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Kata Pengantar 
 

Awalnya saya tidak suka menulis, sungguh. Hobi saya yang utama 
sebenarnya adalah membaca, sesuatu yang hampir setiap hari saya 
lakukan. Hobi menulis kemudian muncul ketika saya merasa beberapa 
buku, terutama karangan fiksi, tidak mampu memuaskan ’rasa lapar’ saya 
akan bacaan. Saya mulai suka mengkritisi buku-buku yang saya rasa 
kurang ’nendang’. Untuk itulah akhirnya saya mulai menulis. 
 
Sungguh, ternyata menulis itu tidak mudah. Kegiatan menulis saya dimulai 
dengan membuat sebuah cerita pendek (Cerpen). Awalnya tentu saja 
hasilnya sangat buruk. Namun karena ’rasa lapar’ itulah akhirnya saya 
terus dan terus menulis. Dan percayalah, tulisan saya semakin buruk. 
Namun di situlah akhirnya saya menemukan kesenangan baru. 
 
Internet akhirnya menjadi mantra yang mampu menghipnotis banyak 
orang, dan tentu saja saya ikut terpengaruh. Dari sinilah akhirnya hobi 
menulis saya menemukan ’ruang’ yang tepat. Terima kasih saya ucapkan 
kepada Wikimu karena telah memberi ’ruang’ untuk menuntaskan ’rasa 
lapar’ saya. Selain itu, fenomena blog yang sangat mengagumkan turut 
membuat saya semakin bergairah atas dunia tulis menulis ini. 
 
E-book ini tidak bermaksud me-narsis-kan diri saya (meskipun niat 
tersebut sempat ada, hehe...), namun dengan terbitnya e-book hanyalah 
salah satu upaya membuka ’ruang’ baru bagi saya untuk menulis. Selain 
itu ini merupakan wujud dari kecintaan saya pada dunia tulis menulis. 
 
E-book ini hanyalah sebuah rangkuman sejumlah tulisan saya di Wikimu 
tentang sejumlah fakta unik yang menarik untuk disimak. Hanya sebuah 
tulisan sederhana yang (semoga) enak dibaca dan informatif. Semoga 
bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan seputar e-book ini, Anda bisa 
menghubungi saya di uyung95@yahoo.com. Dan e-book ini gratis saya 
bagikan kepada Anda dan bisa di-download di blog saya. 
 
 
 

Hormat saya, 
 
 

Yulius Haflan 
 

 

http://www.wikimu.com/
http://pnsgila.wordpress.com/
http://www.wikimu.com/
mailto:uyung95@yahoo.com
http://pnsgila.wordpress.com/
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I. Fakta Unik: Semua Tentang Binatang 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1874  
 
Dunia binatang sangat menarik untuk kita amati. Selain tingkah laku 
mereka, juga banyak hal yang perlu kita ketahui, bahkan bisa bikin 
kita terpana bila mengetahuinya. Coba perhatikan fakta-fakta berikut 
ini: 
 

1. Kalau kita berbicara tentang hewan tercepat di 
muka Bumi, maka seringkali kita mengaitkannya 
dengan cheetah, spesies kucing besar yang hidup 
di dataran Afrika. Diduga kecepatan kucing ini 
berkisar pada angka 70 mph (114 km/jam). Namun, 
tahukah kamu bahwa hewan tercepat sebenarnya 
dipegang oleh seekor burung yang bernama The Peregrine 
Falcon (Falco peregrinus) dengan kecepatan yang pernah 
tercatat adalah 390 km/jam (242.3 mph)! Bandingkan dengan 
kecepatan tertinggi yang pernah dicapai oleh mobil balap F1 
yang hanya berkisar pada angka 370 km/jam (229mph)! Hewan 
yang memiliki populasi tersebar di seluruh benua kecuali 
Antartika ini mulai terancam punah akibat rusaknya habitat 
tempat mereka tinggal oleh aktivitas manusia.  

 
2. Tahu ikan layar (sailfish)? Ikan yang menjadi 

favorit para pemancing profesional ini ternyata 
masih menjadi misteri bagi para ahli bidang 
biologi kelautan. Hal ini disebabkan karena 
pergerakan ikan yang enak dagingnya itu 
sangat cepat dan tingkat perpindahannya 
(migrasi) sangat tinggi. Selain itu, ikan yang memiliki nama 
Latin Istiophorus albicans (untuk yang berada di Samudra 
Pasifik) dan Istiophorus platypterus (untuk yang bermukim di 
Samudra Atlantik) ini tersebar ratusan mil dari pantai. Sehingga 
sangat sulit bagi para ahli untuk mencari lokasi pasti mereka, 
melakukan proses tagging (penomeran),serta pengumpulan 
data. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa ikan ini 
memang benar-benar ‘cepat'. Percaya tidak, 36 jam setelah 
bertelur, telur-telur tersebut langsung menetas! Tidak hanya itu, 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1874
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pertumbuhan tubuh mereka sangat cepat, sekitar 6 kaki per 
tahun!  

 
3. Let's talk about a strongest animal in the world. Berbicara 

tentang hewan terkuat, sering kali kita menganggap bahwa 
hewan terkuat adalah gajah. Namun, tahukah kamu, bahwa 

gajah Afrika hanya mampu mengangkat 
beban dengan proporsi 25% dari total 
berat badannya? Coba bandingkan 
dengan seekor kumbang badak (The 
rhinoceros beetle) mampu membawa 

beban sebanyak 850 kali dari total berat badannya! Dengan 
kata lain, secara proporsi berat badan, gajah masih kalah 
dengan manusia yang mampu mengangkat beban hingga 10 
kali berat badannya, bahkan lebih.  

 
4. Burung Unta (Ostrich) bukan sembarang 

burung. Tinggi badannya dapat mencapai 
2,5 meter dengan berat 180 kg. Selain besar, 
Burung Unta juga memiliki daya tahan yang 
luar biasa. Burung ini bisa bertahan hidup 
pada suhu di atas 40 derajat Celcius hingga 
suhu 0 derajat Celcius. Umurnya juga 
terbilang panjang, bisa mencapai usia sekitar 50 tahun. Walau 
begitu, sekalipun Burung Unta sedemikian besar, pengeluaran 
untuk biaya makan Burung Unta hanya mencapai kira-kira 
US$ 75 setahun. Kesulitan umum satu-satunya dalam 
memelihara Burung Unta adalah masalah kandang. Diperlukan 
lahan yang cukup luas, dan berpagar. Masalahnya, sekali 
seekor Burung Unta lari keluar dari pagar, kamu perlu sebuah 
mobil untuk mengejar dan menangkapnya, karena Burung Unta 
dapat berlari hingga kecepatan 50 km/jam!  

 
5. Menurut para ilmuwan, hewan yang memiliki suara paling keras 

adalah ikan paus biru (Balaenoptera 
Musculus), yang juga menyandang gelar 
sebagai hewan terbesar di bumi. Suara ikan 
paus biru lebih keras daripada suara motor 
Harley Davidson. Bahkan lebih keras 

daripada suara konser rock yang paling keras, dan juga lebih 
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keras dari ledakan bom. Seberapa keraskah suara ikan paus 
biru tersebut? Suara ikan tersebut adalah 188 desibel..! Angka 
ini sama dengan 1 juta kali suara mesin jet (yang mencapai 
tingkat kekerasan suara 120-130 desibel). Perlu diingat bahwa 
tingkat kekerasan suara bertambah secara logaritmis. Ini berarti 
setiap kenaikan 10 desibel berarti peningkatan intensitas suara 
hingga 10 kali. Ini adalah salah satu alasan bagi kita semua 
untuk bersyukur bahwa ikan paus biru tersebut hanya tinggal di 
dalam laut, hehe....  

 
6. Mau tahu hewan bertulang belakang (vertebrata) terkecil di 

dunia? Sejenis ikan kerdil yang disebut stout 
infantfish ditetapkan sebagai hewan bertulang 
belakang paling mungil dan paling ringan sedunia. 
Ikan yang hidup di sekitar perairan Great Barrier 
Reef, Australia, ini panjangnya hanya 7 milimeter! 
Sebenarnya, ikan dari Australia itu memiliki saingan, 
yaitu sejenis ikan yang memiliki nama latin paedocypris 
progenetica yang ditemukan di rawa-rawa gambut di Pulau 
Sumatera. Hewan tersebut memiliki panjang sekitar 7,9 
milimeter. 
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II. Fakta Unik: Semua Tentang Tanaman 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1871  
 
Bisa dibayangkan tidak, dunia tanpa tanaman...? Pasti sumpek 
banget dan makhluk seperti kita beserta binatang-binatang di dunia 
pasti mati karena kehabisan oksigen. Yup, tanaman adalah makhluk 
hidup yang memiliki nilai sangat penting dalam ekosistem bumi kita 
yang semakin panas ini. Dan dunia tumbuhan memiliki beraneka 
ragam jenis dan keunikan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. 
Tidak percaya? Perhatikan fakta berikut ini:  
 

1. Tahukah Anda bunga dengan ukuran terbesar di dunia? Kalau 
Anda menjawab Rafflesia arnoldii, 
maka jawaban Anda tidak salah. 
Tanaman ini memang bisa tumbuh 
dengan lebar hingga semeter dan berat 
bisa mencapai 11 kg. Tanaman ini 
hanya muncul di hutan Sumatera dan 
Kalimantan. Tapi, tahukah Anda bahwa 
Amorphophallus titanum atau dikenal 

dengan nama The Titan Arum bisa mencapai tinggi semeter 
dengan tinggi hingga 3 meter, serta mampu mencapai berat 80 
kg atau sekitar 170 pound! Kalau mau tahu bentuk bunga itu, 
lihatlah pada uang kertas 500 rupiah jaman dulu, yup itulah 
bunga bangkai yang pernah ditemukan di pedalaman Sumatera. 

