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7 Dasar Penunjang Karir yang Harus Dimiliki 

Pengembangan kemampuan seseorang dalam bekerja sangat menentukan dalam pencapaian 

karir. Menurut Kepala Eksekutif perusahaan tenaga kerja Beyond, Rich Milgram, bukan cuma 

keahlian teknis yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar. 

"Yang terpenting adalah pola pikir dan penguasaan Anda terhadap teknologi, bisa bekerja dalam 

tim serta kemampuan menciptakan teknologi yang aplikatif," kata dia seperti dikutip dari 

Yahoonews.   

Milgram mendata beberapa kemampuan penting yang harus dikuasai dalam meniti karir. 7 hal ini 

bakal menjadi materi sesi wawancara untuk para pencari kerja.  

1. Berpikir kritis. Anda dituntut untuk menggunakan logika dan mengetahui apa yang menjadi 

kelemahan atau kekuatan dalam mencari solusi. 

2. Memecahkan masalah yang rumit. Dalam hal ini, Anda harus memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi masalah dan mencari hal-hal yang relevan untuk memecahkannya. 

3. Mengambil keputusan. Skill yang dibutuhkan untuk poin ini adalah menganalisa seberapa 

besar biaya untuk satu hal dan membandingkannya dengan keuntungan yang akan diperoleh. 

Dengan analisa tersebut, Anda diharapkan membuat keputusan yang tepat. 

4. Kemampuan menyimak secara aktif. Dalam kerja tim, Anda harus bisa mendengarkan 

pendapat rekan kerja dan menganalisa poin-poin pentingnya. Sesekali Anda harus bertanya 

tanpa memotong pembicaraan orang lain. 

5. Pengetahuan komputer dan alat-alat elektronik. Di jaman modern, semua kantor 

menggunakan komputer dan alat-alat elektronik canggih. Untuk itu, Anda minimal 

mengenal cara kerja circuit boards, prosesor, perangkat keras komputer serta aplikasi-

aplikasi perkantoran. 

6. Matematika. Anda boleh membenci pelajaran ini di sekolah. Namun di dunia kerja Anda 

pasti bersinggungan dengan aritmatika, aljabar, geometri, kalkulus, statistik serta semua 

aplikasinya. 

7. Sales dan pemasaran. Meski tidak melamar untuk posisi ini, Anda dituntut untuk mengetahui 

cara kerja tenaga pemasaran. Sebab, apapun produk yang Anda hasilkan, tenaga marketing 

sangat berperan untuk mengubahnya menjadi uang.   

Sumber: plasadana 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/7-dasar-penunjang-karir-yang-harus.html
http://plasadana.com/detail.php?id=3630
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10 Komunitas yang Mendidik Indonesia 

Sistem pendidikan di Indonesia mungkin carut-marut. Kurikulum yang selalu berganti, 

kekacauan program Ujian Nasional, hingga mahalnya biaya "siluman" walau pendidikan gratis 

sudah berlaku. 

Di antara apatis dan keprihatinan, masih ada gerakan di masyarakat yang begitu peduli agar 

pendidikan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemajuan negeri ini di masa depan 

ada di tangan para generasi penerus, dan kepada merekalah bekal-bekal pengajaran yang berguna 

harus terus diberdayakan. 

Inilah 10 komunitas yang telah berjuang yang memaknai sungguh-sungguh Hari Pendidikan 

Nasional, terus berupaya mencerahkan Indonesia. Berminat bergabung? 

1. Indonesia Mengajar 

Indonesia mengajar membantu mengisi 

kekurangan guru sekolah dasar, khususnya di 

daerah terpencil dengan mengirimkan 

lulusan terbaik Perguruan Tinggi di 

Indonesia yang telah dididik intensif untuk 

menguasai kapasitas kepengajaran dan 

kepemimpinan untuk bekerja sebagai guru 

selama satu tahun. 

Website: http://www.indonesiamengajar.org 

Email: info@indonesiamengajar.org 

Facebook  :   http://www.facebook.com/IndonesiaMengajar?fref=ts 

 

2. Komunitas 1001 buku 

Komunitas ini merupakan relawan dan pengelola 

perpustakaan anak. 1001 buku adalah merupakan 

organisasi nirlaba, sebuah jaringan relawan dan pengelola 

taman bacaan anak.  

 

http://www.apakabardunia.com/2013/05/10-komunitas-yang-mendidik-indonesia.html
http://www.indonesiamengajar.org/
http://www.facebook.com/IndonesiaMengajar?fref=ts
http://4.bp.blogspot.com/-8rI6PW9Vwl8/UYH816N7nPI/AAAAAAAAP_4/IUMxj1vXXMU/s1600/indonesia+mengajar.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-c6j4WL68OS4/UYH9ZpmEG6I/AAAAAAAAQAA/bhEakm_sfdo/s1600/Komunitas1001buku.jpg
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Berangkat dari keprihatinan atas kurangnya ketersediaan akses atas bahan bacaan bagi anak-anak 

Indonesia, 1001buku melakukan pengumpulan dan pendistribusian bahan bacaan anak serta 

penguatan taman baca melalui saran pengembangan kreativitas anak dari masyarakat..  

Sejalan dengan perkembangannya, 1001buku memfasilitasi penguatan taman-taman bacaan anak 

yang tergabung dalam Jaringan Taman Bacaan Anak 1001buku, melakukan kampanye-

kampanye literasi dan memperkokoh jiwa kerelawanan di seluruh nusantara. 

Jika ingin lebih tahu lebih banyak mengenai komunitas ini, lihat: 

Website: http://www.1001buku.or.id 

Email : amaerithia@yahoo.com 

Twitter : @1001buku 

 

3. Akademi Berbagi 

Akademi Berbagi adalah gerakan 

sosial nirlaba yang bertujuan 

untuk berbagi pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman yang 

bisa diaplikasikan langsung 

sehingga para peserta bisa 

meningkatkan kompetensi di 

bidang yang telah dipilihnya.  

Bentuknya adalah kelas-kelas pendek yang diajar oleh para ahli dan praktisi di bidangnya 

masing-masing. Kelasnya pun berpindah-pindah sesuai dengan ketersediaan ruang kelas yang 

disediakan oleh para donatur ruangan.  

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan lihat di : 

Website : http://akademiberbagi.org 

Email : akademiberbagi@gmail.com 

 

4. Indonesia Bercerita 

Indonesia bercerita adalah suatu gerakan yang muncul dari insiatif 

mempromosikan dan memberikan upaya mendidik melalui cerita.  

http://www.1001buku.or.id/
mailto:amaerithia@yahoo.com
http://akademiberbagi.org/
mailto:akademiberbagi@gmail.com
http://4.bp.blogspot.com/-1iO5dQaFYPs/UYH9iq0_iBI/AAAAAAAAQAI/bWjL1fVeGFw/s1600/akademi+berbagi.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-XMSTTyAjyyw/UYH9uNXmMtI/AAAAAAAAQAQ/5M9FGLJj0nI/s1600/indonesia+bercerita.jpg
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Indonesia Bercerita menyediakan podcast (mp3) berisi cerita-cerita yang membebaskan imajinasi 

anak untuk menemukan diri terbaiknya. Podcast cerita ini dapat diunduh secara gratis. Adanya 

podcast ini diharapkan adanya penyebaran kebiasaan bercerita sebagai proses pendidikan secara 

formal maupun informal.Indonesia Bercerita juga melakukan: 

1.Pelatihan Pejuang Pencerita 

2.Festival Para Pencerita 

3.Festival Menciptakan Cerita 

Untuk keterangan lebih lanjut,bisa didapatkan di 

Website : http://www.indonesiabercerita.org 

Email : bukik@idcerita.org 

Twitter : @IDcerita 

 

5.  Pencerah Nusantara  

Pencerah Nusantara adalah mengenai 

menciptakan perubahan pola pikir dalam 

masyarakat. Meskipun berpusat pada upaya 

kesehatan, mengobati penyakit bukanlah tujuan 

kami.  

Dengan adanya para Pencerah Nusantara, di 

harapkan akan menjadi perubahan paradigma 

mengenai kesehatan. Menjaga kesehatan adalah 

upaya mencegah kesakitan yang dilakukan 

bersama, dan para Pencerah Nusantara lah yang 

akan memulai perubahan ini.Keterangan lebih lanjut bisa didapatkan di: 

Website : http://pencerahnusantara.org 

Email : pencerahnusantara@gmail.com 

  

6. Save Street Child 

Save Street Child adalah komunitas skala nasional yang berupaya 

menjadi wadah penggerak yang peduli terhadap permasalahan anak 

http://www.indonesiabercerita.org/
mailto:bukik@idcerita.org
http://pencerahnusantara.org/
mailto:pencerahnusantara@gmail.com
http://3.bp.blogspot.com/-ZXEYXjCD73c/UYH9607AkjI/AAAAAAAAQAY/A9HJhIaDXGg/s1600/pencerah+nusantara.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-aE9iS4qIw_o/UYH-SmHNrsI/AAAAAAAAQAg/N3b9tND45-A/s1600/save+street+child.jpg
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jalanan. Kegiatan yang dilakukan banyak, dengan lebih berfokus pada diseminasi dan kampanye 

kepedulian tentang anak jalanan.  

Komunitas Save Street Child berusaha untuk memanusiakan mereka kembali dengan berfokus 

pada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti semua lapisan masyarakat supaya bisa bergerak 

bersama, misalnya even-even, dan program pemberdayaan melalui pendidikan.  

Komunitas ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa ingin bergantung secara jangka 

panjang, dan memiliki kegiatan galang-dana (fundraising) untuk menopang keuangan secara 

mandiri dan independen. 

Keterangan lebih lanjut,bisa didapatkan di: 

Website : http://savestreetchild.org 

Email : gerakan@savestreetchild.org 

 

7. Transformasi Hijau 

Transformasi Hijau adalah komunitas relawan yang bergerak 

pada isu pendidikan lingkungan dengan mendorong para 

generasi muda sebagai pemeran utama dalam upaya 

pelestarian lingkungan 

Kegiatan yang dilakukan TRASHI merupakan kegiatan 

sosial, karena TRASHI tidak dapat berdiri sendiri. Oleh 

karena itu, selain melibatkan sekolah, TRASHI juga 

menggandeng komunitas dan organisasi lingkungan di Jakarta 

seperti GEF, Yayasan KEHATI, Rimbawan Muda Indonesia, 

Jakarta Green Monster, River For Life, Biotiful Jakarta, 

Teens Go Green, Jakarta Birdwatcher’s Society, Kelompok Studi Ekologi Perairan Universitas 

Nasional, dan UKF Institut Pertanian Bogor. 

Website : http://www.transformasihijau.blogspot.com 

Email : trashi.info@gmail.com 

Twitter : @trashicool 

 

 

 

http://savestreetchild.org/
mailto:gerakan@savestreetchild.org
http://www.transformasihijau.blogspot.com/
mailto:trashi.info@gmail.com
http://2.bp.blogspot.com/-dYJs4P1y6sM/UYH-m3iVfFI/AAAAAAAAQAo/34Xhfg35-ic/s1600/transformasi+hijau.png
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8. Komunitas Jendela 

Komunitas Jendela adalah sebuah komunitas sosial yang bergerak 

di bidang pendidikan anak, khususnya untuk meningkatkan minat 

baca anak-anak. Namun kegiatannya tidak terbatas perpustakaan 

saja. Sesuai dengan tagline mereka yaitu “We are not just building 

a library, we are building a future”. 

Sebenarnya basis Komunitas Jendela itu di Jogja, namun saat ini 

mereka buka “cabang” di Jakarta. Kegiatan rutin yang sudah 

dijalankan Komunitas Jendela di Jogja adalah “Bermain Sambil Belajar” bareng anak-anak di 

shelter Merapi.  

Untuk yang di Jakarta konsep kegiatan Komunitas Jendela konsepnya sama, namun sasaran 

mereka adalah anak-anak dari keluarga pemulung yang tidak mempunyai kesempatan untuk 

bersekolah. Aktivitasnya adalah mengajar membaca, menulis, dan berhitung, sambil tetap 

memperkenalkan buku ke anak-anak tersebut. 

