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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakag 

Pada zaman dahulu para ilmuan mencari asal mula pertama di bumi 

sehingga para ilmuan-ilmuan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda baik 

dari segi Al Qur’an maupun dari segi ilmu barat salah satunya adalah Darwin 

mengemukakan mekanisme, bahwa satu spesies dapat berubah menjadi spesies 

lain. Pengikut Darwin-isme menganggap mekanisme Darwin sebagai acuan 

bahwa manusia adalah keturunan kera. 

Sedangkan para ilmuan menduduki posisi tertentu karena sasarannya 

adalah rekayasa reproduksi. Bahkan banyak perbedaan para pakar ilmuan tentang 

asal usul manusia itu sendiri sehingga membuat kita bingung dari mana asal 

manusia yang sebenarnya. Manusia diciptakan lebih sempurna dari mahluk yang 

lainnya perlu kita ketahui dari mana asal usul kita, agar kita menyadari dari mana 

asal kita, untuk apa kita diciptakan kebumi yang seluas ini. Tentunya dengan 

mengetahui semua itu, kita sebagai manusia akan lebih menjalankan semua tugas 

dan kewajiban kita dan sadar bahwa hanya kepada-Nya lah kita akan kembali. 

Tetapi terdapat suatu kesan bahwa persepsi barat tidak sama dengan teori Al-

Qur’an, padahal sukses tidaknya penelitian tersebut ditentukan oleh akal dan 

wahyu sehingga apabila keduanya dipadukan akan mencapai sebuah kebenaran. 

Persepsi yang keliru tentang rekayasa reproduksi menganggap bahwa 

penelitian tersebut hanya semata mata asal mula kehidupan sehingga menghambat 

kepada pemikir-pemikir sains islam, dari perbedaan pendapat tentang asal usul 

maka Al-Qur’an lah yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan dari mana 

manusia berasal dan bagaimana manusia berkembang. Untuk lebih jelasnya dalam 

makalah ini akan membahas tentang teori evolusi dan juga rekayasa reproduksi 

menurut ilmu pengetahuan barat dan  islam. 
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BAB II 

SEJARAH TEORI EVOLUSI 

 

A. Pengertian teori Evolusi 

 

Evolusi adalah perubahan generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang 

berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Evolusi, 

sebagai cabang Biologi dalam rumpun Sains, adalah ilmu yang mempelajari 

tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian 

dengan waktu dan tempat. Sebagai imu pengetahuan, kajian evolusi didasarkan 

atas data keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup dalam tingkat 

komunitas, dan kemudian dalam perkembangan berikutnya didukung oleh data-

data penemuan fosil, sehingga tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap 

apa yang pernah terjadi pada masa lampau. Hal inilah yang kemudian oleh para 

penentang paham evolusi digunakan sebagai dasar penolakan mereka. Terlebih 

lagi jika penentang itu berasal dari tokoh agama, mereka melawan paham evolusi 

dengan tetap menunjukkan apa yang telah tersurat dalam kitab suci mereka. Maka 

untuk lebih menetralisasi (memperlunak) agar pertentangan tidak lebih meruncing 

paham evolusi sering juga disebut sebagai Hipotesis Evolusi, yang kebenarannya 

masih perlu diuji lebih lanjut. 

Evolusi dapat dipelajari dengan metode pendekatan tertentu. Misal : 

mempelajari struktur organisme yang masih berkerabat, mengaitkan perubahan 

ciri-ciri yang masih bisa dilacak, kemudian mempelajari proses evolusi dari suatu 

kelompok secara utuh, dari bentuk yang primitif sampai bentuk yang terlihat 

sekarang. Berdasarkan hal ini, maka setiap organisme, yang ada sekarang dan 

pernah ada, mempunyai nenek moyang (ansestor) yang berlainan dalam hubungan 
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kekerabatan pada suatu masa tertentu, meskipun jika dilacak ke belakang sampai 

pada masa awal kehidupan, semua memang berawal dari satu moyang asal. 

(Munif Said Hasan, dkk :2014) 

Selama perjalanan teori evolusi, sejak pertama kali digagas sampai sekarang, 

telah mengalami tahapan-tahapan penting. Pada hakekatnya apa yang telah 

digagas dan dikembangkan oleh para pakar evolusi itu selalu menampilkan 

pemikiran yang bersifat : 

 Sebagai upaya untuk menjelaskan fakta-fakta dan memadukannya dengan 

konsep esensial dalam teori evolusi, sehingga teori evolusi terus mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu demikian juga dengan konsep-

konsepnya. 

 Teori evolusi tidak bertentangan dengan agama manapun di dunia Teori 

evolusi modern dapat menjelaskan proses-proses yang terjadi/ mungkin 

terjadi pada masa lampau, meskipun sebagian masih bersifat hipotetik, 

namun selalu didasarkan pada fakta (fenomena) dan asumsi-asumsi yang 

kuat. 

Meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun 

sebenarnya biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Darwin 

adalah ilmuwan pertama peletak dasar-dasar ilmiah teori evolusi, karena telah 

banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini. Konsep 

utama teori Darwin mengenai evolusi adalah tentang seleksi alam yang dianggap 

oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa 

evolusi. 