 
2. Kalau ada bunga terbesar di dunia, pasti ada bunga dengan 

ukuran paling kecil di dunia. Pemegang rekor 
bunga terkecil di dunia jatuh pada tumbuhan pada 
jenis genus Wolffia, sejenis tanaman tanpa akar 
yang sangat kecil pada jenis keluarga duckweed 
(Lemnaceae) yang hidup di aliran air yang tenang 
dan kolam. Tumbuhan ini juga dianggap sebagai 
tumbuhan dengan ukuran terkecil di dunia. 
Terdapat dua spesies pada genus Wolffia, yaitu Wolffia 
augusta, spesies Australia, dan Wolffia globosa, spesies tropis. 
Rata-rata jenis tanaman ini hanya memiliki ukuran tidak lebih 
dari 1 mm, dengan berat average hanya 150 mikrogram! 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1871
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3. Hampir semua tumbuhan berasal dari benih (seed). Tahukah 

Anda, bahwa benih yang memiliki 
ukuran paling besar dan berat di 
dunia adalah Coco-de-Mer Palm 
(Lodoicea maldivica) yang berasal 
dari Kepulauan Seychelles di 
Samudra Hindia. Panjangnya bisa 
mencapai 12 inchi dengan berat 
bisa mencapai 40 pound. 
Sedangkan benih yang memiliki 

ukuran paling kecil di dunia adalah yang berasal dari keluarga 
anggrek (Orchidaceae). Satu benih beratnya hanya mencapai 
1/35.000.000 ounce! 

 
4. Dulu sebelumnya, pohon dengan rekor paling tinggi 

di dunia jatuh pada pohon di Taman Nasional 
Redwood yang dinamai Stratosphere Giant. 
Tingginya mencapai 113 meter. Namun diduga rekor 
itu telah dipatahkan oleh penemuan tiga pohon di 
Taman Nasional yang sama. Diduga, tinggi pohon 
yang dinamakan Hyperion itu bisa mencapai 115,2 
meter. Sampai saat ini masih menunggu konfirmasi 
untuk menetapkan Hyperion menjadi pohon tertinggi di dunia. 

 
5. Mau tahu organisme apa yang paling besar di muka bumi ini? 

Gajah? Bukan. Paus Biru? Juga bukan. 
Jawabannya adalah sejenis jamur 
(Fungus) yang bernama armillaria ostoyae 
atau jamur madu yang dihidup di Hutan 
Nasional Malheur di daerah timur Oregon, 

USA. Jamur itu hidup kira-kira 3 kaki di bawah permukaan 
tanah dan memiliki luas sekitar 890 hektar dan berusia 
sedikitnya 2400 tahun, bahkan lebih! Percaya atau tidak, 
organisme yang hidup di bawah tanah itu ternyata bukan 
gerombolan jamur, tapi hanya satu jamur saja! 

 
6. Mau tahu jenis tanaman apa yang sejak jaman 

dinosaurus hingga sekarang tetap masih ada? 
Jawabannya adalah pohon maidenhair atau 
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dikenal dengan nama spesies Ginkgo atau Ginkgo Biloba. 
Jenis tanaman itu telah ada pada periode Jurrasic dan periode 
Triassic (135-210 juta tahun yang lalu)! 
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III. Fakta Unik: Dari Laut Mati Hingga 
Atacama 

 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3341  
 
Buat Foke dan Prijanto, selamat telah memenangkan Pilkada Jakarta. 
Walaupun masih belum diumumkan secara resmi oleh KPUD Jakarta, 
namun memang sudah hampir dipastikan pasangan calon no.2 ini 
keluar sebagai pemenang.  
 
Capek dengan berita hirup pikuk pilkada Jakarta, mungkin untuk 
sekedar refreshing sebaiknya baca fakta-fakta unik berikut ini tentang 
tempat-tempat yang menarik untuk kita ketahui:  
 

1. Danau Laut Mati yang membujur di daerah 
antara Israel dan Yordania memiliki 
sejumlah keunikan yang patut diperhatikan. 
Danau Laut Mati merupakan tempat 
terendah di dunia dengan ketinggian 417,5 
meter di bawah permukaan laut! Selain itu, 
Danau Laut Mati memiliki kadar keasinan 
air mencapai 33%. Maka tak heran banyak wisatawan dari 
seluruh dunia datang untuk mengapung di laut itu. Karena 
kadar keasinannya itu, hampir tidak mungkin makhluk hidup 
bertahan di dalam Danau Laut Mati. Namun begitu, sejumlah 
jenis bakteri tertentu masih mampu bertahan di danau tersebut. 
Sekedar informasi, lumpur Danau Laut Mati sangat berkhasiat 
mengobati berbagai macam penyakit kulit.  

 
2. Benua Antartika adalah benua yang memiliki sejumlah 

keunikan yang luar biasa untuk pelajari. 
Benua ini sebenarnya telah diselimuti 
es selama 35 juta tahun. Meski 
diselimuti es, benua dingin ini memiliki 
sejumlah gunung berapi, namun tidak 
satupun yang aktif. Benua Antartika 
memilik sejumlah puncak yang cukup 

tinggi, dengan Puncak tertinggi adalah Vinson Massif dengan 
ketinggian 4.897 meter. Meskipun manusia telah mendekati 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3341
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benua itu sejak 1820, namun baru 1990-an penjelajahan di 
daratan beku itu dimulai. Kehidupan yang sangat keras di sana 
ternyata telah merenggut nyawa 200 lebih ilmuwan dan peneliti 
selama 45 tahun terakhir! 

 
3. Hutan adalah penyangga ekosistem yang paling 

vital di bumi. Apabila hutan mengalami kerusakan, 
maka lambat laun bumi akan mengalami 
pemanasan global karena naiknya kadar CO2 
selain terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Selain 
Indonesia, negara yang memiliki hutan perawan, 
bahkan yang terluas di dunia adalah Rusia. Diperkirakan Rusia 
memiliki 289 juta hektar hutan perawan, di mana separuhnya 
terletak di lima wilayah Siberia dan daerah timur. Karena 
tekanan ekonomi di Rusia serta besarnya perputaran uang di 
bisnis hutan yang mencapai US$ 3 milyar, kerusakan hutan 
perawan menjadi tidak terelakkan. Sama halnya di Indonesia, 
Illegal Logging pun marak terjadi. Apabila tidak ditanggulangi, 
beberapa tahu lagi hutan di sana akan habis dan mengancam 
ekosistem dunia. 

 
4. Tahukah kamu, bahwa tempat terbasah di dunia (the wettest 

place in the world) ternyata sangat kontradiksi dengan 
sebutannya. Cherrapunji, yang terletak 1.290 m di atas 

permukaan laut menerima curah hujan rata-
rata per tahun sebesar 1.270 cm. Curah 
hujan yang tinggi tersebut tidak serta merta 
membuat daerah itu memiliki banyak 
persediaan air. Apabila tidak sedang musim 
hujan (atau kerap disebut monsoon season 

karena pada saat itu intensitas hujan yang tinggi diakibatkan 
oleh angin yang disebut monsoon yang membawa butir-butir air 
yang sangat banyak), maka Cherrapunji menjadi daerah yang 
sangat kekurangan air. Hal itu disebabkan kerusakan hutan di 
areal itu, sehingga air yang datang tidak bisa diikat di dalam 
tanah. 

 
5. Suhu terpanas di bumi yang pernah tercatat adalah suatu 

wilayah di El Azizia, Sahara pada tanggal 13 September 1922 
berada pada 57.8°C (136°F). Angka tersebut dicatat oleh 
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stasiun meteorologi setempat. Suhu tertinggi sebelumnya yaitu 
pada 56.7 °C (134 °F) berada di Death Valley, California pada 
tanggal 10 Juli 1913. 
Dari 6 Juli sampai 
dengan 17 Agustus 
1917 selama 43 hari 
berturut-turut suhu di 
Death Valley berada di 
atas 48°C (120° F). 
Meskipun begitu, 
tempat di bumi yang 
paling kering justru 
berada di gurun pasir 
Atacama yang justru memiliki kandungan air cukup banyak, 
dimana hanya menerima curah hujan rata-rata per tahun 
sebesar 0.01 cm. Beberapa lokasi di gurun Atacama malah 
tidak pernah turun hujan selama 400 tahun! Namun sejumlah 
fakta baru mengatakan bahwa tempat paling kering di dunia 
justru berada di benua Antartika, dimana terakhir kali benua 
ini menerima curah hujan adalah beberapa juta tahun yang lalu! 

 
 
Catatan: Warta ini ditulis ketika Pilkada DKI Jakarta sedang hangat-

hangatnya. 
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IV. Fakta Unik: Tokoh-Tokoh Dunia 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3147  
 
Beberapa fakta menarik berikut ini patut disimak. Bukan karena 
kehebatan tokohnya, namun karena fakta-fakta unik yang menyertai 
perjalanan hidup sang tokoh.  
 
Meski hanya info-info selingan yang ringan-ringan, tapi lumayanlah 
buat menyegarkan otak kita yang dijejali berita-berita yang berat-
berat...  
 

1. Tentu Anda semua kenal dengan Kubilai Khan. Yup, kaisar 
Mongol yang sangat kejam dan ekspansif 
ini ternyata memiliki sisi toleransi yang 
sangat tinggi. Percaya tidak, Kubilai Khan 
adalah tokoh pemimpin dunia pertama 
yang menyatakan bahwa hari-hari besar 
agama Buddha, Kristen, Yahudi, dan 
Islam dijadikan sebagai hari libur resmi 
kenegaraan. Asal tahu saja, Kubilai Khan 
adalah cucu dari Genghis Khan yang 
sangat legendaris itu yang memiliki 
kekuasaan yang merentang dari perbatasan Eropa, Timur 
Tengah, hingga hampir seluruh Asia Timur pada abad ke-13. 
Dengan kata lain, hari libur resmi kenegaraan pada tiap hari 
besar agama di dunia memang memungkinkan untuk dilakukan 
oleh Kubilai Khan karena luasnya wilayah kekuasaannya.  

 
. Galileo Galilei memang manusia yang 2

kurang beruntung selama hidupnya. Bahkan 
setelah mati sekalipun, Galileo tetap 
mengalami kesulitan. Setelah pandangan-
pandangan ilmiahnya soal tata surya 
membuat dirinya berurusan dengan pihak 
gereja, kematiannya pun dirundung masalah. 
Saat kematiannya pada tahun 1642, 
jasadnya tidak langsung dikubur, tapi tetap 
disimpan hingga tahun 1737, kira-kira hampir seabad. Tak 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3147
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cukup hanya itu, sebelum dikubur di Gereja Santa Croce, 
Florence, Italia, seorang bangsawan tega memotong tiga jari 
Galileo sebagai "kenang-kenangan". Dua dari jari itu kemudian 
dimiliki oleh seorang dokter Italia, dan jari ketiga-sepotong jari 
tengah-saat ini berada di Museum Sejarah Ilmu Pengetahuan 
di Florence, Italia, dipajang menunjuk ke langit di atas tiang 
marmer.  

