shio ini dikenal sebagai perencana 
yang ulung. Mereka memiliki rencana 
pasti dengan langkah2 yang terperinci, 
sebelum mengambil tindakan apa pun. 
Jangan terlalu agresif untuk 
menghindari kesialan lebih 
banyak.Untuk tahun ini, shio kerbau 
diprediksi tidak akan terlalu bagus 
dalam hal keuangan, terutama di 
bulan2 ke 3, 6, 8 dan 11. Hindari 
investasi yang beresiko tinggi! Hindari 
juga pengeluaran yang bersifat 
konsumtif, serta berusaha untuk 
membeli sesedikit mungkin yang 
dibutuhkan. 

♦Kekayaan Shio Kerbau : 

Shio kerbau diprediksi akan menghadapi 
masalah kesehatan yang cukup serius, 
terutama masalah gastrointestinal, hati, 
dan kandung empedu. Jangan makan 
makanan laut yang dingin. Sebaliknya 
pilih makanan yang lebih hangat, seperti 
daging sapi, domba, dan lobak.
Mereka akan sangat rentan sakit pada 
bulan pertama. Cuaca/udara tidak begitu 
baik untuk kerbau di bulan ini. Bagi 
kerbau yang sudah lanjut usia, benar2 
disarankan untuk menghindari keluar 
rumah selama 30 hari pertama Imlek.

ini.Bagi yang sudah berkeluarga, 
tampaknya akan ada banyak konflik 
dalam keluarga. Harap memperhatikan 
pasangannya. Saling percayalah, alih2 
menaruh kecurigaan yang berlebihan, 
yang hanya akan memengaruhi 
keharmonisan keluarga. Pada saat yang 
sama, hati2 terhadap orang2 di sekitar 
yang berniat buruk untuk 
menghancurkan pernikahan Anda.

Hindari aktivitas berisiko tinggi, seperti 
mendaki gunung, panjat tebing, ski air di 
awal2 tahun. Sementara pada paruh 
kedua, shio kerbau mungkin akan 
terpengaruh oleh emosi negatif dan 
rentan terhadap insomnia.Lakukan taichi, 
yoga, atau cara2 meditasi lainnya, agar 
lebih banyak berhubungan dengan alam 
dan menyerap energi positifnya.
Ramalan Shio Macan 2021

Meski shio ini dikenal kuat (fisik), namun 
karena sifat pekerja kerasnya, membuat 
mereka sering menghabiskan terlalu 
banyak waktu dalam pekerjaan. Mereka 
jarang memberikan waktu yang cukup 
untuk diri sendiri, cenderung lupa makan, 
sehingga membuat mengalami masalah 
pada pencernaan.
Dengan temperamennya yang keras 
kepala, mereka mudah menahan stres 
dan ketegangan. Namun mereka enggan 
mengungkapkan diri kepada orang lain 
dan menjadi lebih tertutup. Hati2 di 
awal2 tahun 2021 (bulan ke-1)!

Tahun 2021 menyatakan bahwa 
mereka2 yang bershio macan harus 
cukup berani untuk menghadapi salah 
satu tahun paling menantang dalam 
hidup mereka. Kegiatan usaha baru 
sebaiknya ditunda, karena tidak ada 

♦Kesehatan Shio Kerbau : 
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umumnya cenderung lebih kuat (baik 
fisik maupun pikiran), namun mereka 
memiliki sifat keras kepala diatas rata-
rata. 

Jadi, disarankan untuk menggunakan 
tahun ini sebagai waktu untuk belajar, atau 
mengembangkan keahlian/skill baru, agar 
bisa menunjang pekerjaan Anda kelak. 
Ingat, orang2 profesional akan dihargai 
lebih (secara finansial) atas ketekunan 
dan keterampilan yang mereka 
miliki.Tahun ini, keluarga akan memainkan 
peran penting dalam hidup Anda! Hati2 
terhadap beberapa masalah kesehatan 
yang akan datang.

♦Karir Shio Kerbau :
 Shio kerbau dianggap sebagai lambang 
kerja keras. Mereka memiliki sikap serius 

teman atau pasangan yang tepat, mereka 
bisa menjadi orang yang hebat untuk 
berada di sekitar.

Tahun 2021 adalah tahun ciong, sekaligus 
merupakan “tahun kelahiran” (�� �; 
benmingnian) bagi para kerbau. Kerbau 
diperkirakan akan menghadapi banyak 
tantangan di tahun kelahiran mereka ini.

dan bertanggung jawab terhadap 
pekerjaannya. Orang2 ini cukup 
kompeten dalam bidang pertanian, 
manufaktur, farmasi, mekanik, keahlian 
menggambar, seni, politik, real estat, 
desain interior, pertukangan, dan 
pertambangan.

Kerbau tidak pandai berkomunikasi 
dengan orang lain, sehingga mereka 
jarang melakukan pergaulan. Mereka 
lebih suka menikmati kesendirian 
daripada berpartisipasi dalam kegiatan 
kelompok.
Untuk hubungan asmara, meski shio ini 
dikenal kaku, namun sebenarnya 
mereka bukan tipe yang gemar 
berganti2 pasangan. Bagi mereka2 
yang masih lajang, pada bulan ke-8 
sepertinya merupakan waktu yang tepat 
untuk bergerak mencari 
pasangan.Meski mereka mungkin akan 
bertemu banyak teman baru dari lawan 
jenis, tetapi kebanyakan tidak akan 
berbuah. So, jangan menghabiskan 
terlalu banyak waktu dan energi untuk 
bermain2 dengan perasaan di tahun 

Tahun ini bintang Tai Sui sedang 
menaungi Anda � Disarankan bagi para 
kerbau yang sedang kesulitan, untuk 
mencari bantuan dan bekerja sama 
dengan orang2 yang lahir di bawah 
tahun shio ayam atau tikus. Mereka 
juga diprediksi tidak akan ada 
peningkatan yang besar di tempat kerja.

Kerbau yang berbisnis juga cenderung 
lebih miskin di tahun ini, karena 
pendapatan yang tidak stabil akibat 
pandemi Covid-19.Cinta Shio Kerbau : 

Shio ini dikenal sebagai perencana 
yang ulung. Mereka memiliki rencana 
pasti dengan langkah2 yang terperinci, 
sebelum mengambil tindakan apa pun. 
Jangan terlalu agresif untuk 
menghindari kesialan lebih 
banyak.Untuk tahun ini, shio kerbau 
diprediksi tidak akan terlalu bagus 
dalam hal keuangan, terutama di 
bulan2 ke 3, 6, 8 dan 11. Hindari 
investasi yang beresiko tinggi! Hindari 
juga pengeluaran yang bersifat 
konsumtif, serta berusaha untuk 
membeli sesedikit mungkin yang 
dibutuhkan. 

♦Kekayaan Shio Kerbau : 

Shio kerbau diprediksi akan menghadapi 
masalah kesehatan yang cukup serius, 
terutama masalah gastrointestinal, hati, 
dan kandung empedu. Jangan makan 
makanan laut yang dingin. Sebaliknya 
pilih makanan yang lebih hangat, seperti 
daging sapi, domba, dan lobak.
Mereka akan sangat rentan sakit pada 
bulan pertama. Cuaca/udara tidak begitu 
baik untuk kerbau di bulan ini. Bagi 
kerbau yang sudah lanjut usia, benar2 
disarankan untuk menghindari keluar 
rumah selama 30 hari pertama Imlek.

ini.Bagi yang sudah berkeluarga, 
tampaknya akan ada banyak konflik 
dalam keluarga. Harap memperhatikan 
pasangannya. Saling percayalah, alih2 
menaruh kecurigaan yang berlebihan, 
yang hanya akan memengaruhi 
keharmonisan keluarga. Pada saat yang 
sama, hati2 terhadap orang2 di sekitar 
yang berniat buruk untuk 
menghancurkan pernikahan Anda.

Hindari aktivitas berisiko tinggi, seperti 
mendaki gunung, panjat tebing, ski air di 
awal2 tahun. Sementara pada paruh 
kedua, shio kerbau mungkin akan 
terpengaruh oleh emosi negatif dan 
rentan terhadap insomnia.Lakukan taichi, 
yoga, atau cara2 meditasi lainnya, agar 
lebih banyak berhubungan dengan alam 
dan menyerap energi positifnya.
Ramalan Shio Macan 2021

Meski shio ini dikenal kuat (fisik), namun 
karena sifat pekerja kerasnya, membuat 
mereka sering menghabiskan terlalu 
banyak waktu dalam pekerjaan. Mereka 
jarang memberikan waktu yang cukup 
untuk diri sendiri, cenderung lupa makan, 
sehingga membuat mengalami masalah 
pada pencernaan.
Dengan temperamennya yang keras 
kepala, mereka mudah menahan stres 
dan ketegangan. Namun mereka enggan 
mengungkapkan diri kepada orang lain 
dan menjadi lebih tertutup. Hati2 di 
awal2 tahun 2021 (bulan ke-1)!

Tahun 2021 menyatakan bahwa 
mereka2 yang bershio macan harus 
cukup berani untuk menghadapi salah 
satu tahun paling menantang dalam 
hidup mereka. Kegiatan usaha baru 
sebaiknya ditunda, karena tidak ada 

♦Kesehatan Shio Kerbau : 
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Hadapi situasi buruk ini dengan 
kesabaran dan ketenangan untuk 
meminimalkan kerusakan. Kalau tidak, 
masalah Anda hanya akan berlipat 
ganda!

Mareka juga diprediksi tidak akan 
mengalami gangguan kesehatan yang 
serius di tahun ini.Meski tahun ini cukup 
menjanjikan, dan terlihat akan sedikit 
lebih stabil daripada tahun 2020 lalu 
(mengingat efek Covid-19 benar2 
menghantam bintang semua shio 
menjadi babak belur), namun Anda 

tempat untuk spekulasi.

Pemilik shio macan diharapkan agar 
mampu mengontrol hubungan 
relationship dengan mitra kerja dan 
bisnis. Tetap bekerja keras tahun ini. 
Jalin pertemanan dengan orang2 yang 
menginspirasi. Sebaliknya, lepaskan 
mereka2 yang memiliki pengaruh 
negatif.

Beberapa rencana mereka yang 
bershio ini mungkin akan serba salah, 
karena ada “penghalang” dari orang 
lain yang lebih berkuasa. Keras kepala 
yang Anda miliki akan menambah 
kebingungan yang tidak perlu!

Namun mereka juga menyimpan sifat 
pendendam dan selalu tidak mau 
disalahkan. Semua sifat ini akan 
membantu mereka yang lahir pada tahun 
macan, dan akan mempengaruhi 
peruntungan mereka di tahun 2021 ini.

masih perlu bekerja keras untuk 
mempertahankan apa yang telah 
dicapai.Tetaplah berpikir positif, dan maju 
terus dalam kehidupan, baik itu urusan 
pekerjaan maupun percintaan; karena 
kekecewaan adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari kerikil-kerikil kehidupan. 
Disatu titik, semakin beranjak dewasa, 
Anda harus belajar untuk lebih 
mengiklaskan, daripada terus mencoba 
untuk bertahan.

Tahun 2021 adalah “tahun campuran” 
bagi mereka2 yang bershio macan. Jika 
Anda bisa rileks dan menenangkan diri, 
Anda bisa mengakhiri tahun dengan 
mulus.

Shio ketiga dalam urutan zodiak China 
adalah macan. Orang2 yang bershio 
macan dikatakan memiliki kharisma 
seorang pemimpin, kuat secara fisik dan 
mental, ambisius, agresif, berani, 
mandiri, dan bertanggung jawab.

Tahun 2021 sepertinya akan menjadi 
tahun “roller coaster” bagi para pemilik 
shio macan. Anda bisa mengakhiri 
tahun dengan mulus, jika bisa 
mengambil langkah2 yang tepat dalam 
karir. Cobalah untuk menyesuaikan 
dengan model usaha yang baru pasca 
Covid-19 ini.

♦Karir Shio Macan : 

Di awal2 tahun, performa macan secara 
keseluruhan akan sangat baik. Setelah 
tahun baru yang bahagia, mereka harus 
percaya diri untuk memulai 
pekerjaan/usaha yang baru.
Karir/usaha umumnya akan berbanding 
lurus dengan kekayaan (income). 
Karena itu, dalam grafik pada beberapa 
titik akan terlihat menyatu. Pada grafik, 
garis karir setelah bulan ke 9 akan 
menyatu dengan garis kekayaan.
♦Kekayaan Shio Macan : Di paruh 
pertama tahun ini sepertinya bintang 
keberuntungan masih belum berpihak 
betul pada mereka2 yang bershio ini. Di 
waktu2 ini, uang bisa hilang dengan 
mudah di tangan mereka. Bintang 
kekayaan nanti baru akan mulai 
bersinar menjelang quartal ke-3.
♦Cinta Shio Macan : Tahun ini 
sepertinya para macan akan menjadi 
cukup agresif dengan pasangannya. 
Khusus di bulan ke-5 dan 12, ini 
merupakan waktu2 terbaik bagi 
mereka2 yang ingin segera jadian 
dengan pasangannya Jatuh cinta pada 
pandangan pertama bisa terjadi disini.
Sementara di bulan ke-3, semua grafik 
mengarah ke 1 titik! Ini cukup rawan, 
karena masalah di tempat kerja, 
keuangan dan kesehatan, semuanya 
dibawa pulang. Akhirnya menciptakan 
api pertengkaran dengan pasangan, 
dan berakhir dengan perang dingin yang 
berkepanjangan.Untuk meningkatkan 
keharmonisan keluarga, Disarankan 
bagi mereka untuk lebih banyak 
merefleksikan diri dan berinisiatif untuk 
mengalah.