 

 

 

 

file:///J:/wiki/Charles_Darwin
file:///J:/wiki/Biologi_evolusioner
file:///J:/wiki/Aristoteles
file:///J:/wiki/Ilmuwan
file:///J:/wiki/Teori
file:///J:/wiki/Seleksi_alam
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B. Teori- Teori Evolsi 

1. Teori Evolusi Menurut Islam 

Darwin dalam bukunya On The Origin of Species yang terbit di Inggris 

tahun 1959 M, berusaha mengetengahkan sebuah teori mengenai asal-usul species 

melalui seleksi alam. Darwin berusaha menemukan mekanisme, bhawa satu 

species dapat berubah menjadi species lain. Pengikut Darwin yang paling ekstrim 

menjadi Darwinisme itu, menganggap mekanisme Darwin sebagai acuan bahwa 

manusia adalah keturunan kera. Atas Darwinisme tersebut, P.P. Grasse dalam 

bukunya L’homme Accusation (manusia sebagai tertuduh) berusaha mencari bukti 

kebenaran Darwinisme dan pengikut-pengikutnya, melalui penelitian secara teliti 

dan mengumpulakn pemdapat para tentang perbedaan antara monyet dan kera 

perbedaan antara kera dan siamang, perbedaan siamang dan gorila, dan perbedaan 

gorila dengan manusia, baik secara fisiologi anatomis, maupun biologis. 

Akhirnya, P.P. Grasse menyimpulkan bahwa manusia dan kera berbeda. Dengan 

kata lain, pendapat Darwin, bahwa manusia merupakan keturunan kera itu tidak 

terbukti. 

Akhirnya Al-Qur’anlah yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan, 

“dari manusia berasal?” “Bagaimana manusia diciptakan?” “Bagaimana ia 

berkembang sehingga memiliki daya dan keagungan rohani, yang 

membedakannya dengan makhluk lain?” Sejak 14 abad yang lalu, Al-Qur’an telah 

menegaskan bahwa manusia bukanlah keturunan kera. Manusia pertama (Adam) 

diciptakan dari tanah. Manusia terdiri atas materi dan roh, diciptakan dari tanah 

kemudia menjadi lumpur hitam yang diberi petunjuk lalu menjadi tanah kering 

seperti tembikar dan disempurnakan bentuknya. Allah meniupkan roh (ciptaan-

Nya), maka terjadilah Adam. Firman Allah SWT. yang artinya : 
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“Dan ( ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat “ 

sesungguhnya Aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang 

berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.  Maka apabila aku telah 

menyempurnakan kejadiannya. Dan telah Ku-tiupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-

Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”. (Q.S. Al-Hijr : 28 dan 

29) 

Dengan pencitpaan seperti itu, manusia dibedakan dari seluruh makhluk 

lainnya. Manusia  memiliki kesamaan dengan hewan dalam sebagian besar 

karakteristik, dorongan emosi untuk mempertahankan diri, serta kemampuan 

untuk memahami dan belajar. Namun, ia berbeda dengan hewan dari karakteristik 

rohmya yang membuatnya cenderung mencari Allah dan menyembahnya. 

Asal mula tubuh manusia adalah dari tanah. Hal ini disebutkan dalam 

firman Allah SWT, yang artinya : 

“Dan Allah menumbuhkan kamu sebagai suatu tumbuhan dari tanah, dan 

kemudian di akan mengembalikan kamu kepadanya, Dia akan mengeluarkan 

kamu lagi sebagai suatu kelahiran baru.” (Q.S. Nuh : 17-18) 

Didalam ayat di atas, disebutkan bahwa manusia berasal dari tanah, dan 

akan dikembalikan lagi ke tanah.  

Manusia tersusun dari dua undur, yakni tubuh kasar dan roh halus. 

Dengan tubuhnya, manusia dapat bergerak dan merasakan segala sesuatu. 

menurut Dr. M. Utsman Najati, kata roh dalam Al-Qur’an mempunyai berbagai 

arti. Arti roh yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an yang menguraikan penciptaan 

Adam a.s, adalah roh ciptaan Allah yang membuat manusia siap untuk 

mempunyai sifat yang luhur dan mengikuti kebenaran. Ia adalah unsur tinggi yang 

di dalamnya terkandung kesiapan untuk merelasikan hal-hal yang paling luhur dan 

sifat-sifat yang paling suci, hal ini membuat manusia siap untuk merencanakan 

garis-garis yang harus diikutinya dan menyempurnakan kemanusiannya dengan 

bersumber pada nilai hakiki. Dengan demikian, terjawablah pertanyaan tentang 
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bagaimana manusia berkembang sehingga memiliki daya dan keagungan rohani 

yang membedakannya dengan makhluk lain.  