 
3. Siapakah dia? Tahun 1831 dia mengalami kebangkrutan dalam 

usahanya. Tahun 1832 dia menderita kekalahan dalam 
pemilihan tingkat lokal. Tahun 1833 dia kembali bangkrut 
(kasian banget ya..). Tahun 1835 istrinya 
meninggal dunia. Tahun 1836 dia 
menderita tekanan mental yang sangat 
berat dan hampir saja masuk rumah sakit 
jiwa. Tahun 1837, dia kalah dalam suatu 
kontes pidato. Tahun 1840, ia gagal dalam 
pemilihan anggota senat AS. Tahun 1842, 
dia menderita kekalahan untuk duduk di 
dalam kongres AS. Tahun 1848 ia kalah 
lagi di kongres. Tahun 1855, lagi-lagi gagal 
di senat. Tahun 1856 ia kalah dalam pemilihan untuk 
menduduki kursi wakil presiden. Tahun 1858 ia kalah lagi di 
senat. Tahun 1860 akhirnya dia menjadi presiden Amerika 
Serikat. Siapakah dia? Dialah Abraham Lincoln. Intinya 
adalah jangan pernah menyerah dengan berbagai kegagalan 
yang pernah dialami, bahkan seberat apapun cobaan itu. Coba 
dan coba lagi!  

 
4. Kalau ada yang mengatakan bahwa seorang yang bergelut di 

bidang seni memiliki perasaan yang 
halus, maka cobalah baca fakta berikut 
ini. Johannes Brahms (1833-1897), 
komposer besar Jerman, adalah salah 
seorang yang sangat membenci 
binatang. Di kala santai atau sedang 
mencari inspirasi, komposer ini sering 
pergi ke loteng rumahnya dan 
mempersiapkan busur dan anak panah. 

Di sana hampir tiap waktu ia memanah kucing-kucing milik 
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tetangganya. Kebiasaan buruk ini terus dilakukannya hingga 
sepanjang hidupnya!  

 
. Napoleon Bonaparte, saat berperang di Timur Tengah tahun 5

1799 bermaksud melepaskan 1200 tentara Turki yang berhasil 
ditawan Perancis, ketika Perancis 
berhasil merebut Jaffa. Saat itu 
Napoleon sedang terserang influenza. 
Saat menginspeksi pasukan, Napoleon 
terserang batuk berat hingga ia 
mengatakan "Ma sacre toux" (Batuk 
sialan). Perwira pendamping Napoleon 
merasa sang jenderal mengatakan 
"Massacrez Tous" (Bunuh semua). 
Akibatnya, seluruh 1200 orang tawanan 
Turki itu dibunuh. Hanya karena batuk 

sang jenderal dan kuping perwira yang error!  
 

 
6. Di masa jayanya, Wilhelm Steinitz adalah salah 

satu pemain catur paling cemerlang di dunia. 
Namun saat semakin tua, ia secara perlahan-lahan 
dijangkiti kegilaan, dan sering merasa bahwa ia 
dapat menelepon seseorang tanpa menggunakan 
telepon, ataupun bermain catur tanpa menyentuh 
bidak. Puncak kegilaannya terjadi saat Steinitz 
mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa ia hendak 
menantang Tuhan untuk bermain catur. Lebih parah lagi, ia 
menawarkan fur satu bidak dalam pertandingan ini! Gile bener... 
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V. Fakta Unik: Tentang Ponsel 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3342  
 
Ponsel, HP, atau telepon genggam sudah menjadi barang kebutuhan 
pokok masyarakat kita. Tingkat penetrasinya pun mengalahkan 
telepon tetap (itu lo telepon yang nongkrong di rumah-rumah yang 
masih menggunakan kabel) yang hanya berkisar pada angka 4%. 
Kalau digabung dengan fixed wireless (macam pengguna CDMA gitu 
deh) hanya berkutat pada angka kurang dari 15%. Bandingkan 
dengan pengguna telepon seluler (pengguna GSM) yang hampir 
mencapai angka 30% dari total penduduk Indonesia! Tentu itu 
merupakan angka yang sangat fantastik, mengingat pengembangan 
telepon tetap telah berlangsung selama puluhan tahun, sedangkan 
ponsel hanya butuh 10 tahun untuk menyentuh angka 25%. Berikut 
ini adalah sisi unik dan fakta-fakta menarik dari device yang sangat 
fenomenal ini: 
 

1. Operator telekomunikasi dengan jumlah pelanggan terbesar di 
dunia ternyata di pegang oleh China Mobile. Pelanggannya 
mencapai 200 juta orang lebih. Melampaui posisi Vodafone 
yang memiliki pelanggan sekitar 186 juta orang.  

 
2. Pelanggan Layanan 3G terbanyak di dunia 

adalah NTT DoCoMo dari jepang. Pelanggannya 
mencapai 29 juta orang. Urutan kedua diduduki 
oleh 3 Italy dari negara italy dengan jumlah 
pelanggan kurang lebih 8 juta. Sedangkan posisi 
ketiga di raih oleh SoftBank Mobile dari Jepang.  

 
3. Rekor mengetik SMS tercepat dipegang oleh Ang Chuang 

Yang. Remaja 16 tahun asal 
Singapura ini berhasil mengetik SMS 
160 karakter hanya dalam waktu 
41,52 detik. Prestasi Ang kali 
memecahkan rekor yang sebelumnya 
dicatatkan warga Amerika Ben Cook 

pada bulan Juli 2006, dengan catatan waktu 42,22 detik.  
 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3342
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4. Ponsel kamera pertama di dunia adalah Sharp 
J-SH04 yang dikeluarkan di Jepang pada bulan 
November tahun 2000. Ponsel ini memiliki 
resolusi kamera 110.000 piksel.  

 
5. Virus ponsel pertama di dunia dibuat oleh Job de Haas, 

peneliti keamanan komputer di Belanda, pada tahun 2001. 
Virus ini dapat merusak ponsel-ponsel Nokia lewat pesan 
singkat alias SMS.  

 
6. Ponsel komersial pertama yang diluncurkan ke 

pasaran adalah Motorola DynaTAC 8000x pada 
tahun 1983.  

 
7. SMS (Short Messages services) pertama kali dikirimkan lewat 

jaringan GSM Vodafone di Inggris pada bulan Desember tahun 
1992. Bunyi tulisan yang dikirimkan adalah " Merry Christmas".  

 
8. Ponsel yang memiliki kemampuan bergerak secara dual mode 

(GSM/WCDMA) pertama di dunia adalah Nokia 
6650. Ponsel ini diluncurkan pada tanggal 26 
September tahun 2002.  

 
9. Ponsel terkecil di dunia dipegang oleh Xun Chi 138. Ponsel ini 

memiliki panjang 2.64 inci (6.7 cm) dan berat 
kurang dari 2 ons (56.69 gram). Telah didukung 
layar touch screen beresolusi 260 ribu warna, 
kamera 1.3MP , music player serta memori 
internal sebesar 121MB.  

 
10. Mobile blogging (Moblog) pertama kali dibuat oleh Tom 

Vilmer Paamand pada tanggal 21 Mei tahun 2000. 
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VI. Fakta Unik: Kota-Kota Dunia 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3501  
 
Kadang sejarah suatu kota lebih tua dari pada sejarah negaranya. Di 
situlah uniknya suatu kota. Berawal dari pertemuan antara manusia 
dengan manusia lain, melakukan aktivitas, baik berdagang, 
berinteraksi, berkeluarga, hingga membentuk komunitas. Maka 
terbentuklah suatu kota. Fakta-fakta berikut adalah bentuk keunikan 
suatu hasil interaksi sosial manusia, dimana tidak hanya sejumlah 
manusia berkumpul dan beraktivitas, tapi juga memunculkan 
sejumlah identitas unik yang patut kita simak:  
 

1. Kota dengan jumlah penduduk terbanyak di 
dunia adalah kota Tokyo yang diperkirakan 
memiliki jumlah penduduk sebanyak lebih dari 
33 juta jiwa. Sedangkan New York dan Sao 
Paulo menduduki urutan kedua dan ketiga 
dengan jumlah penduduk masing-masing mencapai 17 juta.  

 
2. Sedangkan kota dengan wilayah terluas jatuh pada kota Mount 

Isa yang terletak di 
barad laut Queensland, 
Australia. Luasnya 
mencapai hampir 41 
ribu kilometer persegi 
dengan memiliki jalan 

raya kota sepanjang 189 km yang merupakan jalan raya kota 
terpanjang di dunia.  

 
3. Tahukah Anda kota terkecil di dunia, baik dalam 

hal ukuran kota maupun jumlah penduduk? Itulah 
kota Hum yang terletak di Kroasia dengan jumlah 
penduduk hanya 23 orang. Kota tua ini didirikan 
pada tahun 1102 yang sebelumnya bernama 
Cholm, yang masih memiliki arsitektur gedung 
pada jaman abad pertengahan.  

 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3501
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4. Percaya tidak, bahwa kota tertua dan kota termuda di dunia 
berada di area wilayah yang sama? Buktinya adalah kota tertua 

di dunia adalah kota 
Jericho (di Arab disebut 
Ariha) yang diperkirakan 
berusia lebih dari 10 ribu 
tahun. Sedangkan kota 
termuda di dunia jatuh 

pada kota Tel Aviv, yang berusia sekitar 80 tahun. Dan dua 
kota itu berada dalam wilayah timur tengah yang terus menerus 
bergolak. 

 
5. Selain sebagai kota tertua di dunia, Jericho 

juga dianggap sebagai kota dengan daratan 
paling rendah di dunia. Kota tersebut berada 
260 meter (853 kaki) di bawah permukaan 
laut! Sedangkan kota yang berada di 
daratan tertinggi dipegang oleh kota Potosi 
di Bolivia, yang memiliki ketinggian sekitar 
4100 meter (13.500 kaki) di atas permukaan 
laut! Kota ini juga ditetapkan UNESCO 
sebagai warisan dunia yang harus dilindungi.  

