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Prakata
BUKTI yang mendukung evolusi kian hari kian bertambah dan kuat. Sebaliknya, di saat
bersamaan, posisi kaum oposisi yang miskin informasi pun, seingat saya, tidak pernah sekuat
ini. Buku ini adalah rangkuman saya pribadi atas bukti bahwa ‘teori’ evolusi itu sebenarnya
fakta – tak terbantahkan, layaknya fakta dalam ilmu sains mana pun.

Ini bukan buku pertama yang saya tulis mengenai evolusi, dan saya perlu menjelaskan
apa yang berbeda di buku ini. Buku ini bisa dianggap sebagai mata rantai saya yang hilang.
The Selfish Gene dan The Extended Phenotype menawarkan visi yang tak biasa atas teori
seleksi alam yang kita kenal, tetapi keduanya tidak membahas bukti pendukung evolusi itu
sendiri. Tiga buku saya selanjutnya, dengan caranya masing-masing, berupaya
menemukenali, dan meruntuhkan, tembok-tembok penghalang pemahaman yang utama.
Buku-buku ini, The Blind Watchmaker, River Out of Eden dan (favorit saya dari ketiganya)
Climbing Mount Improbable, menjawab pertanyaan seperti, ‘Apa guna setengah mata?’ ‘Apa
guna setengah sayap?’ ‘Walau sebagian besar mutasi berefek negatif, mengapa seleksi alam
tetap dapat berjalan?’ Akan tetapi, sekali lagi, ketiga buku ini, walau menyingkirkan batubatu sandungan, tidak menyajikan bukti aktual bahwa evolusi itu fakta. Buku saya yang
paling tebal, The Ancestor’s Tale, menghamparkan sejarah panjang kehidupan, sebagai
semacam ziarah Chaucerian ke masa lalu untuk mencari nenek moyang. Namun, tetap saja
buku tersebut mengasumsikan bahwa evolusi itu benar adanya.
Saat melihat kembali semua buku tersebut, saya menyadari bahwa bukti pendukung
evolusi itu sendiri tidak disajikan secara eksplisit, dan bahwa ada celah besar yang perlu saya
isi. Tahun 2009 tampaknya menjadi waktu yang pas, karena menandai harlah Darwin yang
ke-200 dan peringatan 150 tahun On the Origin of Species. Tidak mengejutkan kalau orang
lain juga berpikiran sama dengan saya. Tahun 2009 ditandai hadirnya berbagai jilid buku
yang sangat baik, dