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MAULID NABI 

• Memperingati maulid Nabi, banyak hal dilakukan 
umat Islam untuk makin dekat dengan Nabi.   

• Yang tersering adalah menceritakan sirah Nabi. 
Ada yang hanya sebatas silsilah dan awal 
kehidupannya.  Ayahnya siapa, ibunya siapa, 
kakeknya siapa, pamannya siapa.   

• Ada juga yang lengkap ke leadership management 
ala Nabi.  Nabi adalah contoh terlengkap sosok 
ideal seorang pebisnis, suami, kepala rumah 
tangga, pendidik, hakim, pemimpin negara, 
hingga panglima perang.   

 



SUNNAH NABI 

• Dari sisi produk sudah ada makanan ala nabi dan 
obat ala nabi.   

• Intinya adalah penggunaan zat-zat berkhasiat 
yang sudah dikenal di masa Nabi, seperti madu, 
air zam-zam, kurma ajwa, habatussauda dan 
sejenisnya. 

• Tetapi jarang yang membicarakan sains ala nabi. 
Nabi lebih sering dianggap hanya sosok yang 
mendapat tugas memperbaiki ahlaq.  Bukan 
memajukan peradaban sains dan teknologi. 



DIKOTOMI 

• Bahkan sebagian umat Islam masih melakukan 
dikotomi.  Sains dan teknologi dianggap ilmu yang 
lebih rendah dibanding ilmu tafsir, ilmu hadits 
atau ilmu fiqih.   

• Konon sains dan teknologi tidak ditanyakan di 
alam kubur!   

• Akibatnya dunia Islam hari ini sangat ketinggalan 
dalam sains dan teknologi di dunia.   

• Peraih Nobel dalam sains (fisika, kimia, 
kedokteran) yang muslim praktis baru 3 orang 
(Abdussalam, Ahmad Zewail, dan Azis Sancar).   

 

Abdussalam (peraih Nobel 
Fisika 1979 dari Pakistan).   
Ahmad Zewail (peraih Nobel 
Kimia 1999 dari Mesir).   
Azis Sancar (peraih Nobel Kimia 
2015 dari Turki). 



TEKNOLOGI DI DUNIA ISLAM 

• Teknologi yang dipakai umat Islam di seluruh 
dunia, termasuk untuk kebutuhan ibadahnya, 
mayoritas bukanlah ciptaan mereka.   

• Bahkan alat utama sistem senjata yang mereka 
pakai untuk menghadapi musuh-musuhnya, pun 
juga bukan buatan mereka.   

• Akibatnya umat Islam hari ini rawan terjajah atau  
rawan dieksploitasi bangsa lain yang unggul 
dalam teknologi. 

 



SEJARAH 

• Padahal dalam sejarah tak selalu seperti itu.   

• Ada era panjang, di mana umat Islam memimpin dunia.   

• Ada era panjang, di mana peradaban Islam memimpin 
sains dan teknologi.   

• Ada banyak sains modern yang praktis diawali oleh 
ilmuwan muslim.   

• Sebut saja misal aljabar dan algoritma perhitungan yang 
disusun oleh Muhammad al Khawarizmi (780 - 850 M).   

• Atau kimia yang dibersihkan dari sihir oleh Jabir al Hayan 
(721 – 815 M). Sampai-sampai Will Durant (1950) dalam 
“The Story of Civilization IV” menulis: "Chemistry as a 
science was almost created by the Moslems; for in this 
field, where the Greeks were confined to industrial 
experience and vague hypothesis, the Moslems 
introduced precise observation, controlled experiment, 
and careful records."  

 

Ilustrasi Jabir al Hayyan bersama guru fiqihnya, 
Imam Ja’far Shadiq (wafat 765 M). 



BAGAIMANA NABI MENGAWALI INI SEMUA? 

• Pada prinsipnya teknologi membuat hidup manusia lebih mudah, sedang ajaran 
Islam memberi arah, sehingga manusia tahu, dari mana mereka berasal, ke mana 
mereka akan pergi, dan apa yang harus mereka lakukan di dunia ini.   