Meski ini bukan merupakan tahun ciong 
bagi shio macan, namun menjelang 
akhir2 tahun, terutama di bulan ke-11, 
ada penurunan yang sangat curam! 
Hati2 terhadap penyakit darah tinggi, 

♦Kesehatan Shio Macan : 

Ramalan Shio Kelinci 2021

Kelinci adalah shio ke-4 dalam astrologi 
China. Orang2 yang terlahir di tahun 
kelinci dikatakan memiliki sifat2 
kepribadian laiknya kelinci. Adapun kelinci 
yang sesungguhnya cenderung tinggal 
berkelompok, sehingga mereka menjadi 
simbol komunitas dan keluarga.Orang2 
yang bershio kelinci dikatakan dekat 
dengan keluarga, tulus, penyayang, adil, 
banyak kawan, lembut, pendiam, memiliki 
kewaspadaan yang tinggi, berjiwa sosial, 
cukup emosional, cerdas, dan cinta 
damai. Namun mereka juga memiliki sifat 
terlalu ragu2 dan melankolis (baperan).

Sama seperti macan, ramalan shio Kelinci 
di tahun 2021 juga memprediksi bahwa 
mereka2 yang bershio ini akan 
menghadapi beberapa penundaan dalam 
pelaksanaan proyek atau pekerjaan di 
tahun 2021. Jangan membuat perubahan 
radikal pada rencana Anda.Anda 
seharusnya tidak berharap terlalu banyak 
dari orang lain. Bersiaplah untuk 
menghadapi kekecewaan, terlepas dari 
usaha dan ketekunan yang selama ini 
dijalankan. Akan ada beberapa masalah 
kesehatan mental yang berhubungan 
karena situasi, seperti stres.

♦Karir Shio Kelinci : Shio kelinci mungkin 
kehilangan beberapa peluang atau 
proposal kerja sama pada awal2 bulan 
tahun 2021. Bagi mereka yang sedang 
mencari pekerjaan, akan sering terbentur 

stres, diabetes, penyakit mata (seperti 
rabun jauh), flu berat, atau penyakit 
bawaan (komorbid) lainnya.

Sebagai tips, di tahun kerbau logam ini, 
cobalah perbanyak mengenakan 
pakaian2 yang berwarna cerah, seperti 
merah, kuning, atau biru ditempat 
kerja/usaha Anda. Ini bisa membantu 
“energi” Anda untuk menarik perhatian 
orang.

Satu lagi, orang2 yang bershio ini 
dipercaya memiliki “keberuntungan” 
diatas rata2 dibanding shio2 lainnya, 
misalnya dalam hal memenangkan lotre.

Dengan memiliki cinta kasih universal 
yang terlalu berlebihan, mereka mungkin 
akan menghadapi  banyak konflik 
kepentingan. Semua sifat ini akan dapat 
mempengaruhi peruntungan shio kelinci 
di tahun 2021.
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kesabaran dan ketenangan untuk 
meminimalkan kerusakan. Kalau tidak, 
masalah Anda hanya akan berlipat 
ganda!

Mareka juga diprediksi tidak akan 
mengalami gangguan kesehatan yang 
serius di tahun ini.Meski tahun ini cukup 
menjanjikan, dan terlihat akan sedikit 
lebih stabil daripada tahun 2020 lalu 
(mengingat efek Covid-19 benar2 
menghantam bintang semua shio 
menjadi babak belur), namun Anda 

tempat untuk spekulasi.

Pemilik shio macan diharapkan agar 
mampu mengontrol hubungan 
relationship dengan mitra kerja dan 
bisnis. Tetap bekerja keras tahun ini. 
Jalin pertemanan dengan orang2 yang 
menginspirasi. Sebaliknya, lepaskan 
mereka2 yang memiliki pengaruh 
negatif.

Beberapa rencana mereka yang 
bershio ini mungkin akan serba salah, 
karena ada “penghalang” dari orang 
lain yang lebih berkuasa. Keras kepala 
yang Anda miliki akan menambah 
kebingungan yang tidak perlu!

Namun mereka juga menyimpan sifat 
pendendam dan selalu tidak mau 
disalahkan. Semua sifat ini akan 
membantu mereka yang lahir pada tahun 
macan, dan akan mempengaruhi 
peruntungan mereka di tahun 2021 ini.

masih perlu bekerja keras untuk 
mempertahankan apa yang telah 
dicapai.Tetaplah berpikir positif, dan maju 
terus dalam kehidupan, baik itu urusan 
pekerjaan maupun percintaan; karena 
kekecewaan adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari kerikil-kerikil kehidupan. 
Disatu titik, semakin beranjak dewasa, 
Anda harus belajar untuk lebih 
mengiklaskan, daripada terus mencoba 
untuk bertahan.
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bagi mereka2 yang bershio macan. Jika 
Anda bisa rileks dan menenangkan diri, 
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macan dikatakan memiliki kharisma 
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tahun baru yang bahagia, mereka harus 
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pertama tahun ini sepertinya bintang 
keberuntungan masih belum berpihak 
betul pada mereka2 yang bershio ini. Di 
waktu2 ini, uang bisa hilang dengan 
mudah di tangan mereka. Bintang 
kekayaan nanti baru akan mulai 
bersinar menjelang quartal ke-3.
♦Cinta Shio Macan : Tahun ini 
sepertinya para macan akan menjadi 
cukup agresif dengan pasangannya. 
Khusus di bulan ke-5 dan 12, ini 
merupakan waktu2 terbaik bagi 
mereka2 yang ingin segera jadian 
dengan pasangannya Jatuh cinta pada 
pandangan pertama bisa terjadi disini.
Sementara di bulan ke-3, semua grafik 
mengarah ke 1 titik! Ini cukup rawan, 
karena masalah di tempat kerja, 
keuangan dan kesehatan, semuanya 
dibawa pulang. Akhirnya menciptakan 
api pertengkaran dengan pasangan, 
dan berakhir dengan perang dingin yang 
berkepanjangan.Untuk meningkatkan 
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mengalah.
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akhir2 tahun, terutama di bulan ke-11, 
ada penurunan yang sangat curam! 
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Ramalan Shio Kelinci 2021

Kelinci adalah shio ke-4 dalam astrologi 
China. Orang2 yang terlahir di tahun 
kelinci dikatakan memiliki sifat2 
kepribadian laiknya kelinci. Adapun kelinci 
yang sesungguhnya cenderung tinggal 
berkelompok, sehingga mereka menjadi 
simbol komunitas dan keluarga.Orang2 
yang bershio kelinci dikatakan dekat 
dengan keluarga, tulus, penyayang, adil, 
banyak kawan, lembut, pendiam, memiliki 
kewaspadaan yang tinggi, berjiwa sosial, 
cukup emosional, cerdas, dan cinta 
damai. Namun mereka juga memiliki sifat 
terlalu ragu2 dan melankolis (baperan).

Sama seperti macan, ramalan shio Kelinci 
di tahun 2021 juga memprediksi bahwa 
mereka2 yang bershio ini akan 
menghadapi beberapa penundaan dalam 
pelaksanaan proyek atau pekerjaan di 
tahun 2021. Jangan membuat perubahan 
radikal pada rencana Anda.Anda 
seharusnya tidak berharap terlalu banyak 
dari orang lain. Bersiaplah untuk 
menghadapi kekecewaan, terlepas dari 
usaha dan ketekunan yang selama ini 
dijalankan. Akan ada beberapa masalah 
kesehatan mental yang berhubungan 
karena situasi, seperti stres.

♦Karir Shio Kelinci : Shio kelinci mungkin 
kehilangan beberapa peluang atau 
proposal kerja sama pada awal2 bulan 
tahun 2021. Bagi mereka yang sedang 
mencari pekerjaan, akan sering terbentur 

stres, diabetes, penyakit mata (seperti 
rabun jauh), flu berat, atau penyakit 
bawaan (komorbid) lainnya.

Sebagai tips, di tahun kerbau logam ini, 
cobalah perbanyak mengenakan 
pakaian2 yang berwarna cerah, seperti 
merah, kuning, atau biru ditempat 
kerja/usaha Anda. Ini bisa membantu 
“energi” Anda untuk menarik perhatian 
orang.

Satu lagi, orang2 yang bershio ini 
dipercaya memiliki “keberuntungan” 
diatas rata2 dibanding shio2 lainnya, 
misalnya dalam hal memenangkan lotre.

Dengan memiliki cinta kasih universal 
yang terlalu berlebihan, mereka mungkin 
akan menghadapi  banyak konflik 
kepentingan. Semua sifat ini akan dapat 
mempengaruhi peruntungan shio kelinci 
di tahun 2021.
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♦Kekayaan Shio Kelinci : Dari sisi grafik 
kekayaan, pada umumnya relatif datar2 
saja. Meskipun shio kelinci dikenal 
memiliki tingkat hoki yang diatas rata2, 
namun pendapatan tahun ini sepertinya 
jauh lebih sedikit daripada yang 
diharapkan, tidak ada peningkatan 
yang signifikan.Laiknya setiap kali 
menabung, uang itu pasti akan dipakai 
karena berbagai alasan. Tahun ini 
semuanya harus didasarkan pada 
penilaian yang sehat, terutama dalam 
pengelolaan keuangan.

Memasuki bulan ke 9, Kelinci akan 
mendapat sedikit keberuntungan 
secara finansial, dan akan ada 
beberapa peluang kerja.

♦Cinta Shio Kelinci : Sama halnya 
dengan grafik kekayaan, sepanjang 
tahun 2021 ini kehidupan emosional 

Tetapi pada akhirnya akan terus 
meningkat dan stabil di sepanjang 
tahun. Karena prestasinya di masa lalu, 
mereka menjadi terlalu bangga pada 
diri sendiri. Mereka harus meluangkan 
waktu untuk merenungkan kesuksesan 
dan pencapaian yang telah dicapainya.

tembok, sehingga rasa percaya diri 
berkurang. Ini karena sisa2 efek ciong 
di tahun kemarin.

para kelinci hanya rata2 saja. Dimana 
mereka umumnya akan menjalani 
kehidupan yang boring (membosankan, 
hambar) dan cenderung datar2 saja.

♦Kesehatan Shio Kelinci : Di tahun kerbau 
ini, orang2 yang bersio kelinci harus tetap 
concern terhadap kesehatannya. Apalagi 
di masa pandemi yang belum berakhir. 
Waspada pada hal2 yang berhubungan 
dengan pencernaan, dan hati2 terhadap 
benda tajam.

Tahun ini mereka seperti tidak memiliki 
cukup charm (pesona) di mata lawan jenis. 
Bahkan bagi mereka2 yang masih single 
yang sedang mengejar suatu hubungan, 
hal itu pada akhirnya hanya akan 
mengecewakan mereka, dan berakhir 
dengan sia2.
Satu2nya waktu terbaik mungkin akan 
datang di bulan ke-6. Bagi mereka yang 
sedang menjalin hubungan, bulan ini 
mereka akan mendapat respon dari pihak 
lain.

Ramalan Shio Naga 2021 
Tahun 2021 memprediksi bahwa mereka 
yang bershio Naga akan menghadapi 
berbagai tantangan dan hambatan dalam 
perjalanannya di tahun 2021. Pastikan 
untuk tetap fokus dan teliti pada pekerjaan 
atau proyek yang sedang Anda lakukan, 

Dalam mitologi Tiongkok, sosok Naga 
dipercaya juga sebagai hewan suci, 
dan sering disandingkan dengan 
burung hong (mewakili perempuan, 
unsur yin) atau macan putih.
Naga dikatakan sebagai makhluk 
pembawa keberuntungan, 
kemakmuran, dan dianggap sebagai 
simbol penguasa. Orang2 yang lahir di 
tahun Naga dikatakan akan mewarisi 
beberapa karakteristik bawaan hewan 
tersebut, seperti kuat (baik fisik maupun 
mental), beruntung dalam segala hal 

untuk memaksimalkan keuntungan 
tersebut.Shio ini memiliki tingkat 
keberuntungan yang cukup tinggi, 
sehingga keuangan mereka diprediksi 
masih akan cukup stabil meski 
mengalami Ciong yang hebat di tahun 
ini.Namun ingat, bahkan pemilik “shio 
terkuat” ini pun tidak bisa menghindari 
putaran roda nasib begitu saja, karena 
tahun ini ada “awan gelap” yang akan 
datang menghampiri bintang 
Anda.Naga adalah makhluk mitologi 
Tiongkok, berbadan ular, dan bersisik 
seperti ikan. Hewan ini juga 
divisualisasikan bertanduk, seperti 
tanduk rusa, berwajah kerbau, dan 
memiliki kaki/cakar menyerupai burung 
rajawali.

(setara keberuntungan shio kelinci), 
mudah bersahabat, berwibawa, adil, dan 
royal.Mereka juga tidak takut tantangan, 
dan mau mengambil resiko. Namun para 
naga terkadang dianggap terlalu agresif 
dan terlalu mendominasi dalam 
kelompoknya. Karena itu, dalam sebuah 
keluarga hanya dianjurkan memiliki 1 
naga saja. Namun mereka juga memiliki 
sifat2 minor, seperti angkuh, egois, 
otoriter, anti kritik, dan suka pamer. Sifat2 
ini bisa jadi membantu, atau bisa jadi 
justru akan merugikan mereka dalam 
peruntungan shio Naga di tahun 
2021.Bagi pemilik shio Naga, mereka 
umumnya memiliki kecerdasan bawaan, 
dan bisa dibilang mereka memang terlahir 
untuk menjadi seorang pemimpin! Sejak 
jaman dulu, masyarakat Tiongkok kuno 
sudah menganggap bahwa naga adalah 
shio yang paling cocok untuk menjadi 
pemimpin, dengan ciri2 dominasi dan 
ambisinya yang kuat.Tahun 2021 adalah 
tahun ciong untuk para naga. Meskipun 
ada peluang tertentu dalam karier 
mereka, namun dengan sedikit 
kecerobohan akan cenderung 
menyebabkan kesulitan besar. Di tahun 
kerbau ini, para naga harus lebih berhati2 
dalam perkataan dan perbuatannya. 
Dalam situasi interpersonal, mereka harus 
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Bersikap rendah hati dan tetap 
membumi adalah pilihan yang tepat. 
Tahun ini para naga harus lebih 
berhati2 dalam perkataan dan 
perbuatannya. Mereka harus 
memperhatikan untuk sebisa mungkin 
menghindari perselisihan, terutama di 
bulan ke-8!