Website : www.komunitasjendela.org. 

Email :  komunitasjendela@gmail.com 

Fanpage Facebook : Komunitas Jendela 

Twitter : @JendelaJakarta atau @IniJendela 

 

9. Indonesia Menyala 

Indonesia Menyala adalah 

gerakan buku dan perpustakaan 

yang diinisiasikan oleh Gerakan 

Indonesia Mengajar. Filosofi 

dibalik pemilihan nama ini, 

menurut Bapak Anies Baswedan, 

adalah anak-anak desa yang 

menyala akal dan budinya karena membaca buku yang baik bersama para Pengajar Muda, 

bagaikan ribuan dan jutaan lampu yang menyalakan Indonesia.  

Indonesia menjadi menyala, tidak hanya karena sumber daya alamnya tetapi karena sumber daya 

manusianya yang menyala. Karena itu, program ini diberi nama Indonesia Menyala. 

http://www.komunitasjendela.org/
mailto:komunitasjendela@gmail.com
http://4.bp.blogspot.com/-tqnvqVyQEfw/UYH-yFmWHDI/AAAAAAAAQAw/DETvts9WvJk/s1600/komunitas+jendela.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-nPXXfQB_uN0/UYH-90DdAOI/AAAAAAAAQA4/crKtZeQMp40/s1600/indonesia+menyala.jpg
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Kegiatan komunitas ini berupa donasi buku,donasi dana,tenaga,ide dan masih banyak lagi. 

Untuk keterangan lebih lanjut 

Email : penyala@indonesiamengajar.org 

FB Group : Indonesia Menyala dan 

FB Fanpage : Indonesia Menyala 

Twitter : @Penyala  

 

10. Skholatanpabatas 

Skholatanpabatas (STB) sebagai 

wujud keinginan untuk berbagi tanpa 

batas kepada siapapun yang 

membutuhkan dalam hal 

pembelajaran tentunya. Tanpa perlu 

ada batasan dinding, pakaian, tempat 

tinggal, strata sosial, suku, agama, gender dan lain-lain dan kesemuanya kami lakukan secara 

tulus dan ikhlas untuk berbagi kepada sesama. 

Adapun beberapa program/aktifitas dari STB yaitu: 

1.English Weekend/English Day yaitu program pengenalan bahasa Inggris di kalangan peserta 

didik. 

2.Jejaring Anak Indonesia yaitu Program yang merupakan kegiatan berbalas surat/ surat 

menyurat antara komunitas/sekolah dampingan kami dengan beberapa 

lembaga/komunitas/sekolah yang ingin melakukan hal yang sama. 

3. Training/Workshop/Seminar yaitu program yang dilakukan di komunitas dampingan kami 

maupun jika ada permintaan untuk melakukan di tempat lain dengan kegiatan yang berkaitan 

dengan Pendidikan, Kesehatan Lingkungan, Lingkungan Hidup.  

4. Skhola berbagi di Panti yaitu program yang dilakukan di beberapa panti asuhan baik yang 

dilakukan atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan panti sebagai salah kepedulian kami 

untuk sahabat skhola di panti asuhan 

Website : http://skholatanpabatas.wordpress.com 

Twitter : @skhola_stb 

Sumber: kompasiana

mailto:penyala@indonesiamengajar.org
http://skholatanpabatas.wordpress.com/
http://muda.kompasiana.com/2013/01/11/inilah-20-komunitas-gerakan-pemuda-inspiratif-di-indonesia-523631.html
http://muda.kompasiana.com/2013/01/11/inilah-20-komunitas-gerakan-pemuda-inspiratif-di-indonesia-523631.html
http://4.bp.blogspot.com/-uQxdhIbgmNI/UYH_Mq7LBMI/AAAAAAAAQBA/8WAL_nWqs8w/s1600/skhola.jpg


10 
 

Akankah Kereta Api ini Pecahkan Rekor Tercepat? 

Transportasi di atas rel tercepat di dunia saat ini dipegang oleh kereta api China Shanghai 

Maglev dengan kecepatan mencapai 431 km per jam. Kini mereka harus siap bersaing. Negara 

tetangga, Jepang tak mau kalah. Negeri para shogun ini bersiap pecahkan rekor dunia di bidang 

perkereta-apian. 

500 km per jam! Inilah mimpi Jepang menciptakan kereta api tercepat di dunia. Bandingkan 

dengan mobil sport Formula 1 yang maksimal hanya 412 km per jam. Dilansir dari Live Science, 

Jepang saat ini sudah mulai membangun jalur untuk kereta api itu. Rencananya, kereta api 

tercepat ini akan mengantarkan penumpang dari Tokyo ke Nagoya dalam waktu 7 menit saja.  

   

Kereta api di Cina dan Jepang bisa memiliki kecepatan super karena dibangun dengan teknologi 

levitasi magnetik (maglev). Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang maglev, layak diketahui 

sebenarnya Cina telah mengembangkan kereta api tercepat lainnya. Pembuatannya dimulai pada 

tahun 2010 lalu, kereta api listrik yang memiliki nama CRH380A digadang-gadang mampu 

mencapai kecepatan 302 mil per jam, atau setara 486 km per jam. Walau kenyataannya saat 

beroperasi, CRH380A hanya akan mencapai kecepatan maksimum sekitar 236 mil per jam, atau 

sekitar 380 km per jam. 

Sebelum Cina begitu gempita mengembangkan kereta-kereta cepat, sebenarnya dalam catatan 

Guinness World Records, kereta api listrik tercepat dipegang oleh prototipe kereta api Maglev 

L0 buatan Jepang, JR-Maglev MLX01. Saat diuji coba pada tahun 2003 lalu, daya laju 

maksimalnya mencapai 361 mil per jam, atau setara 581 km per jam. 

Di posisi kedua, bertengger kereta api milik Prancis yang memiliki nama TGV (Train à Grande 

Vitesse). Kereta ini memiliki kecepatan maksimal 357,2 mil per jam, atau sekitar 574,9 km per 

jam. 

 

Kereta Maglev 

Maglev, akronim dari MAGnetically LEVitated trains yang terjemahan bebasnya adalah kereta 

api yang mengambang secara magnetis, atau mudahnya kita sebut kereta api magnet. Prinsip 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/akankah-kereta-api-ini-pecahkan-rekor.html
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kereta api ini adalah memanfaatkan gaya angkat magnetik pada relnya sehingga terangkat sedikit 

ke atas, kemudian gaya dorong dihasilkan oleh motor induksi. 

 

 

 

magnet.fsu.edu  

 

Kereta Maglev mengambang kurang lebih 10mm di atas rel magnetiknya. Dorongan ke depan 

dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dengan mesin induksi yang juga menghasilkan 

medan magnetik di dalam kereta.   

Lalu, apa sisi positif dan negatif teknologi maglev? Kelebihan utama dari kereta ini adalah 

kemampuannya yang bisa melayang di atas rel, sehingga tidak menimbulkan gesekan. 

Konsekuensinya, secara teoritis tidak akan ada penggantian rel atau roda kereta karena tidak 

akan ada yang aus (biaya perawatan dapat dihemat). Keuntungan sampingan lainnya adalah tidak 

ada gaya resistansi akibat gesekan. Gaya resistansi udara tentunya masih ada. Untuk itu 

dikembangkan lagi Kereta Maglev yang lebih aerodinamis. 

Dikarenakan bentuk dan kecepatan kereta yang fantastis ini, kebisingan (suara) yang ditimbulkan 

disaat kereta ini bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet, dan di perhitungkan lebih 

mengganggu daripada kereta konvensional. Sebuah studi membuktikan suara yang ditimbulkan 

oleh kereta meglev dengan kereta konvensional biasa lebih bising sekitar 5dB yaitu 78% nya. 

Kekurangan lain kereta ini adalah di mahalnya investasi terutama pengadaan relnya. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-UtNYF29itsw/Uc0T6QYqYaI/AAAAAAAAQ_A/ameWtzAboQU/s415/superconductivity-maglevcut.jpg
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Jadi, bila saat ini diterapkan di Indonesia tentu harus membangun jalur khusus. Contoh, jarak 

Jakarta - Surabaya sekitar 700 km bila menggunakan kereta Maglev kurang dari 2 jam. Namun 

jalur sepanjang itu saat ini masih melalui pemukiman. Selain berbahaya bila terjadi kecelakaan, 

suaranya yang sekeras jet tentu amat mengganggu. Karena itu, kita cukup bermimpi saja 

sekarang, ya... 

 

Sumber: 

viva. 

wikipedia 

http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/424282-inikah-kereta-api-tercepat-di-dunia-
http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_maglev
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Bagaimana Burung Bisa Tak Punya Penis? 

Penelitian terbaru memberi penjelasan mengapa burung kehilangan penis dalam proses 

evolusinya. Burung seperti ayam yang secara normal memiliki penis pada saat embrio. Namun, 

begitu tumbuh dewasa, penis mengalami degradasi. 

Studi yang dipublikasikan di jurnal Current Biology menunjukkan, penis mengalami reduksi 

karena banyak burung memiliki "program" genetik yang menghentikan perkembangan penis. 

Tim peneliti menemukan bahwa gen yang disebut Bmp4 memainkan peranan penting dalam 

proses ini. Dalam perkembangan ayam, ketika gen Bmp4 aktif, perkembangan penis akan 

terhenti. 

Sementara itu, pada bebek yang masih mempertahankan penisnya, gen tersebut tetap inaktif. 

Karena tak punya penis, ayam dan burung lain yang juga tak memiliki penis harus 

mengembangkan cara reproduksi selain dengan penetrasi.  

Baik burung jantan maupun betina memiliki pembukaan yang disebut kloaka. Ketika kloaka 

jantan dan betina bersentuhan, maka sperma akan ditransfer. Mekanisme transfer sperma ini 

sering disebut "ciuman kloaka". 

 

 

Meski sebab reduksi penis mampu diuraikan, alasan mengapa banyak burung harus tak 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/bagaimana-burung-bisa-tak-punya-penis.html
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memilikinya masih menjadi misteri. Pimpinan studi, Anna Herrera, dari University of Florida, 

berspekulasi bahwa hilangnya penis terkait upaya kontrol reproduksi. 

"Membedah basis molekuler dari variasi natural yang dipicu oleh evolusi bisa membantu 

penemuan mekanisme baru perkembangan embrio yang tak terduga," lanjut Cohn. 

 

 

"Ini tak hanya membuka kesempatan bagi kita untuk memahami bagaimana evolusi bekerja, 

tetapi juga memperoleh pandangan baru tentang sebab malformasi," pungkasnya.  

 

Sumber : 

sains.kompas.com 

http://sains.kompas.com/read/2013/06/07/20003850/Bagaimana.Burung.Bisa.Tak.Punya.Penis
http://sains.kompas.com/read/2013/06/07/20003850/Bagaimana.Burung.Bisa.Tak.Punya.Penis
http://sains.kompas.com/read/2013/06/07/20003850/Bagaimana.Burung.Bisa.Tak.Punya.Penis
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Bahaya Kesehatan yang Mengintai di Balik 

Nikmatnya Mie Instan 

Mi instan sudah menjadi makanan yang umum di Indonesia, terutama bagi anak kos. Cara masak 

yang mudah dan rasa yang nikmat membuat makanan cepat saji ini digemari banyak orang. Tapi 

jangan keseringan, karena ada bahaya kesehatan yang mengintai di balik nikmatnya semangkuk 

mi instan. 

Mi instan memang bisa meredam rasa lapar, tapi makanan cepat saji ini tidak bisa menggantikan 

nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ditambah lagi dengan bumbu buatan dan pengawet kimia, yang 

semakin membahayakan kesehatan tubuh. 

Berikut beberapa bahaya kesehatan yang mengancam bila Anda terlalu sering makan mi instan, 

seperti dilansir Boldsky: 

1. Terganggunya penyerapan nutrisi 

Mi instan dapat menghambat kemampuan anak di bawah 5 tahun untuk menyerap nutrisi. Setelah 

sering mengonsumsi mi instan, banyak anak-anak balita mengalami kesulitan menyerap nutrisi 

dari makanan yang tepat. 

2. Kanker 

Selain dengan bungkus plastik, ada juga mi instan yang dikemas dengan bungkus yang 

mengandung styrofoam dan bisa langsung diseduh. Padahal styrofoam dikenal sebagai agen 

penyebab kanker. 

3. Keguguran 

Sejumlah wanita hamil yang makan mi instan selama kehamilan mengalami keguguran. Hal ini 

karena kandungan bumbu dan pengawet pada mi instan dapat mempengaruhi perkembangan 

janin. 

4. Gangguan metabolism 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/bahaya-kesehatan-yang-mengintai-di.html
http://www.apakabardunia.com/2013/06/bahaya-kesehatan-yang-mengintai-di.html
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Konsumsi mi instan jangka panjang dapat mempengaruhi metabolisme tubuh. Hal ini disebabkan 

akumulasi dari zat-zat kimia beracun seperti pewarna makanan, pengawet dan aditif dalam mi. 

 

5. Kerusakan organ 

Mi instan mengandung propylene glycol, bahan anti-beku yang mencegah mi dari pengeringan 

dengan mempertahankan kelembaban. Tubuh menyerap zat tersebut dengan mudah dan 

terakumulasi di jantung, hati dan ginjal. Hal ini menyebabkan kerusakan dan kelainan organ, dan 

juga melemahkan sistem kekebalan tubuh. 

6. Gangguan pencernaan 

Mi instan dapat mengganggu sistem pencernaan. Konsumsi lanjutan dari mi instan 

mengakibatkan kembung, sembelit atau tidak teraturnya gerakan usus. 

7. Obesitas 

Mi instan adalah salah satu penyebab utama obesitas. Hindari mi instan karena mengandung 

sejumlah besar lemak dan natrium yang menyebabkan retensi air dalam tubuh. 

8. MSG 

Monosodium glutamate (MSG) digunakan untuk meningkatkan rasa mi. Sekitar 1-2 persen dari 

populasi alergi terhadap MSG. Ketika orang-orang yang alergi terhadap MSG mengonsumsinya, 

maka akan dapat menyebabkan rasa terbakar, panas di dada, kemerahan pada wajah, atau nyeri 

dan sakit kepala. 

9. Tinggi natrium 

Mi instan juga mengandung jumlah natrium yang tinggi. Kelebihan konsumsi natrium bisa 

menyebabkan hipertensi, penyakit jantung, stroke dan kerusakan ginjal. Jadi, hindari konsumsi 

mi instan berlebihan. 

10. Junk food 

Mi instan hanya dapat dianggap sebagai junk food dan tidak pernah menggantikan makanan 

bernutrisi. Hal ini karena mengandung sejumlah besar karbohidrat tetapi tidak ada vitamin, 
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mineral atau serat. Mi instan juga mengandung banyak lemak jenuh dan lemak trans. Ini padat 

kalori dan memberikan efek negatif pada kesehatan. 

 

Sumber : 

health.detik.com

http://health.detik.com/read/2013/06/08/085111/2267724/763/bahaya-kesehatan-yang-mengintai-di-balik-nikmatnya-mi-instan
http://health.detik.com/read/2013/06/08/085111/2267724/763/bahaya-kesehatan-yang-mengintai-di-balik-nikmatnya-mi-instan
http://health.detik.com/read/2013/06/08/085111/2267724/763/bahaya-kesehatan-yang-mengintai-di-balik-nikmatnya-mi-instan
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Fakta Mengejutkan Tentang Columbus dan Amerika 

Mungkin beberapa dari antara kita sudah tahu soal fakta sejarah asli mengenai Columbus, tokoh 

yang selalu disebut sebagai penemu Amerika. Sudah saatnya kita meluruskan sejarah, dan 

semoga pelajaran di sekolah tidak lagi mengajarkan fakta yang salah kaprah. 

Ada banyak fakta mengejutkan ketika para penulis dan peneliti sejarah menguak Columbus. 

Rasa penasaran ini berdasar kenyataan, bahwa setiap tahun ada satu hari khusus yang disebut 

"Columbus Day" sebagai peringatan atas jasanya jadi penemu Benua Amerika.  

Kita di Indonesia memang tidak 

terkena dampaknya secara 

langsung, namun pemahaman yang 

diterima dalam ranah pendidikan 

formal - betapa hebatnya Columbus 

- tentu akan mengaburkan 

kebenaran. Semoga guru-guru dan 

mungkin sebagai murid, tidak 

menelan mentah-mentah isi teks 

pelajaran sejarah tentang 

Columbus. 

Semoga beberapa fakta di bawah 

ini bisa membuka mata kita dan 

mengerti betul kebenaran suatu 

sejarah.  Kami juga melampirkan 

link-link di bagian akhir tulisan, bila kamu ingin meneliti lebih jauh. 

 

1. Tahukah kamu apa alasan sebenarnya Columbus pergi berlayar? 

Columbus memperkosa putri salah satu bangsawan Spanyol yang masih berusia 13 tahun. 

Pengadilan tidak bisa memutuskan ia harus dihukum mati, sehingga akhirnya Ratu Isabella 

mengirimnya dalam misi mencari benua baru (saat itu tujuan utama adalah mencari India) dan 

dengan harapan, Columbus tidak akan bisa pulang kembali. 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/fakta-mengejutkan-tentang-columbus-dan.html
http://2.bp.blogspot.com/-Qr5utkhZFs0/UcQTUcop2UI/AAAAAAAAQz4/4B0NM55AiEs/s1600/COLUMBUS.jpg
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2. Jurnal Columbus 

Saat akhirnya Columbus mendarat pertama kali di Benua Biru Amerika,  ia masih mengira inilah 

tanah India. Saat itu para penduduk asli menyambut Columbus dengan gembira. Namun, 

sebaliknya apa yang ditulis Columbus dalam jurnalnya? 

"Mereka membawakam kami burung beo, bola kapas dan tombak dan banyak hal lainnya 

sebagai hadiah.  Mereka rela memperdagangkan segala yang mereka miliki ... Mereka tidak 

memanggul senjata, padahal saya menunjukkan pedang. Mereka tidak memiliki besi. Tombak 

mereka terbuat dari tebu ... Mereka akan dengan mudah kami taklukan menjadi budak.... Dengan 

lima puluh orang saja, kita bisa menundukkan mereka semua dan membuat mereka melakukan 

apapun yang kita inginkan. " 

Columbus juga menulis, "Saya percaya bahwa mereka akan dengan mudah menjadi orang 

Kristen buatan, karena sepertinya mereka tidak beragama." 

Dalam catatan hariannya, Columbus mengakui bahwa saat ia tiba di Hindia (ia saat itu masih 

percaya telah menemukan India, bukan Amerika), ia menyiksa penduduk pribumi, menggantung, 

mencambuknya, hanya demi satu informasi penting:  di mana ada emas? 

Helen Ellerbe, dalam "The Dark Side of Christian History" (hal. 86-88) menggambarkan 

keberingasan Columbus. Selain menyiksa, ia juga sering memperkosa perempuan-perempuan 

pribumi lalu mencambuk mereka demi kesenangan belaka. 

Koloni yang dibawa Columbus pada pelayaran berikutnya (1496) diklaim bertanggungjawab atas 

kematian 34 juta penduduk asli Amerika. Nah, kini apakah masih pantas  Columbus disebut 

tokoh besar penemu Amerika, diperingati seluas dunia dengan "Columbus Day"? Setelah 

mengetahui fakta kekejaman dirinya? 

Sumber: 

hiphopwired, totems-poles, historyisaweapon, elitedaily 

http://hiphopwired.com/2010/10/11/remembering-christopher-columbus-the-biggest-mass-murderer-in-history/
http://totems-poles.blogspot.co.uk/2008/07/native-american-genocide.html
http://www.historyisaweapon.com/defcon1/zinncol1.html
http://elitedaily.com/elite/2012/christopher-columbus-mass-murderer/
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Fakta Pentingnya Baju Astronot di Ruang Angkasa 

Astronot selalu mengenakan seragam warna putih. Mengapa, apakah ini warna favorit NASA? 

Dan, tahukah kamu pakaian tersebut berat dan tebal.  

 Seperti yang kita ketahui, tempat kerja astronot adalah di luar angkasa. Di sana tidak ada 

atmosfer, sehingga astronot menghadapi ancaman radiasi berbahaya dari cahaya matahari. 

Radiasi tersebut tidak tersaring oleh atmosfer seperti ketika di bumi. Oleh sebab itu, baju 

astronot didesain untuk mencegah radiasi berbahaya tersebut “menjamah” tubuh astronot. 

Setiap bahan memiliki respon tertentu terhadap radiasi. Sebagai contoh, jika suatu bahan bersifat 

memantulkan radiasi merah (panjang gelombang 620-750 nm) dan menyerap radiasi lainnya, 

maka bahan tersebut akan terlihat berwarna merah di mata kita. Prinsip yang sama berlaku untuk 

warna-warna lain seperti kuning (panjang gelombang 570-590 nm), hijau (panjang gelombang 

495-570 nm), dan biru (panjang gelombang 450-495 nm). 

Jika suatu bahan tidak memantulkan (alias menyerap) semua radiasi, maka bahan tersebut akan 

tampak hitam di mata kita. Itulah sebabnya, ketika kondisi gelap, warna yang tampak oleh mata 

kita adalah hitam, karena tidak ada radiasi cahaya yang dipantulkan ke mata kita. 

Bagaimana dengan bahan berwarna putih? Radiasi cahaya apa yang dipantulkannya? 

Bahan yang tampak putih di mata kita adalah bahan yang bersifat memantulkan semua radiasi. 

Inilah alasan digunakannya bahan berwarna putih untuk pakaian astronot. Radiasi berbahaya 

tidak dapat mencapai tubuh astronot karena dipantulkan kembali ke angkasa oleh bahan 

berwarna putih tersebut. 

Pakaian berwarna putih ini juga berfungsi untuk mempertahankan tubuh astronot agar tetap 

hangat, karena radiasi yang dipancarkan oleh tubuh astronot itu akan terpantulkan kembali ke 

dalam (tidak hilang ke angkasa). 

Perlengkapan yang harus ada 

Selain seragam yang "harus" berwarna putih, ada lagi perlengkapan lain yang harus digunakan 

seorang astronot (atau kosmonot, penyebutan orang Rusia). Baju antariksa NASA yang punya 

nama keren extravehicular mobility unit, alias EMU ini juga dilengkapi dengan: 

 

http://www.apakabardunia.com/2013/05/fakta-pentingnya-baju-astronot-di-ruang.html
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1. Helm. Berguna untuk melindungi Astronot 

dari sinar matahari, radiasi sinar kosmis, 

partikel-partikel bermuatan, dan lain 

sebagainya, namun para Astronot pun tetap 

dapat melihat dengan jelas. 

 2. Sarung tangan dan sepatu boot. Pelindung 

tangan dan kaki, tetapi tetap dapat bergerak 

bebas. 

 3. Perangkat Primary Life-Support System. 

Perangkat ini berguna sebagai peyediakan 

oksigen, pengatur tekanan udara, dan 

kelembaban, perngkat ini dikemas seperti tas 

punggung, berat. 

 4. Radio komunikasi. Kalian tahu kan ruang 

hampa udara yang tidak dapat menghantarkan 

suara? Nah, adanya radio komunikasi 

memungkinkan para Astonot saling berkomunikasi saat berada di luar pesawat. 

 

Tebalnya pakaian antariksa 

Mau tahu berapa lapisan yang ada dalam baju antariksa milik NASA ini? Wah, hitung sendiri ya! 

Berikut rinciannya: … … 

1. Lima lapisan nylom dialuminisiumisasi, lima lapisan film mylar dialuminiumisasi, sebagai 

pelidung panas. 

2. Nylon berlapis neoprene, sebagai pelindung dari hujan meteor dengan ukurannya yang relatif 

sangat kecil. 

3. Lapisan struktur polyester/dacron, sebagai pelindung dari adanya perbedaan tekanan dengan 

lingkungan luar. 