• Islam mengarahkan apa saja yang harus diteliti, batasan yang harus diperhatikan 
dalam meneliti, dan bagaimana nanti hasil penelitiannya diterapkan. 

• Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah 
(taat) kepada-Ku (Qs. 51:56).   

• Kalian adalah ummat terbaik yang didatangkan untuk manusia, menyuruh 
kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah (Qs. 3:110).   

• Dan tiadalah Kami utus kalian, melainkan untuk rahmat (menebar manfaat dan 
mencegah mafsadat) bagi semesta (Qs. 21:107).  

• Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya 
Dia uji, siapa diantara kalian yang lebih baik amalnya (Qs. 67:1-2). 



MUNCULNYA ILMUWAN MUSLIM 

• Setelah memahami bagaimana arah yang diberikan Islam, banyak 
ilmuwan senior di peradaban lain, seperti Persia, Romawi atau 
bahkan India, beralih menjadi muslim.   

• Islam dipandang memberi arah kehidupan yang lebih jelas, lebih 
memuaskan akal dan menentramkan jiwa, dan lebih fair dalam 
pergaulan masyarakat dan antar bangsa, daripada ajaran yang 
diyakini sebelumnya. 

• Sedang di negeri Islam, banyak pemuda yang dari awal terasah 
dengan Islam, tumbuh menjadi pembelajar yang tak kenal lelah.   

• Iman dan ilmu adalah saudara kembar.   

• Ilmu Allah tak cuma apa yang ada di al-Qur’an, karena ilmuNya tak 
habis tertulis bahkan seandainya tujuh lautan menjadi tintanya (Qs. 
31:27). 



Ilmu Allah Jauh Lebih Luas dari Qur’an 

• Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan 
lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh 
lautan (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tak akan habis-
habisnya kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Lukman [31]:27) 

َولَْو أَنََّما فِي اْْلَْرِض ِمن َشَجَرةٍ أَْقََلٌم َواْلبَْحُر 

 ِ ا نَِفَدْت َكِلَماُت َّللاَّ يَُمدُّهُ ِمن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر مَّ
َ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴿ ﴾٢٧إِنَّ َّللاَّ  

نَساَن َما لَْم يَْعلَْم ﴿ ﴾٥َعلََّم اْْلِ  

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya (QS Al Alaq [96]:5) 



7.0.  
IMAN 

Tanpa 
pengetahuan 

Pengt. Tk-IV 
(aqidah) 

Pengt. Tk-V 
(syari’ah) 

7.1. 
ISTINBAT 

 َوإِلَى السََّماء َكْيَف ُرفِعَت

 َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف نُِصبَْت 

 
َوإِلَى اْْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ    

بِِل َكْيَف ُخِلقَتْ   أَفَََل يَنُظُروَن إِلَى اْْلِ
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SYARIAH UNTUK SAINS TEKNOLOGI 

Syariah juga ada untuk: 

• Memotivasi mengembangkan sainstek 

• Menginspirasi objek yang diselidiki (ontologi) 

• Mengarahkan metode pengembangan sainstek 

• Mengarahkan metode aplikasi produk sainstek 

• Mengarahkan peran individu, masyarakat dan negara dalam hal sainstek. 
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1 .MEMBERANTAS TAHAYUL DAN KHURAFAT 

Rasulullah bersabda: "Barang siapa mendatangi dukun  paranormal dan 
menanyakan sesuatu, lalu mengikuti /  membenarkan apa yang 
diucapkannya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari" (HR Muslim). 

 

 Diberi imunitas dari segala mitos, tahayul, dsb. 

