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Buku ini kupersembahkan kepada
mendiang kedua orang tuaku

beserta
seluruh anak bangsa yang mencintai buku

dan ilmu pengetahuan

***

Ucapan Syukur Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT
yang telah memberikan aku kesehatan, kekuatan

dan kesabaran dalam menyusun buku ini.
Terima kasih sebesar-besarnya juga kutujukan pada pihak-pihak

yang telah banyak berjasa membantuku  dalam penyusunan naskah buku ini,
 terutama buat adikku Oscar Zulkarnain Asiku,

serta keluarga kecilku yang selalu mengobarkan semangatku,
Rukiyah, Thalia dan Zalfa
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"Saya menilai, buku ini sebagai salah satu koleksi ensiklopedi
berbahasa Indonesia terbaik yang pernah ada hingga saat ini.

Bahkan jauh lebih unggul jika dilihat dari segi harga jualnya yang
ekonomis, serta bentuk desain buku yang sangat ringkas dan
praktis. Padahal yang namanya ensiklopedi itu selalu identik

dengan harga mahal serta bentuk buku yang berjilid-jilid, tebal
dan berat".

Ira, 22 tahun - Mahasiswi

* * *

"Buku ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan
pengetahuan umum saya. Tak berlebihan jika saya mengatakan

bahwa setelah membaca buku ini sampai habis, maka saya seakan
menjadi Si Manusia Serba Tahu"
Steven, 28 tahun - Pegawai Swasta

* * *

"Sebuah buku yang pantas dibaca oleh setiap orang yang ingin
selalu tampil intelek dalam pergaulan. Ia akan selalu mempunyai
topik pembicaraa bermutu dan seakan serba mengetahui segala

hal penting yang pernah ada dan terjadi di muka bumi ini".
Erna, 30 tahun - Wanita Karier
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Mempelajari sejarah sama dengan mempelajari masa depan.
Sebaliknya, mempelajari apa yang akan terjadi di masa depan sama dengan
mempelajari sejarah itu sendiri. Rangkaian kalimat tadi terasa sederhana,
namun mengandung makna yang dalam. Memang, tidak ada satupun
kehidupan di masa depan yang tidak terkait dengan masa lalu. Waktu akan
terus berputar dengan meninggalkan jejak sejarah yang ada kalanya pantas
dikenang, baik karena pengaruhnya pada kehidupan umat manusia, atau
karena menjadi cermin kehidupan manusia di suatu masa.

Dalam Almanak Peradaban Dunia ini terhimpun berbagai
peristiwa-peristiwa penting dimasa lalu yang memiliki implikasi bagi
kehidupan manusia di masa kini, maupun masa depan. Tak lupa kami sertakan
pula profil singkat orang-orang yang dianggap paling menonjol dan
berpengaruh dalam sejarah peradaban umat manusia sepanjang masa. Mereka
adalah manusia-manusia pilihan yang berperan penting dalam membentuk
wajah dan kebudayaan dunia hingga seperti sekarang ini. Mereka meliputi
para pemimpin agama, para raja, ratu dan kaisar. Para penakluk dan pemimpin
militer termasyhur. Para penjelajah dunia, penemu daratan dan lautan. Para
negarawan dan pemimpin politik. Juga para penemu benda-benda berguna,
ilmuwan, seniman, atlet berprestasi hingga para bandit berdarah dingin.
Biografi mereka yang disajikan secara singkat dan padat, sunguh menarik
untuk disimak sebagai bahan renungan. Sebab dari catatan-catatan penting
sepanjang sejarah peradaban umat manusia inilah kita juga dapat banyak
belajar tentang makna kehidupan, ambisi, nafsu, keserakahan, keberanian,
kegigihan, ketabahan, pengorbanan, keikhlasan serta kearifan jiwa

Almanak Peradaban Dunia sungguh sangat berguna sebagai
penambah wawasan dan pembuka cakrawala pengetahuan kita tentang masa
lalu, masa kini dan masa datang.

Selamat membaca

Jakarta, 11 September 2006
Editor
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Cara menggunakan buku ini :
Seperti buku jenis ensiklopedi lainnya, Ensiklopedi Peradaban Dunia (EPD) ini tidak

didesain untuk dibaca sekaligus sampai habis. EPD adalah sebuah buku referensi bertema
sejarah yang terdiri dari ribuan entri berisi ramgkuman berbagai kejadian penting atau
peristiwa bersejarah dari masa ke masa yang disusun rapi berdasarkan tanggal, bulan dan
tahun kejadiannya. Jadi, sebagaimana buku jenis referensi lainnya, EPD sebaiknya
dipergunakan sesuai keperluan untuk mencari informasi mengenai kejadian atau peristiwa
penting apa saja yang terjadi pada suatu tanggal tertentu.

EPD dilengkap juga dengan ratusan biografi singkat para tokoh nasional dan dunia
yang kami anggap paling berpengaruh dalam membentuk wajah peradaban dunia itu sendiri.
Dalam EPD, biografi para tokoh ini terkesan campur aduk dan sulit diklasifikasi. Hal ini
memang disengaja, karena kami tidak menyusunnya berdasarkan abjad nama, tahun
kehidupan atau profesi mereka. Melainkan, kami menyusunnya berdasarkan tanggal
kelahiran masing-masing tokoh itu. Jadi, dalam EPD setiap tanggal mempunyai biografi
tokohnya masing-masing yang kebetulan terlahir (atau diperkirakan lahir) pada tanggal
tersebut. Angka tahun yang tertera di depan nama setiap tokoh adalah tahun kelahirannya.
Untuk memudahkan Anda mencari biografi tokoh tertentu, kami sediakan indeks biografi
tokoh yang terdapat di halaman belakang buku ini.



Ensiklopedi Peradaban Dunia

Ebook ini dibagikan gratis oleh editornya via situs :
www.desmonasiku.wordpress.com

9

Bab 1 : Bulan Januari

Bab 1 : Bulan Januari

1 Januari

45 SM : Kalender Julian pertama kali berlaku.
404 : Pertandingan gladiator yang terakhir diselenggarakan di

Roma.
630 : Nabi Besar Muhammad SAW berhasil menakukkan

kota Mekkah. Penaklukan itu dilakukan secara damai,
tanpa sedikitpun ada kekerasan dan pertumpahan
darah.

1801 : Asteroid pertama kali ditemukan manusia. Penemunya,
Guiseppe Piazzi menamai benda langit itu Ceres.

1880 : Arsitek Perancis, Ferdinand de Lesseps memulai
konstruksi pertama pembangunan Terusan Panama

1912 : Setelah ribuan tahun bertahan dengan sistem kerajaan,
akhirnya Republik Cina terbentuk dengan presiden
pertama Dr. Sun Yat Sen

1916 : Untuk pertama kalinya, darah yang telah disimpan dan
didinginkan digunakan untuk transfusi darah. Transfusi
yang berlangsung sukses ini dilakukan oleh The Royal
Army Medical Corps (R.A.M.C), yang telah melakukan
percobaan sejak tahun 1913. Dengan adanya transfusi ini,
akan memudahkan dan mempercepat proses pengobatan.

1959 : Lewat sebuah kudeta disertai kerusuhan massal, Fi-
del Castro berhasil mengambil alih pucuk pimpinan
Kuba. Presiden Kuba sebelumnya Fulgencio Batista
terguling dan mengasingkan diri ke Republik
Dominika

1984 : Brunei menjadi negara merdeka penuh.
1993 : Cekoslowakia pecah menjadi dua negara, Ceko dan

Slovakia.
1995 : World Trade Ogranization (WTO) terbentuk
1999 : Mata uang Euro diperkenalkan pertama kali sebagai alat

pembayaran yang sah di seluruh Eropa
2000 : Milennium Bug terjadi. Sebuah masalah serius yang

dipercaya akan merusak seluruh sistem komputerisasai
dunia yang ternyata hanya isapan jempol belaka.

Ka’bah, bangunan suci
umat Islam yang terletak
di jantung kota Mekkah

Fulgencio Batista
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1912: Kim Philby
Nama aslinya Harold Adrian Russell Philby, lahir di Ambala,

India tepat pada tanggal ini. Kim Philby adalah seorang warga negara
Inggris yang juga sekaligus bekerja sebagai mata-mata Uni Sovyet
(agen ganda). Bersama kelompoknya yang disebut Cambridge Spy
Ring beranggotakan Guy Burgess, Donnald Maclean dan Anthony
Blunt, ia membuktikan diri sebagai salah seorang agen rahasia yang
paling merusak dalam sejarah spionase modern. Pada tahun 1963
di tengah kecurigaan pihak Inggris kepadanya, Kim Philby
mengambil keputusan membelot ke pihak Uni Sovyet. Ia melarikan
diri ke Moskow dan menjadi warga negara tirai besi itu. Dinas rahasia
Sovyet KGB  lalu merekrutnya dan diberikan posisi penting.

Di tahun 1968, Philby menerbitkan buku berjudul My Silent
War yang memuat seluruh kegiatan spionase yang pernah
dilakukannya. Dalam buku itu ia mengakui telah membocorkan
banyak sekali informasi rahasia milik Inggris, AS dan Sekutunya
kepada Uni Sovyet.  Philby meninggal di Moscow tanggal 11 Mei
1988

Kim Philby

2 Januari

366 : Sejumlah besar tentara Alamanni menyeberangi sungai
Rhine yang membeku untuk menginvasi kekaisaran Roma

1492 : Granada, benteng pertahanan terakhir orang Moor di
Spanyol akhirnya menyerah.

1843 : Sistem pos sebagaimana yang kita kenal dewasa ini, mulai
dijalankan untuk pertama kalinya. Kotak pos pertama di
dunia dipasang di kota Wina, Austria. Sebelumnya,
distribusi surat dilakukan melalui kurir yang mengendarai
kuda, unta, atau menggunakan kapal. an melalui kurir yang
mengendarai kuda, unta, atau menggunakan kapal.

1872 : Brigham Young ditahan pihak berwajib hanya karena
mempunyai 25 orang istri

1905 : Armada kapal-kapal perang Rusia berhasil
dikalahkan di Port Arthur, Cina oleh armada
Kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Laksamana
Togo.

1942 : Ibukota Filipina, Manila berhasil direbut tentara Jepang
dalam Perang Pasifik

1967 : Dr. Christiaan Barnard melakukan operasi transplantasi
jantung kedua yang berhasil.

Brigham Young

Laksamana Togo
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1920: Isaac Asimov
Seorang penulis sekaligus ahli biokimia Amerika kelahiran

Rusia. Didukung dengan keahliannya di bidang Biokimia, Asimov
dikenal sebagai penulis yang sukses dan luar biasa subur
menghasilkan buku-buku bertema Fiksi Ilmiah, Ilmu Pengetahuan
Populer, Misteri dan bahkan Fantasi. Beberapa karyanya tergolong
sangat fenomenal seperti Seri Robot yang hingga saat ini berulang
kali dipergunakan sebagai sumber ide film-film Holywood bertema
Robot.  Saking produktifnya menulis, Asimov tercatat bisa
menghasilkan buku dalam berbagai tema pada Dewey Decimal Sys-
tem, kecuali Filosofi. Semasa hidupnya Asimov menghasilkan lebih
kurang 500 jilid buku serta sekitar 90.000 artikel, kolom dan
karangan lepas.

Isaac Asimov

3 Januari
1496 : Leonardo da Vinci mengalami kegagalan dalam

percobaan alat terbangnya.
1815 : Austria, Inggris dan Prancis membentuk traktat

pertahanan terhadap Prusia dan Rusia
1833 : Inggris menguasai Kepulauan Falkland di Atlantik

Selatan. Kepulauan ini diakui juga oleh Argentina yang
menyebutnya Kepulauan Malvinas. Ketegangan dan
sengketa antara kedua negara terus terjadi di kawasan ini
selama bertahun-tahun yang akhirnya meletuskan Perang
Malvinas pada tahun 1983 yang berakhir dengan
kekalahan di pihak Argentina.

1871 : Henry Bradley, seorang ahli kimia, di Binghamton, New
York, mematenkan margarin, yang disebutnya campuran
untuk penggunaan hal urusan dapur. Adapun nomor hak
patennya adalah No. 110,626. US Patent.

1925 : Benito Mussolini mengumumkan bahwa ia mengambil
alih kekuasaan di Italia.

1957 : Jam tangan (arloji) elektrik pertama di dunia
diperkenalkan di Lancaster, Inggris

1959 : Alaska masuk sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-
49. Seluruh kawasan beku yang akhirnya terbukti sangat
kaya akan hasil bumi ini dibeli Amerika Serikat dari Rusia
hanya seharga 7 juta dollar saja pada tahun 1867
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1983: Clement Attlee
Perdana Menteri (PM) Inggris dari Partai Buruh periode 1945

hingga 1951. Gayanya yang sederhana dan keterampilannya
berbicara di depan publik membuat Attlee berhasil mengungguli
Winston Churchill dalam pemilu Inggris selepas Perang Dunia
kedua. Pada tahun 1951 Partai Buruh kalah dalam Pemilu yang
membuat PM Attlee kembali digantikan oleh Sir Winston Churchill

1892: J.R.R. Tolkien
John Ronald Reuel Tolkien adalah penulis novel asal Inggris

yang terkenal dengan karyanya The Hobbit (1937) dan lanjutannya
The Lord of the Rings (1954-1955). Ia bekerja sebagai profesor
Bahasa Inggris di Universitas Leeds pada 1920-1925, sebagai
profesor Bahasa Anglo-Saxon di Universitas Oxford pada 1925-
1945, dan bahasa Inggris serta sastra, juga di Oxford pada 1945-
1959. Ia adalah seorang penganut Katolik Roma yang sangat saleh.
Tolkien adalah sahabat karib C.S. Lewis (penulis kisah fantasi The
Chronicle of Narnia) dan anggota Inklings, sebuah kelompok diskusi
sastra, bersama-sama dengan Lewis dan Owen Barfield.

1956: Mel Gibson
Mel Columcille Gerard Gibson lahir di Peekskill, New York.

Bersama keluarganya ia ikut berimigrasi ke Australia pada tahun
1968. Gibson memulai karirnya dalam sebuah film Australia berjudul
Summer City (1977). Akting Gibson mulai diakui dunia ketika ia
sukses membintangi film fiksi ilmiah, trilogi Mad Max (1979 - 1981
- 1985). Namanya semakin bersinar ketika ia berperan sebagai
detektif Amerika dalam film Lethal Weapon (1987) berikut tiga
sekuelnya. Debutnya sebagai sutradara merangkap aktor dimulai
pada film Braveheart yang sukses menggondol beberapa Piala Os-
car. Film The Passion of the Christ (2004) merupakan hasil karya
fenomenal Gibson sekaligus menimbulkan banyak kontroversi
seputar sejarah kehidupan Yesus Kristus.

Clement Attlee

J.R.R. Tolkien

Mel Gibson
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4 Januari

1493 : Christopher Columbus meninggalkan Dunia Baru (Benua
Amerika), dan mengakhiri pelayaran pertamanya.

1643 : Sir Isaac Newton, bapak ilmu fisika modern, lahir di
Lincolnshire, Inggris.

1717 : Belanda, Inggris dan Perancis menandatangani
kesepakatan Triple Alliance berupa perjanjian kerjasama
dan tak saling menyerang diantara mereka

1896 : Utah masuk sebagai negara bagian Amerika Serikat ke-45.
1936 : Majalah Billboard mengeluarkan daftar tangga lagu musik

popnya yang pertama.
1948 : Burma merdeka dari Inggris
1959 : Luna 1 menjadi pesawat luar angkasa pertama yang

mendekati bulan.
2004 : Dr. Mikhail Saakashvili dipilih menjadi Presiden Georgia.
2004 : Spirit, Mars Rover dari NASA, mendarat di Mars pada

04:35 UTC.
Luna 1

1643: Sir Isaac Newton
Seorang matematikawan, astronom, dan ilmuwan Inggris. Ia

dianggap penemu kalkulus diferensial dan integral, menemukan fakta
bahwa sinar putih dapat diuraikan menjadi pelangi warna, hukum
gerakan benda dan gaya gravitasi, serta banyak penemuan lain.
Ringkasnya, ia merupakan salah satu figur terbesar dalam sejarah
pemikiran manusia. Newton lahir prematur, sekaligus yatim. Ia
dibesarkan oleh neneknya karena ibunya menikah lagi. Hubungan
dengan ayah tirinya jelek sekali. Ketika ayah tirinya meninggal,
ibunya mengajak Newton bertani. Namun Newton menghabiskan
banyak waktunya untuk membaca, sehingga ia dikirim kembali ke
sekolah. Ketika mahasiswa Newton pun tidak cemerlang. Ia masuk
Kolesa Trinitas di Cambridge dalam tahun 1661 dan lulus biasa-
biasa saja dalam tahun 1665. Tahun 1669 ia diangkat sebagai
profesor menggantikan Isaac Barrow, gurunya, untuk mengajar
astronomi, ilmu hitung, ilmu ukur, dan optika. Ia diterima menjadi
anggota Royal Society pada tahun 1672. Rupanya selama
menghilang dalam kurun waktu 1665-1667 itu (18 bulan), Newton
mengerjakan karyanya mengenai hukum gerakan dan gaya gravitas.

Sir Isaac Newton
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Karya itu tersimpan selama 20 tahun, hingga astronom Edmond
Halley membujuk Newton mempublikasikan karya itu. Maka lahirlah
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang lebih populer
dengan Principia. Setiap karya baru yang revolusioner pasti
menghadapi kritik dan tentangan. Temperaman Newton yang
pemarah tidak bisa menerima kritik-kritik itu. Ia mempunyai banyak
lawan. Meskipun banyak musuhnya, sebenarnya Newton seorang
yang rendah hati. Perhatiannya pun tidak terbatas pada fisika,
mekanika dan optika, tetapi ia banyak bereksperimen dalam alkimia
dan mempelajari teologi.

1809: Louis Braille
Louis Braille yang sudah menjadi tunanetra sejak usia tiga tahun

ini dikenal sebagai penemu huruf Braille yang digunakan orang buta
di seluruh dunia hingga saat ini. Ia kemudian menjadi guru pada
sebuah institut dan mengembangkan seluruh waktunya untuk sistem
tulisan yang terdiri atas huruf-huruf timbul. Sebelumnya Charles
Barbier, seorang perwira militer Perancis, telah menemukan sebuah
sistem titik dan garis yang bisa digunakan sebagai komunikasi di
medan pertempuran di waktu malam. Bertolak dari sini, ia
mendemonstrasikan kepada Braille satu metode bacaan untuk or-
ang buta yang disebut sonografi. Sayangnya, sistemnya terlalu rumit
sebagai sarana untuk membaca. Namun Braille menyadari nilainya
sebagai dasar untuk mengembangkan sistem tulisan dengan titik
timbul. Bentuknya cukup sederhana dan kecil sehingga dapat diraba
dengan ujung-ujung jari. Louis Braille mulai melibatkan diri dalam
proses ini ketika ia berusia 15 tahun. Dengan memotong tinggi
matriks satuan titik-titik Barbier menjadi separohnya, ia menciptakan
"sel Braille". Sel ini terdiri atas enam titik seperti pada kartu domino
namun lebih kecil. Dari sel inilah akhirnya dibentuk 63 pola variasi
huruf Braille yang terkenal itu.

Louis Braille
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5 Januari

1554 : Kebakaran hebat menghanguskan sebagian besar kota
Eindhoven, Belanda

1896 : Sebuah surat kabar Austria melaporkan ditemukannya
sejenis efek radiasi baru oleh Wilhelm Roentgen. Temuan
inilah yang kelak akan sangat terkenal dengan sebutan
sinar-X.

1940 : Teknologi FM Radio pertama kali didemonstrasikan
1964 : Paus Paul VI bertemu Pendeta Yunani Athenagoras I

di Yerusalem. Ini adalah pertemuan pertama kalinya
antara pemimpin Gereja Katolik Roma dengan
pemimpin Gereja Kristen Ortodoks sejak tahun 1439.

1997 : Setelah menimbulkan penderitaan yang amat sangat
dengan banyak korban jiwa, akhirnya pasukan Rusia
ditarik mundur dari Checnya. Checnya adalah sebuah
negara pecahan Uni Sovyet yang hendak melepaskan diri
dari pengaruh kekuasaan Rusia.

Paus Paul VI bersalaman
erat dengan Athenagoras I

1928: Zulfikar Ali Bhutto
Putra dari Sir Shah Nawaz Bhutto ini adalah seorang politisi

kawakan yang aktif di pemerintahan Pakistan sejak pertama kali
negara ini terbentuk. Zulfikar Ali Bhutto menjadi Presiden Pakistan
periode 1971 hingga 1973 dan kemudian menjadi Perdana Menteri
pada periode 1973 hingga 1977. Ia akhirnya digulingkan dalam
sebuah kudeta yang dipimpin oleh Muhammad Zia Ul-Haq,
komandan militer Pakistan saat itu. Ali Bhutto diadili dengan tuduhan
pembunuhan orang-orang yang menjadi saingan politiknya di tahun
1974. Ali Bhutto dinyatakan bersalah dan akhirnya dihukum gantung
pada 14 April 1979.

1938: Raja Juan Carlos I
Juan Carlos menjadi raja Spanyol pada tahun 1975 setelah

kematian diktator Spanyol, Jenderal Francisco Franco. Juan Carlos
sedari muda memang sudah dipersiapkan oleh sang Diktator untuk
menggantikannya. Juan dilahirkan pada tahun 1938 di Roma, Italia.
Franco membawanya ke Spanyol tahun 1947 dan turut mengawasi
pendidikannya. Juan berturut-turut belajar di Akademi Militer
Spanyol, Sekolah Angkatan Laut dan Akademi Penerbangan. Tahun
1962 ia menikahi Putri Sophia dari Yunani.  Juan Carlos dicatat
sejarah sebagai orang yang sukses merubah Spanyol dari negara
dikator menjadi negara yang sangat demokratis hingga sekarang ini.

Raja Juan Carlos I

Zulfikar Ali Bhutto
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6 Januari
1858 : Samuel Morse berhasil mengetes telegraf listrik.
1900 : Dilaporkan, jutaan orang menderita kelaparan di India
1907 : Maria Montessori membuka sekolah dan pusat penitipan

anak yang pertamanya di Roma, Italia
1912 : New Mexico diterima sebagai negara bagian Amerika

Serikat ke-47
1930 : Mobil pertama yang menggunakan mesin diesel untuk

pertama kalinya dicoba dengan menempuh jarak antara
Indianapolis ke New York

1931 : Thomas Alfa Edison mendaftarkan hak paten barang
cipataannya yang terakhir

1942 : Pan American Airlines menjadi perusahaan penerbangan
komersial pertama yang berhasil melakukan penerbangan
keliling dunia.

1950 : Inggris  mengakui kedaulatan Republik Rakyat Cina
komunis sehingga Republik Cina (Taiwan) memutuskan
hubungan diplomatiknya dengan Inggris

1412: Joan d’Arc
Joan d’Arc adalah seorang pahlawan wanita dalam sejarah

Prancis. Terlahir sebagai seorang gadis desa biasa di Domremy dekat
Nancy, dalam suasana perang seratus tahun yang kelam antara
Prancis dan Inggris. Dia tumbuh dalam pengaruh Katolik yang kuat
dan selalu mengabdikan dirinya pada gereja. Pada usia 13 tahun,
Joan mendapatkan semacam pengalaman relijius berupa
penampakan dan bisikan yang dipercayainya berasal dari surga.
Melalui bisikan itu Joan merasa dirinya terpilih untuk membantu
raja Prancis, Charles VII melawan kesewenang-wenangan penjajah
Inggris. Charles VII mempercayai Joan mempimpin tentara Prancis
dan berhasil merebut kota Orleans dari tangan Inggris. Sejak itu
Joan d’Arc diakui menjadi semacam pemimpin suci di kalangan
tentara Prancis dan selalu berhasil memenangkan setiap pertempuran.
Joan terluka dalam sebuah pertempuran dekat Paris pada Septem-
ber 1429 yang membuatnya berhasil ditawan pasukan Inggris. Joan
dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan pencemaran dan pendustaan
akan agama Katolik. Segala bisikan dan penampakan relijius itu
dianggap berasal dari iblis belaka. Joan dihukum bakar di Rouen
pada 30 Mei 1431 dan tewas sebagai seorang yang dianggap murtad.

Joan d’Arc
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Barulah pada tahun 1909 Gereja Katolik membersihkan
namanya hingga puncaknya di tahun 1920 Paus Benediktus XV
menetapkan Joan d’Arc sebagai seorang Santo (gelar orang suci
dalam agama Katolik)

1883: Khalil Gibran
Ia adalah seorang pujangga Libanon. Tulisan hasil karyanya

kebanyakan bertema filsafat tentang kedamaian universal dan
toleransi relijius berdasarkan semangat cinta kasih yang melampaui
batas-batas perbedaan budaya. Ia menulis dalam bahasa Arab hingga
tahun 1918 beralih menulis dalam bahasa Inggris. Sang Nabi (The
Prophet) adalah karya fenomenal Gibran yang dipublikasikan tahun
1923. Buku kumpulan puisi berbahasa Inggris inilah yang pertama
kali melambungkan namanya di dunia sastra barat. Selain puisi,
Gibran juga sering menulis cerita fiksi maupun non fiksi. Banyak
diantara hasil karyanya dikumpulkan dalam buku Treasure of Writ-
ing of Kahlil Gibran yang terbit tahun 1989.

Gibran lahir di desa Bsharri, Libanon pada tahun 1883. Tahun
1895, dia dan ibunya berimigrasi ke Boston, AS dimana ia pertama
kali mengenal bahasa Inggris. Tiga tahun kemudian ia kembali
pindah ke Libanon dan masuk sekolah di Beirut. Pada tahun 1912,
Gibran memutuskan pindah lagi New York, AS untuk kemudian
menetap disana hingga meninggalnya di tahun 1931.

Khalil Gibran

7 Januari
1566 : Pius V terpilih sebagai Paus
1610 : Galileo Galilei untuk pertama kalinya berhasil mengamati

keempat bulan terbesar yang mengelilingi planet Jupiter.
Galileo memberi nama mereka Io, Europa, Ganymede dan
Callisto.

1782 : Bank komersial pertama di Amerika dibuka. Bank itu
adalah Bank of North America.

1785 : Seorang Perancis Jean-Pierre Blanchard dan seorang
Amerika John Jeffries terbang dari Dover, Inggris ke
Calais, Perancis menggunakan sebuah balon gas. Mereka
adalah orang-orang pertama yang menyeberangi Selat
Inggris melalui udara.

Paus Pius V
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1789 : Terjadi pemilihan umum pertama secara nasional di
Amerika Serikat

1904 : Sinyal darurat ‘CQD’ mulai digunakan secara
internasional untuk kemudian digantikan menjadi sinyal
‘SOS’ dua tahun kemudian

1927 : Terjadi panggilan telepon internasional yang pertama
antara New York City dan London

1935 : Perang Dunia Kedua: Benito Mussolini dan Menteri Luar
Negeri Perancis Pierre Laval menanda tangani Perjanjian
Italia-Perancis.

1953 : Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengumumkan
bahwa AS telah berhasil mengembangkan bom hidrogen.

1959 : Amerika Serikat akhirnya mengakui pemerintahan baru
Kuba pimpinan Fidel Castro

1979 : Pol Pot dan Khmer Merahnya berhasil digulingkan
pasukan Vietnam. Pol Pot melarikan diri ke perbatasan
Thailand dan mulai melancarkan perang gerilya.

1984 : Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota keenam
ASEAN

1989 : Akihito diangkat menjadi Kaisar Jepang, menggantikan
ayahandanya Hirohito.

1999 : Pengadilan impeachment atas presiden Amerika Serikat
Bill Clinton dimulai. Bill Clinton diduga melakukan
skandal terlarang bersama mantan karyawati Gedung
Putih, Monica Lewinsky.

1603: Abel Janszoon Tasman
Seorang pelaut dan penjajah Belanda yang menemukan Pulau

Tasmania dan Selandia Baru.
Abel Tasman pergi ke Batavia tahun 1633 dan menjadi nakhoda

kapal kompeni. Ia ikut dalam ekspedisi pencarian pulau legendaris
di sebelah timur Jepang (1639). Tahun 1642 ia diutus Antony Van
Diemen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda masa itu, menjelajahi
lautan sebelah selatan untuk menemukan jalan pintas menuju Chili,
Amerika Selatan. Pada waktu itu sudah diketahui adanya daratan
(Australia) yang terletak jauh di daerah selatan. Para pelaut sudah
melihat sebagian pantai bagian barat dan pernah mendarat di pantai
bagian utara yang berdekatan dengan pulau Irian. Namun, mereka

Abel Janszoon Tasman
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tidak bisa memastikan apakah daratan itu bagian dari benua Kutub
Selatan yang diperkirakan ada atau hanya bagian dari pulau-pulau
di dekatnya. Mereka juga belum mengetahui apakah ada jalan
terobosan melewati pulau ini menuju Amerika Selatan. Hal inilah
yang ingin diketahui Abel Tasman.

Tasman berangkat dari Batavia pada 14 Agustus 1642 menuju
pulau Mauritius di Samudera Hindia. Dari sini ia berlayar ke arah
selatan sampai akhirnya memasuki arus angin barat yang
menggiringnya ke arah timur dimana ia menemukan Selandia Baru
yang terdiri atas Pulau Selatan dan Pulau Utara. Abel Tasman
menyusuri pantai barat pulau-pulau ini ke arah timur laut dan
kemudian menemukan Pulau Tonga (21 Januari) dan Kepulauan Fiji
(6 Februari). Membelok ke arah barat laut, ia sampai diperairan
Niu Guinea dan kemudian kembali ke Batavia (14 Juni 1643).