4. Lapisan kantong kemi dari nylon/poliurethan, sebagai pelindung dari keadaan luar yang 

hampa udara. 

5. Engsel-engsel pada titik-titik persendian utama, yang memungkinkan para Astronot bergerak 

dalam pakaian yang berat tersebut. 

 

allpaperhi.com 

http://3.bp.blogspot.com/--nK3fkFpUMs/UZ3QCFfXLlI/AAAAAAAAQXs/VfEhwwXx6AI/s1600/outer+space+astronauts+science+fiction+artwork+1491x2000+wallpaper_www.wallpaperhi.com_94.jpg
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6. Pembungkus tubuh yang dilengkapi dengan air dingin, hal ini memungkinkan para Astronot 

melakukan kerja berat, bahkan lebih dari enam jam nonstop, namun tanpa berkeringat sedikit 

pun. 

7. Lapisan nylon tipis, yang berguna untuk membuat para Astronot merasa nyaman, dan mudah 

masuk dan keluar, ke dalam dan ke luar pakaian tersebut. 

Nah, jadi kalau kita melihat Superman yang bisa terbang ke ruang angkasa tanpa mengenakan 

baju tambahan, atau film-film fiksi ilmiah yang juga menihilkan pentingnya seragam khusus di 

ruang angkasa, harus dipertanyakan lagi. Karena, tanpa pakaian khusus inilah yang akan terjadi: 

1. Kamu akan pingsan dalam waktu kurang dari 15 detik, coz di sana tidak ada oksigen sama 

sekali. 

2. Darah dan cairan tubuh akan mendidih, lalu membeku karena di luar sana tidak ada tekanan 

udara sama sekali. Di Bulan misalnya, suhu di sana berkisar antara 120° celcius ketika mendapat 

sinar matahari, dan -100° celcius saat Bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Wah, kamu tidak 

akan bertahan dengan suhu sepanas dan sedingin ini! 

3. Kamu akan kena bahaya dari radiasi sinar kosmis dan partikel-partikel bermuatan dari 

Matahari, belum lagi partikel-partikel kecil seperti debu dan batuan yang bergerak dalam 

kecepatan tinggi. Ih serem ya?! Jadi Astronot harus pakai baju antariksa! 

 

Sumber: 

detektif-fisika 

scneosweb 

http://detektif-fisika-doni.blogspot.com/2012/09/mengapa-pakaian-astronot-harus-berwarna.html
http://scneosweb.mlblogs.com/2013/03/24/wuih-beratnya-baju-antariksa/
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Fakta-fakta Unik Tentang Kedipan Mata 

Mata manusia dirancang selalu berkedip setiap beberapa waktu yang berfungsi untuk meratakan 

air mata yang kaya oksigen ke seluruh permukaan mata. Untuk apa? tentu saja untuk menghalau 

kotoran yang ada di bola mata terutama bagian kornea. 

Rupanya frekuensi seseorang berkedip juga bervariasi, sebagian besar dipengaruhi oleh usia. 

Kelenjar air mata pada orang lebih tua akan berkurang kinerjanya, sehingga bola mata menjadi 

lebih cepat kering. Akibatnya, mereka berkedip dengan lebih sering. Sebaliknya, bayi berkedip 

lebih jarang karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur, sehingga kondisi 

kelembaban bola mata tetap terjaga. 

Selain itu, ada lag fakta unik lainnya seputar kedipan mata. Apa sajakah? 

 

1. Perempuan bisa mengatur waktu berkedip 

Dugaan bahwa perempuan lebih sering berkedip daripada pria ternyata sulit dibuktikan dengan 

fakta ilmiah. Tetapi kenyataannya, perempuan berkedip dua kali lipat lebih banyak dibanding 

pria. Jumlah kedipan setiap orang berbeda-beda tiap menitnya. 

Namun, rata-rata kita berkedip 15 kali setiap 4 detik. Jumlah kedipan ini akan meningkat ketika 

seseorang dalam suasana cemas, gelisah, dan lelah. 

Seperti yang dikutip dari Men’s Health para peneliti menyebutkan bahwa perempuan yang 

tengah mengonsumsi pil kontrasepsi akan berkedip 32 persen lebih sering daripada mereka yang 

tidak mengonsumsinya. 

 

2. Kedipan menginspirasi terciptanya sistem wiper 

Ternyata frekuensi mata manusia yang berkedip setiap detik menginspirasi Robert Kearns, untuk 

menciptakan wiper pada kaca depan mobil. Ide tentang wiper ini terjadi pada malam 

pernikahannya di tahun 1953, ketika sumbat botol champagne terpental ke mata kirinya. 

Insiden itu menyebabkan ia mengerjap-ngerjapkan matanya dengan tak beraturan. Ia 

berkesimpulan bahwa mekanisme kerja wiper pada kaca depan mobil mirip seperti kedipan mata 

manusia. 

http://www.apakabardunia.com/2013/05/fakta-fakta-unik-tentang-kedipan-mata.html
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3. Bayi jarang berkedip 

Sampai saat ini belum ada yang peneliti yang bisa menjelaskan mengapa bayi jarang berkedip 

dibandingkan orang dewasa. Bayi berkedip hanya dua kali atau kurang per menit nya. Namun, 

frekuensi kedipan ini akan semakin bertambah sering seiring dengan pertumbuhannya. 

Namun, kedipan “normal” akan mulai didapatkan ketika anak sudah berusia 14-15 tahun. 

Teorinya, bayi lebih jarang berkedip karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk 

tidur, sehingga bayi tidak perlu “melumasi” matanya sesering orang dewasa. 

4. Kedipan dipengaruhi kondisi  

Frekuensi kedipan seseorang ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan sekitarnya. 

Misalnya, ketika mendapatkan informasi penting, biasanya kita jarang berkedip, atau sebaliknya. 

Pilot pesawat Angkatan Udara Amerika dalam simulasi terbangnya akan berkedip lebih sering 

ketika berada di zona aman, dibandingkan ketika berada dalam zona musuh. Hal ini dipicu rasa 

takut akan kurangnya informasi yang diperoleh di tempat musuh. 

Dr John Stern, profesor emeritus di bidang psikologi dari Washington University, mengatakan 

bahwa George W. Bush berkedip lebih cepat saat mendapat serangan dari lawan politiknya, John 

Kerry, dalam debat kepresidenannya yang pertama tahun 2004. Kerry, yang lebih jarang 

berkedip, akhirnya memenangkan debat tersebut. 

 

5. Hewan pun berkedip 

Seperti manusia, ternyata hewan pun berkedip, kecuali hewan-hewan seperti ikan, ular, dan 

binatang lainnya yang tidak memiliki kelopak mata. Ada pula beberapa hewan lain seperti 

hamster yang berkedip hanya dengan satu mata. Tahun 1927, WP Blount menerbitkan sebuah 

buku tentang hewan yang berkedip, Studies of the Movements of the Eyelids of Animals: 

Blinking. 

Di buku ini, Blount menemukan bahwa monyet Sudan berkedip sangat sering, tikus berkedip 

ketika bersin, dan kambing berkedip dengan jeda 30-60 detik. 

Sumber: 

anehdan-nyata. 

http://anehdan-nyata.blogspot.com/2013/05/inilah-fakta-unik-seputar-kedipan-mata.html
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Gallium, Logam yang Bisa Mencair 

Masih ingat dengan manusia dari logam cair di film Terminatornya Arnold Schwarzenegger ? 

Tahukah kamu bahwa logam cair seperti itu ternyata ada di dunia ini ? Logam tersebut adalah 

Gallium dan memiliki beberapa sifat mengagumkan. 

Apa yang membuat gallium begitu istimewa? Pertama getas logam memiliki titik leleh hanya 

29,76 ° C (85,57 ° F), jadi jika Anda memegangnya di tangan Anda cukup lam, logam  itu akan 

menjadi cair. Cukup keren kan ?  Ada juga sifat dari logam ini yang sangat keren. Gallium 

mampu menyerang logam lainnya seperti contoh aluminium.  Hanya setetes galium cair mampu 

melemahkan struktur kaleng Coke ke titik  leleh tertentu dan Gallium dapat menembus 

aluminium dengan sedikit tekanan. 

 

Pada percobaan lain, saat gallium direndam 

dalam asam sulfat dan larutan dikromat, 

galium tampak seperti jantung berdetak, karena 

sulfat galium yang meningkatkan tegangan 

permukaan. Karenanya, gallium juga dijuluki 

sebagai "jantung berdetak". 

Keberadaan galium sudah diperkirakan oleh 

Dmitri Mendeleev, Penemu dari Tabel 

Periodik Unsur, pada tahun 1871. Meskipun 

belum ditemukan, kimiawan Rusia sudah meramalkan dengan akurat beberapa sifat utamanya, 

seperti kepadatan dan titik leleh rendah. 

Namun Gallium baru ditemukan oleh ahli kimia  Prancis, Paul Emile Lecoq de Boisbaudran 

yang menemukan elemen langka pada tahun 1875, sambil memeriksa sampel sfalerit. Sejak saat 

itu, Gallium digunakan dalam temperatur tinggi di aplikasi thermometric, dan dalam penyusunan 

paduan dengan sifat khusus dari stabilitas dan kemudahan pencairan. Hari ini, galium terutama 

digunakan dalam industri semikonduktor, dan dapat ditemukan di banyak gadget dan peralatan 

yang kita gunakan setiap hari. 

http://www.apakabardunia.com/2013/05/gallium-logam-yang-bisa-mencair.html
http://2.bp.blogspot.com/-61iuvwoMHgs/Uahce8mpDfI/AAAAAAAAQd4/jF-flyqoI2A/s1600/gallium-melting-metal.jpg
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Bentuk bebas galium tidak ada di alam, tetapi diekstrak sebagai komponen jejak dalam bauksit 

dan untuk sebagian kecil dari sfalerit. The United States Geological Survey memperkirakan 

cadangan galium melebihi 1 juta. 

Meskipun sementara ini Gallium logam diyakini tidak beracun, tapi beberapa sumber mengklaim 

kontak yang terlalu lama dapat menyebabkan gangguan kondisi kulit seperti dermatitis. 

 

Sumber: 

bagusjuga 

http://www.bagusjuga.com/2013/03/gallium-logam-yang-dapat-meleleh-di-tangan-anda/
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Keajaiban Nyamuk yang Mungkin Tidak Pernah Kita 

Sadari 

Sebagaimana yang telah disebutkan, dalam banyak ayat Al Quran Allah memerintahkan manusia 

untuk memperhatikan alam dan melihat "tanda-tanda" di dalamnya. Semua makhluk hidup dan 

tak hidup di alam semesta diliputi oleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka semua 

"diciptakan", bahwa mereka menunjukkan kekuasaan, ilmu, dan seni dari "Pencipta" mereka. 

Manusia bertanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda ini dengan menggunakan akal 

budinya, untuk memuliakan Allah.  

Walau semua makhluk hidup memiliki tanda-tanda ini, beberapa tanda dirujuk Allah secara 

khusus dalam Al Quran. Nyamuk adalah salah satunya. Di surat Al Baqarah ayat 26, nyamuk 

disebutkan:  

"Sesungguhnya, Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih 

rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu 

benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, "Apakah maksud Allah 

menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan 

Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak 

ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik."(Al Bagarah, ayat 26)  

Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk hidup yang biasa dan tidak penting. Namun, ternyata 

nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti dan dipikirkan, sebab di dalamnya terdapat tanda 

kebesaran Allah. Inilah sebabnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau 

yang lebih rendah dari itu.  

Seekor nyamuk jantan yang telah cukup dewasa untuk kawin akan menggunakan antenanya-

organ pendengar-untuk menemukan nyamuk betina. Fungsi antena nyamuk jantan berbeda 

dengan antena nyamuk betina.  

Bulu tipis di ujung antenanya sangat 

peka terhadap suara yang dipancarkan 

nyamuk betina. Tepat di sebelah organ 

seksual nyamuk jantan, terdapat 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/keajaiban-nyamuk-yang-mungkin-tidak.html
http://www.apakabardunia.com/2013/06/keajaiban-nyamuk-yang-mungkin-tidak.html
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anggota tubuh yang membantunya mencengkeram nyamuk betina ketika mereka melakukan 

perkawinan di udara.  