 

Aspek-Aspek Manusia 

Manusia terdiri atas dua aspek : tubuh dan jiwa. Tubuh yang tidak disertai 

jiwa bukanlah tubuh manusia, tetapi mauat. Adapun jiwa tanpa tubuh (juga bukan 

manusia, melainkan malaikat, setan, atai jin). Tubuh atau jasmani bersifat materi, 

dapat dilihat, diraba, dan dirasasehingga wujudnya nyata atau konkrit. Namun, 

tubuh dinilai lebih rendah dari pada jiwa justru karena sifat materinya itu, karena 

bila seseorang telah mati, tubuhnya membusuk, hancur dan akhirnya lenyap (tidak 

abadi), sedangkan, jiwa atau rohani sifatnya abadi. Begitu jiwa meninggalkan, 

tubuh ia akan kembali ke asalnya, yaitu Allah SWT. yang tidak pernah mengalami 

kehancuran. Secara umum, tubuh manusia dibagi atas tiga bagian : kepala, badan, 

dan anggota badan. Pada kepala terdapat telinga, mata, hidung, mulut serta otak 

yang dapat digunakan oleh manusia untuk berpikir. Badan manusia yang 

berongga di dalamnya terdapat jantung, paru-paru, hati, limpa, isi perut, ginjal 

yang merupakan semacam “pabrik” tempat mengolah kebutuhan tubuh. Adapun 

anggota badan terdiri atas tangan untuk memegang sesuatu yang diperlukan dan 

kaki yang berfungsi untuk membawa badan dan kepala. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi memungkinkan manusia 

mengetahui berbagai hal mengenai tubuhnya, seperti sistem syaraf, sela darah 

merah dan sel darah putih, serta sel-sel lain yang jumlahnya jutaan. Namun, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak secara otomatis berhasil 

membuka tabir jiwa manusia. Jiwa yang tidak tampak oleh mata karena sifatnya 

yang abstrak, telah lama diketahui juga oleh manusia. Peristiwa orang mimpi yang 
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tubuhnya tergeletak di tempat tidur, tetapi perasaannya ke mana-mana, 

menunjukkan bahwa jiwanyalah yang bepergian. Demikian juga pada manusia 

yang mati karena kehilangan jiwa. Ia tidak dapat berjalan, bercakap-cakap, 

makan, minum, dan sebagainya. Hal-hal yang menyangkut kejiwaan inilah yang 

akan banyak dibicarakan pada bagian ini. Masalah cinta kasih, penderitaan, 

kindahan, tanggung jawab, dan sebagainya, banyak bersangkutan dengan masalah 

jiwa manusia.  

 

C. Teori Evolusi menurut perspektif barat sekuler 

Pemikiran-pemikiran evolusi tentang nenek moyang bersama dan transmutasi 

spesies telah ada paling tidak sejak abad ke-6 SM ketika hal ini dijelaskan secara 

rinci oleh seorang filsuf Yunani, Anaximander. Beberapa orang dengan 

pemikiran yang sama meliputi Empedocles, Lucretius, biologiawan Arab Al 

Jahiz, filsuf Persia Ibnu Miskawaih, Ikhwan As-Shafa, dan filsuf Cina 

Zhuangzi. 

Pada masa pra Darwin, teori evolusi organik memperkirakan bahwa sejak 

kehidupan muncul di bumi, telah terjadi suatu proses berkesinambungan. 

Organisme yang hidup berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. Variasi-variasi 

yang besar adalah sabagai hasil respons makhluk hidup terhadap perubahan 

lingkungan. Respons ini berupa perubahan struktur dan fungsi tubuh makhluk 

individu hidup yang kemudian dilangsungkan kepada generasi selanjutnya melalui 

suatu proses pewarisan sifat yang telah mengalami perubahan itu. 

Masa praDarwin dapat digolongkan menjadi dua tahapan, yaitu : 

a. Masa Fiksisme (Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, Cuvier, Linnaeus, Buffon, 

Hooke, dll), yang pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos, sehingga 

pendapatnya juga lebih bercorak sebagai fiksi ilmiah. Konsep-konsep utama 

yang berkembang masa itu : 

 Sampai abad ke-18, paham yang berkembang adalah bahwa organisme 

adalah sebagai ciptaan Tuhan, sehingga dalam bahasan Biologi tentang 

file:///J:/wiki/Nenek_moyang_bersama
file:///J:/wiki/Transmutasi_spesies
file:///J:/wiki/Transmutasi_spesies
file:///J:/wiki/Anaximander
file:///J:/wiki/Empedokles
file:///J:/wiki/Empedokles
file:///J:/wiki/Al_Jahiz
file:///J:/wiki/Al_Jahiz
file:///J:/wiki/Ibnu_Miskawaih
file:///J:/wiki/Ibnu_Miskawaih
file:///J:/wiki/Ibnu_Miskawaih
file:///J:/wiki/Zhuangzi


8 
 

“Asal-usul Kehidupan” disebut sebagai Teori Ciptaan Khusus (The Special 

Creation). Leewenhoek, meskipun dengan eksperimen yang menemukan 

Paraemecium dari potongan jerami yang direndam air selama 7 hari 

(sesuai dengan kitab Kejadian, saat Tuhan menciptakan dunia dan 

seisinya), menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup, 

yang disebutnya dengan konsep generatio spontanea.
 

 Adanya kelainan atau cacat tubuh adalah sebagai kutukan, jadi bukanlah 

sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatarbelakangi oleh seleksi alam 

maupun perubahan genetik (mutasi) makhluk hidup.
 

Pemikiran yang mulai berbeda dengan teori Ciptaan Khusus kemudian mulai 

digagas oleh beberapa orang ahli, seperti : 

- Linnaeus mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan alat 

reproduksinya, dan manusia dimasukkan ke dalam kelompok kera (kera = 

Primata tidak berekor, monyet = Primata berekor). 

- Buffon menyatakan bahwa hewan-hewan bersifat plastis. Variasi-variasi 

kecil yang dihasilkan lingkungan akan berakumulasi membentuk perbedaan- 

perbedaan yang lebih besar. Setiap hewan pada jalur tipe-tipe hewan, berubah 

dari moyangnya yang keadaanya lebih sederhana. 