♦Karir Shio Naga : Meski termasuk ke 
dalam salah satu shio ciong, namun 
2021 dianggap sebagai “tahun 
campuran” untuk shio naga.Mereka 
yang lahir di tahun naga diprediksi 
masih menyisakan keberuntungan 
dalam karir/usaha, namun sedikit 
kecerobohan bisa menyebabkan 
kesulitan (jadi pengangguran). 
Kehidupan di tempat kerja tidak akan 
berjalan mulus. Oleh karena itu, tahun 
ini mereka tidak boleh memiliki 
harapan/ekspektasi yang berlebihan.

♦Kekayaan Shio Naga : Meski bintang 
tidak dapat bersinar karena dinaungi 
awan gelap, sepanjang tahun 2021 ini 
keuangan para naga tampaknya masih 
cukup mampu untuk menahannya. 
Penghasilan yang diperoleh masih 
cukup stabil, setidaknya untuk melewati 
beberapa krisis. Penurunan yang cukup 
curam hanya akan terjadi di bulan ke-
12.
♦Cinta Shio Naga : Tahun ini juga tidak 
akan menjadi tahun keberuntungan 
dalam hal cinta. Tetapi bagi mereka2 
yang sudah menikah, bisa mendapat 
sedikit dukungan dari pasangan 
mereka, apabila shionya tidak sedang 
ciong.Naga juga kemungkinan akan 
mengalami konflik besar dengan 
keluarganya tahun ini. Karena 
kepribadian Naga yang angkuh, mereka 
diharapkan untuk sedikit lebih lembu, 
dan mendengarkan pandangan orang 
lain.
Bagi mereka yang mengejar lawan 
jenis, bulan ke-5 adalah waktu yang 
terbaik untuk mendapatkan jawaban / 
peluang yang menyenangkan.
♦Kesehatan Shio Naga : Dari segi 
kesehatan, secara keseluruhan tahun 
2021 ini akan berada sedikit diatas 
batas bawah. Tampaknya ini 
merupakan hasil dari kebiasaan hidup 

Ramalan Shio Ular 2021

Shio Ular juga dikenal memiliki sifat keras 
kepala dan kurang rasional. Karena itu, 
nantinya akan ada pertentangan dengan 
cara eksekusi Anda. Untuk mencapai 
kesuksesan, setiap tindakan atau upaya 
yang Anda lakukan harusnya masuk akal, 
dan carilah bantuan atau kerja sama 
dengan orang lain.Selain itu, tahun kerbau 
ini sepertinya tidak akan tersedia banyak 
ruang gerak untuk menghasilkan 
kemajuan bagi mereka.Shio Ular 
merupakan shio ke-6 dalam astrologi 
China. Ular sendiri merupakan salah satu 
jenis binatang yang sering mendapat cap 
buruk di banyak kultur masyarakat dunia, 
tak terkecuali dalam budaya Tiongkok. 
Kebanyakan orang menganggap ular 
sebagai perwujudan kelicikan dan tipu 
daya. Padahal tidak benar 
demikian.Dalam budaya Tiongkok kuno, 
ular dianggap hewan yang paling 
misterius di antara ke-12 shio. Orang2 
yang lahir di tahun ular juga lebih suka 
bekerja sendiri, oleh karena itu mereka 
mudah stres. Mereka juga dikenal sangat 
berhati2 dalam menjaga 
privasinya.Orang2 yang bershio ular 
cenderung memiliki pemikiran yang tajam, 

buruk yang selama ini dijalani.
Tahun ini, orang2 bershio naga cenderung 
tidak sabaran dan penuh ketegangan 
(emosional). Hati2 pada penyakit 
pencernaan dan kulit. Mereka dianjurkan 
agar lebih rileks, istirahat lebih banyak, 
dan hindari merokok.Di bulan ke-11, para 
naga juga perlu waspada terhadap 
masalah kesehatan karena perubahan 
musim. Ini bisa mengakibatkan daya 
tahan yang buruk terhadap infeksi. 
Mereka akan mudah terserang flu dan 
masalah lainnya.Atur pola pidup dengan 
baik. Jangan terlalu forsir bagaimana cara 
mendapatkan kekayaan! Jika tidak, 
dengan situasi pandemi yang belum 
sepenuhnya berakhir, itu bisa berarti 
tanda berkabung bagi mereka �

Tahun 2021 memprediksi bahwa mereka 
yang bershio ular harus berpikir 2 kali 
sebelum merambah ke daerah2 baru 
(termasuk keluar dari zona nyaman) 
selama tahun ini. Karena sifat malas, 
mereka mungkin akan sulit untuk berhasil 
dalam beberapa proyek yang dilakukan.

insting yang kuat, cukup cerdas, 
pencemburu, ambisius, pemalu, dan 
diplomatis. Shio ini dipercaya bertindak 
lebih bersadarkan insting ketimbang 
berpikir!. Mereka juga dikenal angkuh 
dan tidak bisa dipercaya.Ibarat pisau 
bermata 2, sifat2 ini dapat membantu 
atau merugikan bagi mereka yang 
bershio ular. Ciri2 dari kepribadian ini 
akan mempengaruhi perjalanan para 
ular dalam mengarungi tahun kerbau 
logam ini.Di tahun kerbau 2021 ini, 
peruntungan orang2 yang lahir di 
tahun ular umumnya bagus. Baik di 
tempat kerja maupun dalam hal 
kekayaan. Shio ini bisa mendapatkan 
bantuan dari situasi dan orang2 
berada di sekitarnya. Usaha/bisnis 
yang sedang digeluti pun diprediksi 
akan meningkat pada tahun 2021.
Meski begitu, mereka bisa mengalami 
beberapa nasib buruk, seperti 
kecelakaan kecil dalam perjalanan 
♦Karir Shio Ular : Di tahun 2021 ini, 
prospek karir dari ular cukup baik. 
Mereka2 yang berada di tempat kerja 
memiliki peluang untuk promosi 
jabatan, terutama di pertengahan 
tahun. Membuka usaha baru pun 
sangat dimungkinkan, selama bisa 

♦Kekayaan Shio Ular : Prospek 
kekayaan para ular cukup membuat iri 
shio2 yang lain. Dimana kinerja tahun 
ini diprediksi akan menghasilkan 
pendapatan 2x lipat (atau setidaknya 
mengalami peningkatan).Mereka juga 
berpeluang untuk mendapatkan 
uang/penghasilan yang tidak terduga, 
seperti penjualan harga saham yang 
melonjak. Namun sebaiknya 
berkonsultasilah dulu dengan orang2 
yang lebih berpengalaman.Namun 
sayangnya, uangnya juga akan banyak 
dikonsumsi. Orang2 yang bershio ular 
tahun ini cenderung akan 
menghabiskan lebih banyak uang untuk 
membiayai kebutuhan keluarga dan 
kesehatannya.
♦Cinta Shio Ular : Kehidupan 
romantisme shio ular tidak terlalu 
bagus, dan diprediksi akan memiliki 
banyak kelemahan. Kehidupan 
emosional mereka akan menghadapi 
lika-liku (hambatan), dan sepertinya 
akan ada lebih banyak kekecewaan 
daripada kebahagiaan Bagi yang sudah 
menikah, terutama mereka terlalu sibuk 

dijual secara online (mengingat situasi 
pandemi yang membatasi pergerakan 
orang2 untuk berkumpul).



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com14 13

Tanah Air

Tanah Air

InternasionalInternasional

Internasional

Info SIP menghindari perselisihan lisan!

Bersikap rendah hati dan tetap 
membumi adalah pilihan yang tepat. 
Tahun ini para naga harus lebih 
berhati2 dalam perkataan dan 
perbuatannya. Mereka harus 
memperhatikan untuk sebisa mungkin 
menghindari perselisihan, terutama di 
bulan ke-8!

♦Karir Shio Naga : Meski termasuk ke 
dalam salah satu shio ciong, namun 
2021 dianggap sebagai “tahun 
campuran” untuk shio naga.Mereka 
yang lahir di tahun naga diprediksi 
masih menyisakan keberuntungan 
dalam karir/usaha, namun sedikit 
kecerobohan bisa menyebabkan 
kesulitan (jadi pengangguran). 
Kehidupan di tempat kerja tidak akan 
berjalan mulus. Oleh karena itu, tahun 
ini mereka tidak boleh memiliki 
harapan/ekspektasi yang berlebihan.

♦Kekayaan Shio Naga : Meski bintang 
tidak dapat bersinar karena dinaungi 
awan gelap, sepanjang tahun 2021 ini 
keuangan para naga tampaknya masih 
cukup mampu untuk menahannya. 
Penghasilan yang diperoleh masih 
cukup stabil, setidaknya untuk melewati 
beberapa krisis. Penurunan yang cukup 
curam hanya akan terjadi di bulan ke-
12.
♦Cinta Shio Naga : Tahun ini juga tidak 
akan menjadi tahun keberuntungan 
dalam hal cinta. Tetapi bagi mereka2 
yang sudah menikah, bisa mendapat 
sedikit dukungan dari pasangan 
mereka, apabila shionya tidak sedang 
ciong.Naga juga kemungkinan akan 
mengalami konflik besar dengan 
keluarganya tahun ini. Karena 
kepribadian Naga yang angkuh, mereka 
diharapkan untuk sedikit lebih lembu, 
dan mendengarkan pandangan orang 
lain.
Bagi mereka yang mengejar lawan 
jenis, bulan ke-5 adalah waktu yang 
terbaik untuk mendapatkan jawaban / 
peluang yang menyenangkan.
♦Kesehatan Shio Naga : Dari segi 
kesehatan, secara keseluruhan tahun 
2021 ini akan berada sedikit diatas 
batas bawah. Tampaknya ini 
merupakan hasil dari kebiasaan hidup 

Ramalan Shio Ular 2021

Shio Ular juga dikenal memiliki sifat keras 
kepala dan kurang rasional. Karena itu, 
nantinya akan ada pertentangan dengan 
cara eksekusi Anda. Untuk mencapai 
kesuksesan, setiap tindakan atau upaya 
yang Anda lakukan harusnya masuk akal, 
dan carilah bantuan atau kerja sama 
dengan orang lain.Selain itu, tahun kerbau 
ini sepertinya tidak akan tersedia banyak 
ruang gerak untuk menghasilkan 
kemajuan bagi mereka.Shio Ular 
merupakan shio ke-6 dalam astrologi 
China. Ular sendiri merupakan salah satu 
jenis binatang yang sering mendapat cap 
buruk di banyak kultur masyarakat dunia, 
tak terkecuali dalam budaya Tiongkok. 
Kebanyakan orang menganggap ular 
sebagai perwujudan kelicikan dan tipu 
daya. Padahal tidak benar 
demikian.Dalam budaya Tiongkok kuno, 
ular dianggap hewan yang paling 
misterius di antara ke-12 shio. Orang2 
yang lahir di tahun ular juga lebih suka 
bekerja sendiri, oleh karena itu mereka 
mudah stres. Mereka juga dikenal sangat 
berhati2 dalam menjaga 
privasinya.Orang2 yang bershio ular 
cenderung memiliki pemikiran yang tajam, 

buruk yang selama ini dijalani.
Tahun ini, orang2 bershio naga cenderung 
tidak sabaran dan penuh ketegangan 
(emosional). Hati2 pada penyakit 
pencernaan dan kulit. Mereka dianjurkan 
agar lebih rileks, istirahat lebih banyak, 
dan hindari merokok.Di bulan ke-11, para 
naga juga perlu waspada terhadap 
masalah kesehatan karena perubahan 
musim. Ini bisa mengakibatkan daya 
tahan yang buruk terhadap infeksi. 
Mereka akan mudah terserang flu dan 
masalah lainnya.Atur pola pidup dengan 
baik. Jangan terlalu forsir bagaimana cara 
mendapatkan kekayaan! Jika tidak, 
dengan situasi pandemi yang belum 
sepenuhnya berakhir, itu bisa berarti 
tanda berkabung bagi mereka �

Tahun 2021 memprediksi bahwa mereka 
yang bershio ular harus berpikir 2 kali 
sebelum merambah ke daerah2 baru 
(termasuk keluar dari zona nyaman) 
selama tahun ini. Karena sifat malas, 
mereka mungkin akan sulit untuk berhasil 
dalam beberapa proyek yang dilakukan.

insting yang kuat, cukup cerdas, 
pencemburu, ambisius, pemalu, dan 
diplomatis. Shio ini dipercaya bertindak 
lebih bersadarkan insting ketimbang 
berpikir!. Mereka juga dikenal angkuh 
dan tidak bisa dipercaya.Ibarat pisau 
bermata 2, sifat2 ini dapat membantu 
atau merugikan bagi mereka yang 
bershio ular. Ciri2 dari kepribadian ini 
akan mempengaruhi perjalanan para 
ular dalam mengarungi tahun kerbau 
logam ini.Di tahun kerbau 2021 ini, 
peruntungan orang2 yang lahir di 
tahun ular umumnya bagus. Baik di 
tempat kerja maupun dalam hal 
kekayaan. Shio ini bisa mendapatkan 
bantuan dari situasi dan orang2 
berada di sekitarnya. Usaha/bisnis 
yang sedang digeluti pun diprediksi 
akan meningkat pada tahun 2021.
Meski begitu, mereka bisa mengalami 
beberapa nasib buruk, seperti 
kecelakaan kecil dalam perjalanan 
♦Karir Shio Ular : Di tahun 2021 ini, 
prospek karir dari ular cukup baik. 
Mereka2 yang berada di tempat kerja 
memiliki peluang untuk promosi 
jabatan, terutama di pertengahan 
tahun. Membuka usaha baru pun 
sangat dimungkinkan, selama bisa 

♦Kekayaan Shio Ular : Prospek 
kekayaan para ular cukup membuat iri 
shio2 yang lain. Dimana kinerja tahun 
ini diprediksi akan menghasilkan 
pendapatan 2x lipat (atau setidaknya 
mengalami peningkatan).Mereka juga 
berpeluang untuk mendapatkan 
uang/penghasilan yang tidak terduga, 
seperti penjualan harga saham yang 
melonjak. Namun sebaiknya 
berkonsultasilah dulu dengan orang2 
yang lebih berpengalaman.Namun 
sayangnya, uangnya juga akan banyak 
dikonsumsi. Orang2 yang bershio ular 
tahun ini cenderung akan 
menghabiskan lebih banyak uang untuk 
membiayai kebutuhan keluarga dan 
kesehatannya.
♦Cinta Shio Ular : Kehidupan 
romantisme shio ular tidak terlalu 
bagus, dan diprediksi akan memiliki 
banyak kelemahan. Kehidupan 
emosional mereka akan menghadapi 
lika-liku (hambatan), dan sepertinya 
akan ada lebih banyak kekecewaan 
daripada kebahagiaan Bagi yang sudah 
menikah, terutama mereka terlalu sibuk 

dijual secara online (mengingat situasi 
pandemi yang membatasi pergerakan 
orang2 untuk berkumpul).
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di luar, akan ada momen 
ketidakpercayaan dari pasangan 
mereka. Karena ular tidak suka terlalu 
mengekspresikan emosinya, dan 
biasanya enggan untuk menjelaskan, 
hal ini kemungkinan besar akan 
mengakibatkan kesalahpahaman 
dengan pasangan menjadi semakin 
dalam.