Nyamuk jantan terbang berkelompok, sehingga terlihat seperti awan. Ketika seekor betina 

memasuki kelompok tersebut, nyamuk jantan yang berhasil mencengkeram nyamuk betina akan 

melakukan perkawinan dengannya selama penerbangan.  

Perkawinan tidak berlangsung lama dan nyamuk jantan akan kembali ke kelompoknya setelah 

perkawinan. Sejak saat itu, nyamuk betina memerlukan darah untuk perkembangan telurnya.  

 

 

Perjalanan Luar Biasa Sang Nyamuk  

Pada umumnya, nyamuk dikenal sebagai pengisap dan pemakan darah. Hal ini ternyata tidak 

terlalu tepat, karena yang mengisap darah hanya nyamuk betina. Selain itu, nyamuk betina tidak 

membutuhkan darah untuk makan. Baik nyamuk jantan maupun betina hidup dari nektar bunga. 

Nyamuk betina mengisap darah hanya karena ia membutuhkan protein dalam darah untuk 

membantu telurnya berkembang. Dengan kata lain, nyamuk betina mengisap darah hanya untuk 

memelihara kelangsungan spesiesnya.  

Proses perkembangan nyamuk merupakan salah satu aspek yang paling mengesankan dan 

mengagumkan. Berikut ini adalah kisah singkat tentang transformasi makhluk hidup dari seekor 

larva renik melalui beberapa tahap menjadi seekor nyamuk:  

Telur nyamuk, yang berkembang dengan diberi makan darah, ditelurkan nyamuk betina di atas 

daun lembap atau kolam kering selama musim panas atau musim gugur. Sebelumnya, si induk 

memeriksa permukaan tanah secara menyeluruh dengan reseptor halus di bawah perutnya. 

Setelah menemukan tempat yang cocok, ia mulai bertelur.  

Telur-telur tersebut panjangnya kurang dari satu milimeter, tersusun dalam satu baris, secara 

berkelompok atau satu-satu. Beberapa spesies bertelur dalam bentuk tertentu, saling menempel 

sehingga menyerupai sampan. Sebagian kelompok telur ini bisa terdiri atas 300 telur.  

Telur-telur berwarna putih yang disusun rapi ini segera menjadi gelap warnanya, lalu menghitam 

dalam beberapa jam. Warna hitam ini memberikan perlindungan bagi larva, agar tak terlihat oleh 

burung atau serangga lain. Selain telur, warna kulit sebagian larva juga berubah sesuai dengan 

lingkungan, sehingga mereka lebih terlindungi.  
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Larva berubah warna dengan memanfaatkan 

faktor-faktor tertentu melalui berbagai proses 

kimia rumit. Jelaslah, telur, larva, ataupun induk 

nyamuk tersebut tidak mengetahui proses-proses 

di balik perubahan warna dalam tahap 

perkembangan nyamuk. 

Tidak mungkin ia bisa membuat sistem ini. dengan kemampuan sendiri. Tidak mungkin pula 

sistem ini terbentuk secara kebetulan. Nyamuk telah diciptakan dengan sistem ini sejak mereka 

pertama kali muncul.  

 

Menetasnya Telur  

Seusai masa inkubasi, larva-larva mulai keluar dari telur secara hampir bersamaan. Larva, yang 

terus-menerus makan, tumbuh dengan cepat. Kulit mereka segera menjadi sempit, sehingga 

mereka tidak bisa tumbuh lebih besar lagi. Ini berarti sudah tiba saatnya 

untuk pergantian kulit yang pertama. Pada tahap ini, kulit yang keras 

dan rapuh ini mudah pecah. Larva nyamuk berganti kulit dua kali lagi 

sampai selesai berkembang.  

Metode makan larva pun menakjubkan. Larva membuat pusaran kecil 

di dalam air, dengan menggunakan dua anggota badan yang berbulu 

dan mirip kipas angin. Pusaran ini membuat bakteri atau 

mikroorganisme lainnya mengalir ke mulutnya.  

Sambil bergantung terjungkir di dalam air, larva bernapas melalui pipa 

udara yang mirip "snorkel" yang digunakan para penyelam. Tubuhnya 

mengeluarkan cairan kental yang mencegah masuknya air ke lubang 

yang digunakannya untuk bernapas.  

Singkatnya, makhluk hidup ini dapat bertahan hidup melalui banyak keseimbangan rumit yang 

berhubungan timbal-balik dan saling mempengaruhi. Jika tidak memiliki pipa udara, ia tidak 

akan mampu bertahan hidup. Jika tidak ada cairan kental, pipa pernapasannya akan dipenuhi air. 



30 
 

Pembentukan dua sistem ini pada dua waktu yang berbeda akan menyebabkan kematian pada 

tahap ini. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan sistem nyamuk tersebut itu utuh sejak awal. 

Dengan kata lain, ia telah diciptakan. 

Larva berganti kulit sekali lagi. 

Pergantian yang terakhir ini agak 

berbeda dengan sebelumnya. 

Pada tahap ini, larva memasuki 

tahap pendewasaan terakhir, 

yaitu tahap kepompong. 

Kepompong yang mereka 

tempati menjadi sangat sempit. 

Ini berarti sudah tiba saatnya 

bagi larva untuk keluar dari kepompong.  

 

Makhluk yang keluar dari kepompong ini sedemikian 

berbeda, sehingga sulit dipercaya bahwa kedua wujud ini 

adalah dua fase perkembangan dari satu makhluk yang 

sama. Sebagaimana yang terlihat, proses perubahan ini 

terlalu rumit dan sulit untuk dirancang baik oleh larva 

ataupun nyamuk betina….  

Selama tahap terakhir perkembangan ini, larva menghadapi 

bahaya terputusnya pernapasan, sebab lubang pernapasannya yang mencapai permukaan air 

melalui pipa udara akan tertutup. Sejak tahap ini, pernapasan nyamuk tidak lagi menggunakan 

lubang ini, tetapi melalui dua pipa yang baru saja muncul pada bagian depan tubuhnya.  

Oleh karena itulah, pipa-pipa ini tersembul di permukaan air sebelum pergantian kulit. Nyamuk 

dalam kepompong ini sekarang telah dewasa. Ia siap terbang, lengkap dengan semua organ dan 

organelnya, seperti antena, 

tubuh, kaki, dada, sayap, perut, 

dan matanya yang besar. 

Kepompong tersebut tersobek di 

bagian atas. Bahaya terbesar 
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pada tahap ini adalah bocornya air ke dalam kepompong. Akan tetapi, bagian atas kepompong 

yang tersobek ini ditutupi suatu cairan kental khusus, yang berfungsi melindungi kepala nyamuk 

dari sentuhan air.  

Ini saat yang sangat penting. Karena ia dapat jatuh ke air dan mati akibat tiupan angin, nyamuk 

harus memanjat ke atas air dan hanya kakinya yang boleh menyentuh permukaan air. Ia berhasil.  

Bagaimana nyamuk pertama kali mendapatkan "kemampuan" bertransformasi seperti ini? 

Mungkinkah sebuah larva "memutuskan" untuk berubah menjadi seekor nyamuk setelah berganti 

kulit tiga kali? Tentu tidak! Sangatlah jelas bahwa makhluk hidup mungil ini, yang dijadikan 

perumpamaan oleh Allah, telah diciptakan sedemikian secara khusus. 

 

Bagaimana Nyamuk Mengindra Dunia Luar?  

Nyamuk dilengkapi dengan 

penerima panas yang sangat 

peka. Mereka mengindra segala 

sesuatu di sekitar mereka dalam 

berbagai warna menurut 

panasnya, sebagaimana terlihat 

pada gambar di diatas. 

Karena pengindraannya tidak 

bergantung pada cahaya, 

nyamuk sangat mudah menentukan letak pembuluh darah dalam ruangan yang gelap sekalipun. 

Penerima panas pada nyamuk cukup peka untuk mendeteksi perbedaan suhu hingga sekecil 

1/1000 C. 

Teknik Mengisap Darah Yang Menakjubkan  

Teknik nyamuk untuk mengisap darah ini bergantung pada sistem kompleks yang mengatur kerja 

sama antara berbagai struktur yang sangat terperinci.  

Setelah mendarat pada sasaran, mula-mula nyamuk mendeteksi sebuah titik dengan bibir pada 

belalainya. Sengat nyamuk yang mirip alat suntik ini dilindungi bungkus khusus yang membuka 

selama proses pengisapan darah.  
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Tidak seperti anggapan orang, 

nyamuk tidak menusuk kulit 

dengan cara menghunjamkan 

belalainya dengan tekanan. Di 

sini, tugas utama dilakukan oleh 

rahang atas yang setajam pisau 

dan rahang bawah yang 

memiliki gigi yang 

membengkok ke belakang. 

Nyamuk menggerakkan rahang 

bawah maju-mundur seperti 

gergaji dan mengiris kulit dengan bantuan rahang atas. Ketika sengat diselipkan melalui irisan 

pada kulit ini dan mencapai pembuluh darah, proses pengeboran berakhir. Sekarang waktunya 

nyamuk mengisap darah.  

Namun, sebagaimana kita ketahui, luka 

seringan apa pun pada pembuluh darah akan 

menyebabkan tubuh manusia mengeluarkan 

enzim yang membekukan darah dan 

menghentikan kebocoran.  

Enzim ini tentunya menjadi masalah bagi 

nyamuk, sebab tubuh manusia juga akan segera 

bereaksi membekukan darah pada lubang yang 

dibuat nyamuk dan menutup luka tersebut. 

Artinya, nyamuk tidak akan bisa mengisap 

darah lagi. 

Akan tetapi, masalah ini dapat diatasi. Sebelum 

mulai mengisap darah, ia menyuntikkan cairan 

khusus dari tubuhnya ke dalam irisan yang telah 

terbuka. Cairan ini menetralkan enzim pembeku 
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darah. Maka, nyamuk dapat mengisap darah yang ia butuhkan tanpa terjadi pembekuan darah. 

Rasa gatal dan bengkak pada titik yang digigit nyamuk diakibatkan oleh cairan pencegah 

pembekuan darah ini.  

Ini tentulah sebuah proses yang luar biasa dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikut:  

1. Bagaimana nyamuk tahu dalam tubuh manusia ada enzim pembeku?  

2. Untuk memproduksi cairan penetral enzim tersebut, nyamuk perlu mengetahui struktur 

kimianya. Bagaimana ini bisa terjadi?  

3. Andaipun entah bagaimana nyamuk mendapatkan pengetahuan itu, bagaimana ia 

memproduksi cairan tersebut dalam tubuhnya sendiri dan membuat "rantai teknis" yang 

dibutuhkan untuk mentransfer cairan tersebut ke belalainya? 

Jawaban semua pertanyaan diatas telah jelas, tidak mungkin nyamuk bisa melakukan semua hal 

diatas. Ia tidak pula memiliki akal, ilmu kimia, ataupun lingkungan "laboratorium" yang 

diperlukan untuk memproduksi cairan tersebut. Yang kita bicarakan adalah seekor nyamuk yang 

hanya beberapa milimeter panjangnya, tanpa akal ataupun kecerdasan, itu saja!  

Jelaslah bahwa Allah, Tuhan dari langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, telah 

menciptakan nyamuk dan manusia, dan memberikan kemampuan-kemampuan luar biasa dan 

menakjubkan tersebut kepada nyamuk.  

"Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Yang Mahabesar, 

Maha Bijaksana. Kekuasaan dari langit dan bumi adalah miliknya. Ia memberikan hidup dan 

menjadikan mati. Ia memiliki kekuasaan atas segala sesuatu." (QS. Al Hadid: 1-2)  

 

Sumber : 

harunyahya.com 

http://id.harunyahya.com/id/Buku/864/menyingkap-rahasia-alam-semesta/chapter/2355
http://id.harunyahya.com/id/Buku/864/menyingkap-rahasia-alam-semesta/chapter/2355
http://id.harunyahya.com/id/Buku/864/menyingkap-rahasia-alam-semesta/chapter/2355
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10 Fakta Tentang Hujan 

Hujan, peristiwa alam yang memberi banyak cerita dan inspirasi baik tawa atau tangis. Hujan 

bisa menjadikan suasana lebih romantis bagi sepasang kekasih. Hujan juga kerap menimbulkan 

kegusaran hingga duka ketika bencana seperti banjir ikut menyusul kemudian. 

