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Pendahuluan 

Zodiak berasal dari kata Yunani “Zoodiacos 
Cyclos” yang artinya Lingkaran Hewan. Ke-12 
Zodiak ini mempunyai arti masing-masing dan 
lambang yang berbeda-beda dan banyak yang 
meyakininya, karena seseorang yang mempunyai 
lambang Zodiak ini akan ditentukan dengan 
waktu tanggal bulan tahun kelahiran orang 
tersebut dan mempunyai arti arti tersendiri. 
Diantara Zodiak ini pastinya dimiliki oleh anda. 



1. Aquarius 

Arti : Penuang Air  Periode : 20 Januari – 18 Februari 
Simbol : Orang Menuang Air Jodoh : Gemini, Cancer, Sagittarius 
 
Dilambangkan oleh seorang pemuda tampan yang sedang menuang air dari tempayan besar. 
Namanya Ganimedes, pelayan paling setia dewa Zeus. Tugasnya memang membawakan minuman 
dewa paling agung bangsa Yunani itu. 
 
Elemen : Udara  Mineral : Uranium 
Planet : Uranus  Warna : Biru Langit 
Batu : Amethyst 
 
Sifat Umum : Aquarius yang dilambangkan dengan simbol pengangkut air ini mempunyai sifat 
sosial, senang bergaul dan banyak kawan. Tindak tanduknya kelihatannya sangat cekatan, pandai 
dan mudah memanfaatkan siapa saja yang pernah menyakiti hatinya. Hanya saja sering pelupa 
sehingga suka dianggap sebagai orang yang suka ingkar janji. 
 
Ciri Khas : Perasaanya sangat halus dan tajam sehingga agak mudah tersinggung. Tetapi dia sangat 
suka menolong orang lain dan sangat suka perdamaian. Penyakit syaraf, jantung dan beri-beri 
mudah menyerang golongan ini. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Charles Darwin, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, U Thant, Jenderal 
Sudirman, Prof. Mochtar K. Atmadja, SH, Basuki Abdullah, Harmoko, Ronald Reagen, Dr. Buya 
Hamka. 



2. Pisces 

Arti : Ikan   Periode : 19 Februari – 18 Maret 
Simbol : Dua ikan  Jodoh : Cancer, Leo, Scorpio 
 
Dilambangkan dengan dua ekor ikan. Kedua ekor ikan ini telah berjasa membawa Dewi Venus 
(dewi kecantikan) dan Dewa Mars (dewa perang) ke sungai Eufrat, waktu mereka di kejar oleh 
Typhon. 
 
Elemen : Air   Mineral : Timah 
Planet : Neptunus  Warna : Biru laut 
Batu : Giok/koral 
 
Sifat Umum : Pisces yang dilambangkan dengan simbol ikan ini mempunyai sifat suka mengalah 
dan agak kikir. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah suka bergaul dan merupakan 
keberuntungannya karena kalau tidak akan menyusahkan dirinya sendiri. Dia lebih menyukai 
perdamaian daripada keributan. 
 
Ciri Khas : Umumnya golongan Pisces mempunyai perasaan halus, mudah tersinggung tapi 
mempunyai tangan terbuka untuk menolong siapa saja yang ada dalam kesukaran. Pendiriannya 
kadang tak tetap dan sifatnya pesimis. Hari tuanya biasanya cukup terjamin. Ia mudah terserang 
sakit beri-beri. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : WR Supratman, Douwes Dekker (Multatuli), George Washington, Amir 
Hamzah, Michail Gorbachev, Roy Marten, Amir Mahmud, Liem Swie King, Rinto Harahap, Lenny 
Marlina. 



3. Aries 

Arti : Domba   Periode : 21 Maret – 19 April 
Simbol : Domba jantan  Jodoh : Capricorn, Gemini, Leo 
 
Dilambangkan oleh seekor domba. Domba ini bukan sembarang domba. Domba ini berbulu emas. 
Ia dikorbankan kepada dewa tertinggi sebagai persembahan, ternyata dewa Zeus senang 
menerimanya. Dan ia pun dijadikan bintang. 
 
Elemen : Api  Mineral : Metal 
Planet : Mars  Warna : Merah 
Batu : Amethyst, Berlian 
 
Sifat Umum : Aries yang dilambangkan dengan simbol domba ini mempunyai sifa agak keras kepala 
dan suka akan hal-hal yang baru. Daya pikirnya luas dan selalu ingin berkembang. Sifat pantang 
mundurnya dalam segala hal menyebabkan dia dapat menjadi pimpinan yang sukses. 
 