- Cuvier menyatakan bahwa tipe-tipe baru spesies terbentuk setelah ada 

bencana. Setiap spesies tercipta secara terpisah. Georges Cuvier percaya 

bahwa bencana dan malapeteka yang terjadi di muka bumi akan mengikis 

kehidupan yang ada. Dalam setiap peristiwa bencana, selalu ada satu wilayah 

yang terhindar dari bencana. Kehidupan yang tersisa akan menyebar ke 

wilayah-wilayah lainnya. Cuvier meyakini bahwa ada kehidupan yang telah 

mengalami kepunahan. 

 

2. Masa Adaptasi & Transformasi (Hutton, Malthus, Lamarck, Lyell dll.) 

Konsep-konsep yang berkembang pada tahapan ini adalah : 

 Semua ahli yang menyatakan teori evolusi masa ini didasarkan atas adanya 

perbedaan antara makhluk satu dengan lainnya. Erasmus Darwin, yang tiada lain 

kakek Charles Robert Darwin, dalam bukunya “Zoonomia” menyatakan bahwa 
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kehidupan itu berasal dari asal mula yang sama. Respons fungsional yang dimiliki 

oleh individu makhluk hidup akan diwariskan kepada keturunannya. 

 Lamarck
 

Lamarck, adalah biologiwan Perancis yang dikenal karena pendapatnya 

dalam teori tentang evolusi kehidupan. Dia menyatakan bahwa perbedaan- antar 

individu terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan individu 

tersebut. Hal yang diperoleh melalui latihan dapat diturunkan kepada anaknya. 

Contoh yang dikemukakan adalah leher jerapah. Hewan ini memiliki leher yang 

panjang karena mulut di kepala selalu digunakan untuk meraih daun-daun 

pakannya yang semakin tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamarck dikenal sebagai penggagas suatu bentuk teori evolusi kehidupan, 

yang kemudian dikenal sebagai Lamarckisme. Ia percaya akan adanya perubahan 

linear pada makhluk hidup dari bentuk tersederhana menuju bentuk yang lebih 

canggih. Walaupun demikian, ia mendasarkan pada pendapat yang telah berlaku 

sejak masa kuno yang menyatakan bahwa setiap spesies sudah ada sejak 

penciptaan kehidupan. Pemikiran ini bertentangan dengan banyak pendapat 

sarjana Perancis sezamannya, yang lebih condong pada perkembangan spesies. 

Ketika itu dinyatakan bahwa spesies-spesies terbentuk dalam perkembangan 

proses kehidupan, tidak "langsung jadi" begitu saja. Perubahan yang terjadi pada 

spesies adalah sebagai akibat respons mmakhluk hidup terhadap lingkungan 

(adaptasi). Anggota tubuh yang terlatih akan menguat, sementara yang tidak 

terpakai akan melemah dan tereduksi. Hasil adaptasi (sedikit demi sedikit) ini lalu 

diwariskan secara turun-temurun kepada anaknya dan berlanjut sepanjang masa. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/wiki/Evolusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_Kuna
http://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi
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Semenjak Charles Darwin dan Alfred Wallace mengemukakan teori mereka, 

teori Lamarck sering kali disitir untuk menyanggah pendapat Darwinisme tentang 

seleksi alam. Pertentangan pemikiran ini baru tuntas setelah cabang ilmu Genetika 

semakin dikenal orang pada abad ke-20. Konsep-konsep genetika banyak 

memberi dukungan pada Darwinisme. 

Para pendukung materialisme dialektika, pemikiran yang berkembang pesat 

di akhir abad ke-19, menganggap Lamarckisme sesuai dengan ideologi mereka, 

dan melahirkan Neo-Lamarckisme. Kaum ini menolak teori evolusi Darwin, 

mengadopsi Lamarckisme, dan bahkan mempraktekkannya dalam bidang 

pertanian di negara-negara komunis. Vernalisasi (perlakuan suhu rendah) terhadap 

benih gandum dianggap dapat "melatih" tanaman sehingga tahan menghadapi 

musim dingin. Pendapat ini dipercaya karena hasil penelitian Ivan Mitschurin, 

seorang pemulia tanaman Rusia, menunjukkan hal itu. 

 Charles Lyell 

Charles Lyell mengemukakan adanya evolusi geologi. Teori ini berbicara 

mengenai perubahan ketinggian tanah, sedimen yang dibawa oleh air, perubahan 

partikel dan perubahan iklim. Dalam teori ini, organisme-organisme yang ada 

dianggap sebagai turunan hasil modifikasi spesies-spesies lain yang hidup di masa 

geologi sebelumnya. 