Tasman gagal menemukan jalan pintas menuju Amerika Selatan.
Namun, ia mencatat prestasi tersendiri. dengan menemukan perairan
dan pulau Tasmania di selatan Australia, ia membuktikan bahwa
Australia tidak terletak di Kutub Selatan seperti yang diduga
sebelumnya. Dalam ekspedisinya yang kedua (1644) ia pergi ke
pantai selatan Irian, pantai utara Australia, Teluk Carpentaria, dan
pantai timur Australia

8 Januari
1198 : Innocent III terpilih sebagai Paus
1297 : Monaco mendapatkan kemerdekaannya
1838 : Alfred Vail pertama kali mendemonstrasikan mesin

telegraf yang menggunakan kode titik dan garis. Kode
inilah cikal bakal kode Morse yang dikenal sekarang

1916 : Perang Dunia Pertama: Pasukan Sekutu ditarik mundur
dari Gallipoli

1926 : Abdul Aziz ibnu Saud menjadi raja di Hejaz sekaligus
merubah nama wilayah ini menjadi Saudi Arabia.

1962 : Untuk pertama kalinya lukisan asli Mona Lisa karya
Leonardo da Vinci dipamerkan di Amerika Serikat.
Pameran ini berlangsung di National Gallery of Art, Wash-
ington DC.

1975 : Ella Grasso, menjadi Gubernur negara bagian Conecticut.
Ia dicatat sejarah sebagai gubernur wanita pertama di
Amerika Serikat.
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1977 : Luna 21, sebuah misi ruang angkasa Uni Soviet dilucurkan
1996 : Pesawat Antonov 32 jatuh tepat pada sebuah pasar di

tengah kota Kinshasa, Zaire. Kecelakaan ini memakan
korban jiwa lebih dari 350 orang

1587: Jan Pieterszoon Coen
Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-4. Di Jawa, Coen dikenal

dengan nama Murjangkung. Ia adalah pendiri kota Batavia yang
sekarang menjadi kota Jakarta. Di bawah pimpinannya, Belanda
berhasil menguasai Kepulauan Nusantara dengan mengadudomba
raja-raja setempat dan memonopoli perdagangan rempah-rempah
disitu

Salah satu penentang politik monopoli Belanda yang gigih
adalah Sultan Banten. Waktu Coen sedang berada di Maluku, Sul-
tan Banten berhasil menduduki sebagian kawasan Jayakarta
(Jakarta), Coen kembali, mengusir orang Banten dari Jakarta, dan
membakar pemukiman ini. Di atas reruntuhannya, Ia mendirikan
kota baru, Batavia, yang melambangkan kejayaan VOC. Sultan
Mataram, Sultan Agung, yang juga tidak suka dengan tingkah laku
Belanda, menyerang Belanda di tahun 1628 dan 1629. Kedua
serangan gagal, tetapi dalam serangan yang kedua Coen menemui
ajalnya. Menurut buku sejarah yang disusun pihak Belanda, Coen
meninggal karena serangan penyakit disentri.

1823: Alfred Russel Wallace
Alfred Russel Wallace lahir di Usk, Wales tanggal ini tahun

1823. Ia orang Inggris yang ahli dalam banyak cabang ilmu
pengetahuan alam seperti Biologi, Geografi dan Antropologi.
Wallace melakukan penelitian yang hampir sama dengan
pendahulunya Charles Darwin yaitu tentang proses evolusi seleksi
alam pada makhluk hidup. Tahun 1854 ia mengadakan ekspedisi
ilmiah ke Hindia Timur (Indonesia). Disinilah dia ia menetapkan
salah satu penemuannya yang terkenal berupa sebuah garis imajiner
disebut Garis Wallace yang memisahkan Indonesia berdasarkan jenis
mamalia endemik di suatu daerah. Wallace meninggal pada 7
Nopember 1913. Semasa hidupnya menghasilkan banyak karya
ilmiah diantaranya adalah buku Malay Archipelago (1869) dan
Geographical Distribution of Animals (1876).

Jan Pieterszoon Coen

Alfred Russel Wallace
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1935: Elvis Presley
Elvis Presley  lahir di Tupelo, Mississippi tahun 1935. Dikenal

sebagai legenda Rock n'Roll terbesar sepanjang sejarah musik
Amerika. Selain menyanyi, Elvis menjadi aktor film dan juga
produser rekaman. 120 lagu-lagunya pernah masuk dalam US Top
40, dan 20 diantaranya pernah mencapai puncak daftar tangga lagu
tersebut. Karirnya mulai meredup seiring ketergantungannya akan
obat bius. Elvis meninggal pada 16 Agustus 1977 dalam usia 42
tahun.

1942: Stephen Hawking
Professor Stephen William Hawking, D.Phil., CH, CBE, FRS

lahir di Oxford, Inggris tahun 1942. Banyak orang menyebutnya
sebagai ahli fisika modern terkemuka setelah mendiang Albert
Einstein. Menerima gelar Doktor dan pernah menjabat sebagai
Profesor Kehormatan dalam Matematika di Universitas Cambridge,
sebuah posisi yang juga pernah ditempati oleh Sir Isaac Newton.
Teorinya yang terkenal adalah fenomena Lubang Hitam, suatu
anomali di ruang angkasa dengan kepadatan massa luar biasa, dan
mempunyai gaya gravitasi sangat kuat sehingga bahkan molekul
cahayapun tidak dapat lepas darinya. Buku-buku yang ditulisnya
menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa fisika dunia seperti A Brief
History of Time: From the Big Bang to Black Holes (1988) dan The
Universe in a Nutshell (2001).

Elvis Presley

Stephen Hawking

9 Januari
1431 : Pengadilan atas Joan d’Arc dimulai di Rouen
1788 : Connecticut bergabung menjadi negara bagian kelima

Amerika Serikat
1793 : Jean-Pierre Blanchard menjadi orang pertama yang

terbang menggunakan balon udara di AS.
1861 : Terjadi peristiwa "Star of the West" di Amerika Serikat.

Peristiwa ini terkenal dengan sebutan "Tembakan Pertama
dari Perang Saudara Amerika"

1916 : Perang Dunia Pertama: Kerajaan Turki Ottoman
memenangkan pertempuran di Gallipoli. menyusul
ditariknya pasukan Sekutu dari wilayah itu.

1951 : Markas Besar PBB secara resmi dibuka di New York

Markas Besar PBB di
New York
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1960 : Konstruksi pertama pembangunan Bendungan Aswan
dimulai di Mesir

1986 : Setelah kalah dalam sengketa hak paten dengan Polaroid,
Kodak akhirnya memutuskan menghapus divisi kamera
instan dalam bidang bisnisnya.

1995 : Valeri Poliakov menyelesaikan tugasnya selama 366 hari
di luar angkasa didalam stasiun luar angkasa Mir. Ia
memecahkan rekor sebagai manusia yang hidup paling
lama di luar angkasa

2005 : Pemilu diadakan di Palestina demi mencari pemimpin baru
setelah meninggalnya Yasser Arafat

2005 : Mahmud Abbas terpilih sebagai Presiden Palestina. Ia
kemudian menandatangani kesepakatan damai dengan
Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon.

1913: Richard Nixon
Richard Milhous Nixon lahir di Yorba Linda, California, AS. Ia

adalah negarawan dan politikus ulung yang puncaknya berhasil
terpilih menjadi Presiden AS ke-37. Nixon terkenal dengan
kebijakannya yang menetapkan pengurangan kekuatan militer AS
di luar negeri serta pemberian bantuan baik militer maupun ekonomi
kepada negara-negara miskin agar mereka dapat membela diri
sendiri. Pemerintahan Nixon juga memperbaiki hubungan AS dengan
Uni Sovyet dan Cina sehingga berdampak pada berkurangnya
ketegangan dunia saat itu. Karir politiknya mulai meredup seiring
dengan terkuaknya sklandal Watergate yang berakhir dengan
pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan pada 9 Agustus 1974.

Richard Nixon

10 Januari

236 : Santo Fabian memulai pemerintahannya sebagai Paus
1806 : Perang Boer: Pasukan Belanda di Cape Town menyerah

kepada Inggris
1861 : Florida diserahkan kepada Amerika Serikat.
1870 : John D. Rockefeller mendirikan Standard Oil yang kelak

akan menjadi perusahaan raksasa yang memonopoli rantai
produksi dan distribusi minyak dunia
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1901 : Minyak pertama kali ditemukan di negara bagian Texas.
Tepatnya di Spindletop, Beaumont. Ini berlanjut dengan
penemuan-penemuan berikutnya yang membuktikan
bahwa Texas adalah wilayah yang sangat kaya akan
minyak.

1920 : Liga Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang pertama
dengan agenda mensahkan Perjanjian Versailles yang
mengakhiri Perang Dunia Pertama.

1929 : Tintin, tokoh rekaan komikus Herge pertama kali muncul
dalam sebuah buku komik. Begitu populernya tokoh
kartun ini hingga sampai sekarang sudah ratusan juta
komik Tintin terjual di seluruh dunia, dan diterjemahkan
ke lebih dari 40 bahasa dunia.

1984 : Amerika Serikat dan Vatikan meresmikan hubungan
diplomatiknya secara penuh

1989 : Pasukan Kuba ditarik mundur dari Angola
2000 : America Online mengakuisisi Time Warner seharga 162

milyar dollar AS. Ini adalah sebuah merger antar
perusahaan dengan nilai paling besar sepanjang sejarah

1729: Lazzaro Spallanzani
Seorang ahli biologi Italia yang terkenal dengan penemuannya

akan bakteri. Ia menemukan bahwa udara yang kita hirup setiap
saat ini ternyata mengandung jutaan bakteri dan menunjukkan cara-
cara mengatasinya yaitu dengan merebusnya hingga mendidih. Ia
juga menjelaskan mengapa kelelawar bisa menghindari sesuatu
walaupun mereka sebenarnya buta.

1869: Grigori Rasputin
Grigori Yefimovich Rasputin adalah seorang pendeta/rahib

Rusia yang sangat berpengaruh dalam istana Tsar Nicholas II.
Dilahirkan di Pokrovskoye dekat Tyumen, Siberia mungkin pada
tanggal ini. Pendidikannya yang rendah diimbanginya dengan belajar
agama secara serius sehingga ia kemudian dianggap sebagai orang
suci. Ia sangat dihormati karena kepandaian akan soal-soal agama
serta piawai dalam menyembuhkan penyakit. Sejak berhasil
mengobati putra mahkota Rusia, Alexis dari penyakit Hemofilia,

Lazzaro Spallanzani

Grigori Rasputin
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Rasputin menjadi orang dekat Tsar Nicholas II dan mulai
menanamkan pengaruhnya. Saat itu ia dapat mempengaruhi berbagai
kebijakan politik Rusia serta tak segan-segan menyingkirkan lawan-
lawannya di Istana St. Petersburg. Dalam Perang Dunia I Rasputin
dicurigai berpihak pada Jerman sehingga akhirnya dibunuh oleh
Pangeran Yusupov. Mayatnya dibuang di Sungai Neva.

1949: George Foreman
George Edward Foreman lahir di Marshall, Texas. Salah satu

petinju legendaris AS. Mulai terkenal saat berhasil menjuarai cabang
tinju kelas berat di Olimpiade Meksiko 1968. Ia terjun ke dunia
tinju profesional dan tak terkalahkan sampai bertemu Muhammad
Ali di Kingston, Jamaika. Tahun 1976 Foreman menyatakan pensiun
dan menjadi pendeta. Namun di tahun 1988 ia kembali naik ring
hingga puncaknya pada  5 Nopember 1994 menjadi orang tertua
(45 tahun) yang memenangkan gelar tinju kelas berat versi WBA
dan IBF setelah memukul KO lawannya Michael Moorer. Ia baru
benar-benar pensiun pada tahun 1997 setelah bertanding menderita
kalah angka dari Evander Holyfield.

George Foreman

532 :  Kerusuhan Nika terjadi di Konstantinopel
1529 : Lotere pertama kalinya diadakan di Inggris
1623 : Meletusnya Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia
1787 : William Herschel menemukan Titania dan Oberon, dua

bulan yang mengelilingi planet Uranus.
1867 : Benito Juárez menjadi presiden Meksiko lagi.
1879 : Perang antara Inggris melawan Zulu dimulai
1922 : Insulin pertama kali digunakan dalam pengobatan diabe-

tes terhadap manusia
1942 : Jepang menyatakan perang terhadap Kerajaan Belanda,

sekaligus melancarkan invansi ke Hindia Belanda (Indo-
nesia)

1942 : Pasukan Jepang berhasil merebut Kuala Lumpur
1962 : Gunung berapi Huascaran di Peru meletus. Tak kurang

dari 4.000 jiwa tewas dalam bencana alam ini.
1963 : Diskotik dan Night Club Whisky A Go-Go berdiri di Los

Angeles. Inilah diskotik dan hiburan malam pertama yang
dibuka di Amerika Serikat.

11 Januari

Gunung Etna sedang bererupsi
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1972 : Pakistan Timur memisahkan diri menjadi Bangladesh
1980 : Nigel Short, pecatur muda yang masih berumur 14 tahun

mendapatkan gelar Master Internasional. Dia adalah or-
ang paling muda yang berhasil mendapatkan gelar
bergengsi itu.

1990 : Sekitar 300.000 orang berdemo mendukung kemerdekaan
Lithuania.

2001 : Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, akhirnya
menyetujui merger terbesar sepanjang sejarah antara
American Online dan Time Warner. Setelah merger,
perusahaan raksasa ini berganti nama menjadi AOL Time
Warner.

1979: Siti Nurhaliza
Siti Nurhaliza binti Tarudin adalah seorang diva Malaysia. Lahir

di Kuala Lipis, Malaysia pada tanggal ini. Ayahnya adalah Tarudin
Ismail dan ibunya adalah Siti Salmah Bachik. Ia dikagumi karena
bakat menyanyi serta gayanya yang anggun, sopan dan penuh pesona.
Banyak orang menjulukinya "Celine Dion dari Malaysia".Siti Nurhaliza

1709 : Zaman Es Kecil: Musim dingin yang sangat hebat selama
dua bulan melanda Perancis. Pesisir pantai Atlantik dan
Sungai Reine membeku, tanaman gagal panen dan
setidaknya 24.000 warga Paris meninggal.

1908 : Sebuah pesan radio jarak jauh untuk pertama kalinya
dikirimkan dari Menara Eifel, Paris

1940 : Pasukan Rusia membombardir kota-kota Finlandia dalam
Perang Dunia Kedua

1945 : Perang Dunia Kedua: Uni Soviet memulai serangan besar
di Eropa Timur melawan Nazi.

1964 : Para pemberontak di Zanzibar memulai suatu
pemberontakan dan kemudian memproklamirkan
terbentuknya sebuah republik.

1966 : Serial televisi Batman untuk pertama kalinya diputar di
stasiun televisi ABC, Amerika Serikat

1976 : Dewan Keamanan PBB melakukan voting dengan hasil

12 Januari
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11 berbanding 1 untuk membolehkan Organisasi
Pembebasan Palestina (PLO) untuk berpartisipasi di
dalam perdebatan Dewan Keamanan sekalipun tanpa hak
suara.

1991 : Perang Teluk Persia: Melalui sebuah undang-undang,
Kongres AS memberikan persetujuan penggunaan
kekuatan militer untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait.

1998 : 19 negara Eropa setuju untuk melarang seluruh usaha
percobaan kloning terhadap manusia.

2006 : Setelah hampir 25 tahun ditahan di penjara Turki,
akhirnya Mehmet Ali Agca dibebaskan. Mehmet
ditahan atas perbuatannya menembak Paus Johanes
Paulus II dalam sebuah lawatan ke TurkiMehmet Ali Agca

1892: Hermann Goring
Hermann Wilhelm Göring lahir di Rosenheim, Jerman. Ia adalah

orang kedua dalam kepemimpinan Nazi setelah Adolf Hitler. Pernah
menjadi anggota Reichstag (Parlemen Jerman) dari Partai Nazi,
pemimpin Gestapo dan terakhir ditunjuk Hitler menjadi panglima
angkatan udara Jerman (Luthwaffe). Pada akhir perang ia tertangkap
dan diajukan sebagai penjahat perang dalam pengadilan Nuremberg
yang akhirnya memutuskan hukuman mati baginya. Namun ia
berhasil menghindari hukuman itu dengan cara bunuh diri dalam
selnya beberapa saat sebelum hukuman itu dilaksanakan.

1902 : Raja Saud
Nama aslinya Saud ibn ’Abd al ’Aziz Al Sa’ud. Ia adalah putra

dari pendiri Arab Saudi, Ibnu Saud. Pada tahun 1933 ia diangkat
menjadi putra mahkota dan 20 tahun kemudian dinobatkan menjadi
raja menggantikan ayahnya. Menyusul krisis keuangan yang terjadi
di negaranya, tahun 1964 Raja Saud digulingkan dan digantikan
adiknya Pangeran Faisal. Ia kemudian hidup dalam pengasingan di
Eropa sampai meninggalnya di Athena, Yunani.

1964 : Jeff Bezos
Jeffrey Preston Bezos adalah Presiden, CEO sekaligus Chair-

man dari Amazon.com, sebuah perusahaan multinasional terkenal
berbasis internet. Bezos adalah lulusan Phi Beta Kappa dari Uni-
versitas Princeton. Pernah bekerja sebagai analis keuangan pada
D.E. Shaw sebelum mendirikan Amazon.com di tahun 1994. Pada
tahun 1999 Jeff Bezos terpilih sebagai Person of the Year versi
Majalah TIME.

Hermann Goring

Raja Saud

Jeff Bezos
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1610 : Galileo Galilei menemukan Callisto, bulan Jupiter yang
keempat

1854 : Alat musik akordion dipatenkan oleh penemunya, Anthony
Faas

1915 : Gempa bumi melanda wilayah Avezzano, Italia yang
mengakibatkan lebih dari 29.800 orang tewas.

1926 : Kyai Haji Hasyim Asy'arie mendirikan Nahdlatul Ulama,
sebuah organisasi Islam yang bergerak di bidang
pendidikan, sosial, dan ekonomi.

1930 : Komik strip Miki Tikus (Mickey Mouse)
dipublikasikan untuk pertama kalinya

1942 : Henry Ford mempatenkan mobil yang beberapa bagiannya
berbahan plastik. Mobil ini 30% lebih ringan dari mobil
biasa.

1953 : Marshal Josip Broz Tito terpilih sebagai Presiden Yugo-
slavia.

1986 : Sebuah pertikaian selama sebulan berlangsung di Aden,
Yaman Selatan antara pendukung Ali Nasir Muhammad
dan Abdul Fattah Ismail, yang megakibatkan hilangnya
ribuan jiwa.

1992 : Pemerintah Jepang akhirnya secara resmi meminta maaf
karena telah memaksa kaum wanita Korea dalam
perbudakan seksual semasa Perang Dunia Kedua

2001 : Sebuah gempa bumi melanda El Salvador. Lebih dari
5.000 orang tewas dalam musibah ini

2002 : Presiden Amerika Serikat, George W. Bush dilaporkan
pingsan akibat tersedak sepotong kue pretzel yang sedang
dimakannya.

13 Januari

Miki Tikus

356 SM : Alexander yang Agung
Seorang penakluk terbesar dalam sejarah dunia. Ia bergelar Raja

Alexander  III dari Macedonia. Di tahun 336 SM, ia naik tahta dalam
usia 20 tahun menggantikan ayahnya Raja Philip II. Tak lama setelah
naik tahta, ia melancarkan serangan untuk menguasai Persia (Iran),
Turki, dan Mesir. Alexander III bahkan berhasil memperluas
kekuasaannya hingga ke Punjab, India.

Oleh orang-orang Asia, Alexander III dipanggil dengan namaAlexander yang Agung
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Iskandar. Dia dikenal sebagai raja yang tampan, namun kejam dan
dengan mudah mengambil keputusan untuk membunuh orang-or-
ang yang tidak disukainya. Wilayah yang paling disukai oleh
Alexander III adalah Persia dan ia berusaha untuk mengambil hati
rakyat negara itu agar mau menerimanya sebagai kaisar. Dalam
rangka itu pula, Alexander III bahkan menikahi putri Raja Darius,
Raja Persia saat itu. Namun, ia tetap mendapatkan perlawanan dari
rakyat Persia. Karena luasnya kekuasaan yang berhasil ditaklukkan
Alexander III, ia dijuluki Alexander The Great. Ia meninggal dunia
pada usia 32 tahun.

Walaupun hanya memerintah selama 14 tahun, semasa
kepemimpinannya ia mampu membangun sebuah kekaisaran yang
lebih besar dari setiap kekaisaran yang pernah ada. Sampai saat dia
wafat, wilayah yang diperintahnya berukuran 50 kali lebih besar
daripada yang diwariskan kepadanya. sebuah pencapaian yang luar
biasa (kira-kira, tak lebih dari 6 kaisar yang sanggup menyaingi
pencapaian ini).

Sebelum kematiannya, ia juga membangun kota Alexandria di
Mesir, dengan perpustakaannya yang lengkap dibuka hingga seribu
tahun lamanya dan berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat
di dunia.

1514 : Paus Leo X mengeluarkan semacam kebijakan kepausan
yang intinya melarang adanya praktek-praktek perbudakan
di seluruh dunia.

1690 : Alat musik klarinet untuk pertama kalinya diciptakan di
Nuremberg, Jerman.

1907 : Gempa bumi terjadi di Kingston, Jamaika yang
menewaskan lebih dari 1.000 orang

1943 : Terjadi pertemuan Casablanca antara Presiden AS Franklin
D. Roosevelt dan PM Inggris Winston Churchil yang
intinya membahas strategi dan kebijakan kedua negara
dalam menghadapi perkembangan situasi Perang Dunia
Kedua

1943 : Franklin D. Roosevelt menjadi Presiden Amerika Serikat
pertama yang menggunakan pesawat terbang semasa
menjabat. Pesawat itu terbang dari Miami, Florida menuju
Maroko.

14 Januari
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1954 : Artis seksi yang sangat terkenal waktu itu, Marilyn
Monroe menikahi pria bernama Joe DiMaggio,
seorang pemain baseball ternama di Amerika.

1985 : Martina Navratilova meraih gelarnya yang ke-100
sepanjang karirnya di turnamen tenis internasonal

2004 : Bendera nasional Georgia, yang dinamakan Bendera Lima
Salib, dipakai lagi setelah tidak digunakan selama kurang
lebih 500 tahun.

Marilyn Monroe berpose
mesra bersama suaminya
Joe diMaggio 1949 : Lawrence Kasdan

Lawrence Kasdan adalah salah satu orang yang paling
berpengaruh dalam industri perfilman dunia. Sutradara, Produser
dan Penulis Skenario berdarah Yahudi nan jenius ini tercatat pernah
ikut ambil bagian dalam pengerjaan proyek-proyek besar seperti
trilogi Star Wars, Indiana Jones dan Rambo

Lawrence Kasdan
1759 : Museum terbesar di dunia, British Museum dibuka untuk

pertama kalinya
1861 : Lift keselamatan dipatenkan sebagai "Pesawat Angkat"

oleh seorang penemu asal Amerika, Elisha Graves Otis,
di Yonkers, New York.

1936 : Bangunan pertama di dunia yang seluruhnya tertutup kaca
berhasil diselesaikan di Toledo, Ohio AS. Bangunan ini
adalah kantor dari Owens-Illionis Glass Company, sebuah
perusahan yang bergerak dibidang pembuatan aneka gelas
dan kaca.

1943 : Pentagon, kawasan gedung kantor terbesar dan
terluas di dunia untuk pertama kalinya mulai
beroperasi. Pentagon adalah sebuah gedung raksasa
berbentuk segilima yang tak lain adalah Markas Besar
Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

1969 : Uni Sovyet berhasil meluncurkan wahana antariksanya,
Soyuz 5

1970 : Muammar Qadafi menetapkan dirinya sebagai pemimpin
Libya, setelah merebut kekuasaan dari Raja Idris I.

15 Januari

Gedung Departemen
Pertahanan AS, Pentagon
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1974 : Peristiwa Malari: Di Indonesia terjadi aksi demonstrasi
mahasiswa menyambut kedatangan PM Jepang, Kakuei
Tanaka ke Jakarta. Aksi ini berbuntut pada kerusuhan
massal yang terkenal dengan sebutan Peristiwa Malari

1975 : Portugal memberikan kemerdekaan kepada Angola
1991 : Batas waktu penarikan mundur tentara Irak dari Kuwait

yang diberikan PBB berakhir. Operasi Badai Gurun mulai
disiapkan Sekutu untuk membebaskan Kuwait dari
cengkraman Irak.

1992 : Masyarakat internasional akhirnya mengakui
kemerdekaan negara Slovenia dan Kroasia yang
memisahkan diri dari Republik Federasi Yugoslavia.

1906 : Aristotle Onassis
Aristotelis Sokratis Onassis lahir di Smyrna, Yunani. Raja kapal

dan pengusaha internasional terpandang ini ternyata memang berasal
dari keluarga kaya pedagang tembakau. Ia merantau ke Buenos
Aires, Argentina setelah bangsa Turki menduduki kota kelahirannya
dan membuat keluarganya jatuh miskin. Di Argentina ia ulet bekerja,
hingga pada 1928 Onassis berhasil menjadi perantara pemerintah
Yunani dan Argentina dalam bidang perdagangan. Usaha yang maju
pesat segera membuatnya kaya raya. Pada 1968 ia menikahi
Jacqueline Bouvier, janda mendiang Presiden AS John F. Kennedy.

Aristotle Onassis

1918 : Gamal Abdul Nasser
Gamal Abdul Nasser adalah presiden kedua Mesir, dan mungkin

merupakan salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka
dalam sejarah.

Dilahirkan di Iskandariah (Alexandria), ia aktif dalam gerakan
menentang penjajahan dan kekuasaan asing ketika di Akademi
Militer. Nasser berpangkat Mayor ketika terlibat dalam Perang
Kemerdekaan Israel di tahun 1948.

Pada tahun 1952, Gamal Abdel Nasser memimpin Angkatan
Bersenjata Mesir dalam kudeta yang menggulingkan Raja Farouk
I. Atasan Nasser di militer Jenderal Muhammad Naguib terpilih
menjadi Presiden Mesir pertama. Namun pada awal 1954, Nasser
akhirnya mendepak Naguib dan mengambil alih kekuasaan.

Gamal Abdul Nasser
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Pada masa pemerintahannya, Gamal Abdel Nasser berhasil
membangkitkan rasa Nasionanisme antar negara Arab. Sempat
membentuk Republik Persatuan Arab bersama Suriah. Ia juga
menasionalisasi terusan Suez (krisis Suez) yang membuat Mesir
berhadapan dengan Perancis, Inggris dan Israel yang memiliki
kepentingan terhadap terusan itu. Krisis ini berakhir dengan
keputusan dunia Internasional yang menguntungkan Mesir sehingga
Terusan Suez resmi diakui berada dalam kedaulatan Mesir.
Kemudian ia mengadakan proyek infrastruktur besar-besaran
diantaranya adalah proyek Bendungan Aswan.

Setelah kalah dalam Perang Enam Hari dengan Israel pada tahun
1967, Nasser ingin pensiun dari dunia politik tetapi rakyat Mesir
menolaknya. Gamal Abdul Nasser sekali lagi memimpin Mesir dalam
Perang Arab Israel 1969-1970.

Nasser meninggal akibat penyakit jantung dua minggu setelah
peperangan usai. Anwar Sadat menggantikannya sebagai Presiden
Mesir.

1929 : Martin Luther King. Jr
Pendeta Martin Luther King, Jr., Ph.D. lahir di Atlanta, Geor-

gia dari Pendeta Martin Luther King, Sr. dan Alberta Williams . Ia
adalah seorang negro warga negara Amerika Serikat yang terkenal
akan perjuangannya menentang rasialisme serta persamaan hak bagi
warga negro keturunan Afrika-Amerika. Berkat perjuangannya yang
gigih, ia memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1964. King
sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mahatma Gandhi. Perjuangannya
mempunyai arti sangat besar bagi warga negara AS secara umum.
Ironisnya, ia justru mendapat tekanan baik dari warga kulit putih
maupun kulit hitam sendiri. Satu setengah dekade setelah
pembunuhan terhadapnya pada tahun 1968, Pemerintah Amerika
Serikat menetapkan sebuah hari libur nasonal untuk
memperingatinya, Hari Martin Luther King.

Martin Luther King. Jr
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27 SM : Senat Romawi memberikan Gaius Octavius gelar
Augustus.

929 : Emir Abd-ar-Rahman III dari Cordoba, mengangkat
dirinya sendiri sebagai khalifah (pemimpin Islam), untuk
kemudian membentuk pemerintahan Khalifah Cordoba di
Spanyol.

1547 : Ivan Terrible menjadi Tsar Rusia
1605 : Edisi pertama buku karya Miguel de Cervantes yang

berjudul Don Quixote dari La Mancha untuk pertama
kalinya diterbitkan di Madrid, Spanyol.

1956 : Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdul Nasser bersumpah
akan membebaskan Palestina dari Israel

1979 : Akibat revolusi Islam yang terjadi di negaranya, akhirnya
Shah Iran beserta seluruh keluarganya meninggalkan Iran
dan mengungsi ke Mesir.

1991 : Perang Teluk I: Operasi Badai Gurun dimulai.
2001 : Penguasa Kongo, Presiden Laurent Kabila dibunuh oleh

salah seorang pengawalnya sendiri.
2002 : Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menetapkan

embargo dan pembekuan seluruh aset serta rekening milik
Osama Bin Laden, Al-Qaeda dan beberapa anggota
Taliban lainnya.

2005 : Adriana Iliescu, melahirkan bayinya pada usia 66
tahun. Hal ini menjadikannya pemegang rekor sebagai
wanita tertua di dunia yang masih sanggup
melahirkan seorang bayi.

2006 : Ellen Johnson-Sirleaf diambil sumpahnya sebagai
Presiden Liberia yang baru. Ellen Johnson mencatat
sejarah sebagai presiden wanita pertama di Afrika.

16 Januari

Ivan Terrible

Adriana Iliescu sedang
menyusui bayinya

1948 : John Carpenter
John Howard Carpenter lahir di Carthage, New York,  adalah

seorang Sutradara kondang di AS. Disamping itu ia juga menjadi
penulis skenario, produser, aktor dan bahkan penata musik film.
Oleh banyak kalangan, ia dijuluki sebagai Bapak Film Horor Mod-
ern, walaupun sebenarnya John sering juga membuat film diluar
tema itu. Film-film horor hasil karyanya rata-rata mencekam,
ditandai dengan sistem pencahayaan minimalis, kamera statis serta
ilustrasi musik yang pas.John Carpenter
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1773 : Kapten James Cook, menjadi orang pertama yang berhasil
mencapai garis lingkar luar Antartika

1806 : James Madison Randolph menjadi anak pertama yang
dilahirkan di Gedung Putih, AS. James tak lain adalah
cucu dari Thomas Jefferson

1819 : Simon Bolivar, memproklamasikan berdirinya Republik
Kolombia

1852 : Kerajaan Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan orang-
orang Boer, bekas jajahannya di Transvaal, Afrika Selatan.

1912 : Robert Falcon Scott berhasil mencapai Kutub Selatan,
hanya terlambat satu bulan setelah Roald Amundsen

1917 : Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark
seharga 25 juta dollar AS

1929 : Popeye, karakter pelaut rekaan Elzie Crisler Segar
untuk pertama kalinya muncul dalam serial komik
strip.

1941 : Kelompok nasionalis Cina Kuomintang pimpinan Chiang
Kai-Shek melakukan perlawanan terhadap tentara
komunis, yang akhirnya mengobarkan perang saudara di
Cina.

1945 : Perang Dunia Kedua: Tentara Rusia menduduki kota
Warsawa, Polandia dalam keadaan hancur luluh.

1945 : Tentara Nazi Jerman yang sudah merasakan suasana
kekalahan perang di pihak mereka, memulai evakuasi
besar-besaran terhadap para tawanan di Kamp Konsentrasi
Auscwitz

1950 : Terjadi pencurian terbesar sepanjang sejarah di Boston
Massachusets, AS. Sebelas orang berhasil mencuri uang
sekitar 2 juta dollar dari dalam sebuah mobil berlapis baja.

1973 : Diktator Filipina, Ferdinand Marcos terpilih menjadi
"Presiden Seumur Hidup"

1991 : Perang Teluk I dimulai. Operasi Badai Gurun dilancarkan
tentara sekutu terhadap Irak yang menduduki Kuwait. Irak
membalas dengan menembakkan tak kurang dari 8 buah
rudal scud ke arah wilayah Israel.

1995 : Gempa bumi dengan kekuatan 7.3 scala Richter terjadi di
Kobe, Jepang. Menyebabkan kerusakan infrastruktur yang
sangat parah dan memakan korban jiwa sebanyak 6.433
orang.

17 Januari

Popeye
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1996 : Republik Ceko diterima sebagai anggota Uni Eropa
1998 : Paula Jones menuntut Presiden AS saat itu, Bill Clinton

atas aksi kekerasan seksual terhadap dirinya.

1706 : Benjamin Franklin
Ia adalah seorang tokoh Amerika terkenal yang telah banyak

meninggalkan hasil karya berguna sepanjang hidupnya. Franklin
menguasai banyak jenis pekerjaan dan keahlian. Ia adalah seorang
jurnalis, penerbit, pengarang, filantrofis, abolisionis, pejabat negara,
ilmuwan, diplomat dan bahkan seorang penemu. Ia salah seorang
pahlawan dalam Perang Revolusi Amerika, dan salah satu
penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Kata-
katanya banyak yang terkenal dan dikutip orang, misalnya "waktu
adalah uang" yang kemungkinan besar berasal dari dirinya. Ia juga
terkenal dengan percobaanya mengenai listrik (penangkal petir). Dan
tahukah Anda bahwa dia adalah Kepala Kantor Pos pertama di
Amerika, perintis perpustakaan umum pertama, dan orang pertama
yang mengorganisasikan barisan pemadam kebakaran kota.

1899 : Al Capone
Alphonse Gabriel Capone adalah seorang bandit mafia Amerika

terkenal di era 1920 hingga 1930an. Lahir di Brooklyn, New York
dari sebuah keluarga imigran Italia yang miskin. Ia merantau ke
Chicago dan bergelimang uang dengan menjalankan bisnis haram
mulai dari perjudian, minuman keras hingga prostitusi meskipun di
kartu namanya selalu tertulis ia adalah penyalur furnitur bekas. Akhir
tahun 1920an FBI (dinas kepolisian federal AS) mulai memasukkan
namanya dalam daftar target operasi dan baru berhasil meringkusnya
di tahun 1931. Capone dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan
penggelapan pajak dan harus menjalani hukuman di penjara Alcatraz.
Tahun 1939 ia dibebaskan karena lumpuh akibat penyakit sipilis
akut. Ia meninggal di Florida 8 tahun kemudian karena digerogoti
penyakit itu.

Al Capone

Benjamin Franklin
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1942 : Muhammad Ali
Muhammad Ali adalah seorang petinju legendaris Amerika

sepanjang masa. Terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay di
Louisville, Kentucky dari lingkungan keluarga miskin. Karirnya
meroket setelah berhasil meraih medali emas tinju kelas berat ringan
pada Olimpiade Roma 1960. Memeluk agama Islam sejak tahun
1964 ia resmi mengganti namanya menjadi Muhammad Ali.
Meskipun dijuluki pers sebagai "si Mulut Besar", Ali membuktikan
ialah petinju pertama yang bisa meraih empat kali Juara Dunia. Gelar
juara dunia pertama direbutnya dari Sonny Liston yang dipukul KO
tahun 1964. Berkali-kali menyatakan mundur namun tetap naik ring,
Ali akhirnya benar-benar pensiun di tahun 1984 setelah kalah TKO
dari Larry Holmes. Di usia senjanya Ali tetap aktif dalam berbagai
kegiatan sosial meskipun penyakit parkinson semakin
menggerogotinya.

Muhammad Ali

336 : Santo Markus terpilih sebagai Paus
474 : Leo II diangkat menjadi Kaisar Byzantinum
532 : Kerusuhan Nika di Konstantinopel berhasil digagalkan
1535 : Francisco Pizzaro mendirikan kota Lima, ibukota Peru

sekarang
1778 : James Cook menjadi orang Eropa pertama yang

menemukan Kepulauan Hawaii. Tuan Cook menamakan
kepulauan nan indah ini Kepulauan Sandwich

1861 : Perang Saudara Amerika: Negara bagian Georgia akhirnya
mengikuti jejak Carolina Selatan, Florida, Missisippi dan
Alabama untuk menyatakan memisahkan diri dari Amerika
Serikat.

1896 : Mesin sinar-x untuk pertama kalinya dipamerkan untuk
umum

1871 : Wilhelm I dari Jerman menjadi Kaisar Jerman pertama.
1911 : Sebuah pesawat dengan pilot Eugine B. Ely mendarat di

geladak USS Pensylvania. Inilah pendaratan pertama
sebuah pesawat di atas geladak sebuah kapal laut yang
merupakan cikal bakal munculnya ide pembuatan kapal
induk.

18 Januari
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1919 : Perang Dunia Pertama : Konferensi Perdamaian Paris
dibuka di Versailles, Prancis

1943 : Kaum Yahudi yang bermukim di gheto-gheto kota
Warsawa, Polandia melakukan perlawanan hebat terhadap
pendudukan tentara Nazi Jerman. Peristiwa ini terkenal
dengan sebutan Warsaw Ghetto Uprising.

1993 : Untuk pertama kalinya, hari Martin Luther King secara
resmi dirayakan di seluruh negara bagian AS.

1995 : Di selatan Perancis dekat Vallon-Pont-d'Arc sebuah
jaringan gua-gua ditemukan. Gua-gua ini menjadi terkenal
karena dindingnya menyimpan lukisan-lukisan dan ukiran
yang dibuat oleh para manusia purba yang berusia sekitar
17.000 hingga 20.000 tahun

1997 : Penjelajah Norwegia, Boerge Ousland menjadi orang
pertama yang melintasi seluruh Antartika, seorang diri
tanpa bantuan apapun.

1931: Chun Doo-hwan
Presiden Korea Selatan sejak 1980 hingga 1988. Selepas

jabatannya, ia dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan korupsi, kolusi
dan nepotisme selama memerintah. Ia juga dinyatakan bersalah atas
penindasan kejam terhadap demonstrasi mahasiswa di negaranya.
Terlepas dari itu semua, sebenarnya ia sangat berjasa dalam
mengembangkan ekonomi Korea Selatan. Dibawah pemerintahannya
industri dan perekonomian Korea Selatan maju pesat, sehingga dapat
bersaing dengan Jepang.

1944 : Paul Keating
Perdana Menteri Australia ke-24 periode 1991 hingga 1996.

Pada masa pemerintahan Keating hubungan Indonesia dan Austra-
lia terjalin sangat baik. PM dari Partai Buruh ini pernah membuat
target, paling lambat di tahun 2001 Australia harus menjadi negara
Republik dengan seorang presiden sebagai Kepala Negara
menggantikan kedudukan Ratu Elizabeth II. Pada Maret 1996, Partai
Buruh kalah dalam pemilu, yang membuat naiknya John Howard
dari Partai Liberal sebagai PM baru Australia.

 Chun Doo-hwan

Paul Keating
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1955 : Kevin Costner
Sutradara, Produser sekaligus Aktor Film Amerika. Lahir di

Compton, California. Sejak tahun 1980an malang melintang bermain
di film-film televisi. Namanya mulai melejit saat berperan sebagai
Eliot Ness dalam film The Untouchables (1987). Piala Oscar
diperolehnya tahun 1990 sebagai Sutradara Terbaik untuk film
Dances With Wolves. Sebuah film western dimana Costner juga
terlibat sebagai produser dan Aktor Utama.

Kevin Costner

1419 : Perang Seratus Tahun: Rouen menyerah kepada Henry V
dari Inggris yang menjadikan Normandia sebagai bagian
dari Inggris.

1806 : Inggris  merebut Tanjung Harapan.
1883 : Sistem penerangan listrik pertama yang menggunakan

kabel layang mulai digunakan di Roselle, New Jersey.
Sistem itu diciptakan oleh Thomas Alva Edison.

1920 : Senat AS memutuskan AS tidak akan menjadi anggota
Liga Bangsa-Bangsa.

1942 : Perang Dunia Kedua: Jepang menduduki Burma.
1946 : Jenderal Douglas MacArthur membentuk Pengadilan

Militer Internasional Timur Jauh di Tokyo untuk
mendakwa para penjahat perang Jepang.

1949 :  Kuba mengakui status negara Israel.
1955 : Permainan papan Scrabble yang terkenal itu mulai

dijual untuk pertama kalinya di pasaran
1966 : Indira Gandhi dilantik sebagai Perdana Menteri India.
1981 : Para pejabat AS dan Iran menanda tangani sebuah

perjanjian untuk melepas 52 sandera Amerika setelah
disandera selama 14 bulan lamanya.

1983 : Apple Lisa, komputer pribadi komersial pertama buatan
Apple Computer, Inc. yang menggunakan sistem operasi
berbasis grafik (graphical user interface) dan dilengkapi
sebuah mouse diumumkan pembuatannya

1997 : Yasser Arafat kembali ke Hebron setelah lebih dari 30
tahun dan ikut merayakan penyerahan kembali kota Tepi
Barat terakhir yang dikuasai Israel.

19 Januari

Papan permainan Scrabble



Ensiklopedi Peradaban Dunia

Ebook ini dibagikan gratis oleh editornya via situs :
www.desmonasiku.wordpress.com

38

Bab 1 : Bulan Januari

1736 : James Watt
Seorang insinyur Skotlandia yang dikenal sebagai penemu mesin

uap. Penemuannya itu mendorong terjadinya revolusi industri di
Eropa dan dunia.

Sebenarnya ia hanya menyempurnakan mesin uap rekaan Tho-
mas Newcomen dan John Calley (1705) sehingga menjadi lebih
efisien. Hasilnya dipatenkan pada tahun 1769. Pada tahun 1775 ia
bermitra usaha dengan Soho Engineering Work di dekat Birming-
ham untuk memproduksi mesin uap. Patennya diperpanjang 25 tahun
sampai kedaluwarsa pada tahun 1800. Setelah itu ia mengundurkan
diri dari bisnis produksi mesin uap. Selama itu ia terus melakukan
penyempurnaan, antara lain dengan merancang gir model bumi
mengitri matahari untuk mengubah gerak bolak-balik pengisap
menjadi gerak putaran.

Watt menemukan satuan daya, yaitu daya kuda atau horse power,
yang sekarang didefinisikan sebagai 746 joule per detik. Satu joule
per detik juga disebut satu watt.

1920 : Javier Pérez de Cuéllar
Sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa yang ke-5. Ia

memangku jabatan itu sejak 1982, menggantikan Kurt Waldheim.
Perez lahir di Lima, Peru, dan menyelesaikan pendidikan

hukumnya di kota yang sama pada tahun 1943. Setahun kemudian
ia memulai karier diplomatiknya di kementerian luar negeri. Sebagai
diplomat, ia pernah bertugas di berbagai negara, misalnya Perancis,
Inggris, Brazil. Sebelum menjadi wakil negaranya di Perserikatan
Bangsa-bangsa (1971-1975), ia bertugas sebagai Duta Besar di Swis
(1964-1966), Uni Soviet dan Polandia (1969-1971). Ia merupakan
orang Amerika Latin pertama yang memegang jabatan Sekjen PBB.

James Watt

Javier Pérez de Cuéllar

20 Januari

1885 : L.A. Thompson mematenkan permainan roller coaster
1936 : Edward III dilantik sebagai Raja Inggris yang baru
1944 : Perang Dunia Kedua : Angkatan Udara Inggris (Royal

Air Force, RAF) menjatuhkan sekitar 2.300 ton aneka jenis
bom diatas kota Berlin, Jerman

1986 : Inggris dan Perancis megumumkan rencana pembangunan
Channel Tunnel, sebuah terowongan raksasa yang
melintasi dasar laut Selat Inggris yang nantinya akan
menghubungkan sistem transportasi kedua negara
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1991 : Pemerintah Sudan memaksakan penerapan Hukum Islam
secara nasional. Hal ini malah semakin memperburuk
situasi perang saudara yang terjadi antara komunitas
muslim di wilayah utara Sudan melawan komunitas
Kristen yang bermukim di Sudan selatan.

1996 : Yasser Arafat terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina

1689 : Montesquieu
Terlahir di lingkungan bangsawan Prancis kaya raya, dengan

nama asli Charles de Secondat yang bergelar Baron de la Brede et
de Montesquieu. Ia dikenal sebagai pemikir politik, ahli hukum,
filsuf dan penulis buku. Ia juga terkenal akan teori pemisahan
kekuasaan dalam suatu negara yang idealnya meliputi fungsi
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Model negara hukum menurut
Montesquieu itu berdampak luas terhadap teori konstitusi dunia
Barat yang kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara modern
dan demokratis hingga saat ini.

Montesquieu

1189 : Philip II dari Perancis dan Richard I dari Inggris mulai
menyiapkan pasukannya untuk menghadapi Perang Salib
Ketiga.

1276 : Innocent V menjadi Paus.
1643 : Abel Tasman menemukan Tonga.
1720 : Swedia dan Prussia menanda tangani Persetujuan

Stockholm.
1793 : Setelah diputuskan bersalah dengan dakwaan

pengkhianatan oleh Konvensi Perancis, Raja Louis XVI
dari Perancis dihukum mati dengan pisau guillotine.

1793 : Rusia dan Prussia membagi-bagi wilayah Polandia.
1861 : Perang Saudara Amerika: Jefferson Davis mengundurkan

diri dari Senat AS.
1908 : New York City mengesahkan undang-undang yang

menyatakan bahwa merokok yang dilakukan oleh wanita
adalah perbuatan ilegal namun UU ini kemudian diveto
sang walikota.

1924 : Vladimir Lenin meninggal dan Joseph Stalin mulai
menyingkirkan rival-rivalnya untuk membuka jalan bagi
kepemimpinannya.

21 Januari
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1925 :  Albania menjadi sebuah negara republik.
1954 : Kapal selam bertenaga nuklir pertama, USS Nautilus,

diluncurkan di Groton, Connecticut oleh Mamie
Eisenhower, ibu negara AS saat itu.

1976 : Penerbangan komersial pesawat Concorde untuk
pertama kalinya diadakan

1999 : Dalam sebuah penemuan narkoba terbesar dalam sejarah
Amerika, pihak Patroli Laut AS mencegat sebuah kapal
yang memuat lebih dari 9.500 pon (4.300 kg) kokain.

1644 : Antonio Stradivari
Seorang pembuat biola Italia terkemuka pada abad ke-17 dan

ke-18. Ia adalah murid Nicolo Amati (1596-1684), pembuat biola
terkenal pada zamannya. Dalam perkembangannya, keahlian
Stradivari malah mengungguli sang guru. Walaupun umur biola
buatan Stradivari sudah ratusan tahun, suaranya masih dapat
diandalkan. Pada saat ini diperkirakan ada 635 biola dan 60 cello
Stradivari yang diincar para kolektor dan pemain biola. Dalam suatu
pelelangan di London, biola buatan Stradivari tahun 1720 terjual
dengan harga 902.000 poundsterling. Harga tertinggi sebelumnya
diraih sebuah cello dan sebuah biola buatan tahun 1709, masing-
masing seharga 682.000 dan 473.000 Poundsterling (1988).

Antonio Stradivari lahir di kota Cremona, Italia Utara, yang
sudah lama terkenal dengan industri alat musik geseknya. Selain
Stradivari dan Amati masih ada nama Guarneri, yang membuat kota
ini tak terlupakan dalam sejarah musik.

Pesawat Concorde sedang tinggal
landas. Pesawat penumpang ini
bisa mencapai kecepatan
supersonik, melebihi kecepatan
suara

Antonio Stradivari

1879 : Perang Inggris-Zulu: Walaupun dengan persenjataan
tradisional, Pasukan Zulu dengan gemilang berhasil
mengalahkan tentara Inggris dalam pertempuran di
Isandlwana

1899 : Para pemimpin dari enam koloni Australia bertemu di
Melbourne untuk mendiskusikan berdirinya sebuah negara
Konfederasi Australia

1900 : Setelah memegang gelar Prince of Wales (Pangeran
Wales) selama enam dasawarsa, Raja Edward VII dari
Inggris menjadi orang tertua kedua dalam sejarah Inggris
yang naik takhta. Ia menggantikan ibunya, Ratu Victoria
yang wafat

22 Januari
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1905 : Revolusi Rusia: Demonstrasi damai yang dipimpin oleh
pastor Georgi Gapon dibubarkan secara keras dengan
pembantaian di luar istana musim dingin St. Petersburg,
Kekaisaran Rusia. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan
Minggu Berdarah (Bloody Sunday)

1924 : Ramsay MacDonald menjadi perdana menteri Inggris
pertama dari Partai Buruh

1957 : Tentara Israel akhirnya mundur dari Semenanjung Sinai,
Mesir

1983 : Bjorn Borg akhirnya menyatakan pensiun dari dunia tenis
setelah sukses mengoleksi gelar bergengsi Wimbledon
lima kali berturut-turut.

1984 : Komputer Apple Macintosh untuk pertama kalinya
diperkenalkan ke publik melalui serangkaian iklan yang
ditayangkan pada acara dengan rekor penonton terbanyak
di Amerika, Superbowl XVIII. Apple Macintosh sangat
populer sebagai komputer yang sangat mudah
dioperasikan oleh siapa saja lewat penggunaan mouse dan
sistem antarmuka berbasis gambar (graphical interface).

1997 : Madeleine Albright menjadi wanita pertama yang
menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

2003 : Terjadi kontak terakhir dengan wahana luar angkasa Pio-
neer 10, salah satu benda buatan manusia yang terjauh
dari bumi saat ini

2006 : Kobe Bryant berhasil mencetak 81 poin dalam sebuah
pertandingan basket NBA. Ini adalah rekor perolehan
angka dalam satu pertandingan nomor dua tertinggi
dalam sejarah NBA.

2006 : Evo Morales, dilantik menjadi Presiden Bolivia. Ia adalah
keturunan suku pribumi Indian pertama yang menjadi
presiden di Amerika Selatan.

Kobe Bryant

1263: Ibnu Taymiya
Nama panjangnya adalah Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn

Abd al-Salaam ibn Abdullah ibn Taymiya al-Harrani. Seorang tokoh
agama Islam yang dikenal sebagai ahli ilmu hadits, fikih dan hukum-
hukum Islam. Ia lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat
kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika
berusia enam tahun (tahun 1268), ia dibawa ayahnya ke Damaskus
untuk mengungsi dari serbuan tentara Mongol atas Irak.

Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi
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hadits) yan berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau
pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang
lemah, cacat atau shahih. Beliau memahami semua hadits yang
termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam
mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil, ia memiliki
kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan
kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam
ia menulis tafsir, fiqh, ilmu 'ushul sambil mengomentari para filsuf
. Dalam sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah
(buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam ilmu syari'ah.
Ibnu Taymiyah sangat produktif sehingga karangannya mencapai
lima ratus judul. Karya beliau yang terkenal adalah Majmu' Fatawa
yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam

1561 : Sir Francis Bacon
Ia terkenal sebagai ahli filsafat Inggris, penulis essay, ahli hukum

hingga negarawan. Lahir di London, ia adalah anak seorang
penasehat dekat Ratu Elizabeth I. Tahun 1584 ia terpilih sebagai
anggota parlemen dan selanjutnya menduduki berbagai jabatan di
pemerintahan. Bacon adalah salah satu pelopor penerapan uji-uji
empiris sebagai metode ilmiah dalam pemecahan masalah. Buku-
buku yang dihasilkannya antara lain The Advancement of Learning
(1605) dan Novum Organum (New Instrument, 1620).

1788 : Lord Byron
Seorang penyair romantik Inggris yang penuh pesona. Nama

lengkapnya George Gordon Byron. Ayahnya meninggal dunia waktu
ia berumur tiga tahun.

Byron lahir di London, tetapi tinggal di Skotlandia sampai umur
10 tahun. Ia sekolah di Harrow School dan Universitas Cambridge.
Tahun 1807 ia menerbitkan kumpulan sajaknya yang pertama, Hours
of Idleness, yang mendapat kritik pedas dari majalah Edinburg
Reviw. Byron membalasnya dengan sindiran dalam bentuk sajak
kepada para sastrawan zamannya. Dari tahun 1809 sampai 1811
Byron menjelajahi Eropa Selatan dan Timur Tengah. Tahun 1812
terbit dua bagian pertama dari Childe Harold's Pilgrimage yang
membuatnya terkenal seketika. Tahun 1813 keluar The Bride of
Abydos, disusul oleh The Corsair (1814).

Karyanya yang terbesar adalah Don Juan, yang belum selesai
ketika ia ikut berjuang bersama orang Yunani melawan bangsa Turki.
Sebelum melihat keberhasilan perjuangannya ia jatuh sakit dan
meninggal dunia. Bangsa Yunani mengangkatnya sebagai pahlawan.

Sir Francis Bacon

Lord Byron
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1556 : Terjadi gempa bumi yang paling mematikan sepanjang
sejarah. Bencana alam dahsyat ini melanda Provinsi
Shaanxi, Cina. Korban tewas diperkirakan mencapai
830.000 jiwa.

1579 : Persetujuan Utrecht ditandatangani, sehingga menyatukan
provinsi-provinsi di sebelah utara Belanda.

1870 : Di Montana, sebuah pasukan kavaleri Amerika,
membantai 173 orang indian yang kebanyakan terdiri dari
wanita dan anak-anak. Peristiwa berdarah ini terkenal
dengan sebuah Pembantaian di Marias (Marias Massacre)

1937 : Di Moskow, sebuah komplotan 17 petinggi Partai
Komunis Rusia diajukan ke pengadilan dengan tuduhan
merencanakan kudeta dan pembunuhan terhadap
pemimpin Rusia saat itu, Joseph Stalin. Komplotan ini
dipimpin oleh Leo Trotsky.

1943 : Inggris berhasil merebut kota Tripoli, Libya dari tangan
tentara Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua.

1943 : Perang Dunia II : Pasukan gabungan Amerika dan Aus-
tralia akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan Jepang di
Papua. Semenjak peristiwa ini Jepang terus terdesak
mundur oleh sekutu sampai akhirnya bertekuk lutut di
tahun 1945

1960 : Sebuah kapal selam bernama USS Trieste
memecahkan rekor pencapaian kedalaman laut saat
itu. Kapal ini tercatat berhasil turun sedalam 10.916
meter di bawah Samudera Pasifik.

1978 : Swedia menjadi negara pertama di dunia yang melarang
penggunaan semprotan penyegar udara (aerosol sprays)
karena dipercaya hal itu bisa merusak lapisan ozon di
atmosfer bumi.

1983 : Serial The A Team untuk pertama kalinya memulai
debutnya di sebuah stasiun televisi Amerika

1996 : Versi awal dari software bahasa pemograman terkenal,
Java untuk pertama kalinya dirilis.

2002 : John Walker Lindh, seorang pejuang Taliban yang
berkebangsaan Amerika (American Taliban) mendarat
kembali di Amerika Serikat dibawah pengawalan ketat
FBI

23 Januari

USS Trieste
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1947 : Megawati Soekarnoputri
Nama lengkapnya Diah Permata Megawati Setiawati

Soekarnoputri, adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima. Ia
menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa pada
tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam merespon
langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan lembaga
MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001.
Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia adalah Wakil Presiden.
Megawati adalah satu-satunya presiden dalam sejarah Indonesia
hingga saat ini yang turun takhta secara terhormat.

Dilahirkan di Jakarta pada 23 Januari 1947, Megawati adalah
anak kedua Presiden Soekarno. Ia pernah kuliah di jurusan FISIP
namun tidak tamat. Tahun 1966 Jenderal Soeharto mengambil alih
kekuasaan dan seakan membatasi ruang gerak keluarga dan putra-
putri Soekarno. Tahun 1980 Megawati mulai unjuk gigi. Ia berperan
aktif mengkritik berbagai kebijakan pemerintah waktu itu yang
dianggapnya sarat KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Ia lalu
terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di
tahun 1993. Pemerintah yang tak senang melihat Megawati
menduduki jabatan penting itu kemudian mendepaknya dari PDI
dalam sebuah kongres yang direkayasa tahun 1996 dengan
mendudukkan Soerjadi sebagai Ketua Umum boneka. Megawati
terus berjuang dengan mendirikan PDI tandingan meskipun tak diakui
pemerintah.

Soeharto jatuh pada 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie yang
secara demokratis merubah kebijakan pemerintah dengan mengakui
keberadaan kedua PDI. PDI versi Megawati berganti nama menjadi
PDI-Perjuangan untuk mengkuti pemilu multipartai tahun 1999 yang
berakhir dengan kemenangan gemilang dipihaknya. Kursi parlemen
yang sebagian besar dikuasai PDI-P berhasil mengirim Megawati
ke posisi Wakil Presiden RI hingga akhirnya Presiden RI.

Megawati Soekarnoputri
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24 Januari
41 : Kaisar Gaius, pemimpin Romawi yang terkenal kejam dan

eksentrik, dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Kaisar ini lebih
dikenal dengan sebutan Caligula

1848 : James W. Marshall menemukan emas di Sutter's Mill dekat
Sacramento, AS. Dalam waktu singkat ada banyak sekali
orang berduyun-duyun datang ke California untuk mencari
emas. Terjadi Demam Emas California.

1859 : Alexander John Cuza menyatukan daerah Wallachia dan
Moldavia dengan nama Rumania. Pada tanggal 1
Desember 1918 menyusul Transylvania dan beberapa
daerah lainnya bergabung hingga membentuk wilayah
Rumania seperti sekarang ini.

1908 : Robert Baden-Powell memulai gerakan Pramuka
1924 : St. Petersburg berganti nama menjadi Leningrad
1927 : Sutradara muda Alfred Hitchcock merilis film pertamanya,

The Pleasure Garden, di Inggris.
1945 : Tentara Rusia berhasil mencapai Auschwitz, sebuah kamp

konsentrasi Jerman di Polandia yang telah menghilangkan
nyawa ratusan ribu orang Yahudi penghuni kamp itu.

1966 : Pesawat jet Boeing 707 Air India jatuh di Mont Blanc, di
perbatasan antara Perancis dan Italia, menewaskan 117
orang.

1984 : Komputer Apple Macintosh pertama mulai dijual untuk
umum

1986 : Voyager 2 mencapai jarak 81.500 km dari Planet Uranus.

1916 : Jendral Sudirman
Jendral Sudirman dilahirkan Bodas Karangjati, Rembang,

Purbalingga, Ia adalah seorang pahlawan Indonesia yang sangat
berjasa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik In-
donesia.

Sudirman dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana.
Ayahnya, Karsid Kartowirodji, adalah pekerja Pabrik Gula
Kalibagor, dan ibunya, Siyem, keturunan Wedana Rembang.
Sudirman sejak umur 8 bulan diangkat sebagai anak oleh R.
Tjokrosoenaryo, asisten wedana Rembang, yang masih merupakan
saudara dari Siyem.

Sudirman mengenyam pendidikan dasar di sekolah HIS Cilacap

Voyager 2
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pada 1923-1930, dilanjutkan ke sekolah MULO Taman Dewasa.
Kemudian ia melanjutkan ke sekolah HIK di Solo, meski tidak tamat.
Semasa sekolah, Sudirman muda aktif dalam kegiatan kepanduan.

Pada masa pendudukan Jepang, ia masuk tentara Pembela Tanah
Air (Peta) di Bogor. Ketika TKR (Tentara Keamanan Rakyat)
terbentuk ia menjadi Panglima Divisi V/Banyumas, dan akhirnya
terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Ia
merupakan Pahlawan Pembela Kemerdekaan yang tidak perduli pada
keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia
yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal
pertama dan termuda Republik ini.  Pribadinya yang teguh pada
prinsip dan keyakinan, serta selalu mengedepankan kepentingan
masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Ia
selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah
air, bangsa, dan negara. Hal ini bisa dilihat ketika Agresi Militer II
Belanda. Ia yang dalam keadaan lemah karena sakit tetap bertekad
ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit,
ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk
melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Pada tangal 29 Januari 1950, Panglima Besar ini meninggal
dunia di Magelang dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan
Semaki, Yogyakarta.

Jendral Sudirman

1554 : Kota Sao Paulo, Brazil didirikan
1858 : Lagu Wedding March karya Felix Mendelssohn untuk

pertama kalinya dimainkan pada acara pernikahan Putri
Ratu Victoria dan Pangeran Friedrich dari Prusia. Lagu
ini begitu populernya hingga saat ini masih terus
dimainkan pada setiap acara pernikahan di hampir semua
negara.

1890 : Nelly Bly menyelesaikan perjalanan keliling dunianya
dalam waktu 72 hari

1918 :  Rusia mendeklarasikan berdirinya Republik Uni Soviet
1919 : Liga Bangsa-Bangsa didirikan
1924 : Olimpiade Musim Dingin untuk pertama kalinya

dilangsungkan di Chamonix, Prancis

25 Januari

Nelly Bly
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1949 : Pemilu pertama kali terselenggara di Israel. David Ben
Gurion terpilih menjadi Perdana Menteri Israel yang
pertama

1971 : Dalam sebuah kudeta, Idi Amin berhasil menggulingkan
presiden Milton Obote. Idi Amin kemudian
menggantikannya sebagai presiden Uganda

1995 : Insiden Roket Norwegia: Rusia hampir meluncurkan
sebuah serangan nuklir setelah Black Brant XII, sebuah
roket peneliti Norwegia, dikira merupakan sebuah rudal
Trident AS oleh stasiun radar peringatan dini di
Olenegorsk.

1999 : Gempa bumi berkekuatan 6,0 skala Richter mengguncang
barat Kolombia, menewaskan setidaknya 1.000 jiwa.

1933 : Corazon Aquino
María Corazón Sumulong Cojuangco Aquino dikenal luas

sebagai Cory Aquino, adalah Presiden Filipina dari 1986 sampai
1992. Dia adalah istri dari senator oposisi populer Benigno Aquino
Jr., yang terbunuh pada tahun 1983 saat ia baru menjejakkan kaki di
Bandar Udara Manila sekembalinya dari pengasingan. Ia terpilih
menjadi kepala negara melalui suatu pemilihan umum yang agak
kacau di tahun 1986. Berkat dukungan dari apa yang dinamakan
Kekuatan Rakyat (People's Power), ia berhasil mengalahkan
Diktator Filipina Ferdinand Marcos dan menjadi presiden wanita
pertama di Filipina.

1942 : Eusebio
Eusébio da Silva Ferreira lahir di Lourenco Marques (sekarang

Maputo) Mozambik. Menyandang julukan Si Mutiara Hitam,
Eusebio adalah salah satu legenda sepak bola Portugal. Ia juga diakui
dunia sebagai sebagai salah seorang atlet sepak bola terbaik
sepanjang masa. Eusebio terkenal akan ciri khasnya mendribling
bola dengan cepat di jantung pertahanan lawan (tak heran karena ia
adalah juara lari 100, 200 dan 400 meter Portugal kategori usia
dibawah 19 tahun). Tendangan kaki kanannya juga sangat akurat
dan ditakuti lawan. Pada umur 19 tahun ia bergabung ke Benfica
dengan harga 7.500 pound dan segera menjadi bintang di klub itu
dengan berhasil meraih Piala Champion Eropa, mengalahkan Real

Corazon Aquino

Eusebio



Ensiklopedi Peradaban Dunia

Ebook ini dibagikan gratis oleh editornya via situs :
www.desmonasiku.wordpress.com

48

Bab 1 : Bulan Januari

Madrid di final. Masuk tim nasional Portugal sejak 1962 dan bersinar
di turnamen Piala Dunia 1966 dimana ia menjadi top-scorer. Selama
membela Benfica, ia telah mencetak 727 gol dalam 715
pertandingan, yang membuatnya selalu menjadi Top Skorer di Liga
Portugal 10 musim berturut-turut dari 1964 hingga 1973. Ia turut
mempersembahkan 10 kali pertandingan final Liga Portugal bagi
Benfica dan menjuarai lima diantaranya.

1500 : Vicente Yanez Pinzon menjadi orang Eropa pertama yang
menginjakkan kaki di Brasil.

1531 : Gempa bumi melanda kota Lisbon Portugal, ribuan or-
ang tewas dalam bencana ini

1785 : Benjamin Franklin menulis sebuah surat kepada anaknya
yang menggambarkan rasa kecewanya atas pemilihan
burung elang sebagai lambang negara Amerika Serikat.
Dia lebih memilih penggunaan ayam kalkun.

1788 : Armada Pertama Inggris, dipimpin Arthur Phillip, berlayar
menuju Pelabuhan Sydney untuk membentuk pemukiman
Eropa pertama di benua tersebut. Hari ini dirayakan
sebagai Australia Day.

1837 : Michigan resmi bergabung sebagai negara bagian Amerika
yang ke-26

1841 : Hongkong secara resmi diserahkan Cina kepada Inggris
1887 : Pasukan Ethiopia mengalahkan tentara Italia dalam

pertempuran di Dogali
1939 : Pasukan yang loyal terhadap Francisco Franco berhasil

merebut kota Barcelona dalam Perang Saudara di Spanyol
1942 : Sepasukan tentara Amerika mendarat di Irlandia Utara.

Ini adalah pasukan Amerika pertama yang mendarat di
Eropa pada Perang Dunia Kedua

1950 : India mengumumkan konstitusinya untuk membentuk
sebuah republik dan Rajendra Prasad dilantik sebagai
presiden pertama.

1965 : Hindi menjadi bahasa resmi India.
1980 : Israel dan Mesir menjalin hubungan diplomatis.
1983 : Bahasa pemograman komputer, Lotus 1-2-3 untuk pertama

kalinya dirilis

26 Januari
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1994 : Terjadi insiden mengejutkan di Sydney, Australia dimana
seorang pria menembakkan peluru kosong ke arah
Pangeran Charles yang sedang berkunjung di kota itu

1998 : Di televisi AS, Presiden Bill Clinton menyangkal memiliki
hubungan dengan staffnya Monica Lewinsky.

2001 : Gempa bumi mengguncang Gujarat, India, mengakibatkan
lebih dari 20.000 orang tewas

2004 : Presiden Hamid Karzai menandatangani konstitusi baru
Afghanistan

2006 : Setelah bertahun-tahun sepi peminat, akhirnya Western
Union menutup layanan telegramnya yang legendaris itu.

1880 : Douglas MacArthur
Seorang jenderal brilian dalam sejarah militer Amerika. Pernah

ikut dalam tiga perang besar (Perang Dunia I, Perang Dunia II dan
Perang Korea), dan menjadi salah satu dari lima orang General of
the Army (Jenderal besar berbintang lima) dalam sejarah AS. Ketika
pecah perang dengan Jepang, MacArthur menjabat panglima
tertinggi tentara AS di Timur Jauh. Pertahanannya di Filipina nyaris
runtuh menghadapi serbuan Jepang. Atas perintah Presiden Franklin
Roosevelt ia terpaksa mundur ke Australia. Setelah merasa cukup
kuat, MacArthur bersama pasukannya kembali maju dan merebut
pulau demi pulau hingga kembali mencapai Filipina di tahun 1944.
Pada 1945 ia menerima penyerahan Jepang di atas kapal Missouri.
MacArthur menjabat sebagai penguasa tunggal Jepang selama 5
tahun dan turut berjasa dalam pembangunan kembali negara itu
setelah masa perang. Ia kembali ditugaskan dalam kancah Perang
Korea sebagai panglima dan berhasil mengusir tentara Korea Utara.
Namun, sebelum perang berakhir secara mendadak ia dibebas
tugaskan oleh Presiden Truman. Sebuah keputusan yang banyak
menimbulkan kontroversi di AS waktu itu. Kendati demikian,
MacArthur disambut sebagai pahlawan sekembalinya ke tanah air.

1918 : Nicolae Ceausescu
Ia adalah Kepala Negara Romania dari tahun 1965 hingga 1989.

Menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Romania, Ceausescu
berupaya membebaskan Romania dari pengaruh Uni Sovyet.
Usahanya itu didukung penuh oleh pihak AS dengan memberikan

Douglas MacArthur
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banyak bantuan baginya. Namun lama kelamaan ia mulai memerintah
dengan tangan besi dan menjadi seorang diktator. Ia mulai
menerapkan kebijakan ekonomi yang malah membuat rakyatnya
sangat sengsara. Secara tidak sah, ia juga menempatkan orang-or-
ang terdekatnya untuk menduduki berbagai jabatan penting di
pemerintahan. Maraknya tindak kolusi, korupsi dan nepotisme inilah
yang membuat AS menarik dukungannya kepada Ceausescu.
Gelombang protes mulai melandanya di tahun 1989. Puluhan ribu
orang berdemonstrasi di jalan-jalan Romania menuntut ia mundur.
Ribuan demonstran tewas sewaktu aparat keamanan dengan kejam
berusaha menghentikan gelombang aksi protes itu. Setelah melalui
perjuangan yang melelahkan akhirnya sebuah kelompok anti
pemerintah berhasil menggulingkan Ceausescu. Ia ditangkap dan
rencananya akan dihadapkan ke pengadilan. Namun, beberapa or-
ang diantara regu penangkapnya tidak sabar dan memutuskan
langsung menghukum mati Ceausescu dan istrinya Elena tanpa
diadili. Sang diktator beserta istri akhirnya tewas dieksekusi

Nicolae Ceausescu

27 Januari
1695 : Mustafa II menjadi Sultan Ottoman di Istanbul menyusul

wafatnya sultan sebelumnya Ahmed II. Ia memerintah
Ottoman hingga tahun 1703

1888 : Natonal Geographic Socety pertama kali didirikan di
Washington DC.

1900 : Terjadi pemberontakan Boxer di Cina.
1915 : Tentara Marinir Amerika menduduki Haiti
1926 : John Logie Baird mendemonstrasikan siaran televisi

pertama
1944 : Perang Duna Kedua : Pengepungan terhadap kota

Leningrad yang telah berlangsung selama 2 tahun,
akhirnya berakhir

1945 : Perang Dunia Kedua: Tentara Merah Rusia tiba di
Auschwitz dan Birkenau, Polandia dan menemukan kamp
konsentrasi Nazi dimana sekitar 1,1 hingga 1,5 juta or-
ang Yahudi terbunuh disitu.

1967 : Lebih dari 60 negara menandatangi perjanjian yang
melarang penggunaan senjata nuklir di luar angkasa

1973 : Persetujuan Damai Paris secara resmi mengakhiri Perang
Vietnam.
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1981 : KMP Tampomas karam di Laut Jawa, Indonesia. 431
orang tewas dalam peristiwa ini.

1983 : Terowongan bawah laut terpanjang di dunia (53,90 km)
diresmikan pemerintah Jepang. Terowongan ini
menghubungkan pulau Honshu dengan pulau Hokaido

1991 : Muhammad Siyad Barre, penguasa Somalia digulingkan.
Ia melarikan diri ke Nigeria

1992 : Petinju Mike Tyson dihadapkan ke pengadilan atas
tuntutan pemerkosaan terhadap mantan kontestan Miss
Black Amerika

1996 : Kolonel Ibrahim Bare Mainassara menggulingkan
presiden Niger pertama yang terpilih secara demokratis,
Mahamane Ousmane, dalam sebuah kudeta militer.

KMP Tampomas

1756 : Wolfgang Amadeus Mozart
Adalah seorang komposer dari Austria. Ia dianggap sebagai

salah satu komposer musik klasik Eropa yang sangat produktif dan
paling terkenal dalam sejarah. Ia menghasilkan banyak mahakarya
musik klasik yang tetap abadi hingga sekarang Karya-karyanya yang
terkenal adalah : Idomeneo, Figaro's Hochzeit, Don Giovanni, Die
Zauberflote dan masih banyak lagi. Termasuk juga 40 simfoni,
konser-konser untuk piano, biola, klarinet, berbagai divertimento
dan karya-karya indah lainnya. Namun, pada akhir hayatnya Mozart
hidup dalam kemiskinan. Dalam sakit parah, sebuah Requim agung
digubahnya yang ternyata menjadi musik pengantar kematiannya
sendiri. Mozart segera dilupakan orang-orang di zamannya, hingga
kuburannya pun tak pernah diketahui hingga sekarang.

1832 : Lewis Carroll
Nama Lewis Caroll sebenarnya adalah nama pena penulis

Inggris Charles Lutwidge Dodgson. Ia menulis dua diantara sekian
banyak buku yang paling berpengaruh dalam sejarah karya sastra
Inggris, yaitu Alice's Adventures in Wonderland dan sekuelnya
Through the Looking-Glass and What Alice Found There. Banyak
orang di berbagai belahan dunia menyukai hasil karyanya ini. Buku
Alice in the Wonderland telah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa
dunia, termasuk bahasa Arab dan Cina. Yang menarik, sebenarnya
Caroll menulis kisah Alice sebagai bacaan anak-anak saja. Namun
banyak sekali orang dewasa yang jatuh hati pada kisah lucu, karakter
luar biasa serta unsur petualangan hebat pada cerita dongeng itu.
Sampai sekarang kisah Alice masih relevan untuk dipelajari dan
dijadikan bahan diskusi para mahasiswa sastra di seluruh dunia.

Wolfgang Amadeus Mozart

Lewis Carroll
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1547 : Edward VI menjadi Raja Inggris. Ia adalah raja Protestan
pertama yang memerintah di Inggris

1855 : Di Amerika Serikat, sebuah lokomotif kereta api untuk
pertama kalinya berhasil menempuh perjalanan lintas
benua antara sisi Pantai Atlantik ke sisi Pantai Pasifik

1887 : Dalam sebuah badai salju di Fort Keogh, Montana, AS,
kepingan salju terbesar di dunia dicatat. Lebarnya
mencapai 38 cm dan tebalnya 20 cm.

1909 : Tentara AS meninggalkan Kuba setelah berada di situ sejak
Perang Spanyol-Amerika.

1918 : Perang saudara di Finlandia. Kaum pemberontak berhasil
menguasai ibukota Helsinki

1921 : Sebuah batu nisan simbolis dipasang dibawah Arc de
Triomphe, Paris untuk mengenang para para pahlawan
tak dikenal yang gugur dalam Perang Dunia Pertama.

1932 : Perang Dunia Kedua: Jepang menguasai Shanghai.
1935 : Islandia menjadi negara pertama yang melegalisasi aborsi.
1986 : Pesawat ulang-alik Challenger meledak sesaat setelah

lepas landas dan menewaskan tujuh orang astronotnya
1998 : Pasukan bersenjata menyekap sedikitnya 400 anak-anak

dan guru selama beberapa jam di sebuah SMP di Manila,
Filipina

28 Januari

Detik-detik meledaknya pesawat
ulang-alik Challenger di udara

1912 : Jackson Pollock
Paul Jackson Pollock adalah seorang seniman Amerika perintis

seni lukis aliran ekspresionis abstrak. Ia dikenal dengan lukisan
ciri khasnya yang berupa tetesan cat warna-warni tak beraturan di
atas kanvas tanpa pusat tertentu. Bungsu dari lima bersaudara ini
dilahirkan di sebuah peternakan domba di Wyoming, AS. Di usia
14 tahun keluarganya pindah ke California, dimana ia bekerja
sebagai surveyor dan mulai menggambar untuk melepaskan
ketegangan. Tahun 1930 ia pindah ke New York dan belajar di Art
Students League dibawah bimbingan Thomas Hart Benton. Tahun
1943 untuk pertama kalinya, Pollock menggelar pameran tunggalnya
di New York. Hampir setiap tahun ia memamerkan karya-karyanya
di kota itu. Meskipun memperoleh ketenaran internasional, ia merasa
tidak bahagia, hingga pada tanggal 12 Agustus 1956, Pollock tewas
dalam sebuah kecelakaan mobil.

Jackson Pollock
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29 Januari

1595 : Romeo dan Juliet, sebuah sandiwara terkenal karya Wil-
liam Shakespeare mungkin dipertunjukkan untuk pertama
kalinya pada hari ini.

1861 : Kansas bergabung ke dalam Amerika Serikat sebagai
negara bagian ke-34.

1886 : Karl Benz mempatenkan mobil bermesin bensin pertama.
1891 : Liliuokalani menjadi ratu Hawaii yang terakhir.
1916 : Perang Dunia Pertama: Paris dibom zeppelin Jerman untuk

pertama kalinya.
1933 : Presiden Jerman Paul von Hindenburg melantik Adolf

Hitler sebagai Kanselir Jerman.
1959 : Sleeping Beauty, film animasi berdasarkan dongeng

terakhir yang diproduksi Walt Disney dirilis.
1964 : Olimpiade Musim Dingin 1964 dibuka di Innsbruck, Aus-

tria.
2001 : Ribuan demonstran mahasiswa di Indonesia menyerbu

MPR dan meminta Presiden Abdurrahman Wahid
mengundurkan diri karena tuduhan skandal korupsi.

2002 : Presiden Amerika Serikat George W. Bush menamai Iran
dan Korea Utara sebagai Poros Setan (Axis of Evil), karena
rezim pemerintahan kedua negara itu cenderung
mendukung aksi-aksi terorisme

Sleeping Beauty, Si Putri
Tidur bersama Sang
Pangeran-nya

1860 : Anton Chekhov
Anton Pavlovich Chekhov lahir di Taganrog, Rusia. Ia adalah

penulis novel dan cerita pendek asal Rusia.  Karya-karyanya
menggambarkan keadaan masyarakat kelas menengah Rusia di akhir
tahun 1800an. Umumnya para tokoh dalam ceritanya adalah orang
baik-baik yang ingin memberbaiki taraf kehidupannya, namun gagal
karena menjadi korban perasaan tak berdaya dan tak berguna.
Banyak orang percaya, melalui karyanya itu Chekov secara tak
langsung sedang mengkritik keterpurukan kehidupan sosial ekonomi
dan politik orang Rusia di bawah pemerintahan Tsar. Empat karyanya
yang terkenal dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa
dunia adalah The Sea Gull (1896), Uncle Vanya (1899), The Three
Sisters (1901) dan The Cherry Orchard (1904). Pada tahun 1904
Chekov wafat karena penyakit TBC.

Anton Chekhov
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1954 : Oprah Winfrey
Oprah Winfrey, adalah seorang produser sekaligus pembawa

acara (host) terkenal di AS. Ia juga seorang selebriti, aktris film,
pemilik stasiun TV hingga penerbit. Lahir di Kosciusko, Missis-
sippi, ia dibesarkan dalam kemiskinan oleh ibunya yang janda cerai.
Oprah lalu pindah ke Nashville dan tinggal bersama ayahnya. Pada
usia 19 tahun ia telah menjadi pembaca berita di sebuah stasiun TV
lokal. Awal kesuksesannya dimulai pada 1984 dimana ia dipercaya
menjadi Host "A.M. Chicago" sebuah acara Talk Show di TV lokal.
Acara itu akhirnya berganti nama menjadi The Oprah Winfrey Show
di tahun 1985. Tak sampai setahun, acara ini ditayangkan secara
nasional oleh banyak stasiun TV di AS dengan sistem sindikat.
Sampai sekarang acara ini sangat disukai dan ditonton oleh jutaan
pemirsa televisi di seluruh dunia.

1966 : Romário
Romário de Souza Faria lahir di Rio de Janeiro, Brazil. Ia

merupakan salah satu atlet sepakbola terbaik yang pernah dimiliki
Brazil. Salah satu pemain yang mengoleksi gol terbanyak dalam
pertandingan internasional membela tim nasional Brazil. Ia juga
dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak
bola. Romario mencatat rekor sebagai orang kedua (setelah Pele)
yang mencetak gol terbanyak dalam pertandingan sepakbola
profesional. Menurut hitungan FIFA, pada 28 Januari 2006 (satu
hari sebelum ulang tahunnya ke-40) Romario telah mencetak gol
ke-950 nya. Saat ini ia sedang berusaha membuat gol ke-1000. Suatu
rekor fantastis yang sampai saat ini hanya pernah dicapai oleh satu
orang saja di planet ini, yaitu Pele.

Romário

Oprah Winfrey

1649 : Raja Charles I dari Inggris menjalani hukuman penggal
1820 : Edward Bransfield menemukan Benua Antarktika.
1835 : Richard Lawrence, seorang pria yang menderita kelainan

mental menembak Presiden Andrew Jackson di Gedung
Capitol, Washington. Tembakan itu luput namun peristiwa
ini dicatat sejarah sebagai percobaan pembunuhan yang
pertama kali dilakukan terhadap seorang Presiden AS.

30 Januari
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1945 : Sebuah kapal bernama Wilhelm Gustloff tenggelam di
Laut Baltik. Ini merupakan kecelakaan laut yang paling
banyak menelan korban jiwa sepanjang sejarah. Tercatat
lebih dari 9.000 orang tewas dalam peristiwa ini.

1948 : Pemimpin India, Mahatma Gandhi dibunuh oleh seorang
ekstremis Hindu.

1969 : Group musik legendaris Inggris, The Beatles muncul
dalam sebuah konser unik di atas atap suatu bangunan
di kota London. Ini merupakan penampilan terakhir
The Beatles di depan umum sebelum terbunuhnya
John Lennon. Konser itu segera dibubarkan polisi
karena dianggap membahayakan dan menganggu
ketertiban umum.

1972 : Pakistan menyatakan diri keluar dari Persatuan Negara-
Negara Persemakmuran.

1994 : Péter Lékó menjadi Grand Master termuda di dunia catur.
2003 : Belgia  melegalkan perkawinan antar sesama jenis

The Beatles dalam formasi lengkap
beserta tanda tangannya. Dari kiri
ke kanan: Paul McCartney, Ringo
Starr, George Harrison dan John
Lennon

1882 : Franklin D. Roosevelt
Adalah Presiden AS ke-32 dari Partai Demokrat, dan merupakan

satu-satunya presiden yang terpilih sampai empat periode di negara
adikuasa tersebut.

Kepemimpinan Roosevelt yang inspirasional membantu
Amerika Serikat cepat memulihkan diri dari masa-masa depresi
(kelesuan ekonomi) hebat di tahun 1930an. Peran aktifnya memimpin
AS di masa Perang Dunia Kedua telah diakui dan diacungi jempol
oleh banyak kalangan sejarawan dunia. Visinya tentang organisasi
internasional yang efektif untuk menjaga perdamaian tercapai dengan
dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Franklin Delano
Roosevelt sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Dalam sebuah
pidatonya ia menyatakan perlunya dijamin empat macam kebebasan.
Yaitu bebas mengutarakan pendapat, bebas memilih agama, bebas
dari kemiskinan dan bebas dari ketakutan.

1951 : Phil Collins
Philip David Charles Collins lahir di London pada tanggal ini.

Ia dikenal sebagai penabuh drum sekaligus lead vocal group musik
asal Inggris, Genesis. Di era 1980an group musik ini sangat produktif

Franklin D. Roosevelt
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dan sempat merajai puncak tangga-tangga lagu di berebagai negara
dunia. Phil Collins juga bersolo karir dengan menelurkan beberapa
album yang juga laris manis di pasaran. Lagu-lagunya yang terkenal
antara lain adalah, In the Air Tonight, Sussudio, Another Day in
Paradise dan masih banyak lagi. Menurut data Atlantic Records, di
tahun 2002 penjualan album-album solonya sudah mencapai angka
100 juta kopi di seluruh dunia

Phil Collins

1865 : Jenderal Robert E. Lee diangkat sebagai panglima
tertinggi tentara Konfederasi dalam Perang Saudara
Amerika

1946 : Di Yugoslavia, sebuah konstitusi baru lahir untuk
menetapkan pembentukan enam republik konstituen yaitu
: Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro,
Serbia dan Slovenia.

1915 : Perang Dunia Pertama: Jerman mulai menggunakan
senjata gas beracun untuk melawan Rusia

1950 : Presiden AS Harry S. Truman mengumumkan sebuah pro-
gram yang bertujuan menciptakan bom hidrogen

1961 : Seekor simpanse bernama Ham menjadi hominid pertama
yang diluncurkan ke luar angkasa.

1968 : Pasukan Veietkong berhasil mencapai Saigon dan mulai
melancarkan serangan terhadap Kedutaan Besar Amerika
Serikat di kota itu.

1968 : Nauru mengumumkan kemerdekaannya dari Australia
1990 : Restoran siap saji terkenal asal AS, McDonald, dibuka

untuk pertama kalinya di kota Moskow, Rusia
1995 : Presiden AS Bill Clinton menyetujui pengucuran dana

sebesar 20 juta dollar untuk Meksiko demi kestabilan
ekonomi di negara itu.

31 Januari

Jenderal Robert E. Lee

1938 : Ratu Beatrix
Ratu Beatrix Wilhelmina Armgard adalah Ratu Kerajaan

Belanda yang naik tahta sejak 30 April 1980. Ia adalah anak tertua
Ratu Juliana dan Pangeran Bernard Von Lippe-Biesterfeld. Sewaktu
lahir ia bergelar Putri Oranje Nassau. Sejak kecil ia memang sudah
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dipersiapkan menjadi ratu. Selama Perang Dunia II, ia bersama
keluarganya mengungsi ke Kanada. Mereka baru kembali ke Belanda
setelah perang usai. Ketika neneknya Ratu Wilhelmina turun takhta
di tahun 1948, Beatrix menjadi pewaris takhta Kerajaan Belanda.
Ia belajar hukum, sejarah parlemen dan sosiologi di Universitas
Leiden. Tahun 1961 ia bahkan meraih gelar Doktor untuk ilmu
hukum. Tahun 1966 ia dipersunting oleh Claus Von Amsberg,
seorang dplomat asal Jerman yang kemudian diangkat menjadi
Pangeran Negeri Belanda. Pasangan berbahagia ini dikaruniai tiga
anak, yaitu Willem Alexander (1967), Johan Frisco (1968) dan
Constantijn (1969). Willem Alexander adalah putra mahkota. Ia
adalah  laki-laki pertama yang mewarisi Kerajaan Belanda sejak
Raja Wilhem III wafat di tahun 1890.

Ratu Beatrix

***
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Bab 2 : Bulan Pebruari

1 Pebruari

1788 : Isaac Briggs dan William Longstreet mendaftarkan hak
paten atas Kapal Uap

1793 : Perancis menyatakan perang terhadap Inggris dan Belanda
1861 : Perang Saudara Amerika: Texas memisahkan diri dari

Amerika
1913 : Stasiun kereta api New York, Grand Central dibuka. Ini

adalah stasiun kereta api terbesar di dunia
1929 : Atlet angkat berat Perancis, Charles Rigoulet menjadi atlet

angkat berat pertama yang mampu mengangkat beban
seberat 400 pon (181 kg), dengan metode "clean and jerk"

1946 : Trygve Lie dari Norwegia menjadi Sekretaris Jenderal
PBB yang pertama.

1958 : Mesir dan Suriah bergabung dan membentuk Republik
Persatuan Arab. Penggabungan ini hanya bertahan sampai
tahun 1961

1968 : Perang Vietnam: Seorang perwira Vietkong (Vietnam
Utara) bernama Nguyen Van Lem dieksekusi dengan
kejam oleh Nguyen Ngoc Loan, seorang kepala polisi
dari Vietnam Selatan. Eksekusi ini direkam dan difoto
oleh Eddie Adams. Rekaman video dan foto ini beredar
ke seluruh dunia dan membangkitkan opini banyak
orang untuk menentang perang ini.

1979 : Ayatollah Khomeini kembali ke Teheran, Iran setelah lebih
dari 15 tahun hidup dalam pengasingan

2003 : Pesawat ulang-alik Columbia meledak di atas Texas saat
kembali memasuki Bumi, menewaskan tujuh orang
astronotnya.

Sebuah foto terkenal yang
menggambarkan eksekusi mati
terhadap Nguyen Van Lem

1931 : Boris Yeltsin
Boris Nikolayevich Yeltsin lahir pada tanggal ini di Sverdlovsk

(sekarang Yekaterinburg), Russia. Ia adalah presiden Rusia semasa
dan pasca runtuhnya Uni Soviet ketika Rusia telah berubah menjadi
sebuah negara independen. Di tahun 1990an saat Rusia masih
termasuk bagian dari Uni Sovyet, Yeltsin telah menjadi ketua
parlemen Rusia. Ia dianggap memainkan peranan penting pada saat-
saat terakhir kejatuhan Uni Sovyet. Pada Desember 1991, YeltsinBoris Yeltsin
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bersama-sama Presiden Belarus dan Ukraina membentuk
Commenwealth of Independent State (C.I.S) dan
mendeklarasikannya sebagai pengganti Uni Sovyet. Banyak diantara
negara-negara pecahan Uni Sovyet lainnya tertarik bergabung
dengan C.I.S. ini. Melihat keadaan sudah tak bisa diselamatkan lagi,
pemimpin Sovyet saat itu Mikhail S. Gorbachev akhirnya
mengundurkan diri yang berujung dengan bubarnya Uni Sovyet.

2 Pebruari

1119 : Callixtus II menjadi Paus
1536 : Pedro de Mendoza dari Spanyol, menemukan kota Buenos

Aires, Argentina
1709 : Alexander Selkirk diselamatkan dari sebuah pulau setelah

lama terdampar disitu akibat kecelakaan kapal laut yang
dialaminya. Peristiwa ini mengillhami Daniel Dafoe
menulis bukunya yang terkenal, Robinson Crusoe.

1848 : Demam Emas California: Kapal pertama yang membawa
para imigran Cina yang ingin mengadu untung di tanah
Amerika, tiba di pelabuhan San Fransisco.

1933 : Adolf Hitler membubarkan parlemen Jerman, Reichtstag
1962 : Untuk pertama kalinya dalam 400 tahun, Planet Neptunus

dan Pluto berbaris sejajar
1943 : Tentara Nazi Jerman menyerah kepada Tentara Merah

Uni Soviet pada Pertempuran di Stalingrad.
1982 : Pasukan pemerintah Suriah menyerang sebuah kota di

Hama dan membunuh ribuan orang disitu. Peristiwa ini
dikenal dengan sebuat Pembantaian Berdarah di Hama
(Hama Massacre)

1989 : Tentara Uni Soviet akhirnya mundur dari Afghanistan.
Pada hari ini divisi-divisi terakhir Sovyet meninggalkan
bumi Afghan, setelah selama sembilan tahun menduduki
negara itu.

1990 : Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk mengizinkan
berfungsinya kembali Kongres Nasional Afrika dan
berjanji akan membebaskan pemimpinnya, Nelson
Mandela dari penjara

2006 : Sebuah kapal feri berbendera Mesir tenggelam di Laut
Merah, menewaskan lebih dari 1.400 orang
penumpangnya.

F.W. de Klerk

Bab 2 : Bulan Pebruari
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1475 : Francisco Pizarro
Francisco Pizarro adalah seorang penakluk yang dilahirkan di

Trujillo, Spanyol pada sekitar tahun 1475. Ia mengabdi di Italia dan
bergabung dengan ekspedisi pelayaran yang menemukan Samudera
Pasifik di tahun 1513. Pada tahun 1526 ia dan Diego de Almagro
berlayar ke Peru, dan pada 1531 memulai penaklukkan terhadap
Kerajaan Inka. Ia membunuh raja Inka, Atahualpa, untuk kemudian
membentuk kerajaan baru dibawah kekuasaannya. Ia mendirikan kota
Lima (1535) dan kota-kota di Peru lainnya.

Pada tahun 1537, Pizarro berselisih dengan Almagro mengenai
masalah pengawasan wilayah Cuzco. Terlalu tua mengatasi masalah
itu sendirian, Pizarro mempercayakan komando angkatannya pada
saudaranya, yang kemudian berhasil mengalahkan dan menghukum
mati Almagro. Sebagai pembalasan, pengikut Almagro membunuh
Pizarro pada 26 Juni 1541.

Francisco Pizarro

1488 : Bartholomeu Diaz dari Portugal mendarat di Teluk Mossel
setelah mengelilingi Tanjung Harapan di ujung Afrika. Dia
menjadi orang Eropa pertama yang menjelajahi bumi
hingga sejauh itu ke selatan.

1690 : Sebuah koloni pemukiman di Massachusetts, menerbitkan
uang kertas pertama di Amerika

1867 : Pangeran Mutsuhito menjadi Kaisar Meiji dari Jepang.
1917 : Perang Dunia Pertama: Amerika Serikat memutuskan

hubungan diplomatik dengan Jerman sehari setelah Jerman
mengumumkan kebijakan baru tentang peperangan kapal
selam tak terbatas.

1944 : Perang Dunia Kedua: Pasukan Amerika berhasil merebut
Kepulauan Marshall dari tangan Jepang

1945 : Perang Dunia Kedua: Uni Soviet setuju untuk memasuki
ajang Perang Pasifik melawan Jepang.

1969 : Di Kairo, Yasser Arafat dilantik sebagai pemimpin PLO
oleh Kongres Nasional Palestina.

1972 : Olimpiade Musim Dingin yang untuk pertama kalinya
diadakan di Asia, dibuka di Sapporo Jepang

1988 : Skandal Iran-Contra: Parlemen Amerika Serikat menolak
usulan Presiden Ronald Reagen untuk memberikan dana
sebesar 36 juta dollar kepada pemberontak Contra di
Nikaragua.

1989 : Setelah diserang stroke, P.W. Botha mengundurkan
diri dari pucuk pimpinan partai dan juga kepresidenan
Afrika Selatan.

P.W. Botha

3 Pebruari

Bab 2 : Bulan Pebruari
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1948 : Carlos Felipe Ximenes Belo
Seorang Uskup Dili, Timor Timur yang meraih Hadiah Nobel

Perdamaian 1996.
Uskup Belo lahir di Wailakama, dekat Vemasse, di pesisir utara

Timor Timur pada tanggal ini dari sebuah keluarga yang telah
menetap di sana sejak puluhan generasi. Masa kecilnya dihabiskan
di sekolah Katolik di Baucau dan Ossu, lalu ia pindah ke seminari
Dare, di luar kota Dili dan lulus pada 1968. Dari 1969 sampai 1981,
selain dari masa latihan kerja (1974-1976) di Timor Timur dan di
Makau, dia berada di Portugal dan Roma serta menjadi anggota
dari Serikat Salesian. Di sana dia belajar filsafat dan teologi sebelum
diresmikan menjadi pastur pada tahun 1980.

Kembali ke Timor Timur pada Juli 1981 dia menjadi guru
selama 20 bulan, dan kemudian, selama dua bulan, menjadi Direktur
di Kolese Salesian di Fatumaca. Ketika Martinho da Costa Lopes
mengundurkan diri pada 1983, Carlos Felipe Ximenes Belo ditunjuk
Administrator Apostolik Diosis Dili, menjadi pemimpin Gereja
Timor Timur dan bertanggung jawab secara langsung kepada Paus.
Pada 1988 dia ditahbiskan sebagai Uskup di Lorium, Italia.

Pada Februari 1989 dia menulis surat kepada Presiden Portu-
gal, Paus, dan Sekretaris Jenderal PBB yang isinya menyerukan
diadakannya referendum PBB mengenai masa depan Timor Timur
dan meminta bantuan dunia internasional untuk Timor Timur, yang
disebutnya "sekarat sebagai manusia dan negara". Namun, ketika
surat ke PBB itu tersebar luas, Pemerintah Indonesia mulai
melancarkan berbagai tekanan terhadapnya.

Perjuangan gigih Uskup Belo dalam mengusahakan perdamaian
dan rekonsiliasi di Timor Timur akhirnya diakui dunia internasional
ketika, bersama José Ramos Horta, ia menerima Hadiah Nobel
Perdamaian  pada Desember 1996. Uskup Belo memanfaatkan
kesempatan ini untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan
Bill Clinton dari Amerika Serikat dan Nelson Mandela dari Afrika
Selatan.

Pada tahun 1999, presiden Indonesia waktu itu B.J. Habibie
membuat kesalahan fatal yang berujung pada lepasnya Timor Timur
dari Negara Kesatuan RI. Lewat sebuah referendum yang dipantau
PBB, Provinsi Timor Timur akhirnya menjadi negara merdeka pada
tahun 2002 dengan Presiden pertamanya Xanana Gusmao.

Carlos Felipe Ximenes Belo
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1789 : George Washington dengan suara bulat terpilih menjadi
Presiden Pertama Amerika Serikat

1859 : Constantin von Tischendorf menemukan Codex
Sinaiticus, sebuah manuskrip Perjanjian Lama abad
ke-4, di dalam sebuah biara pada kaki Gunung Sinai,
Mesir.

1899 : Perang Filipina-Amerika dimulai
1915 : Jerman memblokade perairan Inggris dengan kapal selam

dan mengumumkan bahwa setiap kapal yang lewat disitu
akan menjadi sasaran empuk.

1932 : Perang Dunia Kedua: Pasukan Jepang menduduki Harbin,
Cina

1936 : Radium E, menjadi unsur radioaktif pertama yang dapat
dibuat secara sintetis

1938 : Film kartun Disney, Putri Salju dan Tujuh Kurcaci dirilis.
Film ini merupakan film terlaris dan paling menghasilkan
banyak uang di tahun 1938

1945 : Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt dan Joseph
Stalin bertemu di Konferensi Yalta.

1957 : USS Nautilus, kapal selam bertenaga nuklir yang pertama,
berhasil menyelelam hingga kedalaman lebih dari 60.000
kaki di bawah air, menyamai kekuatan kapal selam fiktif
Nautilus yang ada di novel rekaan Jules Verne 20.000
Leagues Under the Sea

1976 : Gempa bumi melanda Guatemala dan Honduras yang
memakan korban jiwa lebih dari 22.000 orang

1980 : Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini
mengangkat Abolhassan Banisadr sebagai Presiden Iran

1999 : Pemimpin militer dan politik di Venezuela, Hugo Chavez
Frias terpilh menjadi presiden di negara itu.

2003 : Republik Federasi Yugoslavia resmi berganti nama
menjadi Serbia dan Montenegro

4 Pebruari

1973 : Oscar De La Hoya
Oscar de la Hoya adalah petinju kenamaan asal AS. Petinju yang

berjulukan "The Golden Boy" ini terlahir dari sebuah keluarga
imigram Meksiko. Ia dibesarkan di kota Los Angeles dan mulai
bertinju di usia 8 tahun. Selama malang melintang di dunia tinju
amatir ia mencatat rekor 223 kali menang (163 dengan KO) dan 5

Codex Sinaiticus

Oscar De La Hoya
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kali kalah. Namanya mulai tenar ketika ia berhasil merebut medali
emas di Olimpiade Barcelona 1992. Tanggal 23 Nopember 1992 ia
memulai debutnya di dunia tunju profesional yang hingga kini
mencatat rekor 42 kali bertanding, 38 kali menang (30 dengan KO)
dan 4 kali kalah. Karena sering berpindah-pindah kelas, selama karir
profesionalnya itu ia menjadi satu-satunya petinju yang berhasil
meraih 11 gelar juara dunia dari enam kelas berbeda. Di luar arena
tinju, Oscar de la Hoya juga adalah seorang bintang iklan, pemain
film bahkan penyanyi. Albumnya nya yang berjudul Oscar de la
Hoya meraih nominasi Grammy Award.

1859 : Wallachia dan Moldavia disatukan di bawah pimpinan
Alexander John Cuza dengan nama Rumania

1885 : Raja Leopold II dari Belgia menyatakan wilayah Kongo
sebagai tanah milik pribadinya

1919 : Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, dan
D.W. Griffith membentuk United Artists, sebuah
perusahaan perfiliman Amerika yang masih berdiri solid
hingga sekarang

1922 : DeWitt dan Lila Wallace menerbitkan edisi pertama
Reader's Digest. (Beberapa sumber mengatakan ini terjadi
pada 7 Februari.)

1924 : Royal Greenwich Observatory mulai menyiarkan sinyal
waktu setiap jam yang dikenal sebagai Greenwich Time
Signal.

1936 : Charlie Chaplin meluncurkan film bisunya yang terakhir,
Modern Times.

1945 : Perang Dunia Kedua: Jendral Douglas MacArthur kembali
ke Manila.

1958 : Gamal Abdel Nasser dinominasikan sebagai presiden
pertama Republik Persatuan Arab.

1971 : Apollo 14 mendarat di Bulan.
1988 : Dalam sebuah invasi kilat, pasukan Amerika Serikat

menangkap Presiden Panama, Manuel Noriega dengan
tuduhan penyelundupan narkoba dan pencucian uang.

5 Pebruari

Alexander John Cuza
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1840 : John Boyd Dunlop
Orang Skotlandia ini terkenal seantero dunia dengan

penemuannya atas ban berisi udara yang kita kenal sekarang ini.
Ban yang terbuat dari karet solid (ban mati) pertama kali ditemukan
oleh Robert W. Thomson namun Dunlop-lah yang menyempurnakan
penemuan itu dengan memompakan udara ke dalamnya. John Boyd
Dunlop pertama kali menguji cobakan ban angin tersebut pada
sepeda roda tiga cucunya yang dengan segera membuat sang cucu
merasa lebih nyaman dan ringan mengendarai sepeda itu daripada
menggunakan ban mati. Tahun 1888 ban temuan Dunlop mendapat
hak paten di Inggris, menyusul tahun 1890 ban itu juga mendapatkan
hak paten di Amerika Serikat. Tak membutuhkan waktu lama ban
Dunlop segera naik daun, dan secara umum mulai digunakan pada
setiap sepeda dan mobil yang pernah diproduksi di zaman itu hingga
sekarang.

John Boyd Dunlop

1778 : Perang Revolusi Amerika: Di Paris, Amerika Serikat dan
Perancis menandatangani dua buah traktat yang
menandakan pengakuan kedaulatan AS oleh Perancis
secara resmi.

1819 : Sir Thomas Stamford Raffles mendirikan Singapura.
1820 : 86 imigran Afrika-Amerika pertama yang disponsori

American Colonization Society membangun sebuah
perkampungan di tempat yang kini dikenal sebagai
Liberia.

1840 : Penanda tanganan Persetujuan Waitangi, dokumen pendiri
Selandia Baru.

1922 : Achille Ratti menjadi Paus Pius XI.
1952 : Elizabeth II menjadi Ratu Inggris setelah kematian

ayahnya Raja George VI.
1958 : Bobby Charlton selamat dari musibah udara Munich di

Jerman, yang menewaskan delapan rekan setimnya di klub
Manchester United.

1959 : Jack Kilby mematenkan sirkuit terpadu pertama di dunia.
2004 : Di Rusia, serangan bom bunuh diri di stasiun kereta bawah

tanah Moskwa menewaskan 40 pengguna kereta, dan
mencederai 129 lainnya. Rusia menuduh kelompok
separatis Checnya berada dibalik peristiwa ini

6 Pebruari

Sir Thomas Stamford Raffles
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1834 : Ingwer Ludwig Nommensen
Dkenbal sebagai penyebar agama Kristen Protestan di Sumatra

Utara. Nommensen lahir di Pulau Nordstrand, Schleswig-Holstein
(saat itu merupakan wilayah Denmark tetapi sekarang wilayah
Jerman). Setelah bertahun-tahun belajar sebagai penginjil ia
memutuskan berangkat ke Sumatra dan tiba di Padang pada Mei
1862. Ia memulai misinya di Barus. Ia belajar bahasa Batak dan
bahasa Melayu, dan mulai mengadakan kontak dengan orang Batak,
terutama raja-rajanya. Ia tekun mempelajari adat-istiadat Batak dan
mempergunakannya dalam mempererat pergaulan.

Nommensen meminta izin masuk ke pedalaman, tapi dilarang
pemerintah, karena sangat berbahaya bagi orang asing. Nommensen
tidak takut, ia memilih Silindung sebagai tempat tinggalnya yang
baru. Ia mendapat gangguan yang hebat, tapi ia tak putus asa hingga
ia berhasil mengumpulkan jemaatnya yang pertama di Huta Dame
(Kampung Damai). Tahun 1873 ia mendirikan gedung gereja,
sekolah dan rumahnya di Pearaja. Sampai kini, Pearaja menjadi pusat
Gereja HKBP.

Tahun 1891, Nommensen pindah ke kampung Sigumpar dan
menetap disini sampai wafatnya. Semasa hidupnya, Nommensen
menerjemahkan kitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Toba. Ia
juga berusaha memperbaiki sistem pertanian dan peternakan serta
banyak membuka sekolah-sekolah dan balai-balai pengobatan.
Dalam misinya, ia menyadari perlunya melibatkan orang-orang
Batak. Maka dibukanyalah sekolah penginjil yang menghasilkan
penginjil-penginjil Batak pribumi. Demikian juga untuk memenuhi
kebutuhan guru di sekolah, Nommensen membuka pendidikan guru.

Nommensen meninggal pada usia 84 tahun dan dimakamkan di
Sigumpar, di tengah suku Batak, setelah bekerja demi suku ini selama
57 tahun.

1911 : Ronald Reagan
Ronald Wilson Reagan ialah Presiden ke-40 AS (1980–1989)

dan Gubernur ke-33 Kalifornia (1967–1975). Reagan juga
merupakan aktor film sebelum memasuki politik. Ia hidup lebih
panjang daripada Presiden yang lainnya (93 tahun, 119 hari) dan
merupakan orang tertua yang terpilih menjadi Presiden AS (69 tahun,
349 hari saat dilantik).

Ronald Reagan
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Reagen memulai karirnya sebagai bintang film. Film-filmnya
yang terkenal antara lain Kings Row (1942), Hellcats of the Navy
dan Bedtime for Bonzo. Ia menjadi bintang Hollywood Walk of Fame
di 6374 Hollywood Boulevard. Dua kali menikah, yang pertama
dengan Jane Wyman dan bercerai delapan tahun kemudian. Pada
1952 ia menikahi Nancy Davis. Karir politiknya dimulai sebagai
anggota Partai Demokrat, namun pada 1962 ia beralih masuk ke
Partai Republik. Tahun 1967 Reagen terpilih sebagai Gubernur
Kalifornia dan menjabat selama dua periode. Pada pemilihan
Presiden AS 1976, ia dikalahkan Gerald Ford dalam perebutan posisi
calon presiden dari Partai Republik. Barulah pada 1980 ia berhasil
terpilih sebagai presiden, mengalahkan Jimmy Carter dari Partai
Demokrat. Seperti jabatan Gubernur, jabatan Presiden AS juga
dipegangnya selama dua periode berturut-turut. Reagan meninggal
di rumahnya di Bel Air, Los Angeles, California karena penyakit
pneumonia

1912 : Eva Braun
Nama lengkapnya Eva Anna Paula Braun, lahir di Muenchen

tepat pada tanggal ini. Ia terkenal sebagai wanita simpanan Adolf
Hitler, dan selama satu hari satu malam berstatus sebagai istri
pemimpin Nazi itu. Eva Braun yang dilahirkan dari keluarga
sederhana di Muenchen, Jerman berkenalan dengan Hitler pada
tahun 1931. Saat itu ia adalah asisten seorang juru foto Hitler. Pada
1936 ia menjadi kekasih Hitler dan menjadi wanita simpanannya
tanpa menikah. Ia gemar nonton film, memelihara binatang serta
mengoleksi pakaian bagus. Pada 29 April 1945, ketika Tentara Merah
Uni Soviet sudah berada di kota Berlin, barulah ia resmi menikah
dengan Hitler. Sehari kemudian mereka bunuh diri. Oleh orang-or-
ang terdekatnya, jasad kedua sejoli ini dibakar.

1945 : Bob Marley
Penyanyi berambut gimbal inilah yang dianggap pertama kali

mempopulerkan aliran musik Reggae. Robert Nesta Marley lahir di
St. Ann's, Jamaica dan mulai rekaman sejak umur 17 tahun. Pada
1963, bersama-sama dengan Bunny Livingston dan Peter Tosh,
Marley membentuk group musik The Wailers. Dalam kelompok ini
Marley memegang gitar sekaligus vokalis. Pada 1968, ia memeluk

Eva Braun

Bob Marley
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agama Rastafarian, sebuah kepercayaan kuno asli Jamaika yang
kemudian sangat mempengaruhi hasil-hasil karya musiknya setelah
itu. Lagu-lagunya yang terkenal antara lain  Exodus, Zimbabwe dan
Rebel Music. Tiga lagu yang liriknya sarat akan kritik sosial dan
protes politik. Ia juga menciptakan lagu yang agak lembut seperti
Stir It Up dan I Shot the Sheriff. Pada 1981, Bob Marley wafat
dalam usia 36 tahun, karena kanker.

7 Pebruari
457 : Leo I menjadi Kaisar Romawi Timur.
1613 : Mikhail Romanov menjadi Tsar Rusia.
1898 : Emile Zola didakwa di pengadilan dengan tuduhan

memfitnah karena menerbitkan J'Accuse.
1900 : Di Inggris, Partai Buruh terbentuk
1904 : Kebakaran hebat melanda Baltimore, Maryland AS,

menghanguskan 1.500 gedung dalam waktu 30 jam
1940 : Pinocchio, sebuah film animasi peraih Oscar yang

berdasarkan kisah Pinocchio karya Carlo Collodi,
dirilis untuk pertama kalinya oleh Walt Disney Pro-
ductions.

1944 : Perang Dunia Kedua: Di Anzio-Italia, tentara Nazi
melancarkan serangan balasan terhadap sekutu

1962 : Pemerintah AS melarang segala kegiatan impor dan
ekspor dari Kuba yang berhubungan dengan AS.

1964 : Group musik The Beatles tiba dalam kunjungan
pertamanya di Amerika Serikat.

1971 : Kaum wanita mendapatkan hak mengikuti pemilu di
Swiss.

1974 : Grenada mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris
1977 : Uni Soviet meluncurkan Soyuz 24.
1986 : 28 tahun kekuasaan satu keluarga berakhir di Haiti ketika

Presiden Jean-Claude Duvalier melarikan diri dari negara
Karibia tersebut.

1990 : Menyusul runtuhnya Uni Sovyet, Komite Sentral Partai
Komunis Rusia setuju menyerahkan kekuasaan yang
selama ini dimonopolinya.

1991 : Presiden Haiti hasil pemilihan demokratis yang pertama,
Jean-Bertrand Aristide, dilantik.

Carlo Collodi, pencipta
tokoh Pinokio
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1991 : Pasukan pemberontak Irlandia Utara (IRA) nekat
menembakkan serangan mortir ke arah kantor Perdana
Menteri Inggris (Downing Street No. 10) pada saat rapat
kabinet berlangsung.

1992 : Uni Eropa didirikan.
1999 : Putra Mahkota Pangeran Abdullah diangkat menjadi Raja

Yordania yang baru, menggantikan ayahnya yang wafat,
Raja Hussein

1812 : Charles Dickens
Charles John Huffam Dickens lahir di Portsmouth, Inggris pada

tanggal ini. Ia adalah salah satu penulis besar Inggris yang paling
berpengaruh dalam sejarah kesusastraan negara itu dan dunia. Novel-
novelnya banyak dipentaskan sebagai drama, dibuat film, bahkan
dijadikan opera dan komedi musik. Semasa kecil, Dickens hidup
dalam kemiskinan, putus sekolah dan harus bekerja pada umur 12
tahun. Pada 1920an ia menjadi wartawan dan mulai terkenal sejak
menerbitkan The Posthumous Papers of the Pickwick Club, yang
berisi cerita berbagai pengalaman lucu sekelompok orang berwatak
aneh. Dickens juga aktif dalam kegiatan sosial menolong anak-anak
yatim piatu dan orang miskin yang malah memberinya ilham menulis
novel Oliver Twist (1837). Kemudian berturut-turut lahir serangkaian
novelnya yang terkenal hingga saat ini, seperti Nicholas Nickleby
(1839) yang mengkritik para pemilik sekolah swasta zaman itu,
disusul Christmas Carol (1843) yang menceritakan si kikir Ebenezer
Scrooge. Kemudian ada Great Expectations (1861), Mutual Friend
(1865) dan David Copperfield (1850) yang dianggap sebagai semi
autobiografi Dickens sendiri. Namun karyanya yang terbesar adalah
Bleak House (1853) yang memaparkan banyak kepincangan dan
kejahatan sosial dibalik selimut hukum. Buku ini juga mengkritik
orang-orang yang suka berkedok agama, sok suci dan
berperikemanusiaan tinggi, padahal yang dicari hanya kepentingan
dan keuntungannya sendiri.

1834 : Dmitri Ivanovich Mendeleev
Ahli kimia ini dikenal atas keberhasilannya menyusun 63 elemen

kimia yang ada pada saat itu ke dalam sebuah tabel periodik dengan
berdasarkan massa atomnya. Tabel Periodik Mendeleev ini

Charles Dickens

Dmitri Ivanovich
Mendeleev
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dipublikasikan dalam bukunya berjudul “Prinsip Kimia”, pada tahun
1869. Mendeleev dalam tabelnya itu bahkan menyediakan ruang
kosong untuk unsur kimia yang diprediksikannya akan ditemukan
pada masa mendatang. Mendeleev mempublikasikan versi terakhir
tabelnya tahun 1871. Pada tahun 1906, Mendeleev menjadi kandidat
penerima Nobel. Anehnya, Komite Nobel Kimia, tidak memberikan
hadiah itu kepada Mendeleev, padahal tabel ciptaannya merupakan
dasar bagi banyak penemuan baru hingga sekarang. Hadiah Nobel
tahun 1906 bahkan diberikan kepada Henri Moissan yang
menemukan unsur fluorine, elemen yang telah diprediksi
keberadaannya oleh Mendeleev.

1906 : Pu Yi
Lahir di Kota Terlarang, Beijing pada tanggal ini. Biasa

dipanggil Henry Pu Yi, adalah kaisar terakhir di Cina dari dinasti
Manchu. Pada tahun 1912, terjadi revolusi Cina yang memaksa Pu
Yi (waktu itu masih berumur 6 tahun) harus melepaskan mahkotanya.
Cina menjadi negara Republik yang dipimpin seorang presiden.
Meskipun bukan lagi sebagai kaisar, Pu Yi tetap diizinkan tinggal
di Beijing. Namun, pada tahun 1924 ia melarikan diri ke wilayah
protektorat Jepang di Tianjin. Tahun 1931, Jepang berhasil
menguasai sebagian besar wilayah Cina Timur. Oleh Jepang, Pu Yi
didudukkan sebagai kaisar boneka di wilayah itu yang disebut
Manchukuo. Ia berkuasa sampai Perang Dunia II berakhir. Ia
kemudian ditangkap pihak Sovyet dan dikembalikan ke tangan Cina
Komunis yang kemudian mengampuninya di tahun 1959. Setelah
itu Pu Yi harus menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa, hingga
meninggal di tahun 1967.

Pu Yi

1 Pebruari

1587 : Mary I, Ratu dari Skotlandia pada hari ini dieksekusi mati
1861 : Perang Saudara Amerika: Konfederasi Amerika dibentuk.

Jefferson Davis terpilih sebagai presiden pertama.
1900 : Perang Boer: Pasukan Inggris dikalahkan oleh orang Boer

di Ladysmith, Afrika Selatan
1910 : Gerakan Pramuka di Amerika pertama kali dirintis oleh

William D. Boyce
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1943 : Perang Dunia Kedua: Terjadi pertempuran hebat Kursk
yang berakhir dengan keberhasilan tentara Rusia merebut
kota tersebut.

1943 : Perang Dunia Kedua:  Pertempuran Guadalcanal
berlangsung yang berakhir dengan kemenangan pasukan
AS atas  pasukan Jepang.

1971 : Sebuah bursa saham baru bernama Nasdaq dibuka.
1974 : Setelah selama 84 hari di ruang angkasa, awak stasiun

ruang angkasa Skylab akhirnya kembali ke Bumi
1979 : Denis Sassou-Nguesso menjadi Presiden Republik Rakyat

Kongo untuk pertama kalinya.
1984 : Olimpiade Musim Dingin dibuka di Sarajevo
1998 : Pertandingan hoki es wanita pertama kali terjadi dalam

sejarah Olimpade. Tim Finlandia mengalahkan Swedia 6-0
2005 : Israel dan Palestina mencapai persetujuan gencatan senjata

1828 : Jules Verne
Seorang novelis asal Prancis. Lahir di Nantes tanggal ini tahun

1828, ia terkenal seantero dunia sebagai pelopor penulisan kisah-
kisah fiksi ilmiah. Dalam karya-karyanya ia menunjukkan daya
imajinasi dan fantasi yang bahkan mendahului perkembangan ilmu
pengetahuan itu sendiri. Verne meramalkan pembuatan pesawat
ruang angkasa, satelit, kapal selam, televisi, dan bahkan peluru
kendali. Meskipun di zamannya alat-alat itu belum pernah dibuat
secara nyata, Verne sudah melukiskan cara kerjanya secara akurat.
Pengetahuannya yang mendalam akan geografi dan sejarah dunia
membuat kisah-kisahnya menjadi sangat realistik. Novel
petualangan fantasinya yang pertama Lima Minggu di Dalam Balon
(1863) langsung meraih sukses besar. Selanjutnya, dalam kurun
waktu 40 tahun ia menghasilkan kira-kira satu novel per tahun
dengan topik yang beragam. Diantaranya yang terkenal adalah
Mengelilingi Dunia Selama 80 Hari (1873), Perjalanan ke Pusat
Bumi (1864), Dari Bumi ke Bulan (1865), Petualangan Kapten
Hatteras (1866), dan Dua Puluh Ribu Mil di Bawah Laut (1870).
Selain itu ia juga menulis novel sejarah yaitu Utara Melawan Selatan
(1887), sebuah cerita berlatar belakang Perang Saudara di Amerika
Serikat.

Jules Verne
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1822 : Haiti menginvasi Republik Dominika
1825 : Setelah tidak berhasil menemukan satupun kandidat

presiden yang meraih suara mayoritas, akhirnya Parlemen
Amerika menunjuk John Quincy Adams sebagai Presiden
Amerika Serikat

1885 : Orang Jepang pertama tiba di Hawaii.
1895 : William G. Morgan menciptakan permainan bola voli.
1900 : Kejuaraan Tenis Beregu Putera, Piala Davis untuk pertama

kalinya dimulai.
1950 : Senator Joseph McCarthy menuduh Kementrian Luar

Negeri Amerika Serikat telah disusupi orang-orang
komunis

1960 : Joanne Woodward mendapatkan bintang pertama di Hol-
lywood Walk of Fame.

1962 : Jamaika menjadi negara merdeka dibawah perkumpulan
negara-negara persemakmuran (Commenwealth Nations)

1965 : Perang Vietnam: Pasukan tempur AS pertama dikirim ke
Vietnam Selatan.

1975 : Pesawat antariksa Uni Soviet Soyuz 17 kembali ke Bumi.
1986 : Komet Halley mencapai jarak terdekatnya dengan

matahari.
1991 : Dalam sebuah referendum, rakyat Lithuania memilih

kemerdekaan negaranya dari pengaruh Rusia
1994 : Rencana perdamaian untuk Bosnia-Herzegovina

diumumkan.
1996 : Pemberontak separatis Irlandia Utara (IRA) menyatakan

gencatan senjata selama 18 bulan itu berakhir. Pernayataan
itu diikuti dengan sebuah ledakan bom di Canary Wharf,
London sesaat kemudian.