Bagaimanapun, hujan adalah simbol keseimbangan alam dan menjadi bukti betapa hebatnya 

segala hal di bumi ini telah dirancang oleh Sang Pencipta. Lihatlah pada 10 fakta di bawah ini. 

1. Tetes hujan jatuh dengan kecepatan rata-rata 8 - 10 km/jam. Namun tergantung pada 

kecepatan angin dan kondisi di wilayah tertentu, bisa mencapai hingga 35 km/jam. 

2. Hujan awalnya jatuh sebagai es atau kristal hingga akhirnya menjadi titik-titik air. 

3. Diameter setiap tetes hujan bervariasi antara 0,02 inci sampai sekitar 0,031 inci. 

4. Air umumnya jatuh ke bumi pada kecepatan rendah, hal ini karena hujan memiliki bentuk 

khusus yang meningkatkan efek gesekan atmosfer dan membantu hujan turun ke bumi dengan 

kecepatan lebih rendah. Bayangkan jika tidak terjadi gesekan pada atmosfer, bisa jadi setiap tetes 

hujan akan menghujam bumi dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan banyak kerusakan. 

5. Ketinggian minimal awan mendung adalah 1.200 meter dan dapat ditemukan hingga 10.000 

meter di langit. 

6. Setiap detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari permukaan Bumi. 

7. Jumlah 16 juta ton air tersebut sama dengan jumlah hujan yang jatuh kembali ke bumi setiap 

detik. Air bergerak terus dalam siklus yang seimbang, jadi betapa hebatnya keseimbangan alam 

terjadi di sekitar kita. 

8. Curah hujan rata-rata paling banyak terjadi di Cherrapunju, India, yakni sebanyak 26,5 meter 

(87 kaki).  

9. Sementara wilayah yang hampir sepanjang tahun selalu hujan adalah Mt. Waialeale di Kauai, 

Hawaii. Di tempat ini selama 350 hari per tahun selalu basah oleh hujan. 

10. Payung awalnya diciptakan untuk melindungi orang dari panas matahari.  

 

Sumber: 

rainappreciationsociety 

http://www.apakabardunia.com/2013/07/10-fakta-tentang-hujan.html
http://rainappreciationsociety.com/fun-facts/
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Kegunaan Tidur Panjang di Akhir Pekan 

Kebanyakan orang selalu bangun siang atau memperbanyak waktu tidur di akhir pekan. Sebagian 

lainnya malah protes, jangan bermalas-malasan. "Kalau jam tidur kurang selama hari Senin-

Jumat, percuma diganti dengan waktu tidur lebih lama di akhir pekan, tak akan banyak 

membantu. Lebih baik tetap bangun cepat dan bekerja seperti biasa," demikian alasannya. Tapi 

apakah benar demikian? 

Rupanya tidur lebih lama di akhir pekan tetap ada gunanya, kok. Setidaknya demikian hasil 

kesimpulan para peneliti dari Los Angeles Biomedical Research Institute (LA-BRI), AS. Salah 

seorang peneliti.  

Dr. Peter Liu menyebutkan, "Kita semua tahu jika kita butuh jam tidur yang cukup, tapi ini 

tampaknya mustahil karena tuntutan pekerjaan dan gaya hidup yang menyibukkan. Tapi 

penelitian kami menemukan bahwa menambah jam tidur dapat memperbaiki fungsi insulin di 

dalam tubuh, sehingga menurunkan risiko diabetes tipe 2 pada pria dewasa." 

Mereka melakukan eksperimen dengan 19 pria sukarelawan yang tidak mengidap sakit gula 

dengan usia rata-rata 29 tahun. Para partisipan hanya tidur selama 6,2 jam per malam sepanjang 

weekdays alias minggu kerja tapi rutin menambah jam tidur mereka di akhir pekan sebanyak 2,3 

jam per malamnya. 

Kemudian demi kepentingan studi ini, para partisipan diminta menghabiskan tiga malam untuk 

tidur di dalam lab dalam dua weekend (akhir pekan) yang terpisah. 

Selain itu, secara acak partisipan diberi jadwal tidur yang bervariasi; ada yang tidur 10 jam 

dalam semalam atau tidur enam jam per malam dan ada juga yang menghabiskan 10 jam di atas 

ranjang tapi dipapari kebisingan yang menyebabkan tidur dalam (deep sleep) mereka berubah 

menjadi tidur dangkal (shallow sleep) tanpa membangunkan si partisipan. 

Setelahnya, kadar gula darah dan insulin partisipan dicek di pagi hari pada hari keempat untuk 

menghitung sensitivitas insulin mereka. Hasilnya, tidur 10 jam selama tiga malam berturut-turut 

menyebabkan sensitivitas insulin mereka jauh lebih baik daripada ketika mereka kurang tidur. 

"Kabar baiknya adalah dengan menambah jam tidur di akhir pekan ini, pria dewasa yang telah 

lama tidak memperoleh tidur yang cukup sepanjang weekdays masih bisa memperbaiki 

sensitivitas insulin mereka," simpul Dr. Liu. 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/kegunaan-tidur-panjang-di-akhir-pekan.html
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Nah, ini artinya para peneliti menemukan adanya peningkatan sensitivitas insulin yang signifikan 

di antara para pria yang kekurangan jam tidur, setelah mendapatkan jam tidur ekstra selama tiga 

malam berturut-turut. Jadi, kalau sekarang kamu sedang santai ya sudah tidur lagi yuuuuk..... 

 

Sumber: 

detik 

http://health.detik.com/read/2013/06/22/142511/2281105/763/asyik-jatah-tidur-ekstra-di-akhir-pekan-turunkan-risiko-sakit-gula
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Malaria: Cempedak Lebih Ampuh Dibanding Kina? 

Jika seseorang menderita malaria, obatnya hanya satu yakni pil kina. Zat penyembuh di 

dalamnya telah diakui serta digunakan selama puluhan tahun. Apakah hanya tumbuhan kina 

yang bisa mengatasi penyakit akibat nyamuk pembawa plasmodium? 

Para peneliti di Institut of Tropical Disease Universitas Airlangga ternyata telah bekerja lebih 

dari sepuluh tahun mencari obat selain pil kina. Upaya tersebut semakin menemui titik terang, 

bahkan beberapa orang meyakini lebih ampuh dibanding kina. 

Kulit biji cempedak, inilah sumber obat malaria hasil temuan para ilmuwan di Surabaya. Para 

peneliti menggunakan kulit batang cempedak yang hanya berasal dari Kalimantan. "Dipilih yang 

berasal dari Kalimantan, karena di wilayah inilah jenis ini paling unggul," ata Ketua Tim 

Penelitian Obat Anti-Malaria ITD-Unair Dr Aty Widyawaruyanti, MSc. 

Kulit batang tumbuhan dengan nama latin Artocarpus champedem yang diproses menjadi ekstrak 

ini memiliki sekelompok senyawa yang teruji klinis mampu membunuh parasit malaria. 

"Ada beberapa senyawa yg kami isolasi dan uji coba. Salah satunya lebih aktif dari Kina," jelas 

Aty. 

Karena lebih aktif, maka senyawa yang diketahui bernama Heteroflavanon C, dikatakan Aty, 

memiliki senyawa yang lebih unggul dibandingkan dengan kina. 

 

Uji Sampel 

"Hasil uji klinis hingga kini 

masih berlangsung kepada 60 

orang," ungkap Aty yang 

menambahkan bahwa ini 

merupakan fase kedua yang 

harus dilewati. 

Dari empat fase, para peneliti 

sudah melewati fase pertama yang merupakan fase toksik, yang bertujuan untuk melihat 

toksisitas kepada subjek. 

"Tapi untuk obat herbal langsung loncat ke percobaan kepada orang sakit," jelas Aty. 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/malaria-cempedak-lebih-ampuh-dibanding.html
http://4.bp.blogspot.com/-nobQfgUY6sQ/UckqHptRe0I/AAAAAAAAQ60/ra4o4bKVmKw/s1600/cempedak+pohon.jpg
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Sementara itu untuk fase ketiga dan keempat dilakukan saat obat sudah mulai dipasarkan. 

Enam puluh pasien ini meminum obat anti-malaria dari kulit batang cempedak setiap hari selama 

lima hari dengan dosis 450 miligram. 

"Setelah lima hari konsumsi, para pasien mengaku merasa lebih nyaman karena tidak merasakan 

demam, tidak menggigil, dan sakit kepala," ungkap Aty. 

Pada hari kelima kondisi pasien kembali diperiksa dan parasit malaria ditemukan sudah menjadi 

negatif. Namun Aty menjelaskan bahwa kondisi ini akan terus dipantau hingga hari keduapuluh. 

Formula yang sudah mendapatkan hak paten ini dikatakan Aty sudah mendapat tawaran untuk 

dipasarkan oleh industri, namun belum menemui kesepakatan.  

 

Sumber: 

antaranews 

http://www.antaranews.com/berita/375183/kulit-batang-cempedak-untuk-obati-malaria
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Mayday, Sebuah Hari yang Dirayakan Seluas Dunia 

Boleh jadi Mayday menjadi hari istimewa non-religius yang dirayakan seluas bumi. Ya, setiap 

tanggal 1 Mei merupakan hari para buruh sedunia. Hari perlawanan terhadap para penguasa 

ekonomi, agar kembali 'memanusiakan' para pekerja. 

Akar sejarah May Day mungkin dimulai pada tahun 1806, ketika terjadi pemogokan pekerja di 

AS yang pertama kalinya. Ketika itu pekerja Cordwainers, perusahaan pembuat sepatu, 

melakukan mogok kerja. Namun para pengorganisir aksi mogok kerja itu dibawa ke pengadilan 

untuk diproses hukum. 

Dalam pengadilan itu, terungkap fakta pekerja di 

era itu benar-benar diperas keringatnya. Mereka 

harus bekerja 19-20 jam per harinya. Padahal 

sehari hanya 24 jam. Artinya para pekerja itu 

hanya bisa beristirahat 4 jam dalam sehari, dan 

mereka tidak punya kehidupan lain di luar 

bekerja untuk perusahaan yang membayar 

mereka. 

Maka kelas pekerja Amerika Serikat pada masa 

itu kemudian memiliki agenda perjuangan 

bersama, yaitu menuntut pengurangan jam kerja. 

Peter McGuire, seorang pekerja asal New 

Jersey, punya peran penting dalam 

mengorganisir perjuangan ini. Pada tahun 1872, 

ia dan 100 ribu pekerja lainnya melakukan aksi 

mogok kerja untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire menghimpun kekuatan para 

pekerja dan pengangguran, serta melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang 

lembur bagi pekerja. 

Tahun 1881, McGuire pindah ke Missouri dan mulai mengorganisir para tukang kayu. Hasilnya, 

di Chicago berdiri persatuan tukang kayu dengan McGuire sebagai sekretaris umumnya. Inilah 

cikal bakal serikat pekerja. Ide membentuk serikat pekerja ini kemudian menyebar dengan cepat 

ke seantero AS. Serikat-serikat pekerja lain didirikan di berbagai kota 

http://www.apakabardunia.com/2013/04/mayday-sebuah-hari-yang-dirayakan.html
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Tanggal 5 September 1882, digelarlah parade Hari Buruh pertama di kota New York dengan 20 

ribu peserta. Mereka membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka: 8 jam bekerja, 8 jam 

istirahat, dan 8 jam rekreasi. Itulah 24 jam kehidupan ideal dalam sehari yang diinginkan kelas 

pekerja Amerika Serikat. 

Tuntutan pengurangan jam kerja 

itu pada akhirnya menjadi 

perjuangan kelas pekerja dunia. 