Tahun 2021 memprediksi bahwa tahun 
kerbau ini akan membawa pasang 
surut dalam kehidupan, yang dapat 
memiliki pengaruh besar pada keadaan 
emosi shio kuda.Namun mereka yang 
berprofesi sebagai pengusaha akan 
memiliki tahun yang hebat, dan akan 
mencapai semua target mereka. Dalam 
prosesnya, mereka akan mendapatkan 

♦Kesehatan Shio Ular : Melihat grafik, 
prospek kesehatan shio ular 
sebenarnya adalah rata2. Namun 
mereka perlu berhati2 pada penyakit2 
yang sudah diderita (komorbid), seperti 
hipertensi dan sakit gula. Hati2 pada 
penurunan kesehatan di bulan ke-7.

Tapi bagi mereka2 yang masih bujang, 
tahun ini masih ada harapan untuk 
mendapatkan pasangan, terutama 
diawal dan diakhir tahun.

‘cuan’ yang besar. Tetap pertahankan 
hubungan yang baik dengan orang lain, 
untuk memperbesar peluang berhasil di 
tahun kerbau ini.Tetapi sepertinya ini 
bukan tahun yang menggembirakan 
dalam hubungan rumah tangga. Anda 
mungkin akan terlibat konflik dengan 
rekan kerja, atau berkonflik dengan 
pasangan dan anak2 di rumah.Meski 
begitu, secara keseluruhan situasi 
disepanjang tahun 2021 ini akan kurang 
menuntut, dan sepertinya akan lebih 
nyaman dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, mengingat efek Covid-19 
benar2 menghantam bintang semua shio 
menjadi babak belur.Anda harus tetap 
berpikir positif! Baik itu soal pekerjaan 
atau percintaan, karena kekecewaan 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
kerikil kehidupan. Disatu titik, semakin 
beranjak dewasa, Anda harus belajar 
untuk mengiklaskan. Itu akan lebih baik 
daripada bertahan.Kuda adalah shio ke-
7 dalam zodiak China. Seperti kuda liar, 
orang2 yang terlahir di tahun kuda 
cenderung energik, yang suka hal2 yang 
aktif, seperti bepergian dan mencoba 
hal2 baru. Pemilik shio Kuda juga 
dikatakan mudah bersahabat, berjiwa 
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dalam hubungan rumah tangga. Anda 
mungkin akan terlibat konflik dengan 
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begitu, secara keseluruhan situasi 
disepanjang tahun 2021 ini akan kurang 
menuntut, dan sepertinya akan lebih 
nyaman dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, mengingat efek Covid-19 
benar2 menghantam bintang semua shio 
menjadi babak belur.Anda harus tetap 
berpikir positif! Baik itu soal pekerjaan 
atau percintaan, karena kekecewaan 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari 
kerikil kehidupan. Disatu titik, semakin 
beranjak dewasa, Anda harus belajar 
untuk mengiklaskan. Itu akan lebih baik 
daripada bertahan.Kuda adalah shio ke-
7 dalam zodiak China. Seperti kuda liar, 
orang2 yang terlahir di tahun kuda 
cenderung energik, yang suka hal2 yang 
aktif, seperti bepergian dan mencoba 
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♦Karir Shio Kuda : Dalam hal 
karir/bisnis, tahun 2021 akan menjadi 
tahun yang bagus bagi orang2 yang 
bershio kuda. Peluang karir akan 
muncul dengan sendirinya. Di tahun ini 
pula akan ada tren peningkatan di 
tempat kerja. Tetapi bagi mereka2 yang 
sudah berumur (50+) tidak disarankan 
untuk melakukan suatu perubahan 
yang terlalu berisiko.Di situasi yang 
masih tidak menentu akibat pandemi 
covid-19 ini, memang tidak mudah 
membuat keputusan besar di tahun ini, 
sehingga membuat mereka 
menghadapi beberapa kesulitan dan 
dilema.

♦Cinta Shio Kuda :  Tahun ini para kuda 
muda sepertinya akan menemui 
banyak kesialan, seperti mudah ditipu 
pasangan, atau bahkan kehilangan 
uang, jika tidak berhati2 dalam hal 
romantisme.Tahun ini, mereka2 yang 
sudah berkeluarga pun akan 
menghadapi ketidak-harmonisan dalam 
keluarga, seperti bertengkar hebat, 
kehadiran orang ke-3, atau bahkan 
perceraian, sehingga mereka perlu 
berhati2 dalam menanggapi perkataan 
pasangan. Hati2 pada peningkatan 
emosi (semakin pemarah), yang bisa 
terjadi pada paruh pertama s/d 
pertengahan tahun.

sosial, karismatik, tapi tidak sabaran 
dan sulit diatur (dikekang).Memasuki 
tahun 2021, secara overall orang2 yang 
lahir di tahun kuda sepertinya juga tidak 
akan bagus2 amat, terutama pada sisi 
kesehatan dan asmara.

♦Kekayaan Shio Kuda : Kemajuan yang 
mulus dalam karir/usaha sudah tentu 
akan menghasilkan pendapatan yang 
bagus pula. Tetapi pengeluaran juga 
akan relatif besar, dan akan tergoda 
untuk dibelanjakan pada hal2 yang 
tidak berarti. Jadi, analisa selalu untung 
ruginya.Pada bulan ke-9, sepertinya 
pekerjaan dan keuangan mulai 
berangsur2 meningkat, setelah hampir 
disepanjang tahun tidak terlalu bagus. 
Ini akan sangat membantu mengurangi 
tekanan moneter yang dihadapi.

♦Kesehatan Shio Kuda : Tahun ini juga 
sepertinya shio kuda tidak akan terlalu 
bagus dalam hal kesehatan. Hindari 

Mereka2 yang bershio kambing harus 
lebih berhati2, karena di tahun kerbau 
logam ini shio kambing merupakan salah 
satu dari 4 shio yang terkena ciong. 
Karena ciong, mereka2 yang bershio 
kambing diyakini akan memiliki nasib 
yang kurang baik di sepanjang tahun 
2021 nanti.Ini merupakan tahun yang 

terlalu sering bekerja lembur atau 
begadang. Disarankan juga untuk 
melakukan taichi, yoga, atau cara2 
meditasi lainnya untuk menenangkan 
pikiran Anda yang cepat kalut.
Waspada pada cedera atau penyakit 
lama yang kambuh, terutama bagi orang2 
yang akan melakukan perjalanan jauh. 
Disarankan untuk menghindari perjalanan 
jauh di bulan ke-6.

Ramalan shio Kambing tahun 2021 
memprediksi bahwa mereka2 yang 
bershio ini akan mengalami ciong di 
tahun 2021. Itu berarti segala sesuatu 
akan berubah menjadi lebih rumit (kurang 
lancar) bagi mereka2 yang bershio ini. 
Mereka akan menghadapi masalah 
kebingungan, perkelahian, termasuk 
masalah keuangan yang serius.Ini 
bukanlah tahun yang tepat untuk 
menjalankan prospek baru. Kehidupan 
yang berjalan akan cenderung 
membosankan, dan suasana di tempat 
kerja akan berubah menjadi tidak 
menyenangkan. Hati2 dalam mengelola 
emosi Anda, jangan menumpahkan emosi 
dan stres kepada orang2 rumah, atau itu 
hanya akan memperburuk keadaan!Meski 
begitu, menjelang kuartal akhir 2021 akan 
membawa sedikit bantuan dalam 
kesulitan Anda.Kambing adalah shio ke-8 
dalam astrologi China. Orang yang 
terlahir di tahun kambing dikatakan 
cerdas, kreatif, mudah bersosialisasi, 
berjiwa seni, mudah panik, namun keras 
kepala (nomor 2 setelah 
kerbau!)Meskipun mereka lebih suka 
berkelompok, namun mereka tidak ingin 
menjadi pusat perhatian. Mereka juga 
dikenal pendiam, dan suka 
menghabiskan banyak waktu dalam 
pikiran mereka sendiri. Semua sifat ini 
memengaruhi kepribadian orang2 ini, 
yang akan memengaruhi langkah2 yang 
mereka ambil di tahun 2021 ini.

Ramalan Shio Kambing 2021
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banyak kesialan, seperti mudah ditipu 
pasangan, atau bahkan kehilangan 
uang, jika tidak berhati2 dalam hal 
romantisme.Tahun ini, mereka2 yang 
sudah berkeluarga pun akan 
menghadapi ketidak-harmonisan dalam 
keluarga, seperti bertengkar hebat, 
kehadiran orang ke-3, atau bahkan 
perceraian, sehingga mereka perlu 
berhati2 dalam menanggapi perkataan 
pasangan. Hati2 pada peningkatan 
emosi (semakin pemarah), yang bisa 
terjadi pada paruh pertama s/d 
pertengahan tahun.
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lahir di tahun kuda sepertinya juga tidak 
akan bagus2 amat, terutama pada sisi 
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♦Kekayaan Shio Kuda : Kemajuan yang 
mulus dalam karir/usaha sudah tentu 
akan menghasilkan pendapatan yang 
bagus pula. Tetapi pengeluaran juga 
akan relatif besar, dan akan tergoda 
untuk dibelanjakan pada hal2 yang 
tidak berarti. Jadi, analisa selalu untung 
ruginya.Pada bulan ke-9, sepertinya 
pekerjaan dan keuangan mulai 
berangsur2 meningkat, setelah hampir 
disepanjang tahun tidak terlalu bagus. 
Ini akan sangat membantu mengurangi 
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sepertinya shio kuda tidak akan terlalu 
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♦Kekayaan Shio Kambing : Sepertinya 
ini bukanlah tahun yang baik bagi shio 
kambing. Pendapatan dan keuangan 

akan membawa nasib buruk bagi Anda. 
Tetapi Anda dapat melakukan 
beberapa hal untuk meringankannya. 
So, jangan gunakan temperamenmu 
yang keras, itu hanya akan menjadikan 
sisa tahun ini menjadi lebih buruk lagi. 
Semua terserah pada Anda untuk 
keluar dari hambatan2 di tahun ini 
tanpa cedera.Tahun 2021 merupakan 
tahun yang membutuhkan 
kewaspadaan khusus bagi para 
kambing! Karir dan finansial tahun ini 
sebagian besar tidak menguntungkan. 
Karena banyaknya kesulitan dalam 
hidup, shio yang dikenal berwatak 
keras ini juga mungkin akan mengalami 
konflik dengan orang2 disekitarnya.
♦Karir Shio Kambing : Di tahun kerbau 
2021, karir pemilik shio kambing akan 
mengalami banyak perubahan yang 
relatif besar di tempat kerja. Misalnya 
dipindah-tugaskan, atau mengalami 
tekanan dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Situasi ini akan membuat 
orang2 menjadi lebih sulit untuk berada 
di tempat kerja!

mereka diprediksi akan berkurang 
dibawah rata2. Oleh karena itu, diperlukan 
kehati2-an lebih dalam masalah 
keuangan.
Hindari untuk melakukan investasi2 yang 
beresiko, seperti berinvestasi pada 
saham2 gorengan, atau bermain trading 
online. Jika salah pasang melangkah, 
Anda akan menggali liang sendiri. Ini juga 
bukan waktu yang tepat untuk mencoba 
memulai usaha/bisnis yang baru, karena 
situasi yang masih belum menentu.

♦Cinta Shio Kambing : Para kambing akan 
cenderung merasa kesepian di tahun 
2021 ini. Hal ini terjadi karena masalah2 
sepele, yang mudah menimbulkan 
percikan dan pertengkaran dengan 
pasangan. Keberuntungan cinta di tahun 
ini tidak kuat, jadi mereka cenderung 
melewatkan kesempatan bersama 
kekasihnya.Dalam kasus kurangnya 
komunikasi, pasangan tersebut akan 
tampak berada dalam situasi perang 
dingin. Ingat, watak shio ini hampir sama 
kerasnya dengan shio kerbau. Hindari 
berdebat kusir dengan mereka.