Ciri Khas : Jiwa yang selalu riang gembira menyebabkan dia tumbuh sehat dan kuat. Cita-citanya 
sangat tinggi hanya kadang-kadang tak tercapai. Dalam mengerjakan sesuatu ingin lekas-lekas 
selesai. Tapi dibalik itu semua dia membela mati-matian orang yang dianggapnya benar. Dalam 
bidang kesehatan biasanya orang Aries termasuk golongan orang yang jarang sakit. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Tanti Yosepha, Otto Iskandar Dinata, Hans Christian Andersen, Ellyas Pical, 
Erni Johan, Andi Hakim Nasution, Wim Umboh, Lenin, Thomas Jefferson, Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX. 



4. Taurus 

Arti : Sapi   Periode : 20 April – 20 Mei 
Simbol : Sapi jantan  Jodoh : Libra, Leo, Capricorn 
 
Dilambangkan oleh sapi jantan. Taurus berasal dari kata Taureau yang artinya sapi jantan. Sapi ini 
adalah jelmaan dari dewa Zeus (Yupiter). Konon menurut ceritanya dewa Zeus paling suka sama 
gadis-gadis cantik. Ia juga terkenal sebagai dewa yang paling banyak istrinya. Maka, ketika ia 
melihat kecantikan putri Eropa, yang cantiknya tiada tara, saking cintanya ia mengubah dirinya 
menjadi sapi jantan agar dapat menculik putri Eropa. 
 
Elemen : Tanah  Mineral : Tembaga 
Planet : Venus  Warna : Hijau 
Batu : Emerald 
 
Sifat Umum : Taurus yang dilambangkan dengan simbol banteng (sapi jantan) ini mempunyai sifat-
sifat sabar, telaten, dan mudah menyesuaikan diri. Tetapi kalau sudah marah, dia bisa mengamuk 
luar biasa seperti banteng. Dia pandai berhemat, tetapi kalau menginginkan sesuatu tidak ragu-
ragu mengeluarkannya (uangnya). 
 
Ciri Khas : Termasuk golongan pendiam, hatinya keras dan tidak mau diperintah. Tidak boleh 
diajar dengan kekerasan. Dalam pergaulan dia amat menyenangkan, tidak suka mencampuri 
urusan orang lain. Sangat mencintai keluarganya, hanya saja kadang-kadang bertingkah agak aneh, 
bermuram durja tanpa ada sebab musababnya. Karena itu golongan ini agak mudah terserang 
penyakit urat saraf, kepala, dan jantung. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Kaisar Jepang Hirohito, Ratu Juliana, Ki Hajar Dewantara, William 
Shakespeare, Anthony Quinn, GH Mantik, Ali Wardhana, Adolf Hitler, RA Kartini, Henry Dunant. 



5. Gemini 

Arti : Kembar   Periode : 21 Mei – 21 Juni 
Simbol : Orang Kembar  Jodoh : Aries, Taurus, Scorpio 
 
Dilambangkan dengan sepasang dua anak kembar. Mereka adalah putra dari dewa Zeus. Kedua 
anak kembar ini bernama Castor dan Polux. 
 
Elemen : Udara  Mineral : Air raksa 
Planet : Merkurius  Warna : Kuning 
Batu : Agate (akik) 
 
Sifat Umum : Gemini yang dilambangkan dengan simbol orang kembar ini mempunyai sifat sosial, 
sifatnya yang kurang baik adalah pendapatnya sering berubah dengan kata lain berpendirian tidak 
tetap. Tetapi daya pikirnya luas dan jiwanya selalu hidup tidak senang pada peradaban yang kuno. 
 
Ciri Khas : Jiwanya bebas menyebabkan dia kelihatan lebih lincah. Dalam pergaulan ia mudah 
menyesuaikan diri, tapi mudah tersinggung. Otaknya ceras, firasatnya tajam tapi sayangnya 
pikirannya tidak mantap sehingga suatu pekerjaan yang dikerjakannya belum selesai, dia sudah 
memuat pekerjaan yang lain lagi. Tangannya senantiasa terbuka bagi siapa saja bagi yang 
memerlukan pertolongannya. Kesehatan yang perlu dijaga baik-baik adalah pencernaan, urat saraf 
dan tekanan darah tinggi. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Ir. Soekarno, Presiden Soeharto, Jose Rizal, Emmerson, Josep Bross Tito, 
Hari Suharto, Dr. Ben Mboi, John Wayne, Emil Salim. 