Kongres internasional pertama 

mereka dilangsungkan di 

Jenewa, Swiss, pada tahun 

1886, dan dihadiri organisasi 

pekerja dari berbagai negara. Kongres buruh internasional ini menetapkan tuntutan pengurangan 

jam kerja menjadi 8 jam sehari sebagai perjuangan resmi buruh sedunia. 

Tanggal 1 Mei ditetapkan menjadi hari perjuangan kelas pekerja sedunia. Satu Mei dipilih karena 

mereka terinspirasi kesuksesan aksi buruh di Kanada pada tahun 1872. Ketika itu buruh Kanada 

menuntut 8 jam kerja seperti buruh di AS, dan mereka berhasil. Delapan jam kerja di Kanada 

resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1886. 

 

Tragedi Haymarket 

Kontras dengan kesuksesan rekan mereka di Kanada, buruh Amerika Serikat justru harus 

mengalami kenyataan pahit ditembaki oleh polisi mereka. Tanggal 1 Mei 1886, bersamaan 

dengan mulai berlakunya 8 jam kerja di Kanada, sekitar 400 ribu buruh di AS menggelar 

demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja. Aksi ini berlangsung selama 

empat hari sampat tanggal 4 Mei 1886. 

Tak disangka, pada hari terakhir itu, 4 Mei 1886, polisi AS menembaki para demonstran buruh 

itu hingga ratusan orang tewas. Pemimpin buruh itu juga ditangkap dan dihukum mati. Peristiwa 

ini dikenal dengan tragedi Haymarket karena terjadi di bundaran Lapangan Haymarket. 

Sebagai penghormatan terhadap para martir atau buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi itu, 

Kongres Sosialis Dunia yang digelar di Paris pada Juli 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai 

http://3.bp.blogspot.com/-ylgFU9x4Lsk/UX9pJXjezsI/AAAAAAAAP-0/7csSHEcQG9w/s1600/shoeshop-18th-century.jpg
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Hari Buruh Sedunia (May Day). Hal ini memperkuat keputusan Kongres Buruh Internasional 

yang berlangsung di Jenewa tahun 1886 

 

Sumber: 

viva. 

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/409121-sejarah-may-day--merunut-perjuangan-awal-buruh
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Mengapa Takut dan Jijik Saat Melihat Darah? 

Melihat darah bisa menjadi suatu hal yang sulit dilakukan, bahkan bagi beberapa orang bisa 

merasa mual, jijik, hingga pingsan. Mengapa ini bisa terjadi? 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Isaac Marks dari Institute of Psychiatry di London 

menyimpulkan Sekitar 30 persen anak-anak takut melihat darah. Ketakutan ini pada akhirnya 

berlanjut hingga usia dewasa. Rasa trauma yang mendalam ini mengakibatkan rata-rata 15 

persen orang dewasa merasa takut menyumbangkan darah.  

Merasa lemah saat melihat darah umumnya berasal dari reaksi berlebihan dari respon vasovagal.  

Respon vasovagal terjadi karena melambatnya jantung dan pelebaran arteri sehingga tekanan 

darah melambat dan darah turun ke kaki. Akhirnya otak kekurangan darah yang kaya oksigen 

dan menyebabkan orang merasa pusing dan bahkan pingsan. Hal ini merupakan sebuah refleks 

rasa takut yang evolusioner yang menjadi mekanisme bertahan hidup manusia. 

Mekanisme bertahan hidup ini baik bila, katakanlah Anda perlu berpura-pura mati di hadapan 

satu predator. Situasi inilah yang mungkin menjadi awal dari mekanisme ini. Dan jika Anda 

berdarah, detak jantung yang melambat mungkin menolong mencegah kehilangan terlalu banyak 

darah. Tapi dalam kebanyakan kasus, demikian tulis Popular Science, mekanisme ini justru 

menjadi sebuah gangguan. 

 

Hematophobia 

Orang-orang yang mengalami rasa takut berlebihan melihat darah disebut hematophobia. 

Hematophobia ini dapat terjadi secara langsung, seperti pengalaman pribadi yang menimbulkan 

pendarahan seperti kecelakaan medis atau prosedur pengambilan darah seperti suntikan, transfusi 

darah, dan sejenisnya. Namun, juga bisa terjadi secara tidak langsung, seperti melihat orang lain 

kecelakaan dan mengeluarkan darah. 

Phobia memang kerapkali muncul dari rasa trauma di masa lalu terhadap sesuatu yang 

memunculkan sugesti hingga ketakutan tersebut menjadi berlebihan. Phobia dapat disebabkan 

oleh berbagai macam hal. Peristiwa traumatis di masa kecil dianggap sebagai salah satu 

kemungkinan penyebab terjadinya phobia. 

http://www.apakabardunia.com/2013/05/mengapa-takut-dan-jijik-saat-melihat.html
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Bagaimana cara mengatasinya, apalagi bagi mereka yang bercita-cita kerja di bidang medis? 

Melawan phobia terampuh adalah dengan menjadikannya hal yang biasa. Jadi, semakin sering 

orang melihat darah atau memikirkan darah, semakin berkurang rasa jijik tersebut. Demikian 

kata Alan Manevitz, seorang psikiater di Weill Cornell Medical Center di New York. 

Pada beberapa kasus, phobia spesifik - memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap objek yang 

spesifik -  harus diatasi dengan mengikuti terapi dan konsultasi pada dokter ahli. Nah, jika Anda 

termasuk penderita hematophobia berusahalah mengatasinya.  

 

Sumber: 

timlo. 

inioke 

http://www.timlo.net/baca/59174/ini-dia-alasan-orang-ngeri-melihat-darah/
http://inioke.com/Berita/2528-Hematophobia--Takut-Darah.html
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Menguak 1 Juni yang Keramat 

Ada apa dengan tanggal 1 Juni, tanggal awal bulan saatnya gajian? Tentunya ada yang jauh lebih 

penting dari kepentingan individu. Seharusnya tanggal ini teramat penting sebagai manusia yang 

lahir dan bernapas di Indonesia. Inilah hari lahir dasar negara, pemersatu Sabang hingga 

Marauke, Hari Lahir Pancasila. 

Memang, 1 Juni sempat jadi perdebatan karena penetapannya terjadi saat rezim Sohearto. Setelah 

reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. 

Setidaknya ada tiga tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 

1945, tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945.  

Mengapa dipilih tanggal 1 

Juni?  Tanggal 1 Juni 1945 

adalah tanggal ketika kata 

"Pancasila" pertama kali 

diucapkan oleh Ir. Soekarno 

(saat itu belum diangkat 

menjadi Presiden RI) pada saat 

sidang BPUPKI (Badan 

Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia).  

Lalu mengapa diperdebatkan dengan tanggal 18 Agustus 1945? Rumusan yang kemudian 

dijumpai dalam rumusan final Pancasila yang dikenal oleh warga negara Indonesia juga muncul 

dalam Mukadimah atau Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 

sebagai konsititusi negara RI. Namun di dalam Mukadimah ini tidak terdapat kata "Pancasila". 

Sementara Tanggal 22 Juni 1945 adalah saat Piagam Jakarta diumumkan. Kita tidak akan 

membahas lebih jauh tanggal 18 Agustus dan 22 Juni, namun dari paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa  kata "Pancasila" itu LAHIR pada tanggal 1 Juni 1945. 

Apa sih yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945? Inilah kutipan pidatonya: 

"Dasar negara, yakni dasar untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka, haruslah kokoh kuat 

sehingga tak mudah digoyahkan. Bahwa dasar negara itu hendaknya jiwa, pikiran-pikiran yang 

http://www.apakabardunia.com/2013/06/menguak-1-juni-yang-keramat.html
http://2.bp.blogspot.com/-4BIlfbYvfns/Uamdf_-ey-I/AAAAAAAAQeI/o74mcJ2OEwM/s1600/garuda_pancasila_by_daruism-d37dobs.jpg
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sedalam-dalamnya, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia 

Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar negara Indonesia hendaknya mencerminkan kepribadian 

Indonesia dengan sifat-sifat yang mutlak keindonesiaannya dan sekalian itu dapat pula 

mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, aliran, dan golongan 

penduduk. "  

"Dasar negara yang saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama 

Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. 

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita 

ahli bahasa (Muhammad Yamin) namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan di atas 

kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi."  

 

Sosialisme dan Indonesia 

Bila menelusuri kisah dibalik lahirnya Pancasila, bisa jadi kita akan terkejut betapa paham 

sosialis begitu kuat. Bagi kalangan konservatif bisa jadi akan mendebat bahwa hanya paham 

teokratis (pemerintahan Tuhan) paling pantas di bumi Nusantara.  

Dalam rapat BPUPKI, Bung 

Karno mengakui pada saat 

berumur 16 tahun dan 

bersekolah di H.B.S. di 

Surabaya, ia dipengaruhi oleh 

seorang sosialis bernama A. 

Baars. Pelajaran yang 

ditanamkan adalah: jangan 

berpaham kebangsaan, tetapi 

berpahamlah rasa kemanusiaan 

seluruh dunia, jangan 

mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. 

Namun, ada orang lain yang memperingatkan Bung Karno, ia adalah Dr. Sun Yat Sen ! Di dalam 

tulisannya “San Min Cu I” atau “The THREE people’s Principles”, ia mendapatkan pelajaran 

http://4.bp.blogspot.com/-5jZUxqI2mnw/Uamd0Mn0lKI/AAAAAAAAQeQ/KX91uRrOUq8/s1600/soekarno.jpg
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yang membongkar kosmopolitanisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Sjak itu tertanamlah rasa 

kebangsaan, oleh pengaruh“The THREE people’s Principles” itu.  

"Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai 

penganjurnya, yakinlah bahwasanya Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan 

hormat dengan sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen," ungkap 

Bung Karno. 

Pengaruh posmopolitanisme (internasionalisme) kaya A. Baars dan San Min Cu I kaya Dr. Sun 

Yat Sen yang diterima bung Karno pada tahun 1917 dan 1918 saat ia duduk di bangku sekolah 

H.B.S. benar-benar mendalam.  

Namun, perpaduan inilah yang melahirkan dasar negara paling sakti di dunia: Pancasila. 

Tentunya, daya pengamatan yang tajam dari seorang Ir. Soekarno terhadap kondisi serta sejarah 

bangsa ini jadi landasan kuat.  

Dan, Pancasila mencakup semua kepribadian luhur seluruh suku di Indonesia. Bukan hanya 

Liberte, egalite, fraternite (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan/persatuan) tetapi sila pertama 

"Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan bukti sisi religiositas nenek moyang.  

Nah, mengapa sekarang rumusan negara yang sangat luhur ini seolah lenyap ditelan kebencian 

terhadap kepercayaan lain? (Sila Pertama) Keadilan yang makin hilang di gedung pengadilan? 

(Sila Kedua) Konflik antarkampung, antarsuku, antarsekolah? (Sila Ketiga) Saling menjatuhkan 

antara partai politik? (Sila Ke-empat), dan terakhir: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia. Masih adakah, ketika golongan kaya semakin makmur sementara orang miskin terus 

terpuruk? 

 

Semoga kita merenungi kembali Hari Lahir Pancasila, 1 Juni ini. Salam! 

Referensi: 

Rahayu Minto (Ibid) 

eri32. 

sejarah-harian 

http://eri32.wordpress.com/2009/07/31/sejarah-lahirnya-pancasila/
http://sejarah-harian.blogspot.com/2011/05/sejarah-hari-lahir-pancasila.html
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Sosrokartono, Manusia Jenius di Era Penajahan 

Selama ini kita hanya mengenal R.A. Kartini sebagai pemikir ulung yang membuka gerbang 

kesetaraan wanita di dunia kaum lelaki. Rupanya pahlawan yang 'harum namanya' ini memiliki 

seorang kakak yang jenius, seorang wartawan yang poliglot dan berkarir cemerlang di tanah 

Eropa. 

Mungkin, tanpa peran sang kakak, Sosrokartono, boleh jadi nama R.A. Kartini tidak akan pernah 

'harum' dan menjadi pahlawan emansipasi wanita di Indonesia. 