 
6. Hong Kong adalah kota dengan julukan kota 'terjangkung' di 

dunia, karena memiliki sekitar lebih dari 
7.500 gedung pencakar langit, lebih 
banyak dari gedung 'penggaruk langit' 
yang dimiliki kota New York.  

 
7. Tahukah Anda, bahwa kota pertama yang 

jumlah penduduknya 1 juta orang adalah 
Roma, Italia, pada 133 SM? Jumlah 
penduduk di London, Inggris mencapai 1 
juta pada 1810, dan New York City, New 
York. di AS mencapainya pada 1875. Kini 
ada lebih dari 300 kota di dunia dengan penduduk lebih dari 1 
juta orang 
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VII. Fakta Unik: Bertani dan Beternak 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3609  
 
Sebagai bangsa yang (katanya) agraris, Indonesia tentulah diberkahi 
oleh Sing Duwe Urip tanah yang subur dan kondisi tropis yang 
sangat mendukung untuk bercocok tanam dan beternak. Tanah yang 
gemah ripah loh jinawi ini tentu seharusnya bisa menjadi aset bangsa 
yang berharga dan sudah semestinya dimanfaatkan sebesar-
besarnya demi kemakmuran bangsa. 
 
Namun yang ada sekarang adalah bangsa kita terus menerus 
mengimpor beras dari Vietnam yang tidak lebih besar dari Indonesia, 
terus terusan kena wabah flu burung yang tidak tuntas-tuntas juga, 
hingga masalah dana Departemen Kelautan dan Perikanan yang 
seharusnya dimanfaatkan oleh para nelayan yang sedang kesulitan 
solar. Namun ya sudahlah, mungkin lebih baik kita coba simak 
berbagai fakta dan informasi yang unik ini soal bertani dan beternak 
berikut ini: 
 

1. Para ilmuwan yang terlibat penelitian tingkah 
laku hewan, menyatakan bahwa babi, tidak 
seperti hewan peliharaan manusia lainnya, 
memiliki kemampuan berpikir yang unik. 
Babi dapat memecahkan suatu persoalan 
dengan cara memikirkannya terus menerus, bukan dengan 
pikiran sekilas sambil lalu. Dari hasil penelitian itu pula 
ditemukan bahwa, apa yang bisa dikerjakan oleh anjing, dapat 
dikerjakan oleh babi, dan biasanya dalam waktu yang lebih 
singkat. Bahkan insting penciuman babi lebih baik daripada 
anjing. Namun kelemahan babi adalah si hidup pesek ini 
memakan benda-benda yang diciumnya. So, tetap saja anjing 
yang lebih baik.  

 
2. Selama masa apartheid berkuasa di Afrika 

Selatan, buruh-buruh anggur tidak pernah 
diupah dengan uang tapi dibayar dengan 
alkohol. Walhasil kebun anggur jadi tidak 
terurus dengan baik dan ketika masa panen 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3609
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banyak buruh yang tidak masuk karena dijejali alkohol setiap 
hari hingga teler dan anggur banyak yang membusuk. 
Kebijakan ini berakhir setelah apartheid dihapuskan, hasilnya 
anggur-anggur afrika selatan saat ini mulai diperhitungkan 
sebagai saingan anggur Eropa.  

 
3. Kentang pertama kali mencapai daratan Eropa di tahun 1500-

an bersamaan dengan kedatangan kapal-
kapal Spanyol dari Peru. Namun saat 
didatangkan, kentang lambat sekali diterima 
masyarakat Eropa. Kentang dilarang 
dimakan di Burgundy karena dianggap 
sebagai biang penyakit lepra. Di tempat lain 
kentang mendapat nama jelek karena 
sempat dituduh sebagai penyebab penyakit 

sipilis. Hingga tahun 1720-an, di Amerika masih terdapat 
kepercayaan bahwa kentang dapat memperpendek umur yang 
mengkonsumsinya. Baru setelah kemerdekaan Amerika, 
kentang lebih bisa diterima, dan saat ini telah menjadi salah 
satu makanan pokok orang Amerika. Lalu masuk ke Indonesia, 
maka kentang pun berubah menjadi perkedel kentang yang 
uenak tenan...  

 
4. Dalam keadaan normal telur ayam dapat 

tetap segar selama satu minggu. Namun 
saat musim kemarau, sulit menyimpan 
telur agar tetap segar. Para peneliti dari 
Usavela State University menemukan cara 
mengatasi masalah tersebut tanpa 
mempengaruhi rasa dan mutunya. 
Penelitian mereka menunjukkan bahwa 
memulas bagian luar telur dengan minyak kelapa 
menyebabkan telur tetap segar selama 4 minggu. Bahkan tidak 
busuk selama 8 minggu! Hmm...patut untuk dicoba di rumah, 
ya... 
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VIII. Fakta Unik: Internet 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3557  
 
Internet bukan barang baru lagi bagi kita. Dikit dikit, nyari di internet, 
dikit dikit nyari di internet. Sampai ada iklan lumayan lucu dari 
perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia (you know-lah...) 
yang dialognya bisa gak nyari kambing hilang di internet. Memang, 
internet telah menjadi katarsis yang merevolusi budaya masyarakat 
dunia menuju masyarakat informasi. Indonesia yang masih tertinggal 
soal internet pun sudah mulai terbawa arus perubahan masyarakat 
dunia tersebut. 
 
Well, sebagai penambah pemahaman soal internet, berikut ini adalah 
beberapa fakta-fakta menarik soal internet: 
 

1. Jaringan Internet untuk pertama kali diawali pada tahun 1969 
sebagai ARPANET, yang dibangun oleh ARPA (United States 
Department of Defense Advanced Research Projects Agency). 
Beberapa penyelidikan awal yang disumbang oleh ARPANET 
termasuk kaedah rangkaian tanpa-pusat (decentralised 
network), teori queueing, dan kaedah pertukaran paket (packet 
switching). Pada 01 Januari 1983, ARPANET menukar protokol 
rangkaian pusatnya, dari NCP ke TCP/IP. Ini merupakan awal 
dari Internet yang kita kenal hari ini. Jadi, berterimakasihlah 
kepada ARPA...  

 
2. Surat elektronik atau electronic mail (e-mail) 

pertama yang berhasil dikirimkan antara dua 
mesin dilakukan oleh seorang insinyur pendiam, 
Ray Tomlison di BBN suatu hari di tahun 1972. 
Sebelumnya, Tomlison telah menulis program 
mail untuk Tenex, sistem operasi yang 
dikembangkan BBN, yang hingga sekarang masih beroperasi 
pada mesin-mesin PDP-10 ARPANET. Selain itu, yang juga 
monumental adalah Pak Tomlison yang menemukan lambang 
@ pada e-mail yang kemudian digunakan orang di seluruh 
dunia (Suwun yo, Pak Tomlison...)  

 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3557
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3. Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet 

(IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) 
didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. 
(Hebat juga ni UI...)  

 
4. Ungkapan "surfing in the Internet" (berselancar di Internet) 

pertama kali muncul pada 1992 oleh 
Jean Armour Polly. Munculnya 
ungkapan itu gara-gara si Polly 
menggunakan mouse pad yang 
bergambar orang lagi berselancar, 
sehingga beliau ini punya ide 
menggunakan istilah surfing untuk 

aktivitas yang berkaitan dengan internet. Pas banget istilahnya, 
bos!  

 
5. Tanggal 4 September 1956 IBM memperkenalkan hard disk 

pertama di dunia. Hard disk berukuran dua 
lemari es harganya senilai $250.000 sekarang, 
dengan kemampuan 5 MB, atau hanya cukup 
untuk menyimpan satu lagu dalam format 
MP3. Bandingkan dengan hardisk jaman 
sekarang ada yang selebar 0,6 cm dengan kapasitas 400 GB! 
Wah, kalau dikonversi jadi harddisk-nya IBM itu, berapa banyak 
kulkas yah...  

 
6. Negara pertama yang menerapkan sistem online dalam 

pemilihan umum adalah Estonia. Padahal negara tersebut 
merupakan salah satu negara termiskin di Uni Eropa. Pemilu 
tersebut diadakan pada hari minggu tanggal 4 Maret 2007, 
dengan total pemilih di Estonia berjumlah 940.000 orang. 
Kapan ya bisa diterapin di Indonesia...  

 
7. Blog (atawa weblog) pertama kemungkinan besar adalah 

halaman What's New pada browser Mosaic yang dibuat oleh 
Marc Andersen pada tahun 1993. Sebagai informasi, Mosaic 
adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer 
bahkan sebelum Nestcape. Kemudian pada Januari 1994 
Justin Hall memulai website pribadinya Justin's Home Page 
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yang kemudian berubah menjadi Links from the Underground 
yang mungkin dapat disebut sebagai Blog pertama seperti yang 
kita kenal sekarang. Wah, thanks banget atas sumbangannya... 

  
8. Virus komputer diperkirakan muncul pertama kali pada 

Januari 1986, disebut-sebut sebagai virus pertama untuk PC 
yang pernah dibuat. Virus ini menginfeksi boot sector media 
penyimpanan data dengan format DOS File Allocation Table 
(FAT). (c)Brain (nama virus ini) juga dikenal dengan sebutan 
virus Lahore, Pakistani, Pakistani Brain, Brain-A dan UIUC. 
Majalah Businessweek pada waktu itu menyebutnya Pakistani 
Flu. Percaya atau tidak, virus ini dibuat oleh dua orang 
bersaudara Basit Farooq Alvi dan Amjad Farooq Alvi yang 
ternyata masih berusia 19 tahun! Awalnya kakak beradik ini 
mengaku pada majalah Time bahwa mereka membuat virus ini 
untuk melindungi software pengobatan karya mereka dari 
pembajakan. Virus ini bahkan melengkapi diri dengan alamat 
dua bersaudara ini berikut tiga nomor telepon yang bisa 
dihubungi, tak ketinggalan sebuah pesan yang menyebutkan 
bahwa jika komputer user terinfeksi maka dianjurkan 
menghubungi mereka untuk vaksinasi. Ketika mereka mulai 
mendapatkan ribuan telepon dari orang-orang berbagai penjuru 
Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya,yang meminta vaksinasi 
untuk komputer mereka, kakak-beradik ini terperangah dan 
berusaha menjelaskan bahwa motivasi mereka bukanlah untuk 
kejahatan. Mereka akhirnya memotong kabel telepon dan 
menyesal telah membeberkan nomor telepon mereka sejak 
awal. Wah, gak kuwat jadi orang beken ya... 
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IX. Fakta Unik: Penerima Nobel Sastra 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3618  
 
Mendapat Nobel di bidang Sastra merupakan pencapaian tertinggi 
bagi para insan sastra di seluruh dunia. Selain itu bagi mereka yang 
mendapat Nobel tersebut tidak hanya dinilai dari kualitas dan tata 
penulisannya saja, tapi juga dilihat seberapa besar pengaruh tulisan 
tersebut, baik bagi dunia sastra maupun sistem sosial, budaya, 
bahkan politik pada masanya. Berat bukan? 
 