2001 : Kapal selam AS USS Greeneville secara tidak sengaja
menabrak dan menenggelamkan kapal Ehime-Maru.
Sebuah kapal latih berbendera Jepang yang dioperasikan
oleh Sekolah Perikanan Uwajima.

9 Pebruari

1404 : Konstantin XI
Konstantin XI ialah Kaisar terakhir Bizantium (Romawi Timur).

Ia menyerukan penyatuan antara Gereja Ortodoks dan Gereja Katolik
Roma demi mendapatkan dukungan Barat untuk melawan bangsa
Turki Utsmani (Kerajaan Ottoman) pada tahun 1452. Namun usaha
itu gagal. Ia terus berjuang mati-matian mempertahankan Bizantium

Komet Halley

Konstantin XI
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melawan tentara Sultan Muhammad al-Fatih, hingga akhirnya
Bizantium runtuh dan ibukotanya Konstantinopel direbut tentara
Turki Ottoman. Konstantin XI ikut tewas dalam pertempuran hebat
mempertahankan Konstantinopel.

1981 : John Walker Lindh
Seorang warganegara AS yang berjuang di pihak Taliban. Lahir

di Washington DC tanggal ini tahun 1981, dari lingkungan keluarga
pemeluk Katolik yang taat. Ia mulai tertarik akan ajaran Islam setelah
menonton film Malcolm X karya sutradara Spike Lee. Tahun 1998
ia memutuskan memeluk Islam dan langsung berangkat ke Yaman
untuk mempelajari bahasa Arab dan Al-Qur'an. Masuk ke Afghani-
stan tahun 2001 ia langsung bergabung dengan Taliban dan berjuang
bersama mereka. Anak muda ini menjadi sangat terkenal ketika
secara tidak sengaja ia berhasil ditangkap oleh pasukan AS. Ia
menjadi berita besar di berbagai media internasional yang
menjulukinya sebagai "Johnny Jihad", "Johnny Taliban" atau
"Johnny bin Walker". Ia akhirnya dihadapkan ke pengadilan fed-
eral AS dengan berbagai tuduhan yang intinya menyerang
keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan teroris.

John Walker Lindh

10 Pebruari
1258 : Pasukan Mongol menduduki Baghdad, membakar kota

bersejarah itu sampai rata dengan tanah dan membantai
lebih dari 10.000 penduduk sipil. (sumber lain
menyebutkan korban tewas dalam peristiwa ini mencapai
800.000 orang penduduk)

1542 : Ratu Catherine Howard dari Inggris dipenjarakan di
Menara London dengan tuduhan perzinahan. Tiga hari
kemudian dia dieksekusi mati.

1863 : Alanson Crane mematenkan alat pemadam kebakaran.
1931 : New Delhi menjadi ibukota India.
1933 : Dalam sebuah petrtandingan tinju yang diadakan di

gedung Madison Square Garden, New York, pada ronde
13 petinju Primo Camera memukul KO hingga tewas
lawan tandingnya, Ernie Schaaf

1990 : Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk mengumumkan
bahwa Nelson Mandela akan dibebaskan hari berikutnya.
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1528 : Sultan Baabullah
Ia memerintah Kesultanan Ternate pada periode 1570-1583.

Sejak muda, ia telah menjadi panglima perang Kesultanan Ternate
di bawah pimpinan ayahnya, Sultan Khairun. Saat itu, Kesultanan
Ternate sedang berperang melawan Portugis.

Pada tahun 1570, Sultan Khairun tewas dibunuh dalam sebuah
perundingan dengan Portugis. Sejak itu, Sultan Baabullah menolak
perundingan damai dengan Portugis, dan mengobarkan perang
besar-besaran selama lima tahun, hingga akhirnya Portugis keluar
dari wilayah Ternate pada tanggal 24 Desember 1575.

1929 : Jerry Goldsmith
Jerrald King Goldsmith dianggap sebagai seorang komposer

dan penata musik film terbaik sepanjang sejarah industri perfilman
itu sendiri. Pada umur 6 tahun ia sudah menguasai piano, dan mulai
belajar komposisi serta teori-teori musik serius pada usia 14 tahun.
Karirnya mulai bersinar setelah bertemu bos Universal Studio yang
kemudian menyewanya untuk mengerjakan aransemen musik film-
film produksi studio tersebut. Jerry Goldsmith tercatat pernah
menggarap musik ratusan film-film besar seperti The Omen, Pol-
tergeist, Gremlins, Alien, Total Recall, Basic Instinc, Planet of The
Apes, The Mummy hingga Star Trek the Movie beserta sekuelnya.
Ia adalah nominator 18 piala Oscar (namun hanya memenangkan
satu lewat film The Omen) dan pemenang lima hadiah Emmy
Awards. Ia meninggal di tahun 2004 setelah berjuang lama melawan
kanker yang menggerogoti tubuhnya.

1996 : Super komputer catur keluaran IBM, Deep Blue
mengalahkan Grand Master Catur Garry Kasparov
untuk pertama kalinya.

2005 : Korea Utara menunda partisipasi dalam pembicaraan
multinasional untuk membicarakan tentang program
persenjataannya dan secara resmi mengaku telah
mengembangkan senjata nuklir.

Super komputer catur
buatan IBM, Deep Blue

Jerry Goldsmith
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660 SM : Hari pendirian Jepang tradisional oleh Kaisar Jimmu
Tenno.

1543 : Pertempuran Wayna Daga: Pasukan gabungan Ethiopia
dan Portugis mengalahkan pasukan Muslim.

1752 : Rumah Sakit Pensylvania dibuka. Ini adalah rumah sakit
pertama di Amerika Serikat

1809 : Robert Fulton mematenkan kapal uap
1889 : Konstitusi Meiji diadopsi, sidang parlemen Jepang

pertama dimulai pada 1890.
1858 : Pada hari ini dipercaya, perawan Maria yang kudus

menampakkan diri di Saint Bernadette Soubirous,
Lourdes.

1916 : Emma Goldman ditahan yang berwajib, hanya karena
gara-gara memberikan kuliah tentang perlunya
pembatasan kelahiran

1938 : BBC memproduksi acara fiksi ilmiah TV pertama, sebuah
adaptasi dari bagian dari sandiwara karya Karel Capek,
R.U.R. Ada sebagian dialog dalam sandiwara ini yang
untuk pertama kalinya menyebut-nyebut kata 'robot'.

1943 : Jendral Dwight Eisenhower dipilih untuk memimpin
pasukan Sekutu di Eropa.

1945 : Konferensi Yalta berakhir.
1953 : Uni Soviet memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.
1964 : Pasukan Yunani dan Turki mulai bertempur di Limassol,

Siprus.
1964 : Republik China (Taiwan) memutuskan hubungan

diplomatik dengan Perancis.
1968 : Bentrokan perbatasan antara Israel -Yordania.
1973 : Perang Vietnam: Pembebasan pertama tahanan perang

Amerika dari Vietnam.
1978 : China mengeluarkan larangan bagi warga untuk membaca

karya-karya Aristoteles, Shakespeare dan Dickens
1979 : Ayatollah Ruhollah Khomeini merebut kekuasaan di Iran.
1990 : James "Buster" Douglas secara mengejutkan berhasil

memukul KO Mike Tyson untuk kemudian merebut
mahkota tinju kelas berat dari tangan Tyson

11 Pebruari

James "Buster" Douglas
(kiri) memukul KO si leher
beton, Mike Tyson
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1847 : Thomas Alfa Edison
Edison adalah seorang penemu dan pengusaha yang

mengembangkan banyak peralatan penting. Ia juga adalah penemu
pertama yang menerapkan prinsip produksi massal pada barang-
barang hasil temuannya.

Edison dipandang sebagai salah seorang pencipta paling
produktif di zamannya. Ia memegang rekor 1.093 hak paten atas
namanya. Sebagian besar temuan ini tidaklah seluruhnya orisinil,
tetapi merupakan perbaikan paten-paten terdahulu, dan sebenarnya
diciptakan oleh karyawannya yang berjumlah banyak itu. Edison
sering dikritik karena tidak mencantumkan nama karyawannya.
Meskipun demikian, Edison menerima paten di seluruh dunia,
termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Hasil
penemuannya yang sangat terkenal dan berguna adalah lampu pijar,
piringan hitam, fonograf dan proyektor film.

Edison menerima banyak penghargaan. Tempat kelahiran dan
rumahnya dipugar oleh pemerintah AS. Laboratoriumnya di Menlo
Park dijadikan bagian seutuhnya dari museum raksasa Greenfield
Village di Dearborn, Michigan, AS. Sedangkan laboratoriumnya di
West Orange juga dijadikan monumen nasional. Bagi rakyat AS,
Edison adalah contoh dan lambang keberhasilan melalui kerja keras.
Telinganya yang tuli sama sekali tidak menghalanginya untuk tetap
berkarya sampai ia wafat pada umur 84 tahun.

1938 : Manuel Noriega
Lahir di Panama City, Panama. Ia adalah Presiden dan orang

yang paling berkuasa di Republik Panama sejak tahun 1981.
Peranannya sangat penting sebagai "boneka" Amerika Serikat
(terutama pada masa kepresidenan Nixon dan Reagen) dalam

1990 : Nelson Mandela, seorang tahanan politik yang telah
dipenjara selama 27 tahun, dibebaskan dari penjara Vic-
tor Verster di luar Cape Town, Afrika Selatan.

1999  : Dikarenakan garis orbitnya yang lonjong tak beraturan,
Planet Pluto berubah dari planet terjauh urutan kesembilan
dari Matahari menjadi urutan kedelapan pada hari ini.

2006 : Michelle Bachelet dilantik menjadi presiden wanita
pertama di Chili

Thomas Alfa Edison

Manuel Noriega
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membendung paham komunisme di Amerika Selatan. Ia pandai
menjilat sehingga segera menjadi orang kepercayaan AS dan CIA.
Kedudukannya yang penting membuatnya jumawa dan sering
menindak keras bahkan membunuh siapa saja yang menentangnya
di Panama. Ia juga diduga memanfaatkan kedudukannya untuk
melindungi para gembong kartel obat bius dan mengeruk keuntungan
pribadi dalam arus perdagangan obat bius besar-besaran dari
Amerika Latin ke Amerika Serikat. Melihat hal itu, akhirnya
pemerintah AS menarik dukungannya. Pada puncaknya di tahun
1990, sepasukan Marinir AS menginvasi Panama City, mengepung
Istana Presiden sekaligus meringkus Manuel Noriega. Ia berakhir
di penjara federal AS setelah sebelumnya dihadapkan ke pengadilan
AS atas tuduhan perdagangan obat bius, praktek pencucian uang
dan korupsi.

1920 : Raja Farouk I
Terlahir di Kairo, Mesir, ia dikenal sebagai raja terakhir yang

memerintah di Mesir. Menggantikan ayahnya Raja Fuad I, ia sempat
menikmati masa-masa kejayaan kerajaan Mesir waktu itu. Pada Juli
1952, sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Muhamad
Naguib beserta Gamal Abdul Naser memaksa Raja Faruk I turun
tahta dan menjadikan Mesir sebagai negara Republik. Ia dianggap
korup dan harus melepaskan mahkotanya menandai berakhirnya
pemerintahan monarki di Mesir.  Raja Faruk I kemudian diasingkan
ke Eropa hingga wafatnya di tahun 1965Raja Farouk I

1 Pebruari
1541 : Kota Santiago, Chili didirikan oleh Pedro de Valdivia.
1719 : Onderlinge van 1719 u.a., perusahaan asuransi jiwa tertua

di Belanda yang masih ada hingga kini, didirikan.
1832 : Ekuador merebut Kepulauan Galapagos.
1912 : Kaisar Xuantong dari dinasti Manchu Qing, Kaisar

Tiongkok terakhir, turun takhta.
1934 : Terjadi perang saudara di Austria
1973 : Perang Vietnam: Tahanan perang AS pertama dibebaskan

oleh Vietkong.
2002 : Sidang mantan Presiden Republik Federal Yugoslavia

Slobodan Milosevic dimulai di pengadilan kejahatan
perang PBB di Den Haag.
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1809 : Abraham Lincoln
Lahir di sebuah gubuk kecil di Kentucky, pada 12 Februari 1809.

Ia adalah Presiden ke-16 AS periode tahun 1860-1865, dan menjadi
salah satu yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Ia dikenal
sebagai pejuang demokrasi dan emansipasi dengan mengesahkan
undang-undang anti perbudakan di tahun 1863. Sejak dulu ia
memang giat membela hak-hak para budak Afrika. Selama masa
jabatannya, ada banyak sekali budak yang bekerja pada keluarga-
keluarga kelas menengah atas Amerika. Ia ingin para budak itu
dibebaskan dan merdeka. Orang-orang yang tidak setuju dengan
rencananya, membentuk Persatuan Selatan (Konfederasi) dan
membangun sebuah pasukan untuk berperang melawan pasukan
pemerintahan yang sah di Utara (Federasi / Union). Meletuslah
Perang Saudara Amerika antara wilayah utara dan selatan. Pasukan
Lincoln memenangkan peperangan itu. Lincoln pun dipilih kembali.
Beberapa bulan setelah perang berakhir, ia ditembak ketika
menonton pertunjukan di teater Ford, Washington pada 14 April
1865 hingga terluka parah. Abraham Lincoln meninggal keesokan
harinya. Ia dimakamkan di Springfield.

1809 : Charles Darwin
Charles Robert Darwin adalah sarjana Inggris yang terkenal

dengan teori evolusinya yang dimuat dalam buku The Origin of
Species (terbit tahun 1859). Ia mengemukakan pendapat bahwa
setiap mahluk hidup, termasuk manusia, adalah sama karena
berevolusi dari bentuk-bentuk terdahulu yang lebih sederhana, dan
bukannya tercipta langsung dalam bentuk yang sekarang. Proses
evolusi tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan alam, sehingga
hanya yang kuatlah yang dapat bertahan hidup. Teori yang disebutnya
natural selection (seleksi alam) ini sebenarnya tidak baru, tetapi
Darwin dapat menyodorkan fakta-fakta baru serta argumentasi yang
meyakinkan. Hasil pengamatan yang menghebohkan ini merupakan
revolusi dalam ilmu pengetahuan, bahkan turut mengguncangkan
sendi-sendi keagamaan.

Teori evolusi Darwin ini menimbulkan banyak kontroversi.
Masyarakat mengira, Darwin secara tidak langsung ingin
mengatakan bahwa manusia ini tidak berbeda banyak dengan
binatang. Semula, Darwin yang dilahirkan di Shrewsbury, Inggris,
mempelajari ilmu kedokteran di Universitas Edinburgh, lalu beralih
ke bidang keagamaan di Christ's College, Cambridge. Ia mulai

Abraham Lincoln

Charles Darwin
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tertarik mempelajari gejala-gejala alam sejak tahun 1831. Minatnya
semakin berkembang ketika ia mengikuti ekspedisi ilmu pengetahuan
dengan kapal Beagle dari tahun 1831 sampai 1836. Selain The Ori-
gin of Species, buku yang banyak mengundang perdebatan, antara
lain Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871), The
Expression of the Emotions in Man and Animal (1872), dan The
Power of Movement in Plant (1880).

1942 : Ehud Barak
Seorang politisi Israel dari Partai Buruh. Ia terpilih menjadi

Perdana Menteri Israel periode 1999 hingga 2001. Sebagai PM,
Ehud Barak kembali menghidupkan perundingan damai dengan
pihak PLO (Palestine Liberation Organization) pimpinan Yaser
Arafat, setelah sekian lama dibuat vakum oleh PM Israel terdahulu,
Benjamin Netanyahu. Berbagai persetujuan dan perkembangan
positif mengarah pada perdamaian dicapai dengan pihak PLO dalam
menyelesaikan masalah-masalah wilayah di Jalur Gaza dan Tepi
Barat. Namun, pada Oktober 2000 Ehud Barak sementara
mengentikan proses perundingan damai, dikarenakan pecahnya
konflik bersenjata antara warga Palestina melawan pasukan
keamanan Israel. Sebulan kemudian, dibawah tekanan partai-partai
oposisi di parlemen, Ehud Barak setuju melaksanakan pemilu untuk
pemilihan PM baru. Ia kalah dalam pemilu itu, dan terpaksa
menyerahkan kekuasaan kepada PM baru, Ariel Sharon, pemimpin
berhaluan keras dari partai konservatif Israel, Likud.

Ehud Barak

13 Pebruari
1542 : Cathrine Howard, istri kelima dari Raja Inggris

Henry VIII menjalani hukuman mati atas tuduhan
perselingkuhan

1633 : Galileo Galilei tiba di Roma untuk menghadiri sidang yang
dipimpin para pemuka agama. Mereka menyalahkan
Galileo atas teori astronominya yang bertentangan dengan
isi Alkitab.

1668 : Spanyol mengakui kedaulatan Portugal.
1755 : Perjanjian Giyanti ditanda tangani.
1866 : Perampokan di siang bolong untuk pertama kalinya terjadi

di Amerika Serikat tepatnya di kota Liberty, Missouri.

Cathrine Howard
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Perampokan nekat ini dipercaya dilakukan oleh seorang
bandit bernama Jesse James bersama gerombolannya.

1894 : Auguste dan Louis Lumière mematenkan sebuah alat
bernama Sinematograf, sebuah kombinasi antara kamera
video dan proyektor

 1945 : Perang Dunia Kedua: Uni Soviet merebut Budapest,
Hongaria dari tangan tentara Nazi Jerman

1945 : Perang Dunia Kedua: Royal Air Force (RAF) membom
kota Dresden, Jerman hingga luluh lantak. Ribuan
penduduk sipil tewas disini

1955 : Israel mendapatkan 4 dari 7 naskah kuno Laut Mati.
1960 : Perancis menguji cobakan bom atom pertamanya.
1971 : Perang Vietnam : Didukung penuh oleh kekuatan udara

dan artileri Amerika, tentara Vietnam Selatan mulai
menginvasi Laos

1974 : Aleksandr Solzhenitsyn, pemenang Penghargaan Nobel
Kesusastraan tahun 1970, dibuang dari Uni Soviet.

1990 : Penyatuan Jerman: Sebuah persetujuan dicapai untuk
sebuah rencana dua-babak yang akan mempersatukan
kembali kedua Jerman.

1996 : Perang Rakyat Nepal dimulai.

1915 : Aung San
Lahir di Natmauk, Burma Tengah, Aung San dikenal sebagai

pemimpin perjuangan kemerdekaan Burma (saat ini Myanmar). Ia
mempimpin negaranya meraih kemerdekaan atas Inggris yang telah
menjajah Burma sejak tahun 1800an. Ia jugalah yang paling berjasa
dalam perjuangan berikutnya melawan penjajah Jepang yang
menggantikan Inggris menduduki Burma pada masa Perang Dunia
Kedua. Ironisnya, kehidupannya berakhir tragis. Bersama beberapa
rekan seperjuangannya, Aung San dibunuh oleh lawan-lawan
politiknya di Burma. Saat itu ia masih berusia 32 tahun. Sampai
sekarang peristiwa tragis itu tetap dikenang dan dijadikan hari libur
nasional di Burma dengan nama Martyrs' Day. Putrinya, Aung San
Suu Kyi saat ini dikenal sebagai aktivis pro-demokrasi dan pemimpin
partai oposisi di Myanmar yang sedang berjuang mati-matian
menegakkan sistem demokrasi di negaranya yang selama ini
terpasung oleh rezim militer penguasa Myanmar.

Aung San
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1835 : Mirza Ghulam Ahmad
Pendiri sekte atau aliran Ahmadiyah, suatu aliran yang berpusat

di Lahore, India, dan pengikutnya menyebar ke banyak negara, antara
lain Afganistan, Pakistan, Iran, Afrika Utara, dan juga Indonesia.
Mirza Ghulam fasih berbahasa Arab dan Parsi. Sejak usia muda ia
gemar menekuni agama Islam. membaca buku keagamaan dan
teologi. Ia juga suka bermeditasi dan  mengaku dapat mendengar
suara gaib.

Pada tahun 1880 ia menerbitkan buku berjudul Barahinu
Ahmadiyah yang artinya Bukti Kebenaran Ahmadiyah. Ia pun
mengaku sebagai Imam Mahdi, Mesiah, sekaligus titisan Krisna.
Imam Mahdi adalah tokoh yang menurut kepercayaan kebanyakan
orang Islam akan muncul membawa kedamaian dan kebenaran pada
akhir zaman nanti. Mesiah adalah Yesus. sedang Krisna adalah salah
satu perwujudan Tuhan bagi umat Hindu. Kepada para pengikutnya,
Mirza Ghulam mengajarkan hal-hal yang oleh agama lain dinilai
salah. Misalnya, ia mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus tidak
meninggal karena disalib, melainkan wafat secara wajar dalam usia
120 tahun dan dikuburkan di Srinagar, India. Ia juga mengatakan
bahwa jihad bagi orang Islam sebenarnya harus mengambil jalan
damai tanpa kekerasan, apalagi pertumpahan darah.

Ia juga mengatakan telah menerima wahyu serta sanggup
mendatangkan mukjizat, dapat menyembuhkan orang sakit,
menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Peryataan-peryataan
itu sampai sekarang selalu menimbulkan reaksi negatif dari kalangan
agama Islam. Kristen, maupun Hindu.

Mirza Ghulam Ahmad

1779 : James Cook dibunuh para penduduk asli Kepulauan Sand-
wich.

1804 : Karadjordje memimpin pemberontakan Serbia pertama
melawan Kerajaan Ottoman.

1849 : Di New York, James Knox Polk menjadi presiden
Amerika pertama yang diambil foto dirinya.
Sebelumnya seluruh gambar-gambar presiden AS
dilukis dengan tangan

1859 : Oregon secara resmi bergabung menjadi negara bagian
ke-33 Amerika Serikat

14 Pebruari

James Knox Polk

Bab 2 : Bulan Pebruari



Ensiklopedi Peradaban Dunia

Ebook ini dibagikan gratis oleh editornya via situs :
www.desmonasiku.wordpress.com

81

Bab 1 : Bulan Januari

1876 : Alexander Graham Bell mengajukan permohonan hak
paten untuk telepon.

1879 : Perang Pasifik pecah ketika pasukan bersenjata Chili
menduduki kota pelabuhan Antofagasta di Bolivia.

1900 : Rusia tidak merespon tekanan internasional untuk
membebaskan Finlandia dengan memperketat kekuasaan
kerajaan terhadap negara tersebut.

1912 : Arizona bergabung menjadi negara bagian ke-48 Amerika
Serikat

1929 : Pembantaian di hari Valentine: Tujuh gangster yang
merupakan musuh Al Capone dibunuh di Chicago, Illi-
nois.

1944 : Perang Dunia Kedua: Pemberontakan Anti-Jepang meletus
di Jawa, Indonesia

1912 : Arizona diterima sebagai negara bagian ke-48 Amerika
Serikat

1945 : Chili, Ekuador, Paraguay dan Peru resmi bergabung
menjadi anggota PBB

1949 : Knesset (parlemen Israel) mengadakan sidang
pertamanya.

1979 : Di Kabul, pemberontak Muslim menculik Dubes Amerika
untuk Afghanistan, Adolph Dubs yang dikemudian hari
akan tewas dalam kontak senjata antara polisi dan para
penculiknya.

1989 : Union Carbide setuju untuk membayar 470 juta dolar AS
kepada pemerintah India untuk kerusakan yang
diakibatkan olehnya dalam Tragedi Bhopal pada tahun
1984.

1989 : Pemimpin Iran Ayatullah Khomeini mengeluarkan fatwa
yang menjatuhkan hukuman mati bagi Salman Rusdhie,
pengarang buku Ayat-Ayat Setan (The Satanic Verses)
yang dianggap telah menghina agama Islam.

2005 : Mantan Perdana Menteri Lebanon, Rafik Hariri
terbunuh dalam sebuah ledakan bom mobil.

 Rafik Hariri
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1483 : Zahir al-Din Mohammed Babur Shah
Maharaja Mogul, India. Namanya biasa juga disebut sebagai

Zahiriddin Muhammad Bobur, Baber atau Babar. Ia tercatat sejarah
sebagai pendiri sekaligus Kaisar pertama Kemaharajaan Mogul
(Mughal Empire) di India. Lahir pada tanggal ini tahun 1483 di
sebuah kerajaan kecil di Asia Tengah. Ia adalah putra sulung Omar
Sheikh Mirza, penguasa Fergana dan masih berdarah keturunan para
penakluk besar seperti Genghis Khan dari pihak ibu dan Tamerlane
(Timur Leng) di pihak bapak. Karir militernya yang pertama adalah
memimpin pasukan Fergana untuk menaklukkan Samarkand (kini
Uzbekistan). Ia gagal, orang Uzbek mengalahkannya dan malah
berbalik menduduki Fergana. Berkali-kali Babur berusaha
mengambil alih Fergana namun tetap gagal juga. Dengan perasaan
pilu, ia akhirnya melupakan kota kelahirannya Fergana dan bersama
sisa-sisa pasukannya berkelana ke selatan, menyebarangi
pengunungan Hindu Kush dan akhirnya mencapai bagian utara In-
dia yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Afghan dan Kerajaan
Bengali. Pada tahun 1526 hingga 1529, Babur berhasil menaklukkan
wilayah ini, dan mendirikan kerajaannya sendiri yaitu Kemaharajaan
Mogul.

Zahir al-Din Mohammed
Babur Shah

15 Pebruari

1898 : Perang Spanyol-Amerika: Kapal USS Maine meledak dan
tenggelam di Pelabuhan Havana, Kuba. Kejadian ini
membuat Amerika menyatakan perang terhadap Spanyol.

1903 : Morris Michtom dan istrinya Rose memperkenalkan
boneka Teddy Bear yang pertama di Amerika

1942 : Perang Dunia Kedua: Singapura menyerah kepada Jepang.
Jenderal Inggris Arthur Percival beserta pasukannya yang
terdiri dari lebih 80.000 tentara India, Australia dan Inggris
menjadi tahanan perang.  Ini merupakan penyerahan
tentara Inggris terbesar sepanjang sejarah.

1944 : Perang Dunia Kedua: Serangan ke Monte Cassino, Italia
dimulai.

1950 : Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina menandatangani
perjanjian kerjasama pertahanan.

1989 : Uni Soviet secara resmi menyatakan bahwa semua
tentaranya telah meninggalkan Afghanistan.
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1995 : Seorang hacker bernama Kevin Mitnick ditahan pihak FBI
dengan tuduhan bertanggung jawab atas penyusupan ilegal
terhadap sistem komputer yang 'paling rahasia' di Amerika
Serikat.

1999 : Abdullah Ocalan pemimpin organisasi teroris
Kurdistan ditangkap di Kenya oleh seorang agen
rahasia Turki

2003 : Gelombang demonstrasi global untuk menentang invasi
Sekutu terhadap Irak terjadi di 600 kota di dunia. Sekitar
10 hingga 15 juta orang ikut berpartisipasi yang
membuatnya menjadi peristiwa demonstrasi terbesar
sepanjang masa.

1564 : Galileo Galilei
Ia adalah seorang astronom, matematikawan, filsuf, sekaligus

ahli fisika dari Italia yang dianggap sebagai perintis metode
eksperimental sebagai pelengkap pendapat Francis Bacon mengenai
metode ilmiah modern. Galileo adalah orang pertama yang
menemukan prinsip gerakan yang kemudian hari tercantum dalam
hukum gerak Newton. Beberapa karya besarnya di bidang ilmu fisika
dan mekanika modern antara lain adalah Hukum Pendulum,
Keseimbangan Hidrostatis, Hukum Gerakan dengan Percepatan
Sama serta Hukum Jatuh Parabolis. Ia juga merupakan orang pertama
yang memanfaatkan teleskop untuk mengamati benda-benda langit.
Dari pengamatan itu, ia berhasil membuktikan bahwa bumi berputar
mengelilingi matahari dan bukan merupakan inti alam semesta seperti
yang banyak diyakini orang di zaman itu. Dengan demikian, Galileo
membuktikan kebenaran ajaran Copernicus yang waktu itu dianggap
sesat oleh pihak Gereja Katolik. Tahun 1632, Galileo menerbitkan
bukunya yang menggemparkan yaitu Dialog tentang Dua Sistem
Besar Dunia menurut Ptolemeus dan Copernicus. Oleh pihak
Gereja, buku tersebut dianggap sesat karena sangat bertentangan
dengan Injil dalam hal teori cara kerja alam semesta. Pada tahun
1633, otoritas Gereja akhirnya menangkap Galileo dan diganjar
hukuman tahanan rumah hingga meninggalnya di tahun 1642.
Barulah pada tahun 1980, Paus Yohanes Paulus II atas nama Gereja
Katolik Roma, secara resmi mengakui bahwa tindakan Gereja dulu
itu salah.

Abdullah Ocalan

Galileo Galilei
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1710 : Raja Louis XV
Louis XI lahir pada tanggal ini di Versailles. Ia menjadi Raja

Perancis pada umur 5 tahun menggantikan ayahnya Louis XIV.
Karena umurnya yang masih sangat muda, saat itu kendali
pemerintahan dipegang oleh Philippe, Duke of Orleans. Pada tahun
1726, giliran mentor Louis XV, Cardinal Andre Hercule de Fleury
yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selepas wafatnya sang
Kardinal di tahun 1743, Louis XV merasa mampu memimpin
negaranya seorang diri. Namun ia ternyata seorang Raja yang lemah
dan malah dikendalikan permaisurinya Madame de Pompadour
(dilanjutkan lagi oleh Madame du Barry). Ia dan permaisurinya hidup
dalam kemewahan sementara rakyat Perancis waktu itu didera
kemiskinan. Praktis, pada masa pemerintahannya Kerajaan Perancis
mengalami banyak kemunduran. Ia juga bertanggung jawab atas
terlibatnya Prancis dalam sejumlah peperangan sia-sia yang banyak
menyedot anggaran negara. Ini semua berakibat timbulnya rasa
kebencian mayoritas rakyat Perancis terhadapnya. (yang dikemudian
hari meledak dalam Revolusi Perancis 1789-1799). Ia wafat pada
tahun 1774 sebagai salah seorang Raja Perancis yang paling tidak
disukai rakyatnya sendiri.

