
5 Kebohongan Sains yang Sangat Menghebohkan Dunia 

 

Ilustrasi Monster Loch Ness (soffk7.wordpress.com) 

Kamu pernah mendengar berita tentang sains mengenai keberadaan Bigfoot ataupun monster Loch 

Ness? 12 Februari 2015 lalu, situs National Geographic menyebutkan bahwa keberadaan makhluk-

makhluk itu hanyalah kebohongan belaka. Penasaran berita-berita tentang sains lain apa saja yang 

termasuk sebuah kebohongan? Berikut adalah lima kebohongan sains yang sangat menghebohkan 

dunia: 

1. Bigfoot 

 

Februari 2015 lalu, sempat beredar sebuah video kemunculan Bigfoot di Yellowstone National Park, 

Amerika Serikat. Walaupun video itu belum terbukti palsu, para ilmuwan dan anggota resmi 

Yellowstone National Park menyatakan bahwa tidak mungkin makhluk bertubuh raksasa itu dapat 

berjalan dengan santai di antara para turis dan binatang-binatang liar di tempat itu. 

http://news.nationalgeographic.com/


Jauh sebelumnya, tahun 1920, juga pernah ada temuan sejumlah jejak kaki di salju yang ditemukan 

oleh penambang di Northwest. Akan tetapi, pada 1982, seorang pensiunan bernama Rant Mullens 

mengakui bahwa ia mencetak bentuk jejak kaki di salju di Gunung St. Helens, daerah Northwest, 

menggunakan cetakan kaki yang terbuat dari kayu. 

2. Raksasa Cardiff 

 

Pada 1869 silam, dunia dihebohkan dengan sebuah penemuan dari seorang petani dan pembuat rokok 

di Cardiff, New York. Penemuan itu berupa fosil manusia raksasa berukuran tiga meter dengan berat 

1.360 kilogram. Para ahli mengatakan bahwa fosil itu terbuat dari gipsum dan merupakan patung biasa 

buatan manusia. Namun, kebohongan ini tetap memakan pikiran para turis dan mereka berhasil 

dikenakan biaya sebesar 50 sen untuk melihat “Raksasa Cardiff”. 

3. Manusia Piltdown 



 

Tak kalah hebohnya, tahun 1912, terdapat penemuan Manusia Piltdown. Saat itu, para ilmuwan 

mengira berhasil menemukan titik terang hubungan kekerabatan antara manusia dan kera dengan 

ditemukannya fosil tengkorak dan tulang rahang dari Manusia Piltdown, manusia mirip kera, yang 

disusun oleh petugas British Museum. Lalu, tahun 1953, pemalsuan itu terungkap karena tulang 

tengkoraknya berasal dari manusia, tulang rahangnya dari orangutan, dan fosil giginya dari simpanse. 

Hingga kini, penyusun fosil di British Museum yang menjadi dalang pemalsuan ini belum berhasil 

diketahui. 

4. Monster Loch Ness 

 

Di samping Bigfoot, monster Loch Ness menjadi makhluk yang juga menghebohkan. Legenda 

menyebutkan, monster yang kerap disebut Nessie ini sudah ada sejak lebih dari 1400 tahun lalu ketika 



Saint Columbia melihat bayangan makhluk air di kawasan Skotlandia. Lalu, banyak rumor sempat 

berkembang karena sejumlah orang melapor telah melihat sosok Nessie di permukaan ketika ada 

pembangunan jalanan di sekitar perairan tempat makhluk itu berada pada 1993. Rumor ini semakin 

menghebohkan karena dokter bernama Colonel Robert Wilson mengaku mengambil foto Nessie keluar 

dari perairan gelap dan berkabut. Sayangnya, kerabat dekat Wilson, Christian Spurling, menyatakan 

bahwa foto hitam-putih yang diambil Wilson hanyalah sebuah plastik yang diikatkan ke sebuah kapal 

mainan sehingga menyerupai sosok Nessie. 

5. Tasmanian Mock Walrus 

 

Tasmanian Mock Walrus sukses menjadi bahan lelucon di April Fools’ Day tahun 1984 ketika Orlando 

Sentinelmengarang cerita akan adanya Tasmanian Mock Walrus lengkap disertai foto Berdasarkan 

pemberitaan itu, binatang sepanjang sepuluh sentimeter tersebut merepresentasikan 

sebuah walrus (anjing laut), mendengkur seperti kucing, dan penurut seperti hamster. Binatang itu juga 

disebutkan tidak perlu dimandikan dan hanya menyantap kecoak. Padahal, foto yang disebut-sebut 

sebagai Tasmanian Mock Walrus itu nyatanya hanyalah seekor tikus mondok tanpa kulit. 
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*Dipublikasikan 30-03-2015, di Selasar.com 
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5 Hewan Kecil Lucu yang Ada di Pulau Hokkaido Jepang 

 

Ezo Momonga (youtube.com) 

Hokkaido adalah sebuah pulau besar yang terletak di ujung utara Jepang. Pulau ini menjadi rumah 

bagi sejumlah populasi makhluk kecil menggemaskan yang tidak dapat ditemukan di negara lain. 