 Malthus 

 Malthus menyatakan bahwa kenaikan produksi bahan makanan seperti 

fungsi deret hitung, sedangkan kenaikan jumlah penduduk (populasi) menurut 

fungsideret ukur. Karena pertumbuhan makanan tidak sebanding dengan 

pertumbuhan
 
populasi, maka setiap individu makhluk hidup harus berjuang untuk 

mendapatkan makan sebagai prasyarat untuk mempertahankan hidup. (Anonim: 

2010) 

 

Pada masa ini masyarakat ilmiah lebih komunikatif, dibandingkan pd masa 

sebelumnya, sehingga para ahli bisa melihat keterkaitan antara ilmu satu dengan 

lainnya. Penemuan oleh Hugo de Vries dan lainnya pada awal 1900-an 

memberikan dorongan terhadap pemahaman bagaimana variasi terjadi pada sifat 

tumbuhan dan hewan. Seleksi alam menggunakan variasi tersebut untuk 

membentuk keanekaragaman sifat-sifat adaptasi yang terpantau pada organisme 

http://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://id.wikipedia.org/wiki/Alfred_Wallace
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Darwinisme&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Seleksi_alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://id.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://id.wikipedia.org/wiki/Materialisme_dialektika
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Benih
http://id.wikipedia.org/wiki/Benih
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Mitschurin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Mitschurin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemuliaan_tanaman
file:///J:/wiki/Hugo_de_Vries
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hidup. Walaupun Hugo de Vries dan genetikawan pada awalnya sangat kritis 

terhadap teori evolusi, penemuan kembali genetika dan riset selanjutnya pada 

akhirnya memberikan dasar yang kuat terhadap evolusi, bahkan lebih meyakinkan 

daripada ketika teori ini pertama kali diajukan. 

Dokumentasi fakta-fakta terjadinya evolusi dilakukan oleh cabang biologi 

yang dinamakan biologi evolusioner. Cabang ini juga mengembangkan dan 

menguji teori-teori yang menjelaskan penyebab evolusi. Kajian catatan fosil dan 

keanekaragaman hayati organisme-organisme hidup telah meyakinkan para 

ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 bahwa spesies berubah dari waktu ke 

waktu. Namun, mekanisme yang mendorong perubahan ini tetap tidaklah jelas 

sampai pada publikasi tahun 1859 oleh Charles Darwin, On the Origin of Species 

yang menjelaskan dengan detail teori evolusi melalui seleksi alam. Karya Darwin 

dengan segera diikuti oleh penerimaan teori evolusi dalam komunitas ilmiah. 

Pada tahun 1930, teori seleksi alam Darwin digabungkan dengan teori pewarisan 

Mendel, membentuk sintesis evolusi modern, yang menghubungkan satuan 

evolusi (gen) dengan mekanisme evolusi (seleksi alam). Kekuatan penjelasan dan 

prediksi teori ini mendorong riset yang secara terus menerus menimbulkan 

pertanyaan baru, di mana hal ini telah menjadi prinsip pusat biologi modern yang 

memberikan penjelasan secara lebih menyeluruh tentang keanekaragaman hayati 

di bumi. 

Kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dengan karya 

Mendel disatukan pada tahun 1920-an dan 1930-an oleh biologiawan evolusi 

seperti J.B.S. Haldane, Sewall Wright, dan terutama Ronald Fisher, yang 

menyusun dasar-dasar genetika populasi. Hasilnya adalah kombinasi evolusi 

melalui seleksi alam dengan pewarisan Mendel menjadi sintesis evolusi modern. 

Bukan hanya Genetika dan Evolusi saja yang saling menunjang, tetapi 

semua cabang ilmu biologi dapat menjelaskan fenomena evolusi. Pernyataan ini 

didukung oleh sebagian besar ahli biologi pada waktu itu. Theodozius 

Dobzhansky, ahli genetika, berjasa merangkum begitu banyak fenomena evolusi 

dari berbagai macam disiplin biologi. Ahli-ahli lain yang terlibat dalam 

pengembangan teori evolusi pasca Darwin antara lain : Morgan, yang melakukan 

pengamatan terhadap fenomena kerja gen pada lalat buah (Drosophila 

file:///J:/wiki/Hugo_de_Vries
file:///J:/wiki/Biologi_evolusioner
file:///J:/wiki/Teori
file:///J:/wiki/Fosil
file:///J:/wiki/Keanekaragaman_hayati
file:///J:/wiki/Charles_Darwin
file:///J:/wiki/Charles_Darwin
file:///J:/wiki/Teori
file:///J:/wiki/Pewarisan_Mendel
file:///J:/wiki/Pewarisan_Mendel
file:///J:/wiki/Gregor_Mendel
file:///J:/wiki/Sintesis_evolusi_modern
file:///J:/wiki/Spesiasi
file:///J:/wiki/Spesiasi
file:///J:/wiki/J.B.S._Haldane
file:///J:/wiki/J.B.S._Haldane
file:///J:/wiki/Ronald_Fisher
file:///J:/wiki/Genetika_populasi
file:///J:/wiki/Sintesis_evolusi_modern
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melanogaster); Mayr & Darlington, seorag ahli taksonomi sistematik & 

zoogeografi burung, menemukan fenomena evolusi yang baru; Simpson, ahli 

Paleontologi. 

 

D. Pemisahan Pangea, Terjadinya Kepulauan Indonesia Dan  Bukti 

Biografi 

1. Pemisahan Pangea menjadi Laurasia dan Gondwana 

Sekitar 250 juta tahun yang lalu (jtl), tujuh benua yang ada pada saat ini 

(Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika) 

berada dalam satu benua besar yang disebut Pangea atau Pangaea dan dikelilingi 

oleh satu samudera besar yang disebut Samudera Phantalassa. Kata “Pangea” 

berasal dari bahasa Yunani Kuno pan (semua, seluruh) dan gaia (daratan, bumi).  

Kata “Pangea” muncul pertama kali dalam sebuah buku berjudul Die 

Entstehung der Kontinente und Ozeane (Asal Mula Benua dan Samudera) edisi 

tahun 1920 oleh Alfred Wegner, seorang ilmuwan geofisika asal Jerman. Dalam 

teorinya tentang “Pergeseran / Perpindahan Benua” (Continental Drift), beliau 

berpendapat bahwa pada awalnya semua benua yang ada saat ini berasal dari 

sebuah benua yang sangat besar, yang dikenal dengan Super Continent (Benua 

Super). 

Namun, adanya arus konveksi di bagian mantel menyebabkan lapisan 

kerak bumi di atasnya bergerak secara perlahan. Hal ini menyebabkan bagian 

kerak tersebut terpecah-pecah dan membentuk suatu lempeng atau kerak yang 

lebih kecil dan menyebabkan Pangea terpisah menjadi beberapa bagian, seperti 

Laurasia dan Gondwana. Pergerakan lempeng atau kerak bumi juga menyebabkan 
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gempa bumi;  pembentukan gunung berapi dan/atau pegunungan; dan 

pembentukan kepulauan 

Proses pemecahan Pangea menjadi Laurasia dan Gondwana dimulai 

sekitar 200 juta sampai sekitar 135 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan percaya, 

bahwa pecahnya Pangea disebabkan oleh adanya arus konveksi di mantel yang 

menggerakan kerak bumi di atasnya dan akhirnya memisahkan Laurasia dan 

Gondwana. Laurasia terdiri dari Benua Amerika Utara, Asia dan Eropa, serta 

pulau Greenland yang ada saat ini. Sementara, Gondwana terdiri dari Benua 

Amerika Selatan, Australia, Afrika, Antartika, serta India dan pulau Madagaskar 

yang ada saat ini.  

2. Sejarah Terjadinya Kepulauan Indonesia 

Ada beberapa teori tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia, yaitu : 

1) Indonesia muncul dari dasar laut (1960-an) 

Indonesia berasal dari paparan Sunda yang bersatu dengan Asia dan 

paparan Sahul yang bersatu dengan Australia. Teori ini ditunjang oleh adanya 

jenis Flora/Fauna Asia dan Australia (Sudargo, 2019). Secara geologi, Paparan 

Sunda adalah landas kontinen perpanjangan lempeng benua Eurasia di Asia 

Tenggara. Massa daratan utama antara lain Semenanjung 

Malaya, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarya dan 

laut di sekitarnya, seperti Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Teluk 

Siam dan bagian selatan Laut Cina Selatan. 

Bukti bahwa pulau-pulau Sunda Besar pernah bersatu dengan benua Asia 

adalah sebaran jenis mamalia Asia seperti beberapa 

jenis kera, gajah, macan dan harimau yang ditemukan di benua Asia, 

http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Geologi_27921_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Eurasia_22882_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Asia-Tenggara_12217_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Asia-Tenggara_12217_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Semenanjung-Malaya_15128_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Semenanjung-Malaya_15128_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Sumatera_17180_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Jawa_16174_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Madura_42067_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Bali_12394_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Mamalia_22301_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Kera_23885_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Gajah_16093_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Macan_41288_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Macan_41288_paparan-sunda-ni.html
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Sumatera, Jawa, dan Bali; serta adanya Orangutan patut di Sumatera dan 

Kalimantan.  Paparan ini terbentuk dampak aktivitas vulkanik beribu-ribu 

tahun dan erosi massa benua Asia, serta terbentuknya konsolidasi runtuhan 

batu di pesisir seiring naik dan turunnya permukaan laut. Bukti pernah adanya 

sistem sungai yang mempersatukan pulau-pulau Sunda Besar dan benua Asia 

adalah ditemukannya bebagai spesies ikan air tawar Asia Tenggara di 

bermacam pulau yang sekarang terpisah oleh laut, misalnya ikan mas, gurame, 

dan ikan gabus. (Anonim, 2019) 

Paparan Sahul adalah bagian dari lempeng landas kontinen 

benua Sahul (benua Australia-Papua) yang terletak di lepas pantai utara 

Australia dan lautan selatan pulau Papua. Paparan Sahul adalah dataran 

terbuka di atas permukaan laut.  

Bukti tepi pantai pada masa ini ditandai dengan lokasi yang sekarang 

terletak pada kedalaman antara 100 sampai 140 meter di bawah permukaan 

laut. Paparan Sahul juga dinamakan Paparan Arafura, membentuk jembatan 

daratan antara Australia dengan pulau Papua, serta Kepulauan Aru. Kawasan 

ini adalah habitat penyebaran marsupial (hewan mamalia berkantung), burung 

darat yang tak mampu terbang seperti emu dan kasuari, serta ikan air tawar 

yang sama jenisnya.  

Garis Lydekker adalah garis biogeografi yang ditarik di tepi perbatasan 

Paparan Sahul dimana landasan laut turun curam di kawasan 

biogeografi Wallacea. Wallacea terletak antara celah yang terbentuk antara 

Paparan Sahul dengan Paparan Sunda, bagian dari paparan benua Asia 

Tenggara. (Anonim, 2019) 

http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Orangutan_24846_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Ikan-Mas_23455_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Gurame_66431_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Ikan-Gabus_122995_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Sahul_12297_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Pulau-Papua_29435_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Pulau-Papua_29435_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Marsupial_24428_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Emu_101520_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Kasuari_94153_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id1/1688-1575/Biogeografi_27638_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Wallacea_43649_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Paparan-Sunda_42444_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Asia-Tenggara_12217_paparan-sunda-ni.html
http://paparan-sunda.ni.web.id/id3/1688-1575/Asia-Tenggara_12217_paparan-sunda-ni.html
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2. Indonesia sebagian berasal dari Gondwana dan sebagian berasal dari Laurasia. 

