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MILESTONE 

Apa itu yang terpenting ? 

Yang membuat perubahan revolusioner ! 

• Mempercepat sebuah proses 

• Meningkatkan kualitas hidup 

• Memperluas daya jangkau 

• Berdampak luas di masyarakat 

• Berdampak pada penemuan 
selanjutnya. 

 

 



Ilmuwan-ilmuwan Peletak Batu Sejarah 

• Sibawayhi (760-793 ): Ilmu Tata Bahasa  - melecut gerakan penerjemahan 

• Jabir al Hayyan (721-815): Kimia observasi, experimen, tercatat rapi -  lepas dari sihir 

• Muhammad Al Khawarizmi (780 – 850):  Aljabar, Hisab al Hindi - memudahkan perhitungan 

• Abbas Ibnu Firnas (810 – 887): Memulai penyelidikan aerodinamik (prinsip pesawat terbang) 

• Āḥmad ibn Dawūd ad Dīnawarī (828-896): Memulai ilmu botani, merevolusi pertanian 

• Hasan ibn al Haitsam (965 –1040): Fisika experimental-rasional – lepas dari filsafat spekulatif 

• Abu Rayhan al Biruni (973 – 1050): Geografi survey – memadukan langit dan bumi 

• Abu Qasim az Zahrawi (936 - 1013) & ʿAlī ibn Sīnā (980 –1037): Evidence Based Medicine 

• Ismail Al Jazari (1136 – 1206): Prinsip transmisi tenaga pada mesin 

• Hassan al Rammah (w. 1295): Senjata api 



Fenomena bahasa di dunia Islam generasi awal:  

(1) Kecintaan para ilmuwan – terutama dari non native –  
untuk menyusun struktur bahasa Arab, sehingga dari 
bahasa Arab ke bahasa yang lain dan sebaliknya dapat 
disusun rumusan sederhana yang memudahkan 
pembelajaran dan penerjemahan. 

(2) upaya sistematis mendidik seluruh warga negara agar 
menguasai bahasa Arab sebagai bahasa Islam, bahasa 
persatuan, dan bahasa ilmu pengetahuan dengan baik dan 
benar, lisan maupun tulisan. 

(3) ketertarikan para pemuda untuk belajar bahasa asing, agar 
mendapat kesempatan ke Luar Negeri mencari ilmu dan 
sekaligus berdakwah; 

(4) cita-cita menjadi bagian dari Gerakan Penerjemahan yang 
dilakukan secara massif dan sistemik oleh Khilafah saat itu. 

TATA BAHASA ARAB 



• Ilmu tata bahasa sudah muncul dari India sejak abad 4 SM.   

• Tata Bahasa Arab (nahwu) muncul dari abad 8 M dengan karya 
Abdullah Ibn Abi Ishaq (wafat 735 M) dan para muridnya.   

• Usaha ini memuncak pada tiga generasi sesudahnya, terutama 
buku karya ulama Basrah, Imam Sibawayhi (760-793). 

• Dengan kodifikasi ini, maka bahasa Arab menjadi lebih mudah 
diajarkan dan disebarkan ke rakyat negeri-negeri yang telah 
dibebaskan, seperti ke Iraq, Syams, Mesir, hingga Afrika Utara.   

• Bahasa Arab menjadi terpelihara, tidak timbul jurang perbedaan 
yang sangat jauh antara bahasa yang diucapkan sehari-hari 
dengan yang tertulis (distandarkan pada Qur’an), dan juga antara 
bahasa yang digunakan di Hejaz, yang diyakini termurni, dengan 
bahasa Arab yang digunakan di wilayah-wilayah Islam yang jauh.   

• Bahasa Arab bahkan kemudian menjadi lingua franca – bahasa 
bagi pergaulan antar bangsa di dunia saat itu, digunakan pula 
oleh orang Eropa yang akan berdagang ke Cina!  Ada ratusan kosa 
kata Eropa yang sejatinya berasal dari kosa kata Arab. 