Raja Louis XV

16 Pebruari

Howard Carter (kiri) bersama
pembantunya sedang meneliti
mumi Firaun Tutankhamun.

1857 : Sekolah lanjutan pertama untuk kaum bisu tuli dibuka di
Washington DC, AS dengan nama Perguruan Tinggi
Nasional untuk kaum tuna wicara (bisu tuli). Di kemudian
hari sekolah ini akan berganti nama menjadi Universitas
Gallaudet

1918 : Lithuania merdeka dari Rusia dan Jerman.
1923 : Howard Carter membuka segal ruang makam Firaun

Tutankhamun.
1937 : Wallace H. Carothers mendaftarkan hak paten atas nilon
1943 : Perang Dunia Kedua: Rusia merebut kembali Kharkov.
1945 : Perang Dunia Kedua: Pasukan Amerika mendarat di Pulau

Corregidor, Filipina
1959 : Fidel Castro dilantik menjadi Perdana Menteri Kuba

setelah Presiden Fulgencio Batista dijatuhkan dari
kekuasaannya pada 1 Januari 1959
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1942 : Kim Jong Il
Pemimpin Korea Utara ini lahir di dekat Khabarovsk sebelah

tenggara Rusia. Kim Jong Il resmi menjabat sebagai pemimpin Korea
Utara (Korut) sejak 1994. Ia menggantikan ayahnya, Kim Il-Sung,
yang telah memimpin Korut sejak 1948 dan menjadikannya sebagai
negara komunis dukungan Uni Sovyet. Kim Jong-il diangkat
menggunakan sistem di mana dialah satu-satunya calon pemimpin.
Ulang tahunnya dirayakan sebagai salah satu hari libur di Korut.
Disamping sebagai Kepala Negara, Kim Jong Il juga menduduki
berbagai jabatan penting di Korea Utara seperti Sekjen Partai Pekerja
Korea, Ketua Partai Komunis, Ketua Komisi Pertahanan Nasional
sekaligus Panglima Tertinggi Tentara Rakyat (People's Army).

1959 : John McEnroe
Lahir di Wiesbaden, Jerman ia dianggap sebagai salah satu atlet

tenis legendaris dunia. Petenis kidal asal AS ini dikenal dunia dengan
sifatnya yang tempramental, meledak-ledak dan selalu membangun
konflik di lapangan baik dengan lawan tandingnya atau dengan sang
wasit. Terlepas dari itu McEnroe adalah petenis hebat. Ia meraih
gelar juara tunggal putra pada turnamen Grand Slam US Open selama
empat kali di tahun 1979, 1980, 1981, dan 1984. Serta juara tiga
kali di Wimbledon tahun 1981, 1983, dan 1984. Selain itu ia juga
pemain ganda yang tangguh. Bersama pasangannya Peter Fleming,
mereka meraih gelar juara ganda Wimbledon sebanyak empat kali
dan di US Open, tiga kali. Di tahun 1994 McEnroe memutuskan
pensiun dan menjadi komentator televisi.

1968 : Di Haleyville, Alabama AS, sistem layanan telepon darurat
911 untuk pertama kalinya dioperasikan melayani
masyarakat

1972 : Pebasket NBA Wilt Chamberlain mencetak angka ke-
30.000 nya. Sampai saat ini, ialah pemegang rekor
pencetak angka terbanyak dalam sejarah NBA.

1999 : Di Usbekistan, sebuah bom meledak dan tembakan
terdengar di kantor pusat pemerintah dalam sebuah
percobaan pembunuhan terhadap Presiden Islam Karimov.

2005 : Protokol Kyoto mulai berlaku.

Kim Jong Il

John McEnroe
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1979 : Valentino Rossi
Pembalap kelahiran Urbino, Italia ini dianggap sebagai seorang

pembalap tersukses di balap grandprix motor dunia setelah era
Michael Doohan. Ini dibuktikan dengan gelar juara dunia di empat
kelas yang berbeda yang diraihnya hanya dalam waktu tujuh tahun
berkarir di dunia balap motor. Putra dari mantan pembalap GP 250
cc Graziano Rossi dan Stefania Palma ini membukukan banyak rekor.
Prestasi yang diraihnya melampaui banyak seniornya. Pembalap
eksentrik berjuluk "The Doctor" ini tercatat telah mengoleksi 7 gelar
juara dunia. Sekali di kelas 125cc, sekali di kelas 250cc, dan lima
kali di kelas puncak, 500cc dan MotoGP

Valentino Rossi

17 Pebruari

Suasana  duel catur antara
Garry Kasparov melawan
superkomputer Deep Blue

197 : Pertempuran Lugdunum: Kaisar Romawi Septimius
Severus mengalahkan rivalnya Clodius Albinus dan
mendapatkan kekuasaan penuh atas Kekaisaran Romawi.

1867 : Kapal pertama melewati Terusan Suez.
1895 : Swan Lake, salah satu nomor balet paling terkenal, dengan

musik dari Pyotr Ilyich Tchaikovsky, dipertunjukkan
sepenuhnya untuk pertama kalinya di Saint Petersburg,
Rusia.

1933 : Majalah Newsweek mulai diterbitkan.
1944 : Perang Pasifik: Perang Laut Atol dimulai yang berakhir

dengan kemenangan di pihak Amerika pada tanggal 22
Pebruari

1947 : Stasiun radio Voice of America (VOA) untuk pertama
kalinya memancarkan siaran radionya ke wilayah Uni
Sovyet

1959 : Satelit cuaca pertama, Vanguard 2, diluncurkan.
1995 : Perang Cenepa antara Peru dan Ekuador berakhir setelah

adanya gencatan senjata yang diprakarsai oleh PBB.
1996 : Di Philadelphia, Pennsylvania, juara dunia Garry

Kasparov mengalahkan superkomputer Deep Blue
dalam sebuah eksebisi pertandingan catur antara
manusia melawan komputer.

Bab 2 : Bulan Pebruari



Ensiklopedi Peradaban Dunia

Ebook ini dibagikan gratis oleh editornya via situs :
www.desmonasiku.wordpress.com

87

Bab 1 : Bulan Januari

1963 : Michael Jordan
Michael Jeffrey Jordan lahir di Brooklyn, New York City, AS.

Ia diakui sebagai salah satu pemain basket terbesar dan paling
berhasil sepanjang sejarah NBA (Asosiasi Bola Basket AS). Gaya
akrobatiknya dalam mencetak angka membuat namanya menjadi
ikon penting dan sangat populer di kalangan penggemar olahraga
basket dunia. Bermodal tinggi badan 198 cm, Jordan mulai dikenal
dunia semenjak bermain di klub Chicago Bulls pada posisi Guard.
Bersama klub inilah Jordan berhasil mengoleksi enam kali juara
NBA (1991-1993, 1996-1998). Di tahun 1994 ia sempat
memutuskan pensiun dan menjadi pemain baseball, namun pada
tahun 1995 kembali lagi bermain basket di Chicago Bulls. Sepanjang
karirnya, Jordan telah mencetak angka sebanyak 32.292 poin yang
membuatnya menjadi orang ketiga pengumpul poin terbanyak di
NBA setelah Kareem Abdul Jabar dan Karl Malone.

Michael Jordan

1861 : Di Montgomery, Alabama, Jefferson Davis dilantik
menjadi Presiden Konfederasi Amerika Serikat yang
pertama

1885 : Novel Petualangan Huckleberry Finn karya Mark Twain
untuk pertama kali diterbitkan pada hari ini di Amerika

1911 : Penerbangan pesawat yang membawa surat-surat pos
udara pertama kali diadakan di Allahabad, British India.
Pesawat yang dikendalikan pilot Henri Pequet (23 tahun)
itu membawa sekitar 6.500 surat pos udara ke kota Naini
yang jaraknya hanya 10 km dari Allahabad.

1929 : Pagelaran Academy Award (malam penghargaan untuk
para insan film) untuk pertama kalinya diadakan di
Amerika Serikat

1930 : Clyde Tombaugh menemukan planet Pluto, pada saat
ia sedang memeriksa foto-foto hasil jepretannya di
bulan Januari lalu.

1999 : Hari ini pagi-pagi sekali, pemberontak IRA meledakkan
bom di stasiun kereta api Paddington dan Victoria di kota
London.

2003 : Lebih dari 295 orang tewas pada kebakaran yang terjadi
dalam sebuah terowongan kereta api bawah tanah di
Daegu, Korea Selatan

Clyde Tombaugh

18 Pebruari
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1516 : Ratu Mary I
Mary I adalah Ratu Kerajaan Inggris periode 1553 sampai 1558.

Dikenal juga dengan nama Mary Tudor, ia adalah pewaris tahta
kerajaan Inggris yang keempat dari Dinasti Tudor menggantikan
saudara tirinya Raja Edward VI. Mary adalah putri dari Raja Henry
VIII dan Cathrine of aAragon. Ratu Mary dicatat sejarah atas
tindakannya yang keras dalam mengembalikan Inggris dari negara
berpaham Protestan kembali menjadi negara pengikut paham Katolik
Roma. Semasa pemerintahannya ia telah menghukum mati sebanyak
lebih dari 300 orang pemuka agama Protestan yang dianggap
membangkang. Atas segala perbuatan kejam itu ia sering dijuluki
"Bloody Mary" (Si Mary yang berlumur darah). Ironisnya, setelah
wafat di tahun 1558, ia digantikan oleh saudara tirinya Ratu Eliza-
beth I yang penganut Protestan.

1933 : Yoko Ono
Seorang artis dan musisi asal Jepang yang namanya mendadak

terkenal seantero jagat karena perkawinannya dengan John Lennon,
pentolan group musik The Beatles. Pernikahan mereka di tahun 1969
sering disebut-sebut sebagai titik awal retaknya hubungan antar
personil The Beatles yang berbuntut bubarnya group The Beatles di
tahun 1970. Namun, terlepas dari itu Yoko Ono dianggap sebagai
pasangan kreatif sejati sekaligus sumber inspirasi bagi lagu-lagu
indah John Lennon terutama pada periode tahun-tahun terakhir masa
hidup Lennon.

1954 : John Travolta
Lahir di Englewood, New Jersey dikenal sebagai salah satu

Aktor Amerika yang paling disukai oleh para pecinta film. Ia sangat
berbakat dan begitu menjiwai karakter yang ia perankan bahkan
untuk karakter antagonis (jahat) sekalipun. Namanya mulai dikenal
dunia ketika membintangi film musikal disco Saturday Night Fever
(1977). Kemudian sekali lagi ia sukses menggoyang dunia lewat
peran sebagai Danny Zuko dalam film musikal Grease (1978).
Berturut-turut di era tahun 1980an hingga 1990an John Travolta
tercatat membintangi beberapa film lagi yang rata-rata sukses di
pasaran. Diantaranya adalah Look Who's Talking (1989), Pulp Fic-
tion (1994), Broken Arrow (1996), Face/Off (1997), The General's
Daughter (1999) hingga Swordfish (2001)

Ratu Mary I

Yoko Ono

John Travolta
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19 Pebruari

1473 : Nicolaus Copernicus
Copernicus adalah seorang ahli astronomi Polandia. Lahir di

Torun, Polandia dengan nama asli Mikolaj Kopernik, ia terkenal
sebagai penentang teori Ptolomeus yang sudah diterima berabad-
abad lamanya bahwa bumi itu adalah pusat alam semesta dan tidak
bergerak (Teori Geosentris). Copernicus membantah hal itu. Dalam
bukunya On the Revolutions of the Heavenly Spheres (1543) Ia
mengemukakan bahwa bumi sebenarnya berputar pada porosnya
yang mengakibatkan bergantinya siang dan malam, dan juga bumi

Sebuah foto terkenal yang
menggambarkan kemenangan

pasukan AS di Iwo Jima yang diraih
dengan susah payah dan menelan

banyak korban itu

607 : Boniface III menjadi Paus
1674 : Inggris dan Belanda menandatangai Perjanjian Damai

Westminster yang mengakhiri perang antara kedua negara.
Salah satu poin dalam perjanjian itu adalah sebuah koloni
Belanda di Amerika akan diserahkan kepada Inggris.
Koloni itu bernama New Amsterdam yang kelak menjadi
kota New York sekarang.

1878 : Phonograph dipatenkan oleh Thomas Edison
1881 : Kansas menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat

yang melarang perdagangan dan peredaran segala jenis
minuman beralkohol di wilayahnya.

1915 : Perang Dunia Pertama: Pertempuran di Gallipoli dimulai.
1941 : Perang Dunia Kedua: Korps Afrika, sebuah divisi panser

(lapis baja) Jerman di Afrika Utara pertama kali dibentuk.
1942 : Perang Dunia Kedua: Lebih dari 250 buah pesawat tempur

dan pembom Jepang menyerang kota Darwin, Australia
1942 : Perang Dunia Kedua: Presiden AS, Franklin D. Roosevelt

menandatangani Peraturan Pemerintah 9066 yang
memerintahkan militer Amerika untuk segera merelokasi
orang-orang Amerika keturunan Jepang ke dalam kamp-
kamp tawanan.

1945 : Perang Dunia Kedua: Terjadi pertempuran hebat di
Iwo Jima, Jepang. Sekitar 30.000 tentara marinir
Amerika mulai mendarat di Iwo Jima.

1986 : Uni Sovyet meluncurkan stasiun ruang angkasa Mir ke
orbitnya.
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itu berputar mengelilingi matahari (Teori Heliosentris). Semasa
hidupnya, Copernicus sering dianggap sebagai ahli nujum, dukun
klenik dan lain sebagainya. Tetapi oleh dunia ilmu pengetahuan
sekarang ini, ia dianggap sebagai Bapak Astronomi Modern.
Kebenaran teori Copernicus barulah dapat dibuktikan secara ilmiah
200 tahun kemudian ketika James Bradley (1693 - 1762) menemukan
apa yang kemudian disebut aberasi cahaya. Aberasi cahaya inilah
yang dapat membuktikan bahwa bumi bergerak mengelilingi
matahari. Bukti itu semakin dikuatkan lagi oleh Friedrich Wilhelm
Bessel (1784 - 1846) lewat hasil temuannya yang disebut paralaks,
yaitu perbedaan penglihatan jarak jauh dan jarak dekat dari dalam
suatu benda yang sedang bergerak.

Teori Copernicus memberikan sumbangan besar bagi kemajuan
ilmu pengetahuan dan menjadi dasar penemuan-penemuan penting
lain seperti teori-teori Galileo (1564-1642), hukum Johannes Kepler
(1571-1630) serta hukum gravitasinya Isaac Newton (1643-1727).

Nicolaus Copernicus

20 Pebruari

1901 : Muhammad Naguib
Ialah presiden pertama Mesir sekaligus pemimpin Revolusi

Mesir 1952 yang menggulingkan pemerintahan Raja Farouk I dan
merubah bentuk negara Mesir dari sistem monarki menjadi negara

iPod Nano

1547 : Edward VI dinobatkan menjadi Raja Inggris di
Westminster Abbey

1872 : The Metropolitan Museum of Art di New York untuk
pertama kalinya dibuka

1835 : Wilayah Concepcion, Chile luluh lantak oleh sebuah
gempa bumi hebat

1944 : Perang Dunia Kedua: Operasi "Big Week" dimulai dengan
serangan dadakan pesawat-pesawat pembom Amerika di
pusat-pusat industri pesawat terbang Jerman

2001 : Agen FBI Robert Hanssen ditahan pihak berwajib atas
tuduhan telah melakukan kegiatan mata-mata bagi
kepentingan Rusia selama 15 tahun.

2004 : Apple Computer mulai mengapalkan pengiriman
pertama iPod Nano untuk diekspor ke seluruh dunia.
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republik. Seusai revolusi, Jenderal Muhammad Naguib dilantik
menjadi Presiden Mesir. Namun, Naguib ternyata kalah pamor
dengan seorang bawahannya Kolonel Gamal Abdul Nasser. Naguib
hanya bertahan memerintah Mesir selama satu tahun lebih setelah
di tahun 1954 ia didepak dan digantikan oleh Nasser.

Muhammad Naguib lahir di Khartoum, Sudan pada tanggal ini.
Ia masuk dinas ketentaraan sambil belajar di Fuad University dan
Royal Military Academy di Cairo. Ia ikut dalam perang melawan
Israel di tahun 1948 yang membuatnya mencapai pangkat Mayor
Jenderal semasa perang. Dalam perang itulah, ia mulai sadar bahwa
kerajaan Mesir tidak banyak memberi perhatian bagi kesejahteraan
tentaranya. Ia kembali dari medan perang sebagai pahlawan dan
menjadi seorang reformis. Bersama perwira-perwira muda Mesir
seperti Nasser dan Sadat, Ia membentuk sebuah kelompok rahasia
yang dikenal dengan sebutan Free Officer. Kelompok inilah yang
menggerakkan terjadinya Revolusi Mesir 1952 dan mengambil alih
kekuasaan dari Raja Farouk I.

1967 : Kurt Cobain
Seorang musisi Amerika. Kurt Donald Cobain lahir di Hoquiam,

Washington AS. Ia terkenal sebagai pemimpin sekaligus vokalis
group musik rock Nirvana. Pada era 1990an Cobain bersama Nir-
vana membuat revolusi di dunia musik rock dengan memperkenalkan
lagu-lagu dengan lirik yang sangat keras, sarat akan kritik sosial
yang pedas serta dinyanyikan dengan penuh kebencian dan
kemarahan. Cobain bersama Nirvana waktu itu sangat berpengaruh
dan memelopori lahirnya genre musik rock baru yang dikenal dengan
sebutan "Musik Grunge". Album Nevermind (1991) terjual jutaan
kopi di seluruh dunia. Namun, pada 5 April 1994, Kurt Cobain
mengejutkan dunia ketika ia menembak dirinya sendiri dengan
sebuah shotgun pada usia 27 tahun.

Kurt Cobain

Muhammad Naguib
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21 Pebruari

1728 : Tsar Peter III
Lahir di Kiel dari pasangan Karl Friedrich dan Tsraina Rusia

Anna Petrovna. Peter III adalah cucu dari pasangan Peter The Great
(Peter Yang Agung) dan Catherine I yang juga pernah menjadi Tsar
dan Tsarina Rusia. Pada tahun 1762 Peter III diangkat menjadi Tsar
dan memerintah Rusia dalam waktu hanya enam bulan saja. Banyak

Francis Crick dan  James D.
Watson

1431 : Pengadilan terhadap Joan d’Arc kembali dimulai
1440 : Konfederasi Prusia terbentuk
1613 : Mikhail I dengan suara bulat terpilih menjadi Tsar Rusia.

Peristiwa ini sekaligus menandai dimulainya kekuasaan
Dinasti Romanov di Kekaisaran Rusia

1842 : John J. Greenough mendaftarkan hak paten atas mesin jahit
1848 : Karl Marx menerbitkan Manifesto Komunis
1875 : Jeanne Calment terlahir pada hari ini untuk memulai

perjalanan hidupnya selama 122 tahun dan 164 hari
kemudian. Umur terpanjang yang bisa dicapai manusia
sepanjang sejarah modern.

1878 : Buku telepon pertama diterbitkan di New Haven, Con-
necticut

1947 : Pada sebuah pertemuan Masyarakat Optik Amerika di
New York, Edwin Land mendemonstrasikan kebolehan
sebuah kamera instan yang dinamakannya Polaroid Land
Camera.

1953 : Francis Crick dan  James D. Watson menemukan
struktur molekul DNA

1960 : Pemimpin Kuba Fidel Castro menasionalisasikan semua
perusahaan yang ada di Kuba

1965 : Pada hari ini di Audubon Ballroom, New York City,
Malcolm X dibunuh oleh seorang anggota Nation of Is-
lam

1972 : Pesawat ruang angkasa tak berawak Rusia berhasil
mendarat di Bulan

1973 : Di atas Gurun Sinai, pesawat tempur Israel secara tidak
sengaja telah menembak jatuh sebuah pesawat jet
komersial Libya, menewaskan setidaknya 108 orang
penumpangnya.

Tsar Peter III
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ahli sejarah berpendapat, Peter III adalah Tsar yang lemah dan sangat
tidak populer di mata rakyatnya. Ia memilih berdamai dengan Prussia
dalam Perang Tujuh Tahun yang tidak menghasilkan apa-apa bagi
keuntungan Rusia. Peter III tewas dibunuh oleh sebuah konspirasi
yang ternyata didalangi oleh istrinya sendiri Catherine II. Wanita
ini akhirnya menjadi Tsarina dan memerintah Rusia dengan gelar
Catherine The Great (Katerina Yang Agung)

1924 : Robert Mugabe
Perdana Menteri pertama Zimbabwe (dahulu Rhodesia). Rob-

ert Gabriel Mugabe lahir di Kutama, dekat Harare, Zimbabwe. Ia
adalah pejuang kemerdekaan Zimbabwe melawan pemerintah
kolonial kulit putih Rhodesia. Ia memimpin rakyat Zimbabwe dalam
perang kemerdekaan selama 13 tahun yang berakhir dengan
kemerdekaan Zimbabwe pada 18 April 1980. Partai politik yang
dipimpinnya ZANU-PF (Zimbabwe African National Union-
People's Front) memenangkan pemilu 4 Maret 1980 dengan suara
mayoritas dan menjadikan Mugabe sebagai perdana menteri. Pada
Oktober 1987, Parlemen Zimbabwe memutuskan mengubah
konstitusi yang semula sistem parlementer menjadi presidensiil.
Jabatan presiden tidak lagi bersifat seremonial, tetapi diperkuat
menjadi pemegang kekuasaan eksekutif. Robert Mugabe kembali
mendominasi dan terpilih menjadi Presiden Zimbabwe pada 31
Desember 1987. Berturut-turut dalam pemilu tahun 1990, 1996
hingga 2000, Robert Mugabe tetap tak terkalahkan.

Robert Mugabe

22 Pebruari

1281 : Martin IV diangkat menjadi Paus
1288 : Nicholas IV terpilih menjadi Paus
1819 : Dengan Persetujuan Adams-Onis, Spanyol setuju menjual

Florida kepada Amerika Serikat seharga 5 juta dollar
Amerika.

1865 : Negara bagian Tennessee AS menerapkan konstitusi baru
yang menghapuskan perbudakan di wilayahnya

1876 : Universitas John Hopkins didirikan di Baltimore, Mary-
land, AS
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1403 : Raja Charles VII
Raja Perancis Charles VII inilah yang pernah dibantu oleh Joan

d’Arc memenangkan Perang Seratus Tahun melawan Inggris (1337-
1453). Lahir di Paris pada tanggal ini tahun 1403. Ayahnya Raja
Charles VI dipaksa mengakui Raja Henry V dari Inggris sebagai
pewaris tahta Perancis pada Perjanjian Troyes 1420. Setelah Charles
VI wafat di tahun 1422, Charles VII mendeklarasikan dirinya sebagai
Raja Perancis kembali dan mulai berperang melawan penjajah
Inggris. Waktu itu wilayah Perancis seolah terbagi dua, pihak selatan
dibawah Raja Charles VII dan pihak utara dibawah kekuasaan
Inggris. Saat itu Charles VII dijuluki Raja Tanpa Mahkota, karena
Reims, kota bersejarah tempat penobatan Raja-Raja Perancis berada
di wilayah kekuasan Inggris. Pada tahun 1428, Inggris mulai
mengepung kota Orleans, Prancis. Posisi Charles VII semakin
terjepit. Joan d’Arc tampil memimpin tentara Prancis membebaskan

1904 : Inggris mengakui kedaulatan Kepulauan Orkney Selatan
sebagai bagian dari Argentina. Namun pada tahun 1908
Inggris mengklaimnya kembali.

1942 : Perang Dunia Kedua: Presiden AS Franklin D. Roosevelt
memerintahkan Jenderal Douglas MacArthur agar segera
meninggalkan posnya di Filipina sebelum pertahanan
Amerika benar-benar runtuh di wilayah itu.

1956 : Elvis Presley untuk pertama kalinya berhasil menembus
daftar tangga lagu terbaik dengan lagunya "Heartbreak
Hotel"

1958 : Mesir dan Syria bergabung untuk membentuk Republik
Arab Bersatu

1969 : Barbara Jo Rubin berhasil menjuarai sebuah perlombaan
pacuan kuda di Amerika, sekaligus mencatat sejarah
sebagai wanita pertama yang bisa melakukan hal itu.

1974 : KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk pertama
kalinya dibuka di Lahore, Pakistan. Pertemuan ini dihadiri
oleh 37 perwakilan negara-negara Islam dunia.

1997 : Di Roslin, Skotlandia, beberapa ilmuwan mengumumkan
bahwa mereka dengan sukses telah berhasil melakukan
kloning terhadap seekor domba dewasa. Domba hasil
kloning yang sangat terkenal itu diberi nama Dolly.
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Orleans dan kemudian terus merangsek maju hingga berhasil juga
merebut Reims. Charles VII masuk Reims dan langsung dinobatkan
pada tahun itu juga. Namun di kemudian hari, ketika Joan d’Arc
akhirnya berhasil ditawan Inggris, Raja Charles VII sama sekali
tidak berusaha membantu dan seakan mengabaikannya, hingga Joan
d’Arc tewas dihukum bakar.

1857 : Lord Baden-Powell
Adalah orang pertama yang menggagas gerakan pramuka.

Dengan bekal pengalaman sebagai tentara Kerajaan Inggris, Baden
Powell yakin bahwa setiap anak Inggris harus diberikan latihan
jasmani dan pengalaman eksplorasi di alam bebas. Berangkat dari
pemikiran itulah ia mulai membentuk kelompok Boy Scouts
(Pramuka) di Inggris pada tahun 1907. Bersama saudarinya Agnes
Baden-Powell ia juga merintis gerakan Girls Scouts dua tahun
kemudian. Dalam waktu singkat gerakan pramuka mulai menyebar
ke seluruh dunia. Lord Baden-Powell sendiri dianggap sebagai
pemimpin tertinggi gerakan Pramuka di seluruh dunia. Semasa
hidupnya ia banyak menulis buku tentang Pramuka dan Latihan
Dasar Kemiliteran. Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lahir
di London pada hari ini. Mulai berdinas di ketentaraan Inggris sejak
tahun 1876 dan pernah ditugaskan di India, Afhganistan dan Afrika
Selatan. Dalam dinas ketentaraan ini Baden-Powell mencapai
pangkat Mayor Jenderal.

1732 : George Washington
Ia adalah presiden pertama Amerika Serikat dan disebut juga

Bapak Negara. Dialah yang mempimpin pasukan Amerika dalam
perang kemerdekaan melawan Inggris. Sebuah perang penting yang
mengubah sejarah Amerika dari hanya sebuah koloni Inggris menjadi
sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh. George Washington
lahir di Wakefield, Virginia. Nenek moyangnya datang dari Inggris
sekitar tahun 1657. Masuk dinas ketentaraan di tahun 1753 dengan
pangkat Mayor, ia pertama kali terjun ke medan perang dalam
memerangi pasukan Perancis yang menduduki Lembah Sungai Ohio.
Tahun 1759 ia menikah dan menjadi petani yang berhasil di Mount
Vernon, Virginia. Pada tahun 1770an hampir seluruh penduduk
koloni Inggris di Amerika bangkit kemarahannya, karena besarnya
pajak yang ditetapkan Inggris kepada mereka. Kongres Kontinental

Lord Baden-Powell

George Washington
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akhirnya membentuk pasukan bersenjata untuk memerangi Inggris.
Karena kecakapannya, Washington terpilih memimpin pasukan itu.
Perang Kemerdekaan Amerika pun dimulai dan berakhir dengan
kekalahan di pihak Inggris. George Washington terpilih menjadi
Presiden Amerika Serikat pada Pebruari 1789. Ketika itu AS hanya
terdiri dari 11 negara bagian. Dalam masa pemerintahannya, ia
membentuk Pengadilan Federal, Bank Nasional dan menetapkan
ibukota negara yang mengabadikan namanya, Washington.  Pada
14 Desember 1799, George Washington meninggal karena infeksi
tenggorokan. Ia digantikan oleh John Adams sebagai Presiden AS
yang kedua.

1857 : Heinrich Rudolf Hertz
Seorang ahli fisika Jerman yang pertama kali

mendemonstrasikan tansmisi gelombang elektromagnetik.
Penemuannya ini melicinkan jalan bagi penemuan lain, seperti
telegraf tanpa kawat. Namanya kemudian diabadikan sebagai satuan
frekuensi, hertz.

Heinrich Hertz adalah putra seseorang ahli hukum yang sukses.
Semenjak kecil ia sudah berminat akan eksperimen di bidang optik
dan mekanika. Karena itu ketika di sekolah menengah, ia mengikuti
berbagai kursus permesinan dan alat-alat pengukur. Menyadari
bahwa masa depannya terletak di bidang ilmu murni, Hertz pindah
dari Institut Politehnik Muenchen ke Universitas Berlin. Di sana ia
dibimbing oleh trio maha guru termasyur: Kirchhoff, Bunsen, dan
Helmholtz. Hertz kemudian memperdalam studinya di Kiel. Setelah
itu, ia ditunjuk menjadi profesor bidang fisika di Karlsruhe, tempat
ia mulai mengadakan eksperimen bersejarah tentang gelombang
radio. Ketika Heinrich Hertz berusia 23 tahun, ahli fisika Clerk
Maxwell mengumumkan teori bahwa gelombang elektromagnetik
dapat merambat dalam eter dengan kecepatan cahaya. Tetapi Hertz
berhasil memperlihatkan bahwa radiasi elektromagnetik mempunyai
tingkah laku sama seperti cahaya, jadi dapat dipantulkan, dibiaskan,
dan dipolarisasikan.