Sulawesi merupakan daerah peralihan (1980-an) 

Secara zoogeografi, Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace, garis ini 

memisahkan bagian barat (Oriental region; Indo-malayan sub region) dan 

bagian timur (Australian region; Austro-malayan subregion). garis ini terletak 

antara pulau Bali dan pulau Lombok di selatan dan antara pulau Borneo dan 

pulau Sulawesi di Utara. 

a. Rodinia (1200 Mya). 

Pada 1200 juta tahun lalu, seluruh daratan yang ada di bumi tergabung 

menjadi super benua yang dinamakan dengan Rodinia. Rodinia berada pada Era 

Neoproterozoic. Rodinia tersusun dari beberapa Craton; Craton Amerika utara, 

pada bagian tenggara craton Eropa Timur, craton Amazonia dan craton Afrika 

barat. Pada bagian selatan, Rio plato dan San Fransisco, sedangkan pada bagian 

barat daya; craton Kongo dan craton Kalahari. Pada bagian timur laut; craton 

Australia, craton India dan craton Antartica. Sedangkan untuk craton Siberia, 

craton china utara dan selatan, para ahli memiliki perbedaan pendapat untuk 

rekonstruksi craton ini. 

b. Gondwana dan Laurasia (650 Mya) 

Karena pergerakan kerak bumi, Rodinia terpisah menjadi dua super benua 

yaitu Gondwana dan laurasia. Bagian-bagian yang akan membentuk Indonesia 

termasuk ke dalam super benua Gondwana, juga Australia. Pada masa ini pulau 

Papua sudah terpisah dari Australia. Sedangkan pulau-pulau lainnya dari 

Indonesia masih tergabug dalam craton China Utara. 
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c. Pangea (306 Mya) 

Pangea adalah super benua yang terbentuk dari bersatunya Gondwana dan 

Laurasia. pada era Paleozoic, era setelah Neoproteozoic. Saya ingin membahas 

dalam tulisan terpisah mengenai perbedaan Rodinia dan Pangea. Sekitar tahun ini 

beberapa pulau dari Indonesia sudah mulai terpisah dari craton China Utara, para 

ahli menyebutnya dengan Malaya. Pada era ini craton China Utara dan craton 

China Selatan masih terpisah. 

d. Periode Cretaceous (94 Mya) 

Periode Cretaceous termasuk ke dalam Era Mesozoic, pada periode ini 

China utara dan China selatan sedah menyatu dan mulai membentuk Benua Asia. 

Begitu juga dengan Malaya, juga bersatu ke dalam Benua ini. 

e. Periode Tertiary (50 Mya) 

Periode ini juga termasuk ke dalam Era Cenozoic, pada periode ini 

Indonesia mulai terbentuk. Pulau Sumatra, Jawa dan Borneo masih terpisah jauh 

dengan pulau Papua. Bagaimana dengan Sulawesi, berdasarkan pendapat para 

ahli, Pulau Sulawesi terbentuk dari pulau-pulau kecil bagian dari daratan  Asia, 

daratan Australia dan pulau-pulau kecil yang awalnya berada pada samudra 

Pasifik, yang disebabkan oleh pergerakan kulit bumi, pulau-pulau ini kemudian 

membentuk Sulawesi. Pulau-pulau cikal bakal dari kepulauan Indonesia mulai 

terbentuk sekitar 50 juta tahun lalu (Mya). Pada Periode Quaternary (sekitar 2 juta 

tahun yang lalu- sekarang) itulah proses utama pembentukan kepulauan Indonesia. 

Asal dari pulau-pulau yang terdapat di Indonesia berbeda-beda. Pulau Papua yang 

berasal dari craton Australia dahulunya, dan telah terbentuk beberapa juta tahun 

lalu, sebelum terbentuknya pulau lain di Indonesia. Pulau Sumatra, Jawa dan 
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Borneo yang merupakan bagian dari craton China Utara, yang kemudian akibat 

pergerakan kulit bumi membentuk daratan Asia, dan pada Periode Tertiary, pulau 

Sumatra, Jawa dan Borneo terpisah.  Sedangkan pulau unik Sulawesi yang 

terbentuk dari gabungan beberapa daratan Asia, Australia dan beberapa pulau dari 

Samudara Pasifik, menyebabkan pulau ini memiliki fauna yang unik dan khas. 