6. Cancer 

Arti : Kepiting  Periode : 22 Juni – 22 Juli 
Simbol : Jepit Kepiting  Jodoh : Pisces, Aries, Scorpio 
 
Dilambangkan oleh kepiting. Merupakan jelmaan ular bernama Hydra. Ular ini di kirim oleh Yuno, 
untuk melawan Hercules (pemuda yang dikenal kuat dan gagah berani). Ular yang di kirim oleh 
Yuno ini ternyata sangat beracun dan mempunyai banyak kepala. Apabila kepalanya ditebas oleh 
Hercules maka akan tumbuh lagi. Hercules dengan cerdiknya, membakar leher ular itu. Maka 
habislah riwayat sang ular. Kemudian ular itu dijadikan bintang. Membunuh ular adalah salah satu 
dari 12 tugas Hercules yang sangat berat. 
 
Elemen : Air   Mineral : Perak 
Planet : Bulan   Warna : Putih, Kuning 
Batu : Mutiara, Opal 
 
Sifat Umum : Cancer yang dilambangkan dengan simbol kepiting ini berperasaan sangat halus dan 
suka menyendiri. Sifat penyayangnya sangat besar, terutama terhadap binatang. Golongan ini tidak 
senang foya-foya, dia lebih senang hidup di rumah daripada bepergian. 
 
Ciri Khas : Meskipun termasuk golongan pendiam tapi gerak-geriknya juga lincah dan cerdas. 
Sayang, dia suka sekali melamun, berangan-angan dan angan-angannya tersebut tidak menentu. 
Dalam pergaulan, golongan ini pandai membawakan diri. Sifat disiplin dan tertibnya sangat 
menonjol sehingga dia kelihatan cerewet (banyak bicara). 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Rembrandt, Raja Edward VIII, Pompi Dou, Garibaldi, Adnan Buyung 
Nasution, Achmad Albar, Lady Diana, Pangeran Bernhard, Fuad Hasan, BJ Habibie. 



7. Leo 

Arti : Singa   Periode : 23 Juli – 22 Agustus 
Simbol : Singa Jantan  Jodoh : Aries, Aquarius, Virgo 
 
Dilambangkan oleh singa. Singa ini merupakan salah satu dari 12 tugas Hercules yang sangat 
terkenal. Singa ini merupakan singa yang paling ganas yang harus ditaklukkannya. 
 
Elemen : Api   Mineral : Emas 
Planet : Matahari  Warna : Oranye, Emas 
Batu : Ruby 
 
Sifat Umum : Leo yang dilambangkan dengan singa ini bersifat jujur, pemberani dan terus terang, 
karena itu dimana-mana golongan ini dipercaya orang, sayangnya dia sangat mudah naik darah, 
walaupun sesudah itu juga cepat menjadi baik sekali. 
 
Ciri Khas : Setia dalam persahabatan, cerdas, berjiwa besar dan agung. Termasuk golongan yang 
sabar, tapi kalau sedang marah juga seperti singa. Jiwanya yang optimis itu menyebabkan dia 
sering berhasil dalam bidang pekerjaan. Sayang sekali dia berani berbohong dan menipu untuk 
kepentingannya sendiri. Kesehatan yang perlu diperhatikan adalah sakit ginjal, tekanan darah 
tinggi, juga sakit pada pencernaan mudah sekali pada golongan ini. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Dr. Moh. Hatta, Mussolini, Henry Ford, Shimon Peres, Napoleon Bonaparte, 
Jacqueline Onassis, Rajiv Gandhi, Rudy Hartono, David Lange, HB Yasin. 



8. Virgo 

Arti : Perawan  Periode : 23 Agustus – 22 September 
Simbol : Wanita  Jodoh : Capricorn, Taurus, Leo 
 
Lambangnya adalah seorang putri yang sangat cantik. Putri ini adalah jelmaan putri Astrea yang 
hidup di zaman emas. Pada waktu itu ia turun dari langit ke bumi. Tetapi ia tak tinggal di bumi, 
karena tidak tahan melihat penderitaan dan kejahatan yang dilakukan manusia di bumi. 
 