Pada usia 37 tahun Heinrich Hertz meninggal karena keracunan
darah. Tujuh tahun kemudian, insinyur Italia, Guglielmo Marconi,
berhasil memancarkan sinyal tanpa kawat melintasi Samudera
Atlantik.

Heinrich Rudolf Hertz
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23 Pebruari

Halaman dalam Injil Gutenberg
yang dihiasi ornamen nan indah

1455 : Injil yang diperbanyak oleh mesin cetak ciptaan
Gutenberg pertama kali diterbitkan. Injil edisi itu
lebih dikenal sebagai Injil Gutenberg

1820 : Konspirasi Cato Street: Sebuah rencana untuk membunuh
semua menteri kabinet Inggris terungkap.

1836 : Pengepungan terhadap Benteng Alamo dimulai di San
Antonio, Texas

1847 : Perang Amerika-Meksiko: Tentara Amerika berhasil
mengalahkan pasukan Meksiko pimpinan Jenderal Anto-
nio Lopez de Santa Anna di Buena Vista, Meksiko

1887 : French Riviera dilanda gempa bumi besar yang
menewaskan sekitar 2.000 jiwa.

1893 : Rudolf Diesel menerima hak paten untuk mesin diesel.
1903 : Kuba menyewakan Teluk Guantanamo kepada AS.
1904 : AS mendapatkan kontrol atas Zona Terusan Panama

dengan harga 10 juta dollar AS
1905 : Pengacara Chicago, Paul Harris dan tiga pengusaha

lainnya bertemu untuk makan siang dan membentuk Ro-
tary Club, klub jasa pertama di dunia.

1919 : Benito Mussolini membentuk Partai Fasis di Italia.
1940 : Film animasi Pinocchio untuk pertama kalinya dirilis.
1945 : Perang Dunia Kedua: Ibukota Filipina, Manila dibebaskan

oleh pasukan AS.
1947 : International Organization for Standardization (ISO)

didirikan.
1954 : Vaksinasi masal untuk mencegah penyakit polio terhadap

anak, pertama kali dilakukan di Pittsburgh, Pensylvania,
AS.

1966 : Kudeta militer di Suriah menggantikan pemerintahan
sebelumnya.

1991 : Di Thailand, Jendral Sunthorn Kongsompong memimpin
sebuah kudeta damai, menggulingkan Perdana Menteri
Chatichai Choonhavan.

1991 : Cabang McDonald's pertama di Indonesia dibuka di
Sarinah Jakarta.

1998 : Osama bin Laden menerbitkan fatwa yang menyatakan
jihad terhadap semua orang Yahudi.

1998 : Netscape Communications Corporation mengumumkan
pendirian mozilla.org, untuk mengkoordinasikan
pengembangan browser web berbasis opensource,
Mozilla.
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1685 : George Friederich Handel
Ia dikenal sebagai seorang komponis musik Barok Jerman yang

menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di Inggris. Mulai
belajar musik di usia 6 tahun dan menjadi asisten pemain orgen di
Katedral Halle pada usia 12 tahun. Pada periode tahun 1706-1710
ia bekerja di Italia dan menjadi sangat populer sebagai penata musik
opera yang handal. George Friederich Handel juga dikenal sebagai
salah satu komponis terkemuka yang mempelopori jenis musik
concerti grossi, opera dan oratorio. Contoh karyanya yang terkenal
adalah Water Music, Fireworks Music dan oratorio Messiah. Dia
dianggap sangat berpengaruh bagi banyak komponis yang hidup
sesudahnya, termasuk Haydn, Mozart, dan Beethoven. Ia pindah ke
Inggris sejak tahun 1712 dan tinggal di London hingga wafatnya. Ia
sangat dihormati dan dimakamkan di Westminster Abbey.

1965 : Michael Dell
Adalah salah seorang pengusaha tersukses abad ini. Ia adalah

pendiri perusahaan komputer Dell. Inc. Pada medio tahun 1990an
Dell menjadi perusahaan pembuat komputer yang paling pesat
perkembangannya di AS. Uniknya, Dell Inc. lebih memilih jalur
pemasaran langsung (direct selling) ke konsumen perorangan
maupun korporat. Michael Saul Dell lahir di Houston, AS tepat pada
tanggal ini. Ia menuntut ilmu di Universitas Texas pada tahun 1983
namun akhirnya ia lebih memilih berhenti kuliah untuk lebih serius
menekuni bisnis komputer yang dimulainya dengan berkantor di
kamar tidurnya sendiri. Bisnis kecil-kecilan inilah cikal bakal Dell
Inc. dikemudian hari. Michael Dell banyak mendapatkan
penghargaan dan diakui dunia dengan menyabet gelar Entrepeneur
of The Year, Man of the Year, Top CEO, serta CEO fo the Year dari
berbagai media massa bergengsi. Menurut Majalah Forbes, Michael
Dell masuk daftar orang terkaya ke-4 di AS serta menempati
peringkat ke-25 orang terkaya sedunia.

George Friederich Handel

Michael Dell
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24 Pebruari

1304 : Ibnu Battuta
Adalah seorang pengembara dan penjelajah dunia asal Maroko.

Ia pernah menjelajahi bagian barat Eropa, bagian barat Afrika,
negara-negara di Timur Jauh, India dan Asia Kecil (Turki). Ia
mencatat kisah perjalanannya itu dalam sebuah buku masyhur
berjudul Rihlah (Perjalanan / Journey). Meskipun di beberapa
bagian buku terdapat semacam kisah fiksi, namun secara umum
Rihlah tetap diakui sebagai catatan perjalanan dunia terlengkap di
abad 14 dan sampai saat ini menjadi salah satu buku acuan penting
bagi para ahli-ahli sejarah. Ibnu Battuta lahir di Tangier, Maroko
dengan nama asli Muhammad ibn Abdullah ibn Battuta. Ia belajar
agama Islam dan hukum-hukumnya. Ia memulai perjalanan
pertamanya pada tahun 1325 dengan mengunjungi kota Mekkah
untuk menunaikan ibadah haji. Disusul ia mengunjungi Mesir,

1582 : Paus Gregory XIII memperkenalkan sistem penanggalan
yang disebut Kalender Gregorian

1826 : Penandatangan Perjanjian Yandaboo yang mengakhiri
Perang Burma

1868 : Sebuah parade dan karnaval jalanan pertama kali diadakan
di Mardi Gras, New Orleans, Louisiana AS. Sampai
sekarang parade tersebut tetap diadakan tiap tahun yang
terkenal dengan nama Festival Mardi Gras

1868 : Andrew Johnson menjadi Presiden Amerika pertama yang
menerima dakwaan impeachment dari Parlemen Amerika
saat itu.

1918 : Estonia mendeklarasikan kemerdekannya atas Rusia
1946 : Juan Peron terpilih menjadi Presiden Argentina
1981 : Juru Bicara Istana Buckingham, Inggris mengumumkan

pertunangan Pangeran Charles dengan Putri Diana
1989 : Pemimpin Iran Ayatullah Khomeini menawarkan hadiah

sebesar 3 juta dollar Amerika untuk kepala Salman
Rusdhie, penulis novel Ayat-ayat Setan (The Satanic
Verses)

1992 : Vokalis group musik Nirvana. Kurt Cobain menikahi artis
Courtney Love

Ibnu Battuta
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Suriah, Ethiopia, Asia Kecil dan Wilayah Persia (sekarang Irak, Iran
serta Afghanistan). Tak puas dengan itu, ia mengarungi samudera
mengunjungi India, Cina dan Indonesia. Pada tahun 1349, setelah
24 tahun mengembara, Ibnu Battuta kembali pulang ke Maroko.
Namun tak lama kemudian, ia kembali menyiapkan perjalanan baru
menuju Andalusia (wilayah Spanyol) dan Timbuktu di  Kerajaan
Mali, bagian barat pantai Afrika.

1885 : Chester Nimitz
Chester William Nimitz lahir di Frederieksburg, Texas. Ia adalah

salah satu Laksamana Amerika Serikat paling masyhur sepanjang
sejarah militer AS. Tahun 1942 ia menjabat Panglima Tertinggi Ar-
mada AS di kawasan Pasifik yang saat itu terlibat perang samudera
melawan armada Kekaisaran Jepang. Dibawah komandonyalah,
armada Pasifik AS berhasil memenangkan pertempuran penting di
Laut Koral dan Midway, untuk kemudian disusul dengan serangan
menuju daratan Jepang. Pada 2 September 1945, Nimitz bersama
Jenderal MacArthur menandatangani penyerahan Jepang kepada
Sekutu. Chester Nimitz wafat di San Fransico pada 20 Pebruari 1966.

1955 : Steve Jobs
Steven Paul Jobs adalah pendiri sekaligus pemimpin perusahaan

Apple Computer dan salah satu pemain utama di dunia industri
komputer modern. Bersama Steve Wozniak, ia mendirikan Apple
Computer di tahun 1976 dan langsung mempopulerkan konsep
komputer untuk konsumsi rumah tangga dengan Apple II. Kemudian,
ia merupakan salah satu orang yang pertama kali menyadari potensi
untuk mengomersialkan program antarmuka yang banyak
menggunakan elemen grafis dan simbol (graphical user interface/
GUI) serta merintis penggunaan mouse yang dikembangkan di Palo
Alto Research Center, yang dikemudian hari semua teknologi itu
akan diterapkannya ke dalam Apple Macintosh. Selain itu Jobs juga
memimpin Pixar Animation Studios, sebuah perusahaan studio digi-
tal dan komputer animasi terkemuka di dunia layar lebar.

Chester Nimitz

Steve Jobs

Bab 2 : Bulan Pebruari



Ensiklopedi Peradaban Dunia

Ebook ini dibagikan gratis oleh editornya via situs :
www.desmonasiku.wordpress.com

101

Bab 1 : Bulan Januari

25 Pebruari

Poster film Passion of Christ yang
fenomenal itu

1842 : Karl May
Karl Friedrich May adalah penulis Jerman yang sangat populer.

Ia merupakan penulis Jerman yang karyanya terlaris sepanjang masa.
Buku-buku yang ia tulis kebanyakan bertema petualangan, seperti
Winnetou, Kara Ben Nemsi, dan Si Raja Minyak. Sejak lahir, Karl
kecil menderita cacat buta karena kekurangan gizi. Untungnya, saat
ia berumur 5 tahun, Karl kecil dioperasi sehingga ia bisa melihat
lagi. Kira-kira umur 27 tahun, Karl yang sudah remaja dipenjara
selama 7 tahun karena dituduh mencuri. Hebatnya, selama di penjara,
Karl banyak membaca, terutama peta-peta dan buku geografis. Dari
situlah Karl mendapat ilham untuk menulis buku petualangan. Pada
kisah Winnetou misalnya, ia melukiskan zaman Wild West di
Amerika dengan sangat detil padahal ia sama sekali belum pernah
pergi ke Amerika. Buku-bukunya laris dibeli orang dan Karl May

1570 : Paus Pius V mengucilkan Ratu Inggris, Elizabeth I
1793 : George Washington memimpin sidang kabinet pertama

sebagai Presiden Amerika Serikat
1836 : Samuel Colt menerima hak paten atas pistol Colt Revolver
1921 : Republik Demokratik Georgia diduduki oleh Sovyet Rusia
1954 : Gamal Abdul Nasser menjadi Perdana Menteri Mesir
1964 : Petinju Cassius Clay mengalahkan Sonny Liston di Mi-

ami Beach, AS. yang membuatnya memperoleh mahkota
juara dunia tinju kelas berat. Cassius Clay tak lain adalah
nama asli Muhammad Ali.

1986 : Presiden Ferdinand Marcos melarikan diri dari Filipina
setelah berkuasa selama 20 tahun di negara itu. Corazon
Aquino menggantikan tempatnya dan menjadi presiden
wanita pertama di Filipina.

1991 : Serangan rudal Scud Irak menghantam sebuah barak
militer AS di Dhahran, Arab Saudi yang menewaskan
setidaknya 28 tentara marinir Amerika

2004 : Pada hari Rabu Abu, film Passion of Christ karya Mel
Gibson diputar pertama kali di seluruh bioskop
seantero Amerika, dan meraup keuntungan kotor
sebesar 370 juta dollar di dalam negeri saja.

Karl May
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menjadi terkenal. Para penggemar karyanya antara lain adalah Adolf
Hitler, Albert Einstein, Hermann Hesse dan Bertha von Suttner.
Konon, remaja Indonesia tahun 30-an (yang kemudian dikenal
sebagai perintis kemerdekaan) mengenal arti kemerdekaan setelah
membaca buku-buku Karl May. Sayangnya, masa-masa kejayaan
Karl May hanya sampai ia berumur 70 tahun. Karl May akhirnya
meninggal karena didera penyakit paru-paru.

1841 : Pierre-August Renoir
Pierre-August Renoir adalah seorang pelukis besar asal Perancis.

Sejak usia 13 tahun, dia telah bekerja magang sebagai pelukis bunga-
bunga di piring porselen. Setelah memiliki uang tabungan, pada
tahun 1862, dia masuk ke Atelier Gallery dan bergabung dengan
pelukis-pelukis besar seperti Monet dan Bazille. Renoir adalah
seorang pelopor aliran impresionis. Karya-karyanya banyak
menggambarkan kehidupan asli serta penuh warna dan cahaya yang
cerah. Karya-karya Renoir di antaranya berjudul, Potraits dan In
The Meadow. Pada tahun 1898, tangannya lumpuh, namun dia tetap
melukis sambil menahan sakit. Pada tahun 1919, tak lama sebelum
kematiannya, dia berhasil menyelesaikan lukisan terakhirnya The
Nhymps.

Pierre-August Renoir

26 Pebruari

364 : Valentinian I diangkat menjadi Kaisar Romawi
1797 : Bank of England menerbitkan uang kertas satu pound

pertama.
1815 : Napoleon Bonaparte melarikan diri dari Elba.
1935 : Robert Watson-Watt mendemonstrasikan RADAR untuk

pertama kalinya.
1936 : Sekelompok perwira muda Jepang melancarkan

serangkaian kudeta untuk merebut kekuasaan dari
pemerintah yang sah.

1952 : Perdana Menteri Inggris Winston Churchill
mengumumkan bahwa negaranya mempunyai bom atom.

1991 : Tim Berners-Lee memperkenalkan WorldWideWeb,
browser web pertama.
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1802 : Victor Hugo
Victor Hugo adalah seorang sastarwan terkenal asal Perancis.

Di usia muda, Hugo telah mulai menulis puisi, tragedi, dan
menerjemahkan karya-karya Virgil, seorang penyair Romawi. Pada
usia 25 tahun, Hugo telah diangkat sebagai anggota Akademi
Perancis dan anggota dewan legislatif negara ini. Namun, pada
zaman pemerintahan Napoleon III, dia disingkirkan dari dunia politik
dan hidup di pengasingan akibat penentangannya terhadap politik
despotisme pemerintah. Selama 20 tahun di pengasingan, Hugo
menulis berbagai novel, puisi, dan drama. Ia pun dianggap sebagai
penulis aliran Romantis Perancis yang terpenting. Dalam pembukaan
drama sejarahnya yang berjudul Cromwell, yang ditulisnya tahun
1827, Hugo menulis bahwa romantisme adalah liberalisma dari
sastra. Hugo membangun versi tersendiri dari novel sejarah, yang
mengkombinasikan kenyataan sejarah dengan imajinasi yang hidup
dan melodramatic. Karya Hugo yang paling terkenal berjudul The
Hunchback of Notre Dame dan Les Misérables.

Nick Leeson

1991 : Perang Teluk: Pemimpin Irak Saddam Hussein
mengumumkan penarikan pasukan Irak dari Kuwait
melalui Radio Baghdad.

1993 : Pengeboman World Trade Center di New York City.
Sebuah bom dalam van yang diparkir di bawah gedung
North Tower dari World Trade Center meledak,
menewaskan 6 orang dan mencederai ribuan lainnya.

1995 : Sebuah lembaga keuangan tertua di Inggris, Barings
Bank dinyatakan bangkrut setelah seorang pialang
saham bernama Nick Leeson mengakibatkan bank ini
merugi sebesar 1,5 milyar dollar dalam sebuah
spekulasi valas yang dilakukannya di Bursa Saham
Singapura.

2001 : Pihak Taliban mengancurkan dua patung Buddha raksasa
nan bersejarah di Bamiyan, Afganistan dengan alasan
larangan agama atas segala bentuk pernyembahan berhala.

2004 : Presiden Makedonia, Boris Treajkovski terbunuh dalam
sebuah kecelakaan pesawat di dekat Mostar, Boznia
Herzegovina.

2004 : AS mencabut larangan bagi warganya untuk berpergian
ke Libya setelah beraku selama 23 tahun.

Victor Hugo
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1829 : Levi Strauss
Levis Strauss adalah industriawan pakaian jadi (garmen) dari

Amerika Serikat. Ia adalah pendiri perusahaan garmen Levi Strauss
& Co. yang terkenal dengan produksi jeans bermerk Levi's. Jeans,
jaket dan rok buatannya kini sudah sangat memasyarakat di hampir
semua negara dunia. Levi Strauss lahir di Buttenheim, Bavaria,
Jerman Barat. Ia pindah ke AS pada umur 18 tahun untuk membantu
kakaknya yang memiliki usaha dagang di New York. Lima tahun
kemudian ia sudah membuka toko sendiri di San Fransisco. Suatu
hari di tahun 1873 ia menerima kontrak pembuatan pakaian kerja
untuk para pekerja tambang dengan jahitan yang kuat. Ia mendirikan
Levi Strauss & Co dengan produksi pertama berupa jeans dan jaket
dari bahan drill biru. Sampai sekarang bahan jeans yang dulunya
diperuntukkan bagi pekerja tambang itu masih tetap populer dipakai
orang dan menjadi mode klasik. Saat ini Levi Strauss & Co. diakui
sebagai salah satu perusahaan pembuat pakaian jadi terbesar di dunia.

Levi Strauss

27 Pebruari

1827 : Mardi Gras pertama dirayakan di New Orleans, Louisiana.
1844 : Republik Dominika merdeka dari Haiti.
1879 : Sakarin, sebuah zat pemanis buatan untuk pertama kali

diumumkan penemuannya
1900 : Klub sepak bola FC Bayern Munchen, Munich didirikan
1942 : Perang Dunia Kedua: USS Langley menjadi kapal

induk pertama Amerika yang bernasib sial
ditenggelamkan oleh sepasukan pesawat tempur
Jepang

1963 : Juan Bosch menjadi Presiden Republik Dominika pertama
yang terpilih secara demokratis setelah puluhan tahun
menderita dibawah kekuasaan diktator Rafael Trujillo.

1964 : Pemerintah Italia meminta bantuan dunia dalam menjaga
agar Menara Miring Pisa tidak sampai roboh dimakan usia.

1999 : Olusegun Obasanjo terpilih menjadi Presiden Nigeria.
2002 : Sebuah kereta api terbakar beberapa menit setelah

meninggalkan stasiun Godhra, menewaskan sekitar 58
umat Hindu yang sedang kembali dari Ayodhya. Peristiwa
ini belakangan menyulut kerusuhan massal antara kaum
Hindu dan Muslim yang berakhir dengan kematian lebih
dari 1000 orang yang kebanyakan Muslim.

USS Langley
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1928 : Ariel Sharon
Ariel Sharon lahir tepat pada hari ini di Kfar Malal, Palestina.

Ia adalah pemimpin politik dan militer berkebangsaan Israel, dan
telah menjadi Perdana Menteri Israel ke-11 sejak Maret 2001. Sharon
juga pernah menjadi pemimpin Likud, partai terbesar koalisi
pemerintah dalam parlemen Israel, Knesset, hingga ia mengundurkan
diri dari partai tersebut pada 21 November 2005. Ia kemudian
membentuk partai baru bernama Kadima. Sharon dulu merupakan
anggota Angkatan Bersenjata Israel selama tiga puluh tahun. Pangkat
tertingginya adalah Mayor Jenderal. Ia menjadi terkenal di Israel
atas sepak terjangnya dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967
dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973.

Ariel Sharon juga bertanggung jawab pada tragedi pembantaian
Qibya pada 13 Oktober 1953 di mana saat itu 96 orang Palestina
tewas oleh Unit 101 yang dipimpinnya dan pembantaian Sabra dan
Shatila di Libanon pada 1982 yang mengakibatkan antara 3.000 -
3.500 jiwa terbunuh. Tindakannya yang kejam membuatnya dijuluki
sebagai 'Tukang Jagal dari Beirut'.

1932 : Elizabeth Taylor
Elizabeth Taylor adalah seorang bintang film Amerika yang

sejak debutnya di tahun 1940 sampai sekarang namanya terkenal
ke seluruh dunia. Elizabeth lahir di Hampstead Heath, Inggris. Di
usia 11 tahun ia sudah berakting dalam film Lassie Come Home
(1943). Karirnya terus menanjak dan berhasil menempatkan dirinya
sebagai salah seorang aktris dengan bayaran termahal. Film-flmnya
yang terkenal antara lain Cynthia (1947), Father of the Bride (1950),
Ivanhoe (1952), Rhapsody (1954), Giant (1956) dan Cleopatra
(1967). Ia berhasil meraih Piala Oscar (Academy Award) lewat film
Butterfield 8 (1960). Pada tahun 1991 ia mendapat penghargaan
tertinggi dari perusahaan film MGM atas dedikasi dan prestasinya
di dunia perfilman. Sampai sekarang di usia senjanya, Elizabeth
tetap giat dalam berbagai kegiatan sosial khususnya dalam usaha-
usaha 'memerangi' penyakit AIDS.

2004 : Kelompok Abu Sayaf melancarkan serangan bom terhadap
sebuah kapal ferry Filipina, yang mengakibatkan 116 or-
ang tewas. Sebuah serangan teroris yang memakan korban
jiwa terbesar sepanjang sejarah Filipina.

Ariel Sharon

Elizabeth Taylor
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28 Pebruari

1849 : Pelayaran reguler dengan kapal uap yang menghubungkan
antara pantai barat dan timur Amerika pertama kalinya
terjadi. Pada hari ini kapal uap SS California berikut
penumpangnya tiba di pelabuhan San Fransisco setelah
berlayar selama 4 bulan 21 hari dari pelabuhan New York

1854 : Partai Republik AS didirikan di Ripon, Wisconsin.
1897 : Pemerintahan monarki terakhir di Madagaskar, Ratu

Ranavalona III digulingkan oleh kekuatan militer Perancis
1922 : Inggris memberikan kemerdekaan terhadap Mesir
1935 : Bahan nilon ditemukan oleh Wallace Carothers.
1974 : Setelah tujuh tahun terputus, AS dan Mesir kembali

memulihkan hubungan diplomatik antar kedua negara
1986 : Olof Palme, Perdana Menteri Swedia, dibunuh di

Stockholm.
1998 : Perang Kosovo: Polisi Serbia memulai serbuan terhadap

pemberontak KLA di Kosovo

865 : Al Razi
Al-Razi adalah seorang ahli filsafat terkenal kelahiran Persia.

Ia banyak menulis buku, bukan hanya tentang filsafat, tetapi juga
buku tentang kedokteran, olahraga, ilmu falak, sastra, dan kimia.
Buku yang telah ditulisnya berjumlah 148 buah. Buku-bukunya
mengenai filsafat banyak mengenai kritik terhadap nabi-nabi dan
agama. Itulah sebabnya, banyak kalangan agama yang
menggolongkan Al-Razi sebagai seorang yang anti-agama. Walau
begitu, buku-buku itu mencerminkan pula iman yang kuat terhadap
Tuhan.

 Al-Razi juga terkenal sebagai tabib yang ikut melahirkan dasar-
dasar ilmu kedokteran modern. Bukunya yang berjudul Tentang
Cacat dan Campak merupakan buku kedokteran yang menjadi buku
pegangan mahasiswa ilmu ketabiban selama puluhan tahun. Ia pun
seorang peneliti dan penemu. Benang bedah yang dipakai para ahli
bedah sekarang adalah hasil temuannya. Ia meninggal pada tahun
925.

Al Razi
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29 Pebruari

29 Februari adalah hari ekstra yang ditambah pada akhir bulan
Februari pada setiap tahun kabisat. 29 Februari adalah hari ke-60 di
tahun kabisat dalam kalender Gregorian.

Tanggal ini hanya ada pada tahun-tahun yang angkanya bisa
dibagi angka 4 seperti 1992, 1996, 2000 atau 2004.

Orang-orang yang berulang tahun pada tanggal 29 Februari
dapat merayakannya pada 28 Februari atau 1 Maret. Sebuah hukum
di Inggris tahun 1256 menghitung tanggal 29 Februari (leap day)
dan 28 Februari sebagai satu hari sehingga orang yang lahir di
tanggal 29 Februari di Inggris dan Wales secara legal mencapai
umur 18 atau 21 pada tanggal 28 Februari.

1940 : Hattie McDaniel menjadi orang Afrika-Amerika
pertama yang mendapatkan penghargaan Academy
Award untuk perannya sebagai Mammy dalam film
Gone with the Wind

1960 : Gempa bumi menghantam Agadir, wilayah selatan
Maroko. Korban tewas sekitar 3.000 orang

1988 : Uskup Afrika Selatan, Desmond Tutu bersama 100 orang
lainnya ditahan pihak berwajib dengan tuduhan telah
menggalang kekuatan dalam demonstrasi anti apartheid
selama lima hari di Cape Town, Afrika Selatan.

1996 : Novelis kawakan Joan Collins menandatangani
kontrak senilai 1 juta dollar dengan penerbit buku
Random House

2004 : Jean-Bertrand Aristide mundur dari jabatannya sebagai
Presiden Haiti

Poster film Gone with the
Wind, yang sering disebut-
sebut sebagai film terbesar
sepanjang masa

Joan Collins

1840 : John Philip Holland
John Philip Holland dikenal sebagai penemu kapal selam mod-

ern. Ia dilahirkan di Liscannor, Co Clare, Irlandia. Setelah
beremigrasi ke Amerika Serikat tahun 1873, disana ia berprofesi
sebagai guru hingga tahun 1879. Ia mulai mendesain kapal selam
dan mendirikan Fenian Ram (didanai oleh Fenian Society). Kapal
selam pertamanya diluncurkan Sungai Hudson tahun 1881. Pada
1898, ia meluncurkan kepal selam terbarunya, Holland VIJohn Philip Holland
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Terima kasih bagi Anda yang telah mendowload
buku karya saya “Ensiklopedi Peradaban
Dunia” versi ebook ini.

Versi ebook ini sengaja saya batasi sampai pada
Bab 2 saja. Untuk menikmati bab-bab
selanjutnya hingga bab 12 berikut lampiran-
lampiran lengkapnya silahkan menghubungi
saya via email di achmad_desmon@yahoo.com,
atau bisa juga via facebook saya di
www.facebook.com/desmonasiku. Ebook versi
lengkapnya akan saya kirimkan langsung ke
alamat email Anda ^_^  Terima kasih ...

Salam hangat selalu,

Achmad Desmon Asiku
Kontak : 0818 081 46 830

FB : Desmon Asiku

Mohon kesediaan Anda untuk mendukung
perjuangan saya dan teman-teman

dengan bergabung
di page facebook kami :

www.facebook.com/ayocerdaskanbangsa
www.facebook.com/murka.asia
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Achmad Desmon Asiku, lahir pada bulan
Desember 1977 di kota kecil sebelah utara Pulau
Sulawesi, Kota Gorontalo (kini Prov. Gorontalo). Di
kota indah nyiur melambai inilah ia menghabiskan
sebagian besar masa kecilnya. Tahun 1990 ia ikut or-
ang tua hijrah ke Ibukota Jakarta dengan tujuan
mencari penghidupan yang lebih layak. Setelah lulus
SMA di tahun 1995, maksud hati ingin melanjutkan
ke bangku kuliah namun terbentur masalah biaya, ia
akhirnya terjun ke dunia kerja dengan memanfaatkan
keahlian dan bakat terpendamnya di bidang

mengarang, menggambar, membuat komik dan karikatur serta belajar desain
grafis secara otodidak.

Dengan modal 'bakat alam' itulah pada periode tahun 1995 hingga 1999 ia
sempat bekerja di beberapa perusahaan percetakan, penerbitan, advertising
hingga production house dengan menduduki bermacam-macam posisi.
Diantaranya adalah sebagai tukang ketik buku, kemudian meningkat menjadi
tukang lay-out, pembuat ilustrasi, kartunis, desainer grafis, komikus, story board
artist, copywriter, ghost writer (penulis belakang layar) hingga menjadi cre-
ative director. Uniknya, semua keahlian itu dipelajarinya secara otodidak.
Belajar sendiri dari buku, internet dan banyak menimba pengalaman dari para
ahlinya.

Barulah di tahun 2000 ia berhasil berwirausaha mendirikan perusahaannya
sendiri  yang khusus bergerak di bidang jasa Desain Grafis dan Percetakan.
Menjalankan usaha sendiri ternyata mambuatnya cukup santai dan memiliki
cukup banyak waktu luang. Memanfaatkan waktu luang itulah ia mencoba
mengasah kemampuannya dibidang tulis menulis yang akhirnya membuahkan
beberapa naskah buku. Salah satunya yang diterbitkan sedang berada ditangan
Anda.

Segala saran, masukan, atau kritik atas hasil-hasil karyanya bisa langsung
dialamatkan via e-mail : achmad_desmon@yahoo.com atau SMS ke  ponselnya
di 0818 081 46830 atau bisa juga via akun FB-nya di : www.facebook.com/
desmonasiku.

Tentang Editor
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