Di bulan ke-6, keuntungan finansial akan 
pulih, tetapi besarannya tidak terlalu 
besar.
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Perhatikan gangguan kesehatan yang 
bisa terjadi pada bulan ke-8 & 9. 
Perubahan musim dapat menyebabkan 
gangguan pernapasan.
Ramalan Shio Monyet 2021

Di bulan ke-4, mereka akan 
menghadapi ujian emosional. Karena 
pekerjaan yang tidak baik, ditambah 
dengan karakternya yang kurang 
pandai mengekspresikan diri, Mereka 
akan menjadi sasaran kesalahpahaman 
di bulan ini. Dalam situasi seperti ini, 
disarankan agar lebih sabar agar tidak 
mengganggu keharmonisan 
keluarga.Hati2 ada potensi konflik 
dengan keluarga di bulan-11.
♦Kesehatan Shio Kambing : Anehnya, di 
tahun 2021 ini shio kambing diprediksi 
tidak akan mengalami masalah 
kesehatan yang serius. Meskipun 
beberapa luka fisik mungkin muncul 
(seperti terjatuh, atau tergores benda 
tajam). Bacalah lebih banyak buku, atau 
berolahraga di waktu luang, jika Anda 
tidak sedang melakukan apa2.

Shio Monyet tahun 2021 memprediksi 
bahwa shio Monyet dapat berlayar 
mengarungi tahun kerbau logam ini 
dengan lancar. Ini mungkin bukan tahun 
yang paling menguntungkan, namun 

Orang2 yang bershio monyet juga perlu 
berhati2 pada konflik dan adu argumen 
dalam hubungan (dengan pasangan 
maupun teman) agar tidak lepas kendali, 
karena orang2 yang bershio ini umumnya 
terkenal liar dan sukar dalam hal ini.Shio 
ke-9 dalam zodiak China adalah monyet. 
Monyet dikenal sebagai makhluk yang 
cerdas. Tidak mengherankan jika orang2 
yang lahir di tahun monyet juga dikenal 
cerdas � Mereka2 yang bershio monyet 
dikatakan memiliki kepribadian yang 
menarik, mudah beradaptasi, banyak akal 
(����; guiji duoduan), cerdas, 
penyayang, sangat aktif, namun memiliki 
sifat hedonisme dan impulsif.Orang2 
bershio monyet juga cenderung suka 
pada tantangan. Mereka lebih memilih 
kehidupan di perkotaan yang keras, 
daripada kehidupan di pedesaan yang 

keuangan mereka diprediksi akan cukup 
stabil. Jangan ragu untuk mengambil 
beberapa trip/perjalanan untuk 
memajukan karir profesional.Hubungan 
dengan pasangan dan anggota keluarga 
akan menyenangkan. Meski begitu, Anda 
tampaknya harus menyederhanakan 
beberapa harapan di tahun ini. Hati2 akan 
ada beberapa masalah kesehatan yang 
bisa datang mengganggu.

Sementara bagi yang sudah menikah, 
diharapkan untuk menjaga jarak dari 
lawan jenisnya, untuk menghindari 
kesalahpahaman yang tidak perlu. 
Jangan sampai terjebak dengan kata2 
sendiri.

lebih santai.Semua sifat2 ini membantu 
dalam kepribadian dan ramalan mereka 
di tahun kerbau logam 2021.Orang2 
yang lahir di tahun monyet diprediksi 
akan memiliki keberuntungan besar 
dalam karir dan usaha mereka di paruh 
pertama tahun 2021. Meskipun 
pekerjaan mereka lebih mudah, namun 
keuntungan dalam hal kekayaan 
finansial tidak akan banyak berubah.
♦Karir Shio Monyet : Di tahun 2021 ini, 
shio monyet akan melihat perubahan 
besar dalam karier mereka, dan ada 
peluang besar untuk meningkatkan diri 
mereka tahun ini. Mereka juga perlu 
waspada agar tidak kehilangan 
kepercayaan.Keberuntungan 
usaha/bisnis shio monyet juga sedang 
bagus, terutama yang bergerak di 
bidang penjualan retail atau industri 
keuangan.
♦Kekayaan Shio Monyet : Sama halnya 
dalam karir, prospek keuangan para 
monyet juga diprediksi cukup cemerlang 
dan menanjak. Namun kekayaan 
finansial sepertinya akan mengalami 
pasang surut yang besar, terutama di 
bulan ke-12.
Paruh pertama tahun akan membawa 
peningkatan yang luar biasa. Misalnya 
bonus2 yang mudah didapat. 
Sementara investasi2 sampingan juga 
akan berbuah. Namun karena 
hubungan interpersonal yang kompleks 
dalam sosialnya, ada kemungkinan 
mereka akan mengalami sejumlah 
kerugian.
♦Cinta Shio Monyet : Tahun ini 
sepertinya mereka2 yang bershio 
monyet ditakdirkan untuk 
mengembangkan hubungan di antara 
teman sekelas lama, atau teman baik 
lama. Mereka dianjurkan agar 
menghargai takdir pernikahan yang baik 
ini.

♦Kesehatan Shio Monyet : Orang2 yang 
bershio monyet juga perlu lebih 
waspada terhadap kesehatannya di 

Shio ke-10 dalam zodiak China adalah 
ayam. Shio ayam biasanya dipandang 
sebagai makhluk yang angkuh dan 
keras. Orang2 yang dilahirkan di tahun 
ayam dikenal perfeksionis, jujur, bisa 
dipercaya, pekerja keras, percaya diri, 
jago dalam berkomunikasi, suka 
tantangan, pandai bergaul dan 
menempatkan diri.Shio ayam juga 
dikenal sangat aktif . Mereka menikmati 
sorotan dan suka menjadi pusat 
perhatian, karena itu selalu berusaha 
untuk tampil menarik. Mereka akan 
bahagia saat dikelilingi oleh banyak 
orang, seperti di pesta atau di 
pertemuan2 sosial.Namun mereka 
memiliki beberapa sifat jelek, seperti 
pencemburu, egois, suka pamer, dan 
tidak mau kalah.Mereka akan berjuang 
sampai mati, pada hal2 yang mereka 
yakini! Sifat2 bawaan kepribadian ini 
akan mempengaruhi cara mereka dalam 
mengarungi kehidpan, dihubungkan 
dengan ramalan mereka di tahun kerbau 
logam ini.

Ramalan shio Ayam tahun 2021 
memprediksi bahwa ini akan menjadi 
tahun yang menjanjikan bagi mereka2 
yang bershio ayam. Mereka akan 
mencapai kesuksesan, dengan bantuan 
dari jaringan sosial yang selama ini telah 
dibangun.Ini terjadi karena orang2 yang 
bershio ayam umumnya mempunyai skill 
berkomunikasi (dalam pergaulan sosial) 
diatas rata2 dibanding shio2 lainnya. 
Apabila siap menghadapi tantangan di 
tahun ini, maka Anda akan keluar 
sebagai pemenang. Akan ada 
pengakuan dan penghargaan, yang 
akan membawa banyak kegembiraan 
dalam hidup.

Hidup akan terasa lebih menyenangkan 
di rumah. Lakukan beberapa trip 
perjalanan yang menyenangkan 
bersama keluarga, hanya apabila 

tahun 2021. Jangan bawa pulang 
masalah di tempat usaha/kantor ke 
rumah.  Mereka juga perlu 
menghilangkan kebiasaan makan yang 
buruk. Hati2 pada penurunan yang 
tajam di bulan ke-10! Terutama bagi 
mereka2 yang berdaya tahan tubuh 
yang lemah.
Ramalan Shio Ayam 2021 



22 21www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional 

Internasional

ganti sambungan

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

Biografi Tokoh Dunia

Sesudah gempa

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Perhatikan gangguan kesehatan yang 
bisa terjadi pada bulan ke-8 & 9. 
Perubahan musim dapat menyebabkan 
gangguan pernapasan.
Ramalan Shio Monyet 2021

Di bulan ke-4, mereka akan 
menghadapi ujian emosional. Karena 
pekerjaan yang tidak baik, ditambah 
dengan karakternya yang kurang 
pandai mengekspresikan diri, Mereka 
akan menjadi sasaran kesalahpahaman 
di bulan ini. Dalam situasi seperti ini, 
disarankan agar lebih sabar agar tidak 
mengganggu keharmonisan 
keluarga.Hati2 ada potensi konflik 
dengan keluarga di bulan-11.
♦Kesehatan Shio Kambing : Anehnya, di 
tahun 2021 ini shio kambing diprediksi 
tidak akan mengalami masalah 
kesehatan yang serius. Meskipun 
beberapa luka fisik mungkin muncul 
(seperti terjatuh, atau tergores benda 
tajam). Bacalah lebih banyak buku, atau 
berolahraga di waktu luang, jika Anda 
tidak sedang melakukan apa2.

Shio Monyet tahun 2021 memprediksi 
bahwa shio Monyet dapat berlayar 
mengarungi tahun kerbau logam ini 
dengan lancar. Ini mungkin bukan tahun 
yang paling menguntungkan, namun 

Orang2 yang bershio monyet juga perlu 
berhati2 pada konflik dan adu argumen 
dalam hubungan (dengan pasangan 
maupun teman) agar tidak lepas kendali, 
karena orang2 yang bershio ini umumnya 
terkenal liar dan sukar dalam hal ini.Shio 
ke-9 dalam zodiak China adalah monyet. 
Monyet dikenal sebagai makhluk yang 
cerdas. Tidak mengherankan jika orang2 
yang lahir di tahun monyet juga dikenal 
cerdas � Mereka2 yang bershio monyet 
dikatakan memiliki kepribadian yang 
menarik, mudah beradaptasi, banyak akal 
(����; guiji duoduan), cerdas, 
penyayang, sangat aktif, namun memiliki 
sifat hedonisme dan impulsif.Orang2 
bershio monyet juga cenderung suka 
pada tantangan. Mereka lebih memilih 
kehidupan di perkotaan yang keras, 
daripada kehidupan di pedesaan yang 

keuangan mereka diprediksi akan cukup 
stabil. Jangan ragu untuk mengambil 
beberapa trip/perjalanan untuk 
memajukan karir profesional.Hubungan 
dengan pasangan dan anggota keluarga 
akan menyenangkan. Meski begitu, Anda 
tampaknya harus menyederhanakan 
beberapa harapan di tahun ini. Hati2 akan 
ada beberapa masalah kesehatan yang 
bisa datang mengganggu.

Sementara bagi yang sudah menikah, 
diharapkan untuk menjaga jarak dari 
lawan jenisnya, untuk menghindari 
kesalahpahaman yang tidak perlu. 
Jangan sampai terjebak dengan kata2 
sendiri.

lebih santai.Semua sifat2 ini membantu 
dalam kepribadian dan ramalan mereka 
di tahun kerbau logam 2021.Orang2 
yang lahir di tahun monyet diprediksi 
akan memiliki keberuntungan besar 
dalam karir dan usaha mereka di paruh 
pertama tahun 2021. Meskipun 
pekerjaan mereka lebih mudah, namun 
keuntungan dalam hal kekayaan 
finansial tidak akan banyak berubah.
♦Karir Shio Monyet : Di tahun 2021 ini, 
shio monyet akan melihat perubahan 
besar dalam karier mereka, dan ada 
peluang besar untuk meningkatkan diri 
mereka tahun ini. Mereka juga perlu 
waspada agar tidak kehilangan 
kepercayaan.Keberuntungan 
usaha/bisnis shio monyet juga sedang 
bagus, terutama yang bergerak di 
bidang penjualan retail atau industri 
keuangan.
♦Kekayaan Shio Monyet : Sama halnya 
dalam karir, prospek keuangan para 
monyet juga diprediksi cukup cemerlang 
dan menanjak. Namun kekayaan 
finansial sepertinya akan mengalami 
pasang surut yang besar, terutama di 
bulan ke-12.
Paruh pertama tahun akan membawa 
peningkatan yang luar biasa. Misalnya 
bonus2 yang mudah didapat. 
Sementara investasi2 sampingan juga 
akan berbuah. Namun karena 
hubungan interpersonal yang kompleks 
dalam sosialnya, ada kemungkinan 
mereka akan mengalami sejumlah 
kerugian.
♦Cinta Shio Monyet : Tahun ini 
sepertinya mereka2 yang bershio 
monyet ditakdirkan untuk 
mengembangkan hubungan di antara 
teman sekelas lama, atau teman baik 
lama. Mereka dianjurkan agar 
menghargai takdir pernikahan yang baik 
ini.

♦Kesehatan Shio Monyet : Orang2 yang 
bershio monyet juga perlu lebih 
waspada terhadap kesehatannya di 

Shio ke-10 dalam zodiak China adalah 
ayam. Shio ayam biasanya dipandang 
sebagai makhluk yang angkuh dan 
keras. Orang2 yang dilahirkan di tahun 
ayam dikenal perfeksionis, jujur, bisa 
dipercaya, pekerja keras, percaya diri, 
jago dalam berkomunikasi, suka 
tantangan, pandai bergaul dan 
menempatkan diri.Shio ayam juga 
dikenal sangat aktif . Mereka menikmati 
sorotan dan suka menjadi pusat 
perhatian, karena itu selalu berusaha 
untuk tampil menarik. Mereka akan 
bahagia saat dikelilingi oleh banyak 
orang, seperti di pesta atau di 
pertemuan2 sosial.Namun mereka 
memiliki beberapa sifat jelek, seperti 
pencemburu, egois, suka pamer, dan 
tidak mau kalah.Mereka akan berjuang 
sampai mati, pada hal2 yang mereka 
yakini! Sifat2 bawaan kepribadian ini 
akan mempengaruhi cara mereka dalam 
mengarungi kehidpan, dihubungkan 
dengan ramalan mereka di tahun kerbau 
logam ini.

Ramalan shio Ayam tahun 2021 
memprediksi bahwa ini akan menjadi 
tahun yang menjanjikan bagi mereka2 
yang bershio ayam. Mereka akan 
mencapai kesuksesan, dengan bantuan 
dari jaringan sosial yang selama ini telah 
dibangun.Ini terjadi karena orang2 yang 
bershio ayam umumnya mempunyai skill 
berkomunikasi (dalam pergaulan sosial) 
diatas rata2 dibanding shio2 lainnya. 
Apabila siap menghadapi tantangan di 
tahun ini, maka Anda akan keluar 
sebagai pemenang. Akan ada 
pengakuan dan penghargaan, yang 
akan membawa banyak kegembiraan 
dalam hidup.