Kamu penasaran selucu apakah makhluk-makhluk kecil ini? Dikutip dari Bored Panda, berikut 

adalah lima hewan kecil lucu yang ada di Pulau Hokkaido Jepang: 

1. Ezo Momonga 

 

http://www.boredpanda.com/


Ezo momonga yang sangat menggemaskan adalah sejenis tupai terbang unik yang ada di 

Hokkaido. Hewan kecil ini memiliki mata gelap yang besar dan cakar imut yang begitu lucu. 

Bahkan, ezo momonga telah menjadi semacam mascot lokal. Gambar hewan ini muncul di kartu 

tiket isi ulang kereta api regional. 

2. Shima-enaga 

 

Berikutnya, adalah shima-enaga yang merupakan jenis burung pengicau kecil berekor panjang. 

Shima-enaga, yang hanya ada di Pulau Hokkaido ini, berbeda dengan burung pengicau kecil 

berekor panjang lainnya di wilayah Jepang. Sebab, Shima-enaga ini tidak memiliki ‘alis’ cokelat 

seperti burung pengicau kecil berekor panjang lainnya. Di samping itu, burung kecil ini memiliki 

wajah yang seluruhnya berwarna putih. 

3. Tupai merah Hokkaido 



 

Sebenarnya, tupai merah Eurasia banyak tersebar luas di seluruh Asia dan Eropa. Akan tetapi, 

Pulau Hokkaido memiliki subspesies sendiri. Pulau Hokkaido juga menjadi satu-satunya lokasi 

tupai ini dapat ditemukan di Jepang. 

4. Ezo naki usagi 

 



Kelinci khas Pulau Hokkaido, yaitu ezo naki usagi, adalah salah satu subspesies lokal dari northern 

pika yang juga berukuran kecil dan tinggal di seluruh Jepang dan Asia Utara. Kabarnya, ezo naki 

usagi merupakan inspirasi dari salah satu tokoh kartun terkenal. Tokoh kartun itu adalah Pikachu, 

Pokemon favorit sepanjang masa. 

5. Iizuna 

 

Iizuna adalah hewan kecil yang masih sejenis dengan musang. Hewan ini merupakan subspesies 

dari musang yang ada di Siberia dan Skandinavia Utara. Berbeda dengan musang lain, iizuna 

memiliki ‘mantel’ yang dapat berubah warna menjadi putih sebagai kamuflase di musim dingin. 
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5 Pantai Terpencil Terbaik di Bali 

 

Pantai di Bali (indonesianvacation.com) 

Selain Pantai Seminyak yang masuk dalam jajaran pantai terbaik di Indonesia versi Lonely Planet, 

Bali juga memiliki banyak pantai yang letaknya belum banyak diketahui orang. Walaupun kondisi 

di pantai-pantai ini masih termasuk sepi dan tenang, keindahan lingkungannya tidak kalah dengan 

pantai lainnya yang lebih populer di Bali. Berniat menikmati keindahan pantai dengan suasana 

yang tenang? Simak daftar lima pantai tersembunyi terbaik di Bali oleh CNN International berikut: 

1. Pantai Balangan 

 

Ketika pantai Dreamland diambil alih oleh banyak resort, para peselancar mulai beringsut ke 

pantai Balangan yang terletak tidak jauh dari situ. Di sini, pengunjung dapat menikmati bentangan 

https://www.selasar.com/budaya/5-pantai-terbaik-di-indonesia
http://travel.cnn.com/


pasir putih panjang yang diapit oleh tebing berbatu. Di pinggir pantai terlihat beberapa warung dan 

pondok murah tanpa AC. Pantai Balangan menjadi salah satu tempat yang tempat untuk 

mempelajari kegiatan berselancar karena di sini terdapat sekolah selancar dan instruktur lepas. 

Pantai ini juga menjadi tempat yang tepat untuk membangun istana pasir dan bermalas-malasan di 

tempat tidur gantung. 

2. Pantai Geger 

 

Pantai Geger merupakan tempat yang tepat untuk berenang di bawah sinar matahari. Terletak dekat 

dengan lapangan golf Nusa Dua, pantai dengan air berwarna biru kehijauan di sini memiliki ombak 

yang bergulir dengan tenang. Selain itu, pasir di pantai ini memiliki tekstur tebal dan lembut, 

sehingga cocok menjadi tempat untuk bermain voli atau berolahraga lari. 

3. Pantai Bias Tugal 



 

Pantai yang sering disebut Pantai Kecil ini, termasuk masih jarang dikunjungi. Pantai Bias Tugal 

ini terletak di dekat Padang Bai. Pengunjung dapat menikmati keindahan air laut biru dan pasir 

putih halus di tempat ini. Namun, arus ombak di pantai ini terbilang kencang, sehingga tidak 

disarankan bagi perenang yang tidak berpengalaman. 