Baitul Hikmah 

Baitul Hikmah (Rumah 
Kebijaksanaan) didirikan baik 
sebagai perpustakaan untuk 
koleksi Khalifah Harun al-Rasyid 
(763-809, memerintah 786-809), 
kemudian berubah menjadi 
akademi publik pada masa 
Khalifah Al-Ma'mun (786-833, 
memerintah 813-833) untuk 
menampung buku-buku 
berbahasa Arab dan Persia. 

 

Tidak ada sejarah peradaban 
tanpa entitas politik (negara). 



KIMIA & SABUN 

• Jabir al Hayan memulai tradisi kimia 
eksperimental dan membersihkannya 
dari segala hal yang terkait sihir. 

• Mencuci dan mandi adalah hal religius 
bagi umat Islam, tidak heran jika 
mereka menyempurnakan resep 
sabun yang kita gunakan saat ini.  

• Bangsa Mesir kuno atau orang 
Romawi sudah mengenal sabun, tapi  
orang Islamlah yang menggunakan 
ilmu kimia untuk menggabungkan 
minyak nabati dengan sodium 
hidroksida dan aromatik.  

Jabir al Hayyan (721-815).  



• Thomas Edison (1847-1931), pencipta lebih dari 1000 
patent terkait listrik, tentu tidak bisa memulai apapun 
bila sebelumnya prinsip elektrokimia belum ditemukan 
oleh Alessandro Volta (1745–1827).  

• Dan Volta beruntung mendapatkan ilmu kimia sudah 
“modern”, karena seribu tahun sebelumnya sudah 
dibersihkan dari mistik dan sihir oleh Jabir al Hayyan 
(721-815).   

• Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization jilid 
IV: “The Age of Faith” 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 (Saracens) 
introduced precise observation, controlled experiment, 
and careful records..." 

 



MATEMATIKA & BERHITUNG 

• Sistem desimal berasal dari India tapi 
langkah-langkah praktis “algoritma” 
berhitung ditulis oleh Al-Khawarizmi dalam 
Kitāb al-Hisāb al-Hindī sekitar tahun 825 M.  

• Sedang kitab Al-Jabr wa-al-Muqabalah, 
merupakan kitab yang menggabungkan 
kecanggihan geometri Yunani dan 
kepraktisan aritmetika India.  

• Algoritma dan banyak teori trigonometri 
datang dari dunia Muslim. Dan penemuan 
Al-Kindi mengenai analisis frekuensi telah 
menciptakan dasar kriptologi modern. 

 

Muhammad Al Khawarizmi –Aljabar (780 – c. 850) 
 





PESAWAT TERBANG 

• Abbas Ibnu Firnas pada tahun 852 melompat 
dari menara Masjid Cordoba menggunakan 
jubah longgarnya yang dipadu  dengan kayu. 
Dia berharap meluncur seperti burung, 
tetapi yang didapatnya adalah parasut.   

• Pada tahun 875, di usia 70 tahun, setelah 
menyempurnakan alat terbangnya yang 
memakai sutera dan bulu elang ia mencoba 
lagi, melompat dari sebuah gunung.  

• Dia bisa bertahan di udara selama sepuluh 
menit tetapi jatuh saat mendarat. Ia 
menyimpulkan bahwa itu karena ia tidak 
memberikan ekor pada perangkatnya 
sehingga sulit dikendalikan saat mendarat.   

 

Sketsa alat terbang Abbas Ibn Firnas 



Wright bersaudara pada 1903 menciptakan alat terbang bermesin,  
setelah terinspirasi karya Leonardo Da Vinci (1452-1519).   

Diduga kuat Da Vinci membaca percobaan Abbas Ibn Firnas (809-887).   

Dalam buku The Aviation History, Ibnu Firnas disebut sebagai  
“manusia pertama yang terbang dengan alat yang lebih berat dari udara”. 

Sketsa alat terbang  
Abbas Ibn Firnas 

rancangan pesawat  
Leonardo da Vinci 

Aneka rancangan pesawat  
Wilbur & Oliver Wright. 