Hidup akan terasa lebih menyenangkan 
di rumah. Lakukan beberapa trip 
perjalanan yang menyenangkan 
bersama keluarga, hanya apabila 

tahun 2021. Jangan bawa pulang 
masalah di tempat usaha/kantor ke 
rumah.  Mereka juga perlu 
menghilangkan kebiasaan makan yang 
buruk. Hati2 pada penurunan yang 
tajam di bulan ke-10! Terutama bagi 
mereka2 yang berdaya tahan tubuh 
yang lemah.
Ramalan Shio Ayam 2021 
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memungkinkan. Secara umum, pria 
yang bershio ayam akan memiliki tahun 
yang lebih baik dibandingkan 
wanita.Jaga suasana hati dan emosi, 
kontrol pikiran dengan berpikir positif, 
karena itu dapat mempengaruhi 
hubungan Anda dengan orang lain 
(terutama dengan pasangan).Secara 
keseluruhan, keberuntungan shio ayam 
(terutama bagi laki2) di tahun 2021 
relatif menanjak di paruh ke-2. Ini bisa 
dari efek situasi pandemi covid-19 yang 
diprediksi akan membaik, ketika 
memasuki pertengahan tahun 
2021.Karena hubungan interpersonal 
yang baik dan kecerdasan emosional 
yang tinggi, mereka berpeluang 
menjalin hubungan dengan orang2 dari 
kalangan atas, yang bisa menjadi kartu 
As pada situasi2 sulit.
♦Karir Shio Ayam : Pada tahun 2021, 
keberuntungan pada karir/usaha berada 
dalam situasi yang sangat baik. 
Berfokus pada rencana awal. Pada 
akhirnya akan ada bantuan dari pihak2 
yang mulia. Nasib baik akan cenderung 
menanjak ketika memasuki bulan ke-8 

hingga 12.
♦Kekayaan Shio Ayam : Prospek 
keuangan shio ayam umumnya sangat 
baik, namun pada bulan ke-2 dan 6 
mereka akan menghadapi situasi roller 
coaster. Ini bisa berarti kesialan, seperti 
kehilangan sejumlah uang dari investasi, 
atau pemasukan yang berkurang 
drastis.Meski begitu, meka akan 
menemukan banyak peluang bagus di 
tahun ini, terutama di bulan ke-4, 5, dan 
di Q3 untuk memperoleh keuntungan 
margin yang tinggi, seperti pendapatan 
dari investasi saham yang meningkat 
drastis.Untuk tahun ini, laki2 yang bershio 
ayam pada dasarnya lebih materialistis 
daripada wanita. Mereka memberi 
perhatian yang sangat khusus dalam hal 
kemegahan dan penampilan. Bahkan 
saat menghasilkan banyak uang. 
Pengeluaran mereka juga relatif besar, 
sehingga benar2 harus dikontrol dengan 
baik.
♦Cinta Shio Ayam : Di awal2 tahun 2021, 
grafik emosional para ayam cenderung 
menurun, dan baru akan menanjak di 
paruh ke-2 .Bagi yang masih single, 

Sementara bagi mereka yang sudah 
menikah, harus lebih jelas dalam 
komitmen mereka, dan menunjukkan 
pengendalian diri. Jangan terlalu 
terbawa perasaan dan mendengarkan 
apa yang dikatakan orang lain.

Ramalan Shio Anjing 2021
Tahun 2021 mengatakan bahwa 
mereka harus realistis dan lebih toleran 

♦Kesehatan Shio Ayam : Kondisi 
kesehatan benar2 perlu diwaspadai 
pada paruh pertama tahun kerbau ini. 
Terutama bagi mereka2 yang sudah 
berusia lanjut (50+).Meski merasa 
dalam kondisi fisik yang baik, namun 
tetap harus waspada terhadap 
kecelakaan. Sebis mungkin hindari 
melakukan olahraga outdoor tahun ini, 
seperti hiking, tour bersepeda. bahkan 
berenang di pantai.

mereka diprediksi akan memiliki 
hubungan yang baik dengan lawan 
jenis. Namun mereka perlu menjaga 
kejernihan pikiran dalam menghadapi 
perasaan seperti itu, dan berhati2 untuk 
tidak jatuh ke dalam hubungan cinta 
segitiga.

terhadap orang lain (bahkan yang 
mungkin kurang disukai) di tahun kerbau 
logam ini.Mereka juga diprediksi akan 
menghadapi beberapa hambatan dan 
kegagalan pada usaha/karir, yang dapat 
menyebabkan kerugian finansial yang 
cukup besar tahun ini. So, berpikir 
sebelum mengambil keputusan, serta 
menjauhlah dari konflik!Anjing adalah 
shio ke-11 dalam astrologi China. Orang 
yang terlahir di tahun anjing dikatakan 
memiliki sifat2 kepribadian positif; 
seperti setia kawan, jujur, memiliki 
insting tajam, mudah bersahabat dan 
loyal. Semua hal ini dapat 
mempengaruhi bagaimana seseorang 
yang lahir di tahun anjing akan bertindak 
selama perjalanannya di tahun 2021.Ini 
juga bukan tahun yang kurang baik bagi 
shio Anjing (salah satu dari 4 shio yang 
terkena Ciong). Segeralah berbenah, 
hentikan semua kebiasaan buruk serta 
kesenangan duniawi yang berlebihan.Di 
tahun 2021, keberuntungan untuk 
orang2 yang bershio anjing akan berada 
dibawah rata2. Dalam hal karir misalnya, 
apa yang Anda lakukan akan dengan 
mudah menarik kritik dari orang lain. 
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memungkinkan. Secara umum, pria 
yang bershio ayam akan memiliki tahun 
yang lebih baik dibandingkan 
wanita.Jaga suasana hati dan emosi, 
kontrol pikiran dengan berpikir positif, 
karena itu dapat mempengaruhi 
hubungan Anda dengan orang lain 
(terutama dengan pasangan).Secara 
keseluruhan, keberuntungan shio ayam 
(terutama bagi laki2) di tahun 2021 
relatif menanjak di paruh ke-2. Ini bisa 
dari efek situasi pandemi covid-19 yang 
diprediksi akan membaik, ketika 
memasuki pertengahan tahun 
2021.Karena hubungan interpersonal 
yang baik dan kecerdasan emosional 
yang tinggi, mereka berpeluang 
menjalin hubungan dengan orang2 dari 
kalangan atas, yang bisa menjadi kartu 
As pada situasi2 sulit.
♦Karir Shio Ayam : Pada tahun 2021, 
keberuntungan pada karir/usaha berada 
dalam situasi yang sangat baik. 
Berfokus pada rencana awal. Pada 
akhirnya akan ada bantuan dari pihak2 
yang mulia. Nasib baik akan cenderung 
menanjak ketika memasuki bulan ke-8 

hingga 12.
♦Kekayaan Shio Ayam : Prospek 
keuangan shio ayam umumnya sangat 
baik, namun pada bulan ke-2 dan 6 
mereka akan menghadapi situasi roller 
coaster. Ini bisa berarti kesialan, seperti 
kehilangan sejumlah uang dari investasi, 
atau pemasukan yang berkurang 
drastis.Meski begitu, meka akan 
menemukan banyak peluang bagus di 
tahun ini, terutama di bulan ke-4, 5, dan 
di Q3 untuk memperoleh keuntungan 
margin yang tinggi, seperti pendapatan 
dari investasi saham yang meningkat 
drastis.Untuk tahun ini, laki2 yang bershio 
ayam pada dasarnya lebih materialistis 
daripada wanita. Mereka memberi 
perhatian yang sangat khusus dalam hal 
kemegahan dan penampilan. Bahkan 
saat menghasilkan banyak uang. 
Pengeluaran mereka juga relatif besar, 
sehingga benar2 harus dikontrol dengan 
baik.
♦Cinta Shio Ayam : Di awal2 tahun 2021, 
grafik emosional para ayam cenderung 
menurun, dan baru akan menanjak di 
paruh ke-2 .Bagi yang masih single, 

Sementara bagi mereka yang sudah 
menikah, harus lebih jelas dalam 
komitmen mereka, dan menunjukkan 
pengendalian diri. Jangan terlalu 
terbawa perasaan dan mendengarkan 
apa yang dikatakan orang lain.

Ramalan Shio Anjing 2021
Tahun 2021 mengatakan bahwa 
mereka harus realistis dan lebih toleran 

♦Kesehatan Shio Ayam : Kondisi 
kesehatan benar2 perlu diwaspadai 
pada paruh pertama tahun kerbau ini. 
Terutama bagi mereka2 yang sudah 
berusia lanjut (50+).Meski merasa 
dalam kondisi fisik yang baik, namun 
tetap harus waspada terhadap 
kecelakaan. Sebis mungkin hindari 
melakukan olahraga outdoor tahun ini, 
seperti hiking, tour bersepeda. bahkan 
berenang di pantai.

mereka diprediksi akan memiliki 
hubungan yang baik dengan lawan 
jenis. Namun mereka perlu menjaga 
kejernihan pikiran dalam menghadapi 
perasaan seperti itu, dan berhati2 untuk 
tidak jatuh ke dalam hubungan cinta 
segitiga.

terhadap orang lain (bahkan yang 
mungkin kurang disukai) di tahun kerbau 
logam ini.Mereka juga diprediksi akan 
menghadapi beberapa hambatan dan 
kegagalan pada usaha/karir, yang dapat 
menyebabkan kerugian finansial yang 
cukup besar tahun ini. So, berpikir 
sebelum mengambil keputusan, serta 
menjauhlah dari konflik!Anjing adalah 
shio ke-11 dalam astrologi China. Orang 
yang terlahir di tahun anjing dikatakan 
memiliki sifat2 kepribadian positif; 
seperti setia kawan, jujur, memiliki 
insting tajam, mudah bersahabat dan 
loyal. Semua hal ini dapat 
mempengaruhi bagaimana seseorang 
yang lahir di tahun anjing akan bertindak 
selama perjalanannya di tahun 2021.Ini 
juga bukan tahun yang kurang baik bagi 
shio Anjing (salah satu dari 4 shio yang 
terkena Ciong). Segeralah berbenah, 
hentikan semua kebiasaan buruk serta 
kesenangan duniawi yang berlebihan.Di 
tahun 2021, keberuntungan untuk 
orang2 yang bershio anjing akan berada 
dibawah rata2. Dalam hal karir misalnya, 
apa yang Anda lakukan akan dengan 
mudah menarik kritik dari orang lain. 
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Dalam hal kesehatan, orang2 yang 
bershio ini juga akan mudah terjebak 
dalam perasaannya, yang berujung 
pada insomnia dan kelelahan.
♦Karir Shio Anjing : Shio anjing akan 
mengalami banyak pasang surut dalam 
karier mereka di tahun 2021. Mereka 
akan mudah berselisih paham dengan 
orang lain. Ini sebagian karena 
berhubungan karakteristik bawaan 
mereka.
Shio anjing dipandang sebagai individu 
yang siap mencurahkan hati dan jiwa 
mereka ke dalam tugas. Mereka selalu 
siap untuk meringankan beban kerja 
orang lain, yang membuat mereka 
sangat populer di lingkungan kerja.Ada 
beberapa jenis karir yang cocok untuk 
mereka yang bershio ini, seperti 
petugas polisi, ilmuwan, penasihat, 
desainer interior, politisi, perawat, dan 
panitera hakim.
♦Kekayaan Shio Anjing : Prospek 
keuangan mereka juga relatif datar2 
saja. Ini sebagian karena shio anjing 
umumnya lebih konservatif dalam 
kepribadian, dan tidak pernah 
mempertimbangkan (bermain) pada 
hal2 yang berisiko.
Mereka dianjurkan agar berfokus pada 
ketekunan dan penghematan di tahun 
ini, lalu diam2 menunggu peluang 
investasi yang tepat. Pada bulan ke-3, 
kemungkinan besar mereka akan 
mengalami kehilangan (loss) dalam 
jumlah yang besar. Ini bisa berarti ditipu 
orang, atau kehilangan uang saat 
mereka pergi keluar, atau kegagalan 
dalam berinvestasi saham.
♦Cinta Shio Anjing : Dari grafik, 
kehidupan asmara/emosional dari 
orang2 yang bershio anjing umumnya 
hanya rata2 saja. Mereka iprediksi akan 
menjalani kehidupan yang boring 
(membosankan, hambar) dan 
cenderung datar2 saja, jauh dari kata 
romantis.
Namun walaupun keberuntungan Anda 
sendiri tidak terlalu bagus di tahun 
2021, Anda harus menjaga sikap 
optimis dan ceria, serta menghindari 
pertengkaran dengan kekasih 
(terutama yang menjalin ldr). Shio ini 
memiliki kepribadian yang lebih keras, 

♦Kesehatan Shio Anjing : Sementara dari 
sisi kesehatan, grafik mereka di tahun 
2021 ini akan dibawah rata2. Mereka 
cenderung merasa terjebak dalam situasi, 
yang akan menyebabkan insomnia. 
Selain itu, karena masalah dan tekanan 
dalam karir/usaha semakin besar, akan 
menyebabkan mereka menjadi mudah 
cemas, depresi, sakit kepala, dan 
semangatnya rendah.Anda disarankan 
untuk berolahraga lebih banyak, mencari 
aktivitas2 lain untuk melepaskan stres 
dan kekhawatiran batin. Hati2 pada 
perubahan cuaca yang sering berubah 
drastis.