Nah, makanya itu mereka yang medapat Nobel bidang sastra ini rata-
rata memiliki kepribadian dan kehidupan yang unik punya. Mungkin 
beberapa fakta berikut bisa menjadi gambaran kecil seperti apa sih 
orang-orang yang mendapat Nobel itu: 
 

1. Tidak ada orang India yang tidak mengenal Rabindranath 
Tagore, seorang Brahmo Samaj, 
penyair, dramawan, filsuf, seniman, 
musikus dan sastrawan Bengali. Ia 
terlahir dalam keluarga Brahmana 
Bengali, yaitu Brahmana yang 
tinggal di wilayah Bengali, daerah 
di anakbenua India antara India 
dan Bangladesh. Tagore 
merupakan orang Asia pertama 
yang mendapat anugerah Nobel 
dalam bidang sastra (1913). 
Memiliki pengaruh yang sangat luar 

biasa, tidak hanya di India saja, tapi juga meluas hingga ke 
Eropa. Banyak karya-karya sastra beliau diterjemahkan dalam 
berbagai bahasa. Dan percaya atau tidak, nama Rabindranath 
Tagore diabadikan di salah satu ruas jalan di kota Surakarta. 
Pandangan Tagore soal pendidikan ternyata mempengaruhi 
sejumlah tokoh nasional, salah satunya adalah Ki Hajar 
Dewantara.  

 
2. Salah satu penerima nobel bidang sastra yang paling 

kontroversial adalah Sir Winston Leonard Spencer Churchill. 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3618
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Mantan Perdana Menteri di era Perang 
Dunia kedua ini dianugerahkan Hadiah 
Nobel dalam penulisan untuk 
kepakarannya dalam penulisan riwayat 
dan sejarah dan juga kepintarannya 
berucap dalam mempertahankan nilai 
kemanusiaan yang tinggi pada tahun 
1953. Padahal dialah sang arsitek 
pendaratan dan penyerangan Gallipoli 
di Dardanella waktu Perang Dunia 
Pertama yang menewaskan hampir 
seperempat juta nyawa prajurit dan Oom Churchill ini sangat 
menentang kemerdekaan India ketika masih dijajah Inggris. 
Namun berkat Perangnya melawan Hitler bersama sekutu 
abadinya, Amerika, yang membuat namanya melambung tinggi, 
hingga tulisannya itu diganjar Hadiah Nobel. 

  
3. Salah satu penulis paling jenius yang pernah lahir pada abad 

ke-20 adalah Ernest Miller 
Hemingway. Karya tulisnya yang 
paling fenomenal adalah trilogi besar 
yang terdiri dari The Sea When Young, 
The Sea When Absent dan The Sea in 
Being (yang belakangan akhirnya terbit 
pada 1952 dengan judul The Old Man 
and the Sea). Untuk salah satu trilogi-
nya, The Old Man and The Sea sukses 
meraih Penghargaan Pulitzer di 
Amerika tahun 1953 dan Nobel di 

bidang sastra tahun 1954. Namun kisah hidupnya yang paling 
dikenang adalah nasib sial yang selalu menderanya. Dia 
pernah mengalami luka-luka dalam dua kecelakaan pesawat 
terbang secara berturutan. Luka-luka Hemingway sangat 
serius; bahu kanannya, lengan dan kaki kirinya keselo, ia 
mengalami gegar otak yang parah, untuk sementara waktuu 
kehilangan daya penglihatan mata kirinya (dan daya 
pendengarannya di telinga kiri), mengalami kelumpuhan 
sphincter, tulang belakang, yang remuk, liver, spleen dan ginjal, 
dan yang robek, serta mengalami luka bakar pada tingkat 
pertama di wajah, kedua lengan dan kakinya. Ia luka parah 
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sebulan kemudian dalam sebuah kecelakaan kebakaran semak, 
yang membuat ia mengalami luka bakar pada tingkat kedua 
pada kedua kakinya, dada, bibir, tangan kiri dan bagian atas 
lengan kanannya. Akhirnya pada tanggal 2 Juli 1961 dia 
menembak kepalanya sendiri dan langsung mampus, mirip apa 
yang dilakukan oleh ayahnya, Clarence, yang mati dengan cara 
yang sama.  

 
4. Bila Jean-Paul Sartre menolak hadiah Nobel tahun 1964, 

Samuel Barclay Beckett, penulis lakon Menunggu Godot 
(Waiting for Godot), tidak 
menolak hadiah itu tetapi tidak 
mau menghadiri upacaranya di 
tahun 1969. Ia juga menolak 
membuat pidato. Karya 
Menunggu Godot (Waiting for 
Godot) dinilai layak mendapat 
Nobel karena dianggap sebagai 
lakon yang sangat religius: 
pengharapan yang tidak pernah 
punah. Kepada sekretarisnya, 
Beckett minta agar ia mengirim 
sederetan nama-nama teman-
teman seniman lengkap dengan 
nomor rekening mereka. Seluruh 
jumlah hadiah itu dibagi-bagikan 

kepada teman-temannya. Becket sendiri tidak sepeser pun 
menggunakannya.  

 
5. Salah satu penyair dan penulis besar yang 

pernah dimiliki Rusia adalah Boris 
Leonidovich Pasternak. Karya novel 
epiknya yang sangat terkenal, Dr. Zhivago 
adalah gambaran sebuah tragedi yang 
peristiwanya terjadi di seputar masa terakhir 
Kekaisaran Rusia dan hari-hari awal Uni 
Soviet. Pada Oktober 1958, Pasternak 
dianugerahi Hadiah Nobel dalam Sastra, 
"untuk pencapaian pentingnya dalam puisi 
lirik kontemporer dan di bidang tradisi epik 
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Rusia." Pemerintah Uni Soviet, yang sangat tidak senang 
dengan penggambaran kehidupan yang keras di bawah 
komunisme dalam tulisannya, memaksanya menolak 
Penghargaan tersebut dan mengeluarkannya dari Persatuan 
Penulis Uni Soviet. Walaupun tak dikirim ke pembuangan atau 
penahanan, semua terbitan terjemahannya tertunda hingga 
membuat dirinya jatuh miskin alias kere. Namun, tahukah Anda, 
dulu Pasternak pernah mencoba masuk dinas militer dan 
ditolak hanya karena gara-gara kakinya panjang sebelah? 
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X. Fakta Unik: Kucing Nan Menggemaskan 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3717  
 
Siapa sih yang tidak mengenal dengan makhluk nan 
gemes ini. Mulai dari kucing kampung yang sering 
nyolong ikan asin hingga kucing model persia yang 
dimanja dan sering pergi ke salon. Perilakunya pun 
sangat menggemaskan. Hewan ini sangat kooperatif 
dengan manusia.  
 
Namun ternyata dibalik lucu dan gemesnya makhluk ini, ternyata 
menyimpan satu potensi bahaya yang cukup besar. Si puss ini 
ternyata bisa menjadi media yang tepat dalam menyebarkan 
sejumlah bibit penyakit dan virus. Mulai dari tokso hingga yang 
namanya rabies yang sangat mengerikan. Untuk menambah 
pengetahuan kita semua, berikut ini adalah sejumlah fakta unik yang 
patut kita simak: 
 

1. Tahukah kamu, kucing (Felis silvestrid-catus), terutama kucing 
rumah adalah salah satu hewan predator paling hebat di 
dunia. Kucing ini mampu membunuh dan atau memakan 
beberapa ribu species, mengalahkan kucing besar (seperti 
singa, harimau, dan sejenisnya) yang hanya mampu 
memangsa kurang dari 100 species. Namun karena ukurannya 
terbilang kecil, maka tidak berbahaya bagi manusia 
(syukurlah...). Namun tetap saja sangat berbahaya apabila 
kucing ini terinfeksi rabies.  

 
2. Kucing telah berasosiasi dengan kehidupan manusia 

sekurangnya sejak 3500 tahun yang lalu. Ketika itu orang 
Mesir kuno telah menggunakan kucing untuk mengusir hama 
tikus dan hewan pengerat lainnya dari hasil panen mereka. 
Namun, percaya atau tidak, di dunia ini hanya terdapat 1% 
populasi kucing di dunia yang termasuk galur murni atau kucing 
ras. Sisanya adalah kucing hasil pencampuran dari berbagai 
ras atau biasa yang kita sebut sebagai kucing kampung. 
Karena itu, kucing ras termasuk kucing yang paling sering 
dicari dan mahal harganya.  
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3. Di Indonesia, suara kucing sering ditulis dengan kata "Meong". 

Dalam bahasa Inggris yang digunakan di Amerika, suara 
kucing sering ditulis dengan "Meow". Di negara Inggris sendiri, 
suara kucing ditulis "Miaow". Kalau bahasa Jepang sering 
ditulis dengan kata "Nya".  

 
4. Kucing biasanya memiliki berat badan antara 2,5 hingga 7 kg 

dan jarang melebihi 10 kg, kecuali diberi makan berlebih, si 
pussy bisa mencapai berat badan 23 kg. Dalam penangkaran, 
kucing dapat hidup selama 15 hingga 20 tahun, dimana kucing 
tertua pernah diketahui berusia 36 tahun! Kucing liar yang 
hidup di lingkungan urban modern hanya mampu hidup selama 
2 tahun atau bahkan kurang dari itu.  