4. Pantai Ungasan 

 

Pantai Ungasan menjadi pantai yang terletak di titik paling selatan Bali. Jika tidak menginap 

di resort Karma Kandara atau Banyan Tree, cara terbaik untuk mengakses pantai ini dengan 

menghabiskan waktu di Karma Beach Bali yang populer. Biaya masuknya ditaksir Rp 250.000. 

Akan tetapi, pemandangan indahnya tidak sia-sia untuk dilewatkan. Waktu terbaik untuk berenang 

di pantai ini adalah sebelum makan siang karena saat itu keadaan pantai masih surut. 

  



5. Pantai Amed 

 

Berlokasi sekitar dua jam dari Bandara Internasional Ngurah Rai, pantai Amed memiliki pasir 

vulkanik berwarna hitam. Pengunjung dapat menikmati keindahan pantai Amed dengan 

menyelam. Selain itu, kehidupan karang dan dunia bawah laut di sini juga berlimpah untuk 

dinikmati. 
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Jakarta Fashion Week 2015: 

APPMI Fashion Show 2 
 

 

APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia) Fashion Show 2 yang digelar pada pekan 

mode Jakarta Fashion Week 2015, 6 November 2014, telah berlangsung meriah lho! Bahkan, 

pengunjung fashion show sudah banyak terlihat berlalu-lalang di area Senayan City Fashion Tent 

sebelum pertunjukan dimulai. Fashion show yang dimulai pukul 15.00 itu diikuti oleh empat 

desainer APPMI yaitu Anastasia, Gregorius Vici, Veronika Vidyanita, dan Verena Mia, secara 

berurutan. 

 

 
Koleksi Vassilisa by Anastasia 

Photo: Jakarta Fashion Week 

 

Dalam koleksi terbarunya yang bertajuk ‘Vassilisa’, Anastasia menelurkan karya-karyanya berupa 

pakaian siap pakai. Dilihat dari pemilihan nama dan tayangan pengenalan tema koleksi barunya 

itu, dapat diketahui bahwa Anastasia terinspirasi dari cerita rakyat Rusia yang terkenal, Vassilisa 

the Beautiful. 

 

Pakaian-pakaian yang dipamerkan Anastasia pada koleksi ini merupakan pakaian yang didominasi 

warna hitam dan bermacam-macam cokelat. Sepatu yang dikenakan oleh para model ketika 

membawakan koleksi ini seluruhnya juga berwarna cokelat, terlihat sangat cantik berpadu dengan 

warna pakaian yang dirancang Anastasia. 

Bicara mengenai Anastasia, sudah tau belum kalau label Anastasia yang bernama Pettifogr akan 

segera masuk Shop Event di BrandClozet.com? Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, sering-sering 

pantau website BrandClozet! 

 



 
Koleksi Gregorius Vici 

Photo: Jakarta Fashion Week 

 

Setelah Anastasia, tiga desainer berikutnya juga mendapat giliran untuk memamerkan koleksinya 

masing-masing. Gregorius Vici memamerkan koleksi pakaian yang terkesan playful dengan 

dominasi warna hitam, putih, dan bermacam-macam neon. Ia membuat pertabrakan motif yang 

berani, menggunakan motif garis-garis dan bunga-bungaan. Sepatu loafer yang dikenakan para 

model juga mendapat sentuhan warna neon, untuk melengkapi warna neon pada pakaian. Untuk 

tatanan rambut, para model mendapat keseragaman gaya rambut berupa high ponytail. 

 

 



Koleksi Kajoe Manis by Veronika Vidyanita 

Photo: Jakarta Fashion Week 

 

Kemudian, Veronika Vidyanita mendapat giliran membawakan koleksinya yang bertema ‘Kajoe 

Manis’. Sesuai dengan temanya, dominasi warna yang digunakan dalam koleksi ini berupa 

bermacam-macam warna cokelat. Pakaian yang dipamerkan berupa gaun-gaun yang seluruhnya 

memperlihatkan daerah bahu, baik yang berpotongan bahu terbuka maupun berupa see-through di 

daerah bahu. Tatanan rambut messy bun diaplikasikan pada semua model yang membawakan 

koleksinya ini. 

 

 

 
Koleksi Verena Mia 

Photo: Jakarta Fashion Week 

 

Lalu, terakhir adalah giliran Verena Mia. Pada kesempatan itu, Verena Mia memamerkan 

koleksinya berupa gaun-gaun yang hanya menggunakan permainan warna hitam dan merah, 

dengan motif bunga-bungaan atau hiasan bunga-bungaan. Untuk sepatu, closed toe ankle strap 

heels yang dikenakan oleh para model ketika membawakan koleksi ini, seluruhnya berwarna 

hitam. 

 

Bagaimana? Meriah ya, melihat keragaman karya-karya desainer lokal kita? Sebagai orang 

Indonesia, sepantasnya kita bangga dengan hasil kreativitas anak negeri. 

 

Salam tampil abis! 
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