Shio Babi tahun 2021 meramalkan bahwa 
tahun 2021 akan menjadi tahun yang 
menguntungkan bagi para pemilik shio 
babi. Mereka mungkin memiliki beberapa 
celah untuk meningkatkan profit.Namun 
tahun kerbau ini umumnya akan 
menjadikan tahun yang rata2 (flat) bagi 
shio babi. Akan ada beberapa pasang 
surut. Namun untuk sebagian besarnya 
akan dilalui dengan stabil dan sedikit 
drama.Ini adalah tahun untuk menikmati 
apa yang telah Anda miliki, juga bukan 
waktu yang tepat untuk membuat 
perubahan besar dalam hidup. Jika Anda 
bisa mengikuti arus, maka tahun juga 
harus mengalir dengan baik.Perbesar 
lingkaran sosial Anda dengan menjalin 
kontak baru yang dapat diandalkan kelak. 
Shio babi juga disarankan untuk 
mengindari konflik terbuka dengan kolega 
mereka (seperti senior atau rekanan 
bisnis).Kendalikan kemarahan Anda jika 
ingin sukses. Hubungan asmara bersama 
pasangan juga sepertinya tidak akan 
berjalan mulus. Bagi mereka yang sudah 
berkeluarga, hati2 akan kehadiran orang 
ke-3!Babi adalah urutan shio terakhir 
dalam astrologi China. Shio babi terkenal 
dengan tokoh melankolik yang bernama 
Chu Pat Kai (��). Orang2 yang 
dilahirkan di bawah tahun babi, dikatakan 
memiliki sifat kepribadian jujur, 
penyayang, banyak akal, dan suka 
bergaul. Mereka juga relatif tenang saat 
menghadapi masalah besar.Namun 
mereka mudah terpengaruh, mudah 

dan cenderung mengalami ‘perang dingin’ 
dengan pasangannya.

Ramalan Shio Babi 2021

tertipu, materialistis, dan mata 
keranjang. Sifat2 diatas akan membantu, 
atau justru merugikan bagi mereka2 
yang bershio ini di tahun kerbau 
logam.Pada tahun 2021, orang2 yang 
bershio babi diprediksi akan memiliki 
keberuntungan yang bagus dalam hal 
karir dan kekayaan. Sementara dalam 
hal perasaan, Anda tampaknya hanya 
bisa mengikuti arus. Tahun ini, garis 
kesehatan Anda tidak terlalu bagus, dan 
mungkin akan menderita penyakit serius 
yang akan menghabiskan banyak biaya.

♦Kekayaan Shio Babi : Prospek 
kekayaan untuk shio babi sebenarnya 
biasa2 saja di tahun 2021. Mereka 
masih akan mendapatkan penghasilan 

♦Karir Shio Babi : Orang2 yang bershio 
babi diprediksi akan memiliki prospek 
karir yang baik di tahun 2021. Akan ada 
banyak peluang untuk berkembang di 
tempat kerja. Babi pada dasarnya 
memiliki sikap optimis dan sangat 
berpikiran terbuka. Jika bisa bertahan, 
mereka akan mempertahankan 
keberuntungan dalam karirnya hingga 
beberapa tahun ke depan!

♦Cinta Shio Babi : Babi akan cenderung 
stabil secara emosional pada tahun 2021. 
Namun bagi yang lajang, sepertinya tahun 
ini akan dilalui dengan kesendirian 
lagi.Hindari pertengkaran dengan orang 
lain.

yang baik dari investasi, tapi itu tidak akan 
terlalu besar.

Hati2 juga terhadap masalah pencernaan 
yang disebabkan oleh makanan2 
berminyak.

 Jika tidak dapat mengendalikan emosi, 
mereka mungkin mengalami konflik fisik 
dengan orang lain. Untuk menghindari hal 
seperti itu terjadi, jangan terlalu campur 
tangan dalam urusan orang 
lain.Diskusikan berbagai hal dengan 
anggota keluarga inti. Keputusan yang 
diambil di tahun ini akan berdampak besar 
di masa depan,
♦Kesehatan Shio Babi : Prospek 
kesehatan untuk shio babi di tahun kerbau 
ini umumnya stabil. Namun yang perlu 
diwaspadai adalah ketika memasuki bulan 
ke-7, terutama bagi mereka yang sering 
bersosialisasi di luar, karena ada potensi 
kecelakaan!



26 25 
www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

Internasional

Optic Staffing Inc
Looking For A Job in

The Warehouse

Breadcomb 151 Bellmar, NJ

3 Shift $11/hour

Contact: 267 - 809 - 6268
215 - 939 - 3636

 Pekerja untuk kerja di 
 jagung gaji $9.50 x 10 jam. 
+ 6 hari kerja ada OT

Hub :  267 - 809 - 6268

Dicari

845 - 321 - 2718

Yenny Holil 215 - 939 - 3636

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Biografi Tokoh Dunia

TERIMA CATERING 
VEGETARIAN

TEXT: 215-271-3057

jk1

Dalam hal kesehatan, orang2 yang 
bershio ini juga akan mudah terjebak 
dalam perasaannya, yang berujung 
pada insomnia dan kelelahan.
♦Karir Shio Anjing : Shio anjing akan 
mengalami banyak pasang surut dalam 
karier mereka di tahun 2021. Mereka 
akan mudah berselisih paham dengan 
orang lain. Ini sebagian karena 
berhubungan karakteristik bawaan 
mereka.
Shio anjing dipandang sebagai individu 
yang siap mencurahkan hati dan jiwa 
mereka ke dalam tugas. Mereka selalu 
siap untuk meringankan beban kerja 
orang lain, yang membuat mereka 
sangat populer di lingkungan kerja.Ada 
beberapa jenis karir yang cocok untuk 
mereka yang bershio ini, seperti 
petugas polisi, ilmuwan, penasihat, 
desainer interior, politisi, perawat, dan 
panitera hakim.
♦Kekayaan Shio Anjing : Prospek 
keuangan mereka juga relatif datar2 
saja. Ini sebagian karena shio anjing 
umumnya lebih konservatif dalam 
kepribadian, dan tidak pernah 
mempertimbangkan (bermain) pada 
hal2 yang berisiko.
Mereka dianjurkan agar berfokus pada 
ketekunan dan penghematan di tahun 
ini, lalu diam2 menunggu peluang 
investasi yang tepat. Pada bulan ke-3, 
kemungkinan besar mereka akan 
mengalami kehilangan (loss) dalam 
jumlah yang besar. Ini bisa berarti ditipu 
orang, atau kehilangan uang saat 
mereka pergi keluar, atau kegagalan 
dalam berinvestasi saham.
♦Cinta Shio Anjing : Dari grafik, 
kehidupan asmara/emosional dari 
orang2 yang bershio anjing umumnya 
hanya rata2 saja. Mereka iprediksi akan 
menjalani kehidupan yang boring 
(membosankan, hambar) dan 
cenderung datar2 saja, jauh dari kata 
romantis.
Namun walaupun keberuntungan Anda 
sendiri tidak terlalu bagus di tahun 
2021, Anda harus menjaga sikap 
optimis dan ceria, serta menghindari 
pertengkaran dengan kekasih 
(terutama yang menjalin ldr). Shio ini 
memiliki kepribadian yang lebih keras, 

♦Kesehatan Shio Anjing : Sementara dari 
sisi kesehatan, grafik mereka di tahun 
2021 ini akan dibawah rata2. Mereka 
cenderung merasa terjebak dalam situasi, 
yang akan menyebabkan insomnia. 
Selain itu, karena masalah dan tekanan 
dalam karir/usaha semakin besar, akan 
menyebabkan mereka menjadi mudah 
cemas, depresi, sakit kepala, dan 
semangatnya rendah.Anda disarankan 
untuk berolahraga lebih banyak, mencari 
aktivitas2 lain untuk melepaskan stres 
dan kekhawatiran batin. Hati2 pada 
perubahan cuaca yang sering berubah 
drastis.

Shio Babi tahun 2021 meramalkan bahwa 
tahun 2021 akan menjadi tahun yang 
menguntungkan bagi para pemilik shio 
babi. Mereka mungkin memiliki beberapa 
celah untuk meningkatkan profit.Namun 
tahun kerbau ini umumnya akan 
menjadikan tahun yang rata2 (flat) bagi 
shio babi. Akan ada beberapa pasang 
surut. Namun untuk sebagian besarnya 
akan dilalui dengan stabil dan sedikit 
drama.Ini adalah tahun untuk menikmati 
apa yang telah Anda miliki, juga bukan 
waktu yang tepat untuk membuat 
perubahan besar dalam hidup. Jika Anda 
bisa mengikuti arus, maka tahun juga 
harus mengalir dengan baik.Perbesar 
lingkaran sosial Anda dengan menjalin 
kontak baru yang dapat diandalkan kelak. 
Shio babi juga disarankan untuk 
mengindari konflik terbuka dengan kolega 
mereka (seperti senior atau rekanan 
bisnis).Kendalikan kemarahan Anda jika 
ingin sukses. Hubungan asmara bersama 
pasangan juga sepertinya tidak akan 
berjalan mulus. Bagi mereka yang sudah 
berkeluarga, hati2 akan kehadiran orang 
ke-3!Babi adalah urutan shio terakhir 
dalam astrologi China. Shio babi terkenal 
dengan tokoh melankolik yang bernama 
Chu Pat Kai (��). Orang2 yang 
dilahirkan di bawah tahun babi, dikatakan 
memiliki sifat kepribadian jujur, 
penyayang, banyak akal, dan suka 
bergaul. Mereka juga relatif tenang saat 
menghadapi masalah besar.Namun 
mereka mudah terpengaruh, mudah 

dan cenderung mengalami ‘perang dingin’ 
dengan pasangannya.

Ramalan Shio Babi 2021

tertipu, materialistis, dan mata 
keranjang. Sifat2 diatas akan membantu, 
atau justru merugikan bagi mereka2 
yang bershio ini di tahun kerbau 
logam.Pada tahun 2021, orang2 yang 
bershio babi diprediksi akan memiliki 
keberuntungan yang bagus dalam hal 
karir dan kekayaan. Sementara dalam 
hal perasaan, Anda tampaknya hanya 
bisa mengikuti arus. Tahun ini, garis 
kesehatan Anda tidak terlalu bagus, dan 
mungkin akan menderita penyakit serius 
yang akan menghabiskan banyak biaya.

♦Kekayaan Shio Babi : Prospek 
kekayaan untuk shio babi sebenarnya 
biasa2 saja di tahun 2021. Mereka 
masih akan mendapatkan penghasilan 

♦Karir Shio Babi : Orang2 yang bershio 
babi diprediksi akan memiliki prospek 
karir yang baik di tahun 2021. Akan ada 
banyak peluang untuk berkembang di 
tempat kerja. Babi pada dasarnya 
memiliki sikap optimis dan sangat 
berpikiran terbuka. Jika bisa bertahan, 
mereka akan mempertahankan 
keberuntungan dalam karirnya hingga 
beberapa tahun ke depan!

♦Cinta Shio Babi : Babi akan cenderung 
stabil secara emosional pada tahun 2021. 
Namun bagi yang lajang, sepertinya tahun 
ini akan dilalui dengan kesendirian 
lagi.Hindari pertengkaran dengan orang 
lain.

yang baik dari investasi, tapi itu tidak akan 
terlalu besar.

Hati2 juga terhadap masalah pencernaan 
yang disebabkan oleh makanan2 
berminyak.

 Jika tidak dapat mengendalikan emosi, 
mereka mungkin mengalami konflik fisik 
dengan orang lain. Untuk menghindari hal 
seperti itu terjadi, jangan terlalu campur 
tangan dalam urusan orang 
lain.Diskusikan berbagai hal dengan 
anggota keluarga inti. Keputusan yang 
diambil di tahun ini akan berdampak besar 
di masa depan,
♦Kesehatan Shio Babi : Prospek 
kesehatan untuk shio babi di tahun kerbau 
ini umumnya stabil. Namun yang perlu 
diwaspadai adalah ketika memasuki bulan 
ke-7, terutama bagi mereka yang sering 
bersosialisasi di luar, karena ada potensi 
kecelakaan!



www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com 2728

Internasional

Tanah airTanah Air

iklan pendowo

Internasional

Dicari Pekerja  

Hub : Jeti Sokay
Telp : 215 - 401 - 5966

BMC Agency

NJ & PA
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APEC (PA)

(Supervisor)

Bagus Printing

Menerima Pesanan Label
267 - 235 - 3359

South Philly 

Melayani Delivery Selama Corona

 

 
Dan  Pengambilan Obat Dari Health Center

Dari PENDAWA

Untuk pengambilan obat dari Health Center
anda harus kirim foto kartu kuning anda ke
WA saya,supaya saya bisa ambil obatnya.

HUBUNGI : Jimmy
215 - 275 - 4061

Dengan Biaya Terjangkau $5

Info SIP

Kondisi ini terjadi karena pH kulit yang 

Seperti diketahui bahwa kuku merupakan 
salah satu bagian tubuh terluar yang 
sering mengalami kontak dengan 
berbagai macam benda. Bahkan, kuku 
rentan terkena berbagai macam kotoran, 
bakteri, hingga jamur yang bisa 
mengganggu kesehatannya. Dengan 
begitu, kebersihan kuku perlu dijaga 
dengan baik agar terhindar dari berbagai 
macam risiko infeksi pada kuku.
Salah satu gangguan infeksi kuku yang 
perlu diwaspadai adalah jamur kuku kaki. 
Sesuai dengan namanya, jamur kuku 
kaki atau onikomkosis merupakan 
gangguan infeksi jamur yang terjadi pada 
kuku. Biasanya gangguan ini ditandai 
dengan terjadinya peradangan, 
penebalan, pembengkakan, menguning, 
dan rasa nyeri yang terjadi pada kuku 
kaki. Selain itu, penderita juga bisa 
mengalami gejala kuku kaki yang mudah 
patah.

Cara Mengatasi Jamur Kuku

Tea Tree Oil

tidak normal sehingga akan 
menimbulkan infeksi peradangan pada 
kuku kaki. Biasanya jamur kuku kaki ini 
disebabkan oleh kebersihan yang buruk, 
sistem kekebalan tubuh yang tidak baik, 
paparan kelembapan tinggi, dan sirkulasi 
udara yang buruk. Untuk mencegah 
risiko yang semakin parah, Anda perlu 
mengetahui beberapa cara mengatasi 
jamur kuku secara efektif.

Cara mengatasi jamur kuku kaki yang 
pertama bisa dengan menggunakan tea 
tree oil. Dalam hal ini, tea tree oil 

Melansir dari situs The Healthy, berikut 
kami rangkum beberapa cara mengatasi 
jamur kuku yang bisa Anda lakukan.