 
5. Kucing termasuk hewan yang sangat bersih. Mereka sering 

merawat diri dengan menjilati rambut mereka. Saliva atau air 
liur mereka adalah agen pembersih yang kuat. tapi dapat 
memicu alergi pada manusia. Kadangkala kucing 
memuntahkan semacam hairball atau gulungan rambut yang 
terkumpul di dalam perutnya. Sementara itu kucing dapat 
menyimpan energi dengan cara tidur lebih sering ketimbang 
hewan lain. Lama tidur kucing bervariasi antara 12 - 16 jam per 
hari, dengan angka rata-rata 13 - 14 jam. Tapi tidak jarang 
dijumpai kucing yang tidur selama 20 jam dalam satu hari!  

 
6. Percaya atau tidak, di abad pertengahan kucing dianggap 

berasosiasi dengan penyihir dan sering dibunuh dengan cara 
dibakar dan dilempar dari tempat tinggi. Sejumlah ahli sejarah 
percaya bahwa wabah Black Death atau wabah pes menyebar 
dengan cepat di Eropa pada abad ke-14 akibat tahyul itu. Hal 
itu disebabkan banyaknya pembunuhan kucing yang dilakukan 
sehingga meningkatkan populasi tikus yang membawa wabah 
pes tersebut. 
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XI. Fakta Unik: Anjing, Sahabat Terbaik 
Manusia 

 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3731  
 

Kalau ada kucing, di situ ada anjing. Tidak adil 
rasanya kalau saya cuma membahas soal kucing 
tanpa membahas pula soal seteru abadi kucing ini. 
Walaupun anjing seringkali dicap sebagai binatang 
penuh najis dan galak, tapi makhluk ini sesungguhnya 
sangat manis dan bersahabat. Mereka sangat perasa 
dan sahabat paling setia manusia. Teman mungkin 

bisa berkhianat, pacar mungkin bisa selingkuh, tapi anjing tidak 
pernah berkhianat pada tuannya.  
 
Namun memelihara anjing, terutama anjing ras, memerlukan 
ketelatenan, kecintaan, dan dompet yang tebal. Bahkan biaya 
'operasional'-nya per bulan bisa lebih besar dari biaya hidup tuannya. 
Ok, mari kita lihat fakta-fakta menarik tentang makhluk lucu nan 
bersahabat ini: 
 

1. Anjing (canis lupus familiaris) adalah mamalia karnivora yang 
telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 
tahun yang lalu atau mungkin sudah sejak 100.000 tahun yang 
lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes 
DNA. Namun tahukah kamu, ternyata anjing yang dianggap 
memiliki leluhur dari serigala (canis lupus) sampai saat ini 
masih belum terbukti kebenarannya. Meskipun tes DNA 
mampu membaca kemungkinan ke arah itu, namun sejarah 
anjing yang kita kenal sekarang masih merupakan perkiraan 
hingga ditemukan fakta dan bukti yang kongkrit. Rumitnya 
proses domestikasi serta banyaknya percabangan dari 
berbagai silsilah mempersulit proses penemuan bukti tersebut.  

 
2. Tahukah kamu, ternyata anjing memiliki hampir 220 juta sel 

penciuman yang sensitif terhadap bau. Luasnya kira-kira 
selebar sapu tangan, sangat luas bila dibandingkan sel 
penciuman yang dimiliki manusia. Sebagai pembanding, 
manusia hanya memiliki 5 juta sel penciuman yang menempati 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3731
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luas selebar perangko. Beberapa jenis anjing ras bahkan 
sengaja dibiakkan agar lahir anak anjing dengan indera 
penciuman yang lebih bagus. Menurut hasil penelitian, anjing 
dapat membedakan dua jenis bau, yaitu partikel bau di udara 
yang menyebar dari orang atau benda, dan partikel bau di 
tanah yang masih bisa dideteksi setelah beberapa lama. 
Karakteristik dua jenis partikel bau kelihatannya cukup berbeda. 
Partikel bau yang ada di udara mudah hilang, tapi mungkin 
begitu jelas dan tidak bercampur bau-bauan yang lain, 
sedangkan partikel bau di tanah relatif lebih permanen. Anjing 
pelacak harus diajak melakukannya secara berulang-ulang dan 
berhati-hati, karena bau yang melekat di tanah mudah tercemar 
dengan bau-bauan yang lain.  

 
3. Hati-hati dalam memberikan makanan kepada anjing kamu. 

Ternyata ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh 
diberikan kepada anjing. Inilah daftar makanan tersebut: coklat, 
bawang bombay (termasuk bawang merah), buah anggur, 
kismis, beberapa jenis permen karet, serta pemanis buatan. 
Tulang yang sudah direbus sama sekali tidak boleh diberikan 
kepada anjing, apalagi tulang ayam. Pemanasan mengubah 
sifat kimia dan sifat fisik tulang yang berakibat tulang tidak bisa 
dikunyah anjing dengan betul. Tulang pecah menjadi bagian-
bagian yang tajam dan membahayakan pencernaan anjing. 
Anjing pada umumnya sangat tertarik dengan rasa manis yang 
ditimbulkan oleh beberapa jenis makanan dan zat tertentu 
seperti karbol, minyak semprot nyamuk, dan sejenisnya.  

 
4. Anjing adalah hewan sosial, tapi kepribadian dan tingkah laku 

anjing bisa berbeda-beda bergantung pada masing-masing ras. 
Selain itu, kepribadian dan tingkah laku anjing bergantung pada 
perlakuan yang diterima dari pemilik anjing dan orang-orang 
yang berkomunikasi dengan sang anjing. Anjing yang 
menerima kekerasan dari pemilik atau dengan sengaja dibuat 
kelaparan bisa menjadi anjing cepat marah dan berbahaya. Itu 
karena, bagaimanapun anjing adalah binatang keturunan 
serigala, sehingga karakter liarnya masih melekat. Maka harus 
hati-hati dalam memperlakukannya.  
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5. Anjing campuran atau anjing mongrel adalah anjing yang 
tidak tergolong ke dalam ras tertentu, dan merupakan 
campuran dari 2 ras atau lebih dalam berbagai persentase. 
Anjing campuran (anjing kampung), atau anjing tanpa asal-usul 
ras murni sama sekali tidak lebih bagus atau lebih jelek 
dibandingkan anjing ras untuk digunakan sebagai sahabat, 
binatang peliharaan, anjing pekerja, atau bertanding dalam 
olahraga anjing. Anjing campuran malah kadang-kadang 
sengaja dibuat, misalnya anjing Cockapoo yang merupakan 
campuran Cocker Spaniel dengan Pudel mini. Persilangan 
yang disengaja seperti ini diharapkan menghasilkan anak 
anjing yang lebih superior sebagai akibat dari heterosis. Selain 
itu, anak anjing bisa memiliki ciri-ciri lain yang diinginkan, tapi 
kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang dimiliki orantuanya, 
seperti temperamen atau warna bulu. Walaupun demikian, 
persilangan tanpa tes genetika kadang-kadang bisa 
menurunkan kerusakan genetika yang dimiliki kedua orangtua. 
Perkawinan silang yang disengaja antara dua atau lebih anjing 
ras juga bisa menghasilkan anjing ras baru. 
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XII. Fakta Unik: Perang, Bencana 
Kemanusiaan 

 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3807  
 
Clausewitz, bapak ilmu perang modern, mengatakan perang adalah 
kelanjutan lain dari politik. Dengan kata lain perang hanyalah salah 
satu strategi politik suatu pihak atau negara. Namun yang tidak 
pernah bisa kita bayangkan adalah dampak yang ditimbulkan dari 
perang itu sendiri. Ibarat pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang. 
Tidak ada kemenangan yang hakiki dalam suatu peperangan. Dalam 
sejarah juga mencatat manusia memang tidak pernah belajar dari 
kehancuran peradaban yang diakibatkan oleh mereka sendiri. 
 
Bagaimanapun perang bukanlah suatu solusi yang tepat dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Namun perang tidak bisa dihindari 
apabila salah satu pihak mengancam jiwa dan kedaulatan wilayah 
pihak lain. Dan seringkali perang dimulai dari hal-hal yang sifatnya 
sepele. Nafsu memiliki, keserakahan, gila kekuasaan, hingga nafsu 
berekspasi lebih sering mendominasi daripada hanya sekedar 
membela diri. Fakta-fakta berikut ini mungkin bisa menjadi pelajaran 
bagi kita semua bahwa atas nama apapun, peperangan tetaplah 
merupakan bencana kemanusiaan yang paling mengerikan di muka 
bumi ini: 
 

1. Perang Vietnam (1957 - 1975) 
merupakan aib bagi 
bangsa  Amerika Serikat. 
Mengapa tidak, perang ini telah 
membuat Amerika Serikat babak 
belur, baik luar maupun dalam. 
Di medan perang, tentara AS 
yang sangat perkasa di Perang 
Dunia ke-2 benar-benar dibuat tak berdaya oleh keuletan 
tentara Vietnam Utara (NVA) dan milisi yang biasa disebut 
Vietcong (VC). Meski tentara AS telah mengembangkan 
persenjataan yang sangat canggih (penggunaan rudal air-to-air 
adalah yang pertama kali di dunia digunakan dalam suatu 
peperangan), tetap aja mereka tak berdaya menghadapi taktik 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3807
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gerilya yang diterapkan NVA dan VC. Gara-gara taktik gerilya 
itu, AS harus mengeluarkan dana perang yang sangat besar 
untuk mendukung tentara AS di Vietnam. Dan itu menimbulkan 
protes keras di dalam negeri sendiri. Gelombang protes silih 
berganti menuntut pemerintah menarik pasukan AS dari 
Vietnam. Perang yang berlangsung selama 18 tahun yang 
merupakan perang terlama yang pernah dialami oleh AS. Dan 
tahukah Anda, Ho Chi Minh, Pemimpin Besar Vietnam Utara 
ternyata belajar menggunakan taktik gerilya dari bukunya Abdul 
Haris Nasution yang fenomenal, Strategy of Guerrilla Warfare. 
Selain diterjemahkan ke berbagai bahasa asing, karya ini 
menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, 
termasuk sekolah elite militer dunia, West Point, Amerika 
Serikat.  