 

 



2. PEMBENTUKAN SIKAP RASIONAL 

َّبُِع َما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آبَاءنَا  ُ قَالُواْ بَْل نَت َوإِذَا قِيَل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَنَزَل َّللاه

﴾١٧٠أََولَْو َكاَن آبَاُؤُهْم الَ يَْعِقلُوَن َشْيئاً َوالَ يَْهتَُدوَن ﴿  
 

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang 

diturunkan Allah". Mereka menjawab: "Kami hanya mengikuti apa 

yang kami dapati dari nenek moyang kami". Apakah mereka 

akan mengikuti juga, walau nenek moyang mereka itu tidak tahu 

suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?. (QS. 2:170) 

 

 Ditanamkan sikap kritis dan ingin tahu (curiousity)   

 



3. PENGAKUAN METODE EKSPERIMENTAL 

Sebagai muhajirin yang di Makkah tidak ada pertanian, Nabi pernah 
mempertanyakan cara orang Madinah memperlakukan kurma.   
Mereka mengira itu sebagai teguran, sehingga perlakuan dihentikan, dan  
akibatnya gagal.  Lalu mereka protes. "Baginda telah mengatakan begini dan 
begitu".  Rasulullah bersabda: "Kalian lebih tahu urusan (teknis) dunia kalian".  
(HR Muslim). 

 

 Didorong kreativitasnya dengan menggali ilmu baru dari alam. 

 



4. MEMETIK SEGALA YANG BERMANFAAT 

Rasulullah bersabda: “Hikmah itu bagai binatang ternak yang sedang 
terlepas milik orang mukmin.  Di manapun ia menemukannya, ia lebih 
berhak atasnya"  (HR Tirmizi dan Ibnu Majah). 

Rasulullah meminumkan air kencing onta pada sekelompok orang Badui 
yang menderita demam.   

Beliau menjadikan dokter hadiah Raja Mesir sebagai dokter publik. 

Beliau mengikuti saran Salman Al Farisi membangun parit. 

 

 Dilatih untuk mencari & menelusuri pengetahuan dari mana saja   

 

 



Rasulullah mengetahui ada beberapa sains 
dan teknologi yang ditemukan jauh 
sebelum umat Islam ada.  

 

Teknologi kapal, metalurgi, kertas, 
konstruksi bangunan, tank kayu, bubuk 
mesiu dll sudah dikenal sejak zaman Yunani 
kuno, Mesir kuno atau Cina kuno.  

 



Rasulullah juga menyuruh para sahabat ke berbagai penjuru untuk memungut hikmah, 
yakni sains dan teknologi yang terserak di mana-mana.  

Mereka ke Cina belajar membuat kertas, ke Mesir belajar astronomi, ke Yunani belajar 
kedokteran, ke Persia belajar persenjataan. Sambil berdakwah!  



Dan Inilah Tuntunan Nabi Dalam Menapaki Jalan Ilmu 

(1) Penolakan Irrasionalitas: "Siapapun datang ke paranormal, menanyakan sesuatu, lalu ikuti ucapannya, 
maka shalatnya ditolak selama 40 hari" (HR Muslim). Dengan demikian dari awal, seorang muslim diberi 
imunitas terhadap segala mitos, tahayul, hoax dll. 

(2) Didikan Rasionalitas. Penyembahan berhala adalah contoh kegagalan berpikir rasional.  “Bila dikatakan 
kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". Mereka menjawab: "Kami hanya mengikuti apa 
yang kami dapati dari nenek moyang kami". Apakah mereka akan mengikuti juga, walau nenek moyang 
mereka itu tidak tahu apapun, dan tak mendapat petunjuk? (QS. 2:170).  Jadi Islam sangat menanamkan 
sikap kritis dan curious  (ingin tahu lebih dalam). 

(3) Persetujuan pada eksperimen: "Kalian lebih tahu urusan (teknis) dunia kalian" (HR Muslim).  Di sini 
jelas, umat Islam didorong kreativitasnya untuk menggali ilmu baru dengan membaca alam.  

(4) Berburu hikmah dari mana saja: "Hikmah itu suatu yang hilang dari seorang mukmin, dimana saja ia 
dapatkan miliknya yang hilang, hendaklah ia mengambilnya" (HR Tirmizi). Meski konon sanad hadits ini 
lemah, namun sejarah menunjukkan Nabi memerintahkan para sahabat berburu ilmu ke Barat maupun 
ke Timur.  Beliau juga menjadikan dokter hadiah Raja Mesir sebagai dokter publik (dibayar negara), 
sekalipun Mesir saat itu belum negeri muslim.   