Terdapat beberapa cara mengatasi jamur 
kuku dengan bahan alami yang bisa 
Anda coba. Beberapa bahan alami ini 
dinilai mempunyai kemampuan untuk 
melawan jamur dan menyembuhkan 
gangguan jamur pada kuku kaki yang 
dialami.
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X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
   

Call : Sina 215 - 681 - 7705

2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm

Packer : $11 / hours

Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement. New roof.
Call 267 - 973 - 5796

Mulai Nov 23, disewakan kamar 
lt 3 $420/ 2 orang di Morris - 18st
Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
215 - 366 - 0833, 
267 - 319 - 9241 (WA)

bersambung ke edisi Minggu depan

Dokter Gigi Steve Shiu

Periksa Gratis & Ongkos Murah

Melayani : 
Cabut, Tambal,Sarung gigi ( crown) 
Perawatan Akar syaraf gigi ( root canal ),

Pembuatan gigi palsu penuh/sebagian, ditanam/dilepas,

32 East Broadway
# 702 7th Floor

New York, NY 10002

917 - 257 - 9997Chinese
English

Open 10am-6pm, close Friday

1122 Washington Ave, suites B
Philadelphia, PA 19147
Phone 215-271-1983

Pemasangan Iklan Hubungi Toko-Toko Indonesia

Atau Hubungi: 267-235-3359

Email ke : admin@sipbuletin.com

Tanah Air

mempunyai kandungan anti jamur dan 
antiseptik. Kandungan ini sangat 
berguna untuk melawan infeksi dan 
membersihkan jamur pada kuku.

Baking Soda
Cara mengatasi jamur kuku 
selanjutnya dengan menggunakan 

Untuk mendapatkan manfaat ini, 
bersihkan area kuku kaki yang 
mengalami infeksi jamur terlbih 
dahulu. Kemudian oleskan tea tree oil 
langsung pada kuku dan jari kaki. 
Tunggu beberapa saat hingga 
meresap atau sekitar 10 menit, 
kemudian gosok secara perlahan. 
Anda bisa melakukan hal ini rutin 
setiap hari untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal dan efektif.

Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda 
bisa membuat krim pasta soda kue yang 
dicampur dengan air lalu dioleskan pada 
kuku kaki. Diamkan selama 10 menit, 
lalu bilas dengan air bersih. Selain itu, 
bisa juga dengan merendam seluruh 
kaki dengan campuran air dan soda kue. 
Cara ini dapat membantu membunuh 
jamur dan menghilangkan masalah bau 
kaki yang dialami.
Tepung Jagung

baking soda. Soda pengembang kue ini 
ternyata memiliki kemampuan untuk 
mengeringkan kelembapan berlebih 
pada jari-jari kaki, membantu 
menetralkan bau kaki, serta mengatasi 
infeksi jamur pada kuku kaki secara 
efektif.



2930 www.sipbuletin.com www.sipbuletin.com

Tanah Air

Internasional

iklan JK

X.P.O Logistic PA mencari pekerja
1st shift 5:30am-2pm $14+bonus
2nd shift 2:30pm-11pm $15+bonus
material handle must have clear
bcakground.
Text Roberto 267-809-6268

Internasional 
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Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Food Company
    in  NJ Swedesboro

Sun - Fri ( 6 days)  
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2nd Shift : 3pm - close (10 hours)
1st Shift : 6am-2:30pm
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Looking for chef & server at Ratchada
1117 so. 11th st. Part time / full time
willing to pay $12 or more hourly.
Call 609 - 553 - 5918

Dijual Honda Odyssey 2001
Text : 267 - 235 - 3359

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

House for rent 17xx Mole street
(near Pendawa)
2 bedrooms, 1 bath, living room,
basement, washer and dryer in
the basement. New roof.
Call 267 - 973 - 5796
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Dekat toko Indo & transportasi, 
ada WIFI. 
Hub : 267 - 516 - 8299, 
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267 - 319 - 9241 (WA)
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House for rent 20xx 19th street,
Philadelphia  PA 19145 (near Snyder)
5 bedroom, 1&1/2 bath.
Finish basement, new heater boiler
and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796

Disewakan Apt Lt 1 dan 2 tempat 
strategis daerah bule & dekat
shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976

Terima jasa membaiki rumah interior 
dan mebel atau furniture. 
Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

We are at 1326  Spurce St Philadelphia
Looking for an experience full time
cashier. Text to apply within : 
Bo (267) 312 - 7304

Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
Call : 267 - 917 - 1125

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179

Disewakan kamar di street besar
dekat toko dan restoran Indo.
Minat : text/sms 646 - 229 - 5399  

Dicari asisten dan penjaga anak.
Tempat tinggal disediakan. 
Gaji $2.000/bulan. 
Dekat Philadelphia.
Hub : 415 - 613 - 8243

Disewakan  apartemen 2 kamar tidur
di South Philly.
Call : 610 - 733 - 6717

Laundromat worker needed.
PT/FT . Call : 267 - 206 - 1260

Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
Pls Call  Jimmy at: 215- 471 - 5745

For rent apartement lantai 2 ($300)
lantai 3 ($550) /month.
14xx Tasker & Broad.
Hub : 215 - 901 - 2264

1717 Mc Clelland st. 2nd floor
1502 Moore st 3rd floor
one room available for rent.
Hub : 215 - 983 - 8810

Sewa apartemen 1 kamar tidur 
dengan semua utilitas termasuk.
19xx Jackson St.
Call : 610 - 733 - 6717

Apartment for rent :
Mckean street and 18 street.
Call : Mr. Lee 267 - 243 - 3180

Hiring!!! cashier needed, fulltime job.
Call or text :
Mr. Kim 215 - 876 - 7819
Mrs. Ing 267 - 357 - 9198

Philadelphia Lobster& Fish Seafood
Store hiring female employee to
prepare food and serve customer
$9/ hour.
Call Jenny  ; 267 - 304 - 5031

 F & S Vineland 

Yenny :  267-776 - 1065

267-321 - 2788

Fruit & Vegetable
NJ 35 menit from Phila

$ 12/ hour

Dijual mobil Honda Odyseyy 2001.
Text : 267 - 235 - 3359

Pasang Iklan

Hanya 
$1 / edisi

Hubungi :

Toko - Restaurant 
Indonesia

Terbit Tiap Hari

Rabu, Jum’at, Minggu

Dicari orang yang bisa bersihkan
apartemen.
Hub : 267 - 405 - 3137

Cari uang, perlindungan sakit, nabung,
asuransi. Asuransi Manulife melindungi
50 penyakit kritis. Tidak sakit uang 
tabungan kembali. Menabung 5 tahun 
proteksi 20 tahun untuk 50 penyakit
kritis.Punya tabungan bisa investasi 
properti.
Hub : +62081319399335 

Jasa asuransi kesehatan & pensiun
Manulife Broker properti untuk usaha
di Jabodetabek atau jodoh
Hub : +6281319399335

2nd floor apartment for rent $400
include utility.
14xx Tasker st ( Broad St ) 
Call : Michael 215-901-2264

iklan JK

Alaskan Crab House need Cashier
and cook ASAP.
Call: 267 - 679 - 9664

B.M.C Agency
Mencari Pekerja Di 

Scranton, PA

Call : 570 - 479 - 5900
570 - 309 - 8739

Disewakan kamar khusus wanita
bersih dan dekat jalur bis #17.
Yang serius hub : 
SMS 267 - 307 - 4592

Disewakan  kamar besar dan sedang
di daerah stategis. Antara 19 street
dan McKean 20xx South.
Hubungi : Mr. Ming 267 - 506 - 1410

©Shutterstock.com/ Andrey_Popov

Campurkan cuka apel dan air dengan 
perbandingan sama. Kemudian rendam 
area yang terinfeksi selama 30 menit 
setiap hari. Setelah itu, jangan lupa 
untuk mengeringkan kaki agar tidak 
bertambah lembap. Ini juga termasuk 
salah satu cara mengatasi jamur kaki 
yang efektif dilakukan.

ilustrasi mouthwash

Caranya, campurkan secangkir tepung 
jagung dengan 2 liter air ke dalam 
ember atau bak cukup besar. Tunggu 
agar tepung jagung terendam dalam air 
kira-kira 1 jam, kemudian masukkan 
kaki ke dalamnya selama 30 menit atau 
lebih. Cara ini dapat dilakukan rutin 
setiap hari untuk hasil yang lebih cepat 
dan efektif.
Cuka Apel
Cuka apel juga termasuk salah satu 
bahan alami yang bisa digunakan untuk 
mengatasi jamur kuku secara efektif. 
Dalam hal ini, cuka apel bekerja 
menyeimbangkan pH kulit dan 
membantu mencegah jamur menyebar 
di kulit sekitarnya. Bukan hanya itu, 
cuka apel juga dapat membunuh bakteri 
dan jamur penyebab infeksi dan 
menyembuhkannya secara perlahan.

Obat Kumur Mulut

Cara mengatasi jamur kaki berikutnya 
bisa menggunakan tepung jagung. Di 
sini, tepung jagung termasuk salah satu 
bahan alami yang dapat membunuh 
jamur penyebab infeksi dan 
meringankan gejala jamur kuku yang 
Anda alami.

Cara mengatasi jamur kuku yang tidak 
kalah mudah bisa dengan 
menggunakan obat kumur mulut atau 
mouthwash. Penggunaan obat kumur 

Minyak Lavender

Gunakan bola kapas untuk mengoleskan 
minyak lavender pada kuku kaki yang 
terinfeksi. Diamkan selama 10 – 20 menit, 
lalu bisa dengan air bersih. Cara ini dapat 
dilakukan rutin setiap hari untuk hasil 
yang lebih cepat dan efektif.
Bawang

mulut ini dapat membantu membunuh 
bakteri dan kuman yang ada pada kuku 
atau kaki Anda. Sifat antiseptik yang 
dimilikinya dapat menghilangkan jamur 
penyebab infeksi secara efektif.
Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda 
perlu mencampurkan cuka putih dan obat 
kumur dengan perbandingan yang sama. 
Kemudian rendam area yang terkena 
infeksi selama 30 menit, lalu gosok 
bagian kuku secara perlahan. Ulangi 
sekali atau dua kali sehari sampai jamur 
kuku kaki dapat hilang dengan sendirinya.

Cara mengatasi jamur kuku berikutnya 
dengan menggunakan minyak lavender. 
Minyak lavender ini juga mempunyai 
kandungan antiseptik yang dapat 
mencegah iritasi kulit dan mengatasi 
infeksi jamur pada kuku khaki.

Cara mengatasi jamur kuku terakhir 
dengan menggunakan bawang. Bawang 
sudah dikenal memiliki khasiat antijamur 
berupa senyawa allicin dan ajoene. 
Senyawa alami ini berfungsi mengobati 
infeksi jamur kuku kaki secara efektif.
Untuk mendapatkan manfaat ini, 
campurkan bawang putih atau minyak 
bawang putih yang dihancurkan dengan 
cuka putih. Oleskan campuran tersebut 
pada bagian kuku yang terkena infeksi 
lalu tutup menggunakan perban. Diamkan 
selama beberapa jam dan ulangi setiap 
hari hingga jamur kuku kaki perlahan 
menghilang.
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and new water heater.Washer and dryer.
Call 267 - 973 - 5796
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shopping center. Alamat 102 W Ritner st
Hub  : 267- 752 - 3976
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Hub Wijaya .WA  215 - 869 - 5969

Are you looking for home improvement 
Interior and Exterior service?
Contact  Kulita Team : 267 - 444 - 3717
(Speak English and Bahasa Indonesia)

Counter Person hired for fulltime
night shift positions 
at South Street Eatery. Must work at
weekend 5 to 12pm.
Please call 215 - 901 - 4179
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Looking for an experience full time
cashier. Text to apply within : 
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Hiring Laundry Attendant full time
available day or night shift.
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Hiring : Hairtown Beauty Supply 
Good pay. Pay tax. 
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For rent apartement lantai 2 ($300)
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one room available for rent.
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ember atau bak cukup besar. Tunggu 
agar tepung jagung terendam dalam air 
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kaki ke dalamnya selama 30 menit atau 
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jamur penyebab infeksi dan 
meringankan gejala jamur kuku yang 
Anda alami.

Cara mengatasi jamur kuku yang tidak 
kalah mudah bisa dengan 
menggunakan obat kumur mulut atau 
mouthwash. Penggunaan obat kumur 

Minyak Lavender

Gunakan bola kapas untuk mengoleskan 
minyak lavender pada kuku kaki yang 
terinfeksi. Diamkan selama 10 – 20 menit, 
lalu bisa dengan air bersih. Cara ini dapat 
dilakukan rutin setiap hari untuk hasil 
yang lebih cepat dan efektif.
Bawang

mulut ini dapat membantu membunuh 
bakteri dan kuman yang ada pada kuku 
atau kaki Anda. Sifat antiseptik yang 
dimilikinya dapat menghilangkan jamur 
penyebab infeksi secara efektif.
Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda 
perlu mencampurkan cuka putih dan obat 
kumur dengan perbandingan yang sama. 
Kemudian rendam area yang terkena 
infeksi selama 30 menit, lalu gosok 
bagian kuku secara perlahan. Ulangi 
sekali atau dua kali sehari sampai jamur 
kuku kaki dapat hilang dengan sendirinya.

Cara mengatasi jamur kuku berikutnya 
dengan menggunakan minyak lavender. 
Minyak lavender ini juga mempunyai 
kandungan antiseptik yang dapat 
mencegah iritasi kulit dan mengatasi 
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Cara mengatasi jamur kuku terakhir 
dengan menggunakan bawang. Bawang 
sudah dikenal memiliki khasiat antijamur 
berupa senyawa allicin dan ajoene. 
Senyawa alami ini berfungsi mengobati 
infeksi jamur kuku kaki secara efektif.
Untuk mendapatkan manfaat ini, 
campurkan bawang putih atau minyak 
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