 
2. Perang Jawa atau lebih dikenal dengan 

Perang Diponegoro (1825-1830) ternyata 
dipicu oleh hal yang sederhana, yaitu 
penancapan tonggak-tonggak pembuatan 
jalan rel kereta api. Pada masa itu, Belanda 
tengah giat-giatnya membangun rel kereta api yang melewati 
daerah Tegalrejo di Jawa Tengah. Rupanya di salah satu 
sektor, Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran 
Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro 
marah luar biasa, dan memutuskan untuk mengangkat senjata 
melawan Belanda. Namun penyebab perang tersebut 
sebenarnya merupakan akumulasi semua permasalahan yang 
ada, seperti pajak yang tinggi, campur tangan Belanda dalam 
urusan istana Yogya, hingga permasalahan ketidakpuasan di 
kalangan istana itu sendiri.  

 
3. Sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti kapan 

terjadinya  Perang di 
Kurukshetra. Pertempuran 
tersebut tidak diketahui 
dengan pasti kapan terjadinya, 
sehingga kadang-kadang 
disebut terjadi pada "Era 
Mitologi". Beberapa 
peninggalan puing-puing di 
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Kurukshetra (seperti misalnya benteng) diduga sebagai bukti 
arkeologinya.Para sarjana berusaha mencari tahu pada tahun 
berapa sebenarnya perang di Kurukshetra terjadi. Mereka 
menggunakan catatan dalam Mahabharata, memperhitungkan 
posisi benda langit, menggunakan sistem kalender, bahkan 
sampai melakukan analisa radiokarbon. Ada yang 
memperkirakan perang besar itu terjadi pada tahun 900 
SM.  Pertempuran Sepuluh Raja, pertempuran antara Raja 
Bharata bernama Sudas dan perserikatan sepuluh suku yang 
muncul dalam Rgveda, dipercaya sebagai asal mula mitologi 
perang di Kurukshetra terjadi. Beberapa arkeolog India 
mencoba mencari tahu kapan sebenarnya perang di 
Kurukshetra terjadi, seperti penelitian belanga yang ditemukan 
di Ganges. Penelitian radiokarbon menunjukkan artifak tersebut 
berasal dari periode 800 - 350 SM.  

 
4. Dalam lintasan sejarah, selain perang Salib (the crusade), 

mungkin belum ada tragedi yang begitu dahsyat dampak 
jangka panjangnya bagi peradaban dunia. Perang ini telah 
melibatkan seluruh kekuatan Barat-dalam hal ini Kristen-
melawan Imperium dinasti Abbasiyah-
dalam kaitannya dengan Islam. Perang 
ini terjadi dari tahun 1099 sampai 1291 
M sehingga merupakan perang terbesar 
dan terlama sepanjang masa. 
Dampaknya pun sangat luar biasa 
hingga kini. Peristiwa runtuhnya gedung 
WTC (11/8) adalah bukti jejak-jejak 
dampak dari perang salib tersebut. 
Padahal perang tersebut lebih banyak 
mengarah pada unsur politisnya 
daripada unsur keyakinan. Agama 
akhirnya dijadikan alat pembenaran demi melegalisasi perang 
tersebut. 
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XIII. Fakta Unik: Kopi 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3880  
 
Kayaknya, tidak akan lengkap memulai hari ini tanpa 
nyeruput apa yang namanya kopi. Kopi bukan lagi 
sebagai minuman penghilang rasa kantuk, namun 
sudah menjelma menjadi sebuah gaya hidup. Di 
mana-mana mulai menjamur kedai-kedai kopi 
ternama. Selain itu, produksi kopi mulai dijual 
dengan sachet yang sangat praktis. Tinggal dituang 
oleh air panas, maka jadilah minuman yang suedep untuk memulai 
hari. 
 
Terlepas dari kandungan kafein yang bercokol di dalam secangkir 
kopi yang masih diperdebatkan, konsumsi masyarakat dunia 
terhadap jenis minuman yang tidak hanya hitam itu semakin 
meningkat. Total 6,7 juta ton kopi diproduksi dalam kurun waktu 
1998-2000 saja. Diperkirakan pada tahun 2010, produksi kopi dunia 
akan mencapai 7 juta ton per tahun. 
 
Biar tambah seru, berikut adalah sejumlah fakta unik yang patut kita 
ketahui: 
 

1. Kopi yang tiap hari kita minum ternyata memiliki sejarah 
panjang. Sejarah kopi diawali dari cerita seorang 
penggembala kambing Abessynia (sekarang namanya 
Ethiopia) yang menemukan tumbuhan kopi sewaktu ia 
menggembala, kira-kira sekitar abad ke-9 masehi. Dari sana 
lalu menyebar ke daratan Mesir dan Yaman, dan kemudian 
pada abad 15 menjangkau lebih luas lagi ke Persia , Mesir, 
Turki dan Afrika utara. Namun ada yang mengatakan sejarah 
kopi ini berawal dari Abessynia juga, tapi lain cerita, di mana Ali 
al-Shadili yang gemar meminum sari biji kopi untuk 
membuatnya tetap terjaga demi menjalankan shalat malam. 
Dari sinilah akhirnya khasiat kopi menyebar sebagai minuman 
penghilang kantuk.  
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2. Mungkin kopi yang paling unik dan paling enak rasanya adalah 
kopi luwak. Konon kabarnya kopi yang asli dari Indonesia ini 
diperoleh dengan cara unik: biji kopinya diambil dari kotoran 
luwak --binatang sejenis kucing liar. Padahal kopi ini dihasilkan 
dari tanaman kopi biasa, hanya buah kopi yang sudah matang 
di pohonnya itu dimakan luwak. Yang menyebabkannya 
istimewa adalah insting luwak yang hanya memilih buah kopi 
terbaik untuk dimakan. Selain itu karena produksinya sangat 
sedikit dan rasanya selangit, maka harganya pun naudzubilah 
mahal nian. Bayangkan, harganya US$ 300 sampai US$ 600 
per kilogram! Namun, tahukah Anda, ternyata kopi luwak itu 
keberadaannya saat ini sudah tidak eksis lagi. Ada banyak 
faktor, mulai dari berkurangnya lahan tanaman kopi hingga 
semakin berkurangnya satwa luwak di alam liar. Untuk itu, 
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI) berupaya 
meningkatkan produksi kopi luwak dengan menangkarkan 
kembali luwak yang akan disebar di Kebun Percobaan 
Andungsari, Kabupaten Bondowoso.  

 
3. Kopi ternyata tidak begitu saja menjadi salah satu minuman 

favorit dunia yang digemari. Awalnya di Italia, pendeta-pendeta 
melarang umatnya minum kopi dan menyatakan bahwa 
minuman kopi tersebut dimasukkan sultan-sultan muslim untuk 
menggantikan anggur. Bukan hanya melarang tetapi juga 
menghukum orang-orang yang minum kopi. Tidak hanya di 
Italia, di tahun 1656, Wazir dan Kofri, Kerajaan Usmaniyah, 
mengeluarkan larangan untuk membuka kedai-kedai kopi. 
Bukan hanya melarang kopi, tetapi menghukum orang-orang 
yang minum kopi dengan hukuman cambuk pada pelanggaran 
pertama. Di Swedia, konon Raja Gustaff II pernah menjatuhkan 
hukuman terhadap dua orang saudara kembar. Yang satu 
hanya diizinkan meminum kopi dan yang satu lagi diizinkan 
hanya nyeruput teh. Siapa yang terlebih dahulu mati, maka 
dialah yang bersalah dalam satu tindak pidana yang dituduhkan 
terhadap mereka. Ternyata yang mati duluan adalah peminum 
teh pada usia 83 tahun. Gara-gara itulah, masyarakat Swedia 
menjadi sangat tergila-gila dengan kopi, bahkan paling fanatik 
di dunia. Sehingga sampai sekarang negara-negara 
Skandinavia kini peminum kopi tertinggi per kapita di dunia. 
Setiap orang bisa menghabiskan 12 kg lebih per tahun.  
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4. Dulu awalnya, Indonesia merupakan pengekspor kopi 

terbesar dan terbaik di dunia. Dan tahukah Anda, hal itu 
terjadi sebelum tahun 1880-an, dimana pada tahun tersebut 
terjadi wabah hama karat daun yang memusnahkan kopi 
arabika yang ditanam di bawah ketinggian 1 km di atas 
permukaan laut, dari Sri Lanka hingga Timor. Brasil dan 
Kolombia akhirnya mengambil alih peran sebagai eksportir kopi 
arabika terbesar, sampai kini. Dan pada masa jaya itu, industri 
kopi di Jawa pernah berpameran di AS untuk memperkenalkan 
kopi, sehingga publik AS mulai mengenal kopi dan menjuluki 
minuman itu dengan nama Java. 
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XIV. Fakta Unik: Wikipedia Vs Encyclopaedia 
Britannica 

 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3990  
 
Dulu ketika zaman kakek nenek kita masih muda, 
seringkali di rak-rak lemari buku mereka ditemukan 
jejeran buku-buku tebal nan mahal, Encyclopaedia 
Britannica. Saat ini Encyclopaedia Britannica harus 
bertarung dengan keras dengan The Encarta Reference Library yang 
menggunakan media cakram (CD atau DVD), atau yang paling bikin 
jantung para petinggi Encyclopaedia Britannica kebat kebit adalah 
munculnya ‘The Baby Boomer' Wikipedia. 
 
Padahal ensiklopedia yang lahir pada tahun 1768 ini ibaratnya tanpa 
ada sparring partners yang sepadan. Kelahiran teknologi digital yang 
diikuti dengan booming internet membuat Encyclopaedia Britannica 
harus mati-matian mempertahankan eksistensinya. Bahkan Robert 
McHenry, mantan pemimpin redaksi Encyclopaedia Britannica 
berteriak bahwa menggunakan Wikipedia terasa seperti mengunjungi 
WC umum. Dan semuanya sepertinya tidak ada gunanya. Dengan 
jumlah pengakses yang dimiliki wikipedia yang lebih dari 80 juta 
orang per hari, musykil rasanya Encyclopaedia Britannica akan tetap 
bertahan hidup, kecuali melakukan reformasi total dari model bisnis 
yang ada. 
 