(Gunawan, 2014) 

3. Biogeografi 

Biogeografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pola distribusi 

organisme seiring dengan    perubahan dan waktu.  Studi tentang penyebaran 

spesies menunjukkan, spesies-spesies berasal dari suatu tempat, namun 

selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian 

mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok 

terhadap daerah yang ditempatinya. Terdapat beberapa prinsip dasar yang 

digunakan untuk menjelaskan peyebaran organisme tersebut, khususnya hewan 

dan tumbuhan, yaitu: 

1. Evolusi 

Berkaitan dengan pemisahan Pangea, teori pergeseran benua (Teori 

Wegener) dan perubahan pola benua. Menurut teori ”Apungan” dan 

”Pergeseran Benua” yang disampaikan oleh Alfred Lothar Wegener (1880-

1930), kurang lebih 265 juta tahun yang lalu, bumi hanya terdiri atas satu 

benua besar yang disebut ”Pangaea” dan satu samudera besar ”Panthalassa”, 

karena adanya tenaga endogen benua besar itu terpecah membentuk Benua 

Eurasia di bagian utara (Amerika Utara, Eropa, Asia bagian utara, dan Asia 

bagian tengah) dan Gondwana di bagian selatan (Amerika Selatan, Afrika, 

India, Australia, dan Antartika). Adanya pergeseran benua yang terus 

berlangsung akibat tenaga endogen, kurang lebih 20-50 juta tahun yang lalu 

Afrika dan Asia selatan bergabung dengan Eurasia, sedang Australia 

memisahkan diri dengan Antartika.  

Proses pemisahan benua-benua tersebut menyebabkan terpisah pula 

flora dan fauna saat itu. Sebagai contoh, para ahli palentologi telah 
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menemukan fosil reptilia masa Trias di Ghana (Afrika Barat) yang sama persis 

dengan yang ditemukan di Brazil. Kedua bagian dunia ini, sekarang 

dipisahkan oleh lautan sepanjang 3000 km, merupakan daratan yang menyatu 

selama awal zaman Mesozoikum. Pergeseran benua juga menjelaskan banyak 

mengenai penyebaran organisme saat ini, seperti mengapa fauna dan flora 

Australia jauh berbeda dengan fauna dan flora yang berasal dari bagian dunia 

yang lain. Keanekaragaman marsupial (mamalia berkantung) yang sangat 

tinggi, yang menjadi peran ekologi analog dengan peran ekologis yang diiisi 

oleh mamalia berplasenta pada benua yang lain (Campbell, 2000) 

2. Perubahan Iklim 

Iklim merupakan faktor utama yang menentukan tipetanah maupun 

spesies tumbuhan yang tumbuh di daerah tersebut. Sebaliknya, jenis tumbuhan 

yang ada menentukan jenis hewan dan mikroorganisme yang akan menghuni 

daerah tersebut. Pada dasarnya iklim tergantung pada matahari. 

Matahari bertanggung jawabt idak hanya untuk intensitas cahaya yang tersedia 

untak proses fotosintesis, tetapi juga untuk temperatur umumnya. 

Suhu dan kelembapan udara berpengaruh terhadap proses 

perkembangan fisik flora dan fauna, sedangkan sinar matahari sangat 

dibutuhkan oleh tanaman untuk fotosintesis dan metabolisme tubuh bagi 

beberapa jenis hewan. Angin sangat berperan dalam proses penyerbukan atau 

bahkan menerbangkan beberapa biji-bijian sehingga berpengaruh langsung 

terhadap persebaran flora. Kondisi iklim yang berbeda menyebabkan flora dan 

fauna berbeda pula. Di daerah tropis sangat kaya akan keanekaragaman flora 

dan fauna, karena pada daerah ini cukup mendapatkan sinar matahari dan 

hujan, keadaan ini berbeda dengan di daerah gurun. Daerah gurun beriklim 

kering dan panas, curah hujan sangat sedikit menyebabkan daerah ini sangat 

minim jenis flora dan faunanya. Flora dan fauna yang hidup di daerah gurun 

mempunyai daya adaptasi yang khusus agar mampu hidup di daerah tersebut. 

3. Daratan 

Daratan memiliki peranan yang sangat penting bagi penyebaran hewan 

dan tumbuhan. Pola distribusi hewan dan tumbuhan sangat dipengaruhi oleh 

kondisi benua di masa lampau. Sebagai contoh, pada masa awal terbentuknya 
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daratan di Indonesia. Wilayah indonesia bagian barat yang disebut juga 

Dataran Sunda masih menyatu dengan Benua Asia, sedangkan Indonesia 

bagian timur yang disebut juga Dataran Sahul menyatu dengan Benua 

Australia. Dataran Sunda dan Dataran Sahul juga masih berupa daratan yang 

belum dipisahkan oleh laut dan selat. Keadaan tersebut menyebabkan 

keanekaan flora dan fauna di Indonesia bagian Barat seperti Jawa, Bali 

Kalimantan, dan Sumatera pada umumnya menunjukkan kemiripan dengan 

flora di Benua Asia.  

Begitu pula denga flora dan fauna di Indonesia bagian Timur seperti 

Irian Jaya dan pulau-pulau disekitarnya pada umumnya mempunyai kemiripan 

dengan flora dan fauna di benua Australia. Jadi Indonesiapada masa itu 

menjadi jembatan penghubung persebaran hewan dari Asia dan Australia. 

Kemudian, pada akhir zaman es, suhu permukaan bumi naik sehingga 

permukaan air laut naik kembali. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan 

Jawa terpisah dengan Benua Asia, kemudian terpisah dari Kalimantan dan 

terakhir dari Sumatera. Selanjutnya Sumatera terpisah 

dari Kalimantan kemudian dari Semenanjung Malaka dan terakhir Kalimantan 

terpisah dari Semenanjung Malaka. 
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