Elemen : Tanah  Mineral : Air raksa 
Planet : Merkurius  Warna : Biru 
Batu : Safir 
 
Sifat Umum : Virgo yang dilambangkan dengan simbol gadis berarti kesucian. Sifatnya yang selalu 
tampak ialah kritis jadi tepat kalau menjadi kritikus. Dia tidak mau menerima begitu saja apa yang 
diterangkan seseorang dan pekerjaannya selalu rapi. Golongan ini tidak senang menonjolkan diri, 
di depan umum pun firasatnya amat tajam. Kalau ingin mengetahui sesuatu hal pasti akan 
diselidiki secara detail. 
 
Ciri Khas : Biasanya keras kepala dan bila pernah ditolong seseorang dia tidak mudah 
melupakannya, demikian juga sebaliknya. Sangat mencintai keluarganya, suka mencampuri urusan 
orang lain dan cerewet. Berpakaian rapi, senang pada warna tua. Sesak kepala pusing dan sakit 
jantung merupakan sakit yang mudah sekali menyerang. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Wilhelmine, Goethe, Lyndon Johnson, Tien Suharto, Ir. Ciputra, John Dalton, 
Prof. Sumitro J., Anton Soedjarwo, Teguh Karya, Lee Kuan Yew. 



9. Libra 

Arti : Seimbang  Periode : 23 September – 23 Oktober 
Simbol : Timbangan  Jodoh : Gemini, Pisces, Virgo 
 
Dilambangkan dengan neraca atau timbangan. Merupakan simbol dari keadilan. Putri yang 
menguasai keadilan adalah putri Justicia. Asal-usulnya tidak diketahui secara pasti. 
 
Elemen : Udara  Mineral : Tembaga 
Planet : Venus  Warna : Hijau 
Batu : Berlian 
 
Sifat Umum : Libra yang diambangkan dengan simbol timbangan ini biasanya mudah tersinggung, 
perasaannya halus. Dalam mengambil sesuatu keputusan kadang-kadang tampak ceroboh sehingga 
menyesal di kemudian hari. 
 
Ciri Khas : Golongan ini biasanya kurang berani berdiri sendiri, selalu ingin bergantung pada orang 
lain dan gampang putus asa. Dalam bergaul dia pandai menyesuaikan diri sehingga kawan-
kawannya banyak. Kalau sudah marah, lupa daratan meskipun kalau sudah sadar akan menyesal. 
Senang berpakaian indah dan daya tariknya besar. Sakit maag, sakit kuning, dan amandel adalah 
salah satu penyakit yang mudah sekali menyerang golongan ini. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Mahatma Gandhi, Paus Paulus VI, WR Morris, Ali Murtopo, John Lenon, 
Prof. Ir. Sutami, Margareth Thatcher, Rano Karno, Dwight D. Eisenhower, Bustani Arifin SH. 



10. Scorpio 

Arti : Kalajengking  Periode : 24 Oktober – 21 November 
Simbol : Kalajengking  Jodoh : Gemini, Pisces, Scorpio 
 
Lambangnya adalah kalajengking. Mempunyai asal-usul yang sangat menarik. Yaitu, terjadi cinta 
segi 4. Antara Orion (pemuda yang tampan), Diana (dewi bulan), Venus (dewi kecantikan) dan 
Aurora (dewi fajar). Karena ketampanan Orion, ia dicintai 3 dewi cantik sekaligus. Karena 
cemburu kepada kedua rivalnya, Diana mengirim kalajengking kepada Orion. Kalajengking itu 
menggigitnya hingga mati. Diana menyesal atas perbuatannya. Dan memohon kepada dewa Zeus 
agar Orion dijadikan bintang. Karena ia tidak bersalah, maka dewa Zeus mengangkatnya menjadi 
bintang dalam gugusan bintang scorpio. 
 
Elemen : Air   Mineral : Besi 
Planet : Mars   Warna : Ungu 
Batu : Topaz, Opal 
 
Sifat Umum : Scorpio yang dilambangkan dengan simbol kalajengking mempunyai semangat yang 
kuat dalam menempuh segala hal. Sifatnya yang agak aneh ialah merahasiakan sesuatu. Kalau dia 
benar-benar baik, tapi kalau dia mempunyai sifat yang jelek ia akan benar-benar menjadi 
seseorang penjahat yang lihai. Orang dari golongan ini biasanya tabah dalam menghadapi segala 
rintangan. 
 