Berikut ini adalah sejumlah fakta unik yang berkaitan dengan 
pertempuran antara Wikipedia dan Encyclopaedia Britannica:  
 

1. Sampai saat ini, Wikipedia telah menyajikan sekitar 2.020.000 
lebih artikel dalam bahasa Inggris dan lebih dari 3,6 juta 
lebih artikel dari bahasa lain yang ada di seluruh dunia. 
Untuk Wikipedia versi Indonesia, telah menyajikan hampir 67 
ribu artikel dengan 48 ribu lebih pengguna yang terdaftar. 
Jumlah ini mengalahkan Encyclopaedia Britannica yang 
memuat lebih dari 120 ribu artikel online di situsnya, atau The 
Encarta Reference Library yang hanya memuat sekitar lebih 
dari 75 ribu artikel.  

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=3990
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2. Karena sifatnya yang open-content, maka menjadi sasaran 

kritik dari berbagai pihak, terutama pihak yang menganut 
ensiklopedia tradisional. Mereka beranggapan bahwa sifatnya 
yang open-content ini akan merusak isi informasi yang ada, 
dan cenderung untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu 
untuk kepentingan tertentu. Namun, tahukah Anda, bahwa 
beberapa tahun yang lalu seorang remaja berusia 12 tahun 
menemukan beberapa kesalahan di Encyclopaedia Britannica, 
namun perbaikannya baru bisa dilakukan saat ensiklopedia 
tersebut dicetak ulang. Sedangkan apabila hal tersebut terjadi 
di Wikipedia, maka perbaikan tersebut dapat dilakukan segera!  

 
3. Aturan yang diterapkan oleh pengelola Wikipedia cukup 

sederhana, yaitu sebuah artikel harus memunculkan sudut 
pandang yang netral alias tidak memihak, paling tidak bisa 
diterima oleh semua pihak. Dan dampak dari aturan itu adalah 
membanjirnya artikel-artikel di Wikipedia hingga sepuluh kali 
lipat dalam setiap tahunnya! Lebih hebatnya lagi, lebih dari 50 
ribu orang telah menulis dan menyunting artikel-artikel 
tersebut, dan kira-kira sekitar 3 ribu orang bekerja bagi 
Wikipedia untuk mengedit lebih dari 100 artikel per bulannya. 
Dan mereka semua itu tidak dibayar alias bekerja secara 
sukarela!  

 
4. Para pengritik Wikipedia ternyata tidak pernah menyerah. Para 

penganut ensiklopedia tradisional ini menganggap Wikipedia 
tidak akan mampu membuat standar baku dalam penulisan 
artikelnya, seperti yang dilakukan oleh ensiklopedia tradisional 
pada umumnya. Namun kritikan itu dijawab dengan tampilan 
Wikipedia yang lebih komprehensif. Wikipedia tidak hanya 
berisi artikel-artikel belaka, tapi juga menyediakan link-link lain 
dari sumber yang berbeda untuk dijadikan referensi 
pembanding, sehingga sifatnya lebih kepada peta jelajah. Hal 
ini didasarkan pada pemikiran bahwa Wikipedia tidak 100% 
memberi jaminan akurasi terhadap suatu artikel. Inilah justru 
kelebihan dari Wikipedia dibanding ensiklopedia tradisional.  

 
5. Pertempuran Wikipedia versus Encyclopaedia Britannica 

ternyata memang sudah mencapai taraf yang ‘kekanak-
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kanakan'. Coba saja kalau Anda membuka Wikipedia dan 
mengetikkan kata ‘Encyclopaedia Britannica', maka akan 
muncul ulasan mengenai ensiklopedia ini. Namun cobalah 
Anda melakukan hal yang sebaliknya, bukalah situs 
Encyclopaedia Britannica dan ketikkan nama ‘Wikipedia', maka 
sampai mati pun Anda tidak akan menemukan arti kata 
tersebut! 
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XV. Fakta Unik: Ilmu Pengetahuan Pasti 
 
http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=4921  
 
Dulu saya paling benci dengan yang namanya pelajaran fisika dan 
kimia. Mungkin yang membuat saya begitu benci dengan kedua 
pelajaran itu adalah seringkali guru dalam menjelaskan mata 
pelajaran tersebut lebih menitikberatkan pada teori dan rumus-rumus 
yang njelimet. Padahal kalau fisika dan kimia diajarkan dengan cara 
yang berbeda, sebenarnya kedua mata pelajaran itu tidaklah 
seseram yang kita kira. Bahkan ada banyak hal unik dan menarik dari 
konsep-konsep fisika dan kimia yang bisa disampaikan. 
 
Nah, kali ini saya mencoba memaparkan sejumlah fakta unik tentang 
konsep-konsep ilmu pengetahuan pasti ini, dan akan saya buktikan 
bahwa sebenarnya fisika dan kimia itu sebenarnya sangat 
menyenangkan dan menarik untuk dipelajari. 
 

1. Percaya tidak kalau jaring laba-laba diyakini lebih kuat 
daripada baja? Itulah yang terjadi, malah 
militer Amerika Serikat pernah berencana 
membuat jaket anti peluru yang dibuat dari 
pintalan jaring laba-laba. Jadi scene dalam 
film Spider-Man 2 yang menggambarkan 
Spider-Man berusaha menghentikan laju kereta api dengan 
cara mengaitkan jaring laba-labanya sesungguhnya bukan 
sesuatu yang mustahil. 

 
2. Tahukah Anda bahwa massa jenis es lebih ringan 89% dari 

massa jenis air dingin? Akibatnya 11% dari bongkahan es 
berada di atas permukaan air dan sisanya tenggelam di bawah 
permukaan air. Kenyataan tersebut membuat gunung es yang 
mengapung di laut sangat membahayakan, khususnya untuk 
kapal-kapal yang sedang berlayar. Hal ini telah terbukti pada 
kecelakaan bersejarah yang terjadi pada kapal penumpang 
Titanic pada tahun 1912. Kapal yang "tidak bisa tenggelam" itu 
tenggelam di laut Atlantik Utara setelah menabrak sebuah 
gunung es. 

 

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=4921
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3. Menurut sejarahnya, kembang api bermula dari ditemukannya 
petasan pada abad ke-9 di Cina. 
Ceritanya, waktu itu seorang juru 
masak secara tidak sengaja 
mencampur tiga bahan bubuk hitam 
(black powder) yang ada di dapurnya, 
yaitu garam peter atau KNO3 (kalium 
nitrat), belerang (sulfur) dan arang 
dari kayu (charcoal).Ternyata 
campuran ketiga bahan tersebut 
merupakan bubuk mesiu yang 
mudah terbakar. Jika bubuk mesiu itu 
dimasukkan ke dalam sepotong 
bambu yang ada sumbunya, 
kemudian sumbu dibakar, maka 
mesiu itu akan meledak dan mengeluarkan suara ledakan 
keras. Pada zaman Dinasti Song (960-1279 M), masyarakat 
Cina mendirikan pabrik petasan. Bahan baku tabung diganti 
dengan gulungan kertas yang kemudian dibungkus dengan 
kertas merah di bagian luarnya. Kemudian petasan ini menjadi 
dasar dari pembuatan kembang api, yang lebih menitikberatkan 
pada warna-warni dan bentuk pijar-pijar api di udara. Tahukah 
sobat-sobat, pada masa Renaissance, di Italia dan Jerman ada 
sekolah yang khusus mengajarkan masalah pembuatan 
kembang api. Di sekolah Italia menekankan pada kerumitan 
kembang api, sedangkan di sekolah Jerman menekankan pada 
kemajuan ilmu pengetahuan. Dan akhirnya muncul istilah 
pyrotechnics yang menggambarkan seni membuat kembang 
api. Untuk membuat kembang api dibutuhkan seorang ahli 
yang mengerti reaksi fisika dan kimia. Setelah bertahun-tahun, 
para ahli kembang api akhirnya bisa membuat kembang api 
berwarna-warni, seperti merah yang berasal dari strontium dan 
litium, warna kuning berasal dari natrium, warna hijau berasal 
dari barium dan warna biru dari tembaga. Campuran bahan 
kimia itu dibentuk ke dalam kubus kecil-kecil yang disebut star. 
Star inilah yang menentukan warna dan bentuk bila kembang 
api itu meledak nantinya. 
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4. Tahukah Anda, kapal tanker terbesar di 
dunia adalah Jahre Viking dengan lebar 69 
meter dan panjang 458 meter, 77 meter lebih 
panjang dari Empire State Building New York. 
Mampu membawa minyak bumi sekitar 14 
juta barel yang bisa menghidupi seluruh 
kendaraan bermesin di muka bumi ini selama 2 minggu! 

 
5. Mengapa kaktus bisa bertahan hidup dengan kondisi 

lingkungan yang minim air? Kata ‘kaktus' berasal dari bahasa 
Yunani "kaktos" yang berarti tanaman 
berduri. Sebenarnya, kaktus memiliki 
daun. Namun, daun tersebut berubah 
menjadi bentuk duri, sehingga dapat 
mengurangi penguapan air lewat daun. 
Perlu diketahui, semakin lebar 
permukaan daun suatu tanaman, maka 
semakin banyak jumlah air yang 
menguap setiap saat. Analoginya seperti 
ini : Kalau kita lagi kepedasan, trus mau 

minum. Eh, ternyata air minumnya masih sangat panas. Ambil 
saja mangkuk/ piring, lalu tuangkan air minum yang panas 
tersebut. Tunggu selama beberapa menit, air pun langsung 
menurun suhunya, karena laju pendinginan jadi lebih cepat 
karena area pendinginan lebih luas. Udara luar lebih banyak 
bersentuhan dengan air dalam piring daripada air dalam gelas 
karena bidang tekan lebih besar. Nah, kaktus juga 
menggunakan prinsip seperti itu dalam menyesuaikan diri 
dengan lingkungan. Kemudian, batang kaktus juga dilapisis 
jaringan lilin yang dapat mengurangi penguapan. Jaringan ini 
mampu menyimpan air dan tahan terhadap kekeringan 
sekalipun. Meski begitu, kaktus tetap membutuhkan air untuk 
bertahan hidup. Makanya, di gurun-gurun, kaktus memiliki akar 
yang sangat panjang bermeter-meter ke dalam pusat bumi 
untuk mencari sumber air. 
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