BIOLOGI & PERTANIAN  

• Ābu Ḥanīfah Āḥmad ibn Dawūd al Dīnawarī 
(828-896), sang pendiri ilmu tumbuhan 
(botani), yang menulis Kitâb al-nabât dan 
mendeskripsikan sedikitnya 637 tanaman 
sejak dari “lahir” hingga matinya.  

• Dia juga mengkaji aplikasi astronomi dan 
meteorologi pertanian, seperti soal posisi 
matahari, angin, hujan, petir, sungai, mata air.   

• Dia juga mengkaji geografi pertanian, seperti 
tentang batuan, pasir dan tipe-tipe tanah yang 
lebih cocok untuk tanaman tertentu. 

• Pekerjaannya dilanjutkan hingga Ibn al 
Awwam (akhir abad 12M) yang bukunya 
digunakan di Barat berabad-abad. 

 



REVOLUSI PERTANIAN 



FISIKA 

• Tidak terbayangkan bila zamand modern ini 
ada suatu acara tanpa diabadikan kamera.   

• Adalah Hasan Ibn al-Haitsam yang membuat 
kamera pin-hole pertama setelah 
mengamati cara cahaya datang melalui 
lubang di jendela jendela.  

• Makin kecil lubang, makin jelas bentuknya, 
ia lalu membuat Kamera Obscura pertama 
(dari kata "qamara" dalam bahasa Arab 
untuk ruangan gelap atau ruang pribadi).  

• Ibn al-Haitsam memulai tradisi fisika yang 
menggabungkan eksperimen dan teori. 

965 – c. 1040 

Hasan ibn al Haitsam - Fisikawan Optika 



• Ibn Al Haitsam menghubungkan fisika dari 
era Yunani kuno (seperti Archimedes) ke era 
Islam seperti al Khazini (w 1130), Mimar 
Sinan (1490 –1588) dan bahkan hingga era 
modern (Newton, Faraday, Einstein). 

 

 

287 –  212 BC 1642 – 1727 

1791 – 1867 1879 – 1955 



GEOGRAFI/ASTRONOMI  

• Tidak ada urusan politik dan jihad tanpa geografi 
dan astronomi.   Pada abad ke-9M, geografer 
Muslim telah memastikan bumi itu bulat.  

• Abu Rayhan al Biruni (973 – 1050) bahkan 
menghitung keliling bumi kira-kira 40,253 km – 
hanya kelebihan 253 km dari nilai saat ini.  

• ʿAlī ibn Aḥmad ibn Saʿīd ibn Ḥazm (994-1064) 
menegaskan bahwa fenomena pergerakan 
matahari memastikan bahwa bumi ini bulat. 

• Qutb al-Din Mahmoud b. Zia al-Din Mas'ud b. 
Mosleh Shirazi (1236–1311) memastikan bumi 
bukan pusat tata surya. Itu  jauh sebelum Galileo 
(1564-1642). 

 







EVIDENCE BASED MEDICINE 

• Rumah sakit modern tidak terbayangkan 
tanpa unit bedah.   

• Banyak peralatan bedah modern yang 
desainnya persis dengan yang dibuat abad 
10 oleh Abu Qosim Az-Zahrawi. 

• Pisau bedah, gergaji tulang, tang, gunting 
halus untuk bedah mata dan sebanyak 200 
alat ciptaannya tetap di pakai oleh  ahli 
bedah modern.  

• Dialah yang menemukan Catgut, benang 
jahit yang dapat melarut secara alami 

• Ibn Sina merumuskan dasar-dasar Evidence 
Based Medicine dalam Qanun fit Thib. 

 

Abu Qasim az Zahrawi (936 - 1013) 

Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbdillāh ibn al-Ḥasan ibn ʿAlī ibn Sīnā 
(980 –1037) 



Vaksinasi 

• Teknik inokulasi dengan kuman yang 
dilemahkan untuk merangsang kekebalan 
tubuh dirancang di dunia Muslim dan 
dibawa ke Eropa dari Turki oleh istri duta 
besar Inggris di Istanbul pada tahun 1724.  