Ciri Khas : Pendiriannya tetap dan teguh menghadapi segala godaan, kalau punya rahasia tak mau 
dibicarakan ke orang lain walaupun sahabatnya sekalipun. Dalam pekerjaan termasuk orang yang 
ulet juga golongan ini termasuk orang yang bersenda gurau. Senang terhadap puji-pujian dan akan 
memberikan segala miliknya apabila ada orang pandai mengambil hatinya. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Dr. Sun Yat Sen, Chiang Kai Sek, Pablo Picasso, Pangeran Diponegoro, 
Francois Meterrand, WS Rendra, Ir. Achmad Affandi, Pangeran Charles, Tri Sutrisno, Indira Gandhi. 



11. Sagittarius/Sagitarius 

Arti : Panah   Periode : 22 November – 21 Desember 
Simbol : Pemanah  Jodoh : Leo, Libra, Taurus 
 
Lambangnya adalah makhluk berbadan kuda, berkepala manusia yang sedang memanah. Makhluk 
ini diberi nama Centaurus. Sebetulnya Centaurus adalah para monster, musuh para dewa dan 
manusia. 
 
Elemen : Api   Mineral : Timah 
Planet : Jupiter  Warna : Hijau Turquoise 
Batu : Topaz 
 
Sifat Umum : Sagitarius yang dilambangkan dengan simbol orang memanah ini mempunyai sifat 
pemberani. Biasanya memiliki tubuh yang kuat, maka dari itu sangat cocok kalau jadi olahragawan. 
 
Ciri Khas : Golongan ini biasanya termasuk golongan yang cerdas, mudah menangkap sesuatu, rajin 
bekerja terutama dalam menyelidiki sesuatu hal yang baru, pasti diusahakan sampai dapat. Jiwa 
sosialnya besar tetapi sayang sekali golongan ini sangat keras kepala, kadang-kadang sombong 
sekali. Sakit perut, telinga, syaraf, dan sakit pada hati merupakan sakit yang mudah sekali timbul 
pada golongan ini. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Dewi Sartika, Ludwig Van Beethoven, De Gaulle, Sir Winston Churchill, Yos 
Sudarso, Roeslan Abdoelgani, Kirk Douglas, Joseph Stalin, Prof. JB Sumarlin, Jend. AH Nasution. 



12. Capricorn/Capricornus 

Arti : Makara   Periode : 22 Desember – 19 Januari 
Simbol : Kambing jantan  Jodoh : Virgo, Taurus, Gemini 
 
Menurut mitologi bangsa Yunani, kambing yang dijadikan lambang zodiak ini bernama Amaltheus. 
Kambing ini pernah memberikan air susunya kepada dewa Zeus. Ketika dewa tertinggi bangsa 
Yunani kuno ini masih bayi, dan berada dalam gua, Zeus disembunyikan ibunya sebab takut 
dimangsa bapaknya yang ganas bernama Chronoos. Karena jasanya ini, kambing ini lalu diangkat 
ke langit, dibekali cahaya dan jadilah bintang. 
 
Elemen : Tanah  Mineral : Timah 
Planet : Saturnus  Warna : Cokelat 
Batu : Onyx, Amber 
 
Sifat Umum : Capricorn yang dilambangkan dengan simbol kambing ini mempunyai sikap yang 
tekun dalam mengerjakan sesatu meskipun kadang-kadang harus menempuh dalam berbagai 
kesukaran. Orang dari golongan ini juga mempunyai sikap yang pantang mundur, karena ia dapat 
menjadi seorang pemimpin yang baik terhadap anak buahnya. 
 
Ciri Khas : Kekurangan orang Capricorn adalah tidak mudah dipercaya akan omongan orang lain 
karena dianggapnya sebagai bahan pengacau belaka. Terkadang hal itu menguntungkan bagi 
dirinya. Hal inilah yang kadang membuatnya kurang berhasil dalam menempuh suatu usaha. 
Sifatnya yang pesimis dan penyakit kulit, gangguan alat pencernaan merupakan penyakit yang 
mudah menyerangnya. 
 
Tokoh-tokoh Terkenal : Sultan Hasannudin, Pangeran Akihito, Richard M. Nixon, Mao Tse Tung, 
Benyamin Franklin, Louis Pasteur, Soedjono Humardhani, Christine Hakim, Anwar Sadat, Alamsyah 
Ratu Prawiranegara. 
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