Lahir di Mayong dengan nama Raden Mas Panji 

Sosrokartono pada hari Rabu Pahing tanggal 10 April 

1877 M. Beliau adalah putera R.M. Adipati Ario 

Sosroningrat, bupati Jepara. 

Sejak kecil Sosrokartono sudah mempunyai 

keistimewaan, beliau cerdas dan mempunyai 

kemampuan membaca masa depan. Kakak dari ibu kita 

Kartini ini, setelah tamat dari Eropesche Lagere School 

di Jepara, melanjutkan pendidikannya ke H.B.S. di 

Semarang. Pada tahun 1898 Sosrokartono lalu 

meneruskan sekolahnya ke negeri Belanda. 

Sosro awalnya masuk di sekolah Teknik Tinggi di 

Leiden. Tetapi merasa tidak cocok, sehingga pindah ke 

Jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur. Beliau 

merupakan mahasiswa Indonesia pertama yang 

meneruskan pendidikan ke negeri Belanda, yang pada urutannya disusul oleh putera-putera 

Indonesia lainnya. Dengan menggenggam gelar Docterandus in de Oostersche Talen dari 

Perguruan Tinggi Leiden, Sosro akhirnya melanglang buana ke seluruh Eropa, menjelajahi 

pelbagai pekerjaan. 

 

Karir Eropa dimulai 

http://www.apakabardunia.com/2013/05/sosrokartono-manusia-jenius-di-era.html
http://2.bp.blogspot.com/-7vlpVOvnPH8/UYM9SrkIvRI/AAAAAAAAQCc/bEeQTC5VxUc/s1600/sosrokartono.jpg
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Pada tahun 1917, koran Amerika The New York Herald Tribune, di Kota Wina, ibu kota Austria, 

membuka lowongan kerja untuk posisi wartawan perang untuk meliput Perang Dunia I. Salah 

satu tes adalah menyingkat-padatkan sebuah berita dalam bahasa Perancis yang panjangnya satu 

kolom menjadi berita yang terdiri atas kurang lebih 30 kata, dan harus ditulis dalam 4 bahasa 

yaitu Inggris, Spanyol, Rusia dan Perancis sendiri.  

Drs Raden Mas Panji Sosrokartono, putra Bumiputra yang ikut melamar, berhasil memeras berita 

itu menjadi 27 kata, sedangkan para pelamar lainnya rata-rata lebih dari 30 kata. Persyaratan 

lainnya juga bisa dipenuhi oleh RMP Sosrokartono sehingga akhirnya ia terpilih sebagai 

wartawan perang surat kabar bergengsi Amerika, The New York Herald Tribune. 

Supaya pekerjaannya lancar, dia juga diberi pangkat Mayor oleh Panglima Perang Amerika 

Serikat. RMP Sosrokartono seorang poliglot, ahli banyak bahasa. Ia menguasai 24 bahasa asing 

dan 10 bahasa suku di tanah Nusantara. Sebelum ia menjadi wartawan the New York Herald 

Tribune, ia bekerja sebagai penerjemah di Wina. Di Wina ia terkenal dengan julukan si jenius 

dari Timur. 

Dia juga bekerja sebagai wartawan beberapa surat kabar dan majalah di Eropa. Di dalam buku 

'Memoir' Drs Muhammad Hatta diceritakan kalau RMP Sosrokartono mendapat gaji 1250 Dollar 

dari surat kabar Amerika. Dengan gaji sebesar itu ia dapat hidup mewah di Eropa. 

Sosro juga kerap mengirimi buku dan buletin kepada adiknya Kartini. Buku kiriman Sosro ini 

lah yang kelak menjadi pencerahan bagi Kartini untuk mendobrak tradisi dan melahirkan 

emansipasi wanita di Nusantara. 

Sebelum Perang Dunia I berakhir, pada bulan November 1918, RMP Sosrokartono terpilih oleh 

blok Sekutu menjadi penerjemah tunggal, karena ia satu-satunya pelamar yang memenuhi syarat-

syarat mereka yaitu ahli bahasa dan budaya di Eropa dan juga bukan bangsa Eropa.  

 

Artikel yang menggemparkan dunia 

Dalam 'Memoir' tulisan Drs Muhammad Hatta ditulis kalau RMP Sosrokartono juga menguasai 

bahasa Basque, menjadi penerjemah pasukan Sekutu kala melewati daerah suku Basque. Suku 

Basque adalah salah satu suku yang hidup di Spanyol. Ketika Perang Dunia I menjelang akhir, 

diadakan perundingan perdamaian rahasia antara pihak yang bertikai. 

Pihak-pihak yang berunding naik kereta api yang kemudian berhenti di hutan Compaigne di 

Perancis Selatan. Di dalam kereta api, pihak yang bertikai melakukan perundingan perdamaian 
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rahasia. Di sekitar tempat 

perundingan telah dijaga ketat 

oleh tentara dan tidak 

sembarangan orang apalagi 

wartawan boleh mendekati 

tempat perundingan dalam 

radius 1 km. Semua hasil 

perundingan perdamaian rahasia 

tidak boleh disiarkan, dikenakan 

embargo sampai perundingan 

yang resmi berlangsung  

Dalam Sejarah Dunia, Perundingan Perdamaian Perang Dunia ke I yang resmi berlangsung di 

kota Versailles, di Perancis. Ketika banyak wartawan yang mencium adanya 'perundingan 

perdamaian rahasia' masih sibuk mencari informasi, koran Amerika The New York Herald 

Tribune ternyata telah berhasil memuat hasil perundingan rahasia tersebut.  

Penulisnya 'anonim', hanya menggunakan kode pengenal 'Bintang Tiga'. Kode tersebut di 

kalangan wartawan Perang Dunia ke I dikenal sebagai kode dari wartawan perang RMP 

Sosrokartono. Konon tulisan itu menggemparkan Amerika dan juga Eropa. 

Tahun 1919 didirikan Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) atas prakarsa Presiden Amerika 

Serikat Woodrow Wilson. Dari tahun 1919 sampai 1921, RMP Sosrokartono, anak Bumiputra, 

mampu menjabat sebagai Kepala penerjemah untuk semua bahasa yang digunakan di Liga 

Bangsa-Bangsa.  

Bahkan dia berhasil mengalahkan poliglot-poliglot dari Eropa dan Amerika sehingga meraih 

jabatan tersebut. Liga Bangsa-Bangsa kemudian berubah nama menjadi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (United Nations Organization) pada tahun 1921. 

 

Menyembuhkan penyakit dengan mukjizat 

Tahun 1919 RMP Sosrokartono juga diangkat menjadi Atase Kebudayaan di Kedutaan Besar 

Perancis di Belanda. Sampai suatu ketika terdengar berita tentang sakitnya seorang anak berumur 

lebih kurang 12 tahun. Anak itu adalah anak dari kenalannya yang menderita sakit keras, yang 

tak kunjung sembuh meki sudah diobati oleh beberapa dokter. 

Ilustrasi Perang Dunia II di Perancis 

http://1.bp.blogspot.com/-ZRrujG9MZFQ/UYM9NRF7H3I/AAAAAAAAQCU/E7y5ua_Jf-0/s1600/sosrokartono-compagnie-france.jpg
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Dengan dorongan hati yang penuh dengan cinta 

kasih dan hasrat yang besar untuk meringankan 

penderitaan orang lain, saat itu juga beliau 

menjenguk anak kenalannya yang sakit parah itu. 

Sesampainya di sana, beliau langsung meletakkan 

tangannya di atas dahi anak itu dan terjadilah 

sebuah keajaiban. Tiba-tiba si bocah yang sakit itu 

mulai membaik dengan hitungan detik, dan hari itu 

juga ia pun sembuh. 

Kejadian itu membuat orang-orang yang tengah 

hadir di sana terheran-heran, termasuk juga dokter-

dokter yang telah gagal menyembuhkan penyakit 

anak itu. Setelah itu, ada seorang ahli Psychiatrie 

dan Hypnose yang menjelaskan bahwa sebenarnya 

Drs. R.M.P. Sosrokartono mempunyai daya 

pesoonalijke magneetisme yang besar sekali yang tak disadari olehnya. 

Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya beliau merenungkan dirinya dan memutuskan 

menghentikan pekerjaannya di Jenewa dan pergi ke Paris untuk belajar Psychometrie dan 

Psychotecniek di sebuah perguruan tinggi di kota itu. Akan tetapi, karena beliau adalah lulusan 

Bahasa dan Sastra, maka di sana beliau hanya diterima sebagai toehoorder saja, sebab di 

Perguruan Tinggi tersebut secara khusus hanya disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa lulusan 

medisch dokter. 

 

Pulang ke tanah air 

Beliau kecewa, karena di sana beliau hanya dapat mengikuti mata kuliah yang sangat terbatas, 

tidak sesuai dengan harapan beliau. Di sela-sela hati yang digendam kecewa, datanglah ilham 

untuk kembali saja ke Tanah Air-nya. 

RMP Sosrokartono akhirnya pulang ke tanah air tahun 1925 dan menetap di Bandung.  Ia ingin 

mendirikan sekolah sebagaimana dicita-citakan mendiang adiknya, Kartini. Ia juga ingin 

mendirikan perpustakaan. 

http://1.bp.blogspot.com/-L-7gzSfRHcQ/UYM9NAScPEI/AAAAAAAAQCQ/Nu9XlBCoDnA/s1600/sosrokartono-buku.jpg
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Untuk menghimpun modal, pada mulanya ia melamar menjadi koresponden The New York 

Herald untuk Hindia Belanda, tapi koran itu sudah berganti pemilik dan merger dengan koran 

lain. 

Namun, dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon, Sosrokartono menyatakan kekecewaannya. 

Sesampai di Jawa, ia telah dicap sebagai komunis oleh pemerintah jajahan. “Itu merupakan 

bentuk fitnah yang sangat keji yang saya rasakan, namun tidak berdaya terhadapnya,” tulisnya. 

“Tapi kepada Anda, Nyonya yang mulia, saya bersumpah atas kubur ayah saya dan Kartini, 

bahwa saya sama sekali tak pernah menganut paham komunis, dulu tidak, sekarang pun tidak. 

Tidak ada yang lebih saya inginkan daripada bekerja untuk pendidikan mental sesama bangsa 

saya, dalam artian yang telah dimaksudkan oleh Kartini,” ucap Sosrokartono. 

Kartono kemudian menggalang dukungan dari kelompok pergerakan di Indonesia. Ia menemui 

Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan itu lalu mempersilakan Kartono membangun 

perpustakaan di gedung Taman Siswa Bandung. Ia pun diangkat menjadi kepala Sekolah 

Menengah Nasional di kota ini. 

Pada saat yang bersamaan, ia menyaksikan orang-orang kelaparan dan diserang berbagai macam 

penyakit. Kartono pun kemudian menjalankan laku puasa bertahun-tahun untuk merasakan apa 

yang juga diderita saudara-saudaranya. Ia juga menjadikan Darussalam sebagai rumah 

pengobatan. 

Separuh badan Sosrokartono lumpuh sejak 1942. Kartono mangkat pada 1952, tanpa 

meninggalkan istri dan anak. Ia dimakamkan di Sedo Mukti, Desa Kaliputu, Kudus, Jawa 

Tengah. 

 

Kata-kata insprasi dari Sosrokartono (terdapat pada nisan) 

1. Sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji. (Kaya tanpa Harta / Kaya Hati ; Sakti tanpa Ilmu) 

2. Trimah mawi pasrah (rela menyerah terhadap keadaan yang telah terjadi) 

3. Suwung pamrih tebih ajrih (jika tak berniat jahat, tidak perlu takut) 

4. Langgeng tan ana susah tan ana bungah (tetap tenang, tidak kenal duka maupun suka) 

5. Anteng manteng sugeng jeneng (diam sungguh-sungguh, maka akan selamat sentosa). 

Sumber: 

yahoo cerita-jelita xendro, 

http://id.berita.yahoo.com/kisah-sosrokartono-orang-indonesia-paling-jenius-012700580.html
http://cerita-jelita.blogspot.com/2013/02/biography-dan-sebutir-kata-mutiara.html
http://xendro.wordpress.com/2007/10/24/rm-panji-sosrokartono/