• Anak-anak Turki telah divaksin dengan cacar 
sapi untuk melawan cacar yang mematikan 
setidaknya 50 tahun sebelum Jenner dan 
Pasteur di Barat menemukannya. 

 

Edward Jenner (1749 –1823) menyempurnakan vaksin 
cacar dengan mengembangkan teknik variolasi yang 
diperkenalkan ke Inggris oleh Lady Mary Montagu, 
yang mengenalnya dari Istanbul tahun 1721. 



TRANSMISI MESIN 

• Engkol-poros adalah perangkat yang 
mengubah putaran  menjadi gerak linear di 
hampir semua mesin dalam dunia modern.  

• Penemuan mekanis terpenting dalam sejarah 
manusia ini diciptakan oleh Al-Jazari untuk 
mengangkat air untuk irigasi.  

• Dalam bukunya tahun 1206 mengenai 
Pengetahuan Alat Mesin, ia menunjukkan 
penyempurnaan penggunaan katup dan 
piston, merancang beberapa jam mekanik 
tenaga air dan berat, dan merupakan ayah 
dari dunia robotika.  

• Salah satu diantara 50 penemuannya adalah 
kunci kombinasi. Ismail Al Jazari – Mesin 1136 – 1206 



James Watt (1736-1819) mungkin akan kesulitan 
membangun mesin uapnya, bila sebelumnya Al 
Jazari (1136–1206) belum menemukan prinsip roda 
gigi yang mengubah gerakan translasi menjadi 
gerakan rotasi atau sebaliknya. 

 

Mesin uap karya Boulton & Watt  (tahun 1784). 
Mesin pengangkat air karya Al-Jazari (1136-1206). 

(di dalam box merah: roda gigi ciptaan al-Jazari) 



SENJATA API 

• Senjata api adalah perlengkapan standar 
polisi dan militer di manapun saat ini.   

• Cina adalah penemu mesiu, dan 
menggunakannya dalam kembang api 
mereka, tetapi insinyur muslimlah yang 
memurnikannya dengan potasium nitrat 
untuk kepentingan militer.  

• Hassan al Rammah (w 1295) telah 
menuliskan banyak teknik senjata api. 

• Pada abad ke 15 mereka telah membuat 
roket, yang mereka disebut "telur bergerak 
sendiri dan membakar", dan sebuah 
terpedo paduan bom berbentuk buah pir 
dengan tombak di bagian depan yang akan 
menusuk dirinya dan meledak bila di 
tembakkan ke kapal musuh. 

 



 



Penemu-penemu muslim,  
semua cuma nostalgia & romantisme masa lalu? 

 

Ternyata: 

1. Muslim di masa lalu juga dapat menjadi pemimpin peradaban. 

2. Sains & teknologi di era Islam tidak menjajah, tidak menimbulkan masalah. 

 

Bagaimana pelajar (dan calon penemu) muslim saat ini? 

Apakah mereka mampu mengikuti jejak para ilmuwan muslim? 

 

…. Tergantung, seperti apa keterikatan mereka pada Islam 

                                         & ketertarikan mereka pada sains … 



KENALKAH ANDA? 

Aziz Sancar 
Nobel-Kimia 2015 -- DNA 

Ahmed Zewail 
Nobel Kimia 2009 - 

femtosecond spectroscopy 

Abdus Salam 
Nobel Fisika 1979 –  
electro-weak-force 



 



 

Bagaimana bila suatu hari bendera Islam tertempel di ICBM atau di dada baju astronot ? 



Bagaimana bila suatu hari bendera Islam dikibarkan oleh penguasa Gedung Putih di Washington DC ? 



UMMAT 

TANPA  

SAINS DAN 

TEKNOLOGI,  

AKAN 
TERJAJAH 

SAINS DAN 

TEKNOLOGI  

TANPA 

ISLAM, 

AKAN 

MENJAJAH   

ISLAM YANG 

MEMANDU  

SAINS DAN 

TEKNOLOGI, AKAN  

MEMBEBASKAN 

DUNIA DARI 

PENJAJAHAN ! 



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

 

Untuk mengembalikan peradaban Islam  

 



www.tokopedia.com/beyondaw 