 



• Jadi umat Islam didorong untuk berburu sains dan 
teknologi dari mana saja.   

• Masyarakat menghargai para ilmuwan dan kaum 
terpelajar.    

• Negara mendukung setiap upaya meningkatkan 
kapasitas sains dan teknologi di masyarakat. 

• Di masa Abbasiyah ribuan naskah sains diterjemahkan 
dari bahasa Yunani, Ibrani, Romawi, Persia, India hingga 
dari bahasa China!  Upaya ini tampak dikerjakan secara 
terstruktur, massif dan sistemik oleh negara. 

 

TERSTRUKTUR, MASSIF, SISTEMIK 

Ilustrasi Gerakan Penerjemahan di era 
Abbasiyah 



• Umat Islam menyelamatkan warisan intelektual kuno itu. 
Membersihkannya dari tahayul, mitos dan kesyirikan.   

• Ilmu kimia dibersihkan dari sihir.  

• Ilmu Astronomi dipisahkan dari astrologi (ilmu nujum, seni 
meramal nasib).   

• Matematika dan fisika dipisahkan dari filsafat.  Belakangan 
fisika disebut filsafat alam yang empiris.  Bukan seperti 
filsafat moral (etika) dan metafisika yang spekulatif. 

• Islam kemudian meruhanikan sains agar para ilmuwan tidak 
menjadi atheis atau agnostik. 

• Dan agar para teknolog tidak menggunakan penemuannya 
untuk menindas manusia atau menjajah bangsa-bangsa. 



• Lebih dari itu, umat Islam tidak berhenti pada warisan 
pengetahuan lama, tetapi terus mengembangkannya.  

• Qur'an memberikan banyak sekali berita, perintah, dan 
tantangan untuk terus melakukan riset dan 
mengembangkan teknologi.  

• Banyak fardhu kifayah yang hanya efektif tertunaikan 
kalau ada sains dan teknologi yang mendukung.  

• Lebih dari itu, ada ayat-ayat yang secara explisit 
memberikan tantangan, melebihi apa yang bisa 
dikhayalkan manusia. 



• Dengan metode Sains ala Nabi ini, di abad-abad 
selanjutnya, sains dalam peradaban Islam berkembang 
pesat dan menjadi mercusuar dunia.   

• Sains dan teknologi yang dikembangkan umat Islam 
menjadi salah satu faktor keunggulan jihad – bersama 
dengan faktor keimanan dan keadilan para penguasa 
Islam - sehingga Negara Khilafah bertransformasi dari 
negara kecil di tepi gurun pasir menjadi negara adidaya. 

 

 

 

 

 

 

BEKAL MENJADI NEGARA ADIDAYA 



REFLEKSI KINI … 

• Sebagian umat Islam terinspirasi oleh sejarah keemasan Islam, lalu 
ingin ikut belajar sains ala nabi.   

• Namun banyak dari mereka yang justru terjebak sekedar pada 
“nostalgisme”, sekedar menceritakan kehebatan tokoh-tokoh 
ilmuwan Islam di masa lalu, tanpa mengetahui secara detil seperti 
apa sains yang ditemukannya. 

• Ada juga yang sibuk dengan “cocokologi”, mencari-cari padanan 
fakta kini yang tepat dengan suatu ayat atau hadits.  Bahkan dalam 
mencari-cari ini tak jarang terkena perangkap teori konspirasi.  Lalu 
menganggap ada upaya konspirasi mengaburkan dan 
menguburkan sejarah sains Islam di masa lalu.  

• Atau “hikmahisme”, mencari-cari hikmah di tiap perintah syariah.  
Kadang-kadang hikmah ini dicari secara literal, dan ketika ternyata 
tidak terbukti oleh sains, yang disalahkan sainsnya.  Padahal itu 
sains yang bisa diulangi atau divalidasi semua orang. 

 



Tugas kita semua untuk menghidup-hidupkannya kembali 
Sunnah Nabi dalam Sains & Teknologi yang sebenarnya.  

 

Untuk mengembalikan peradaban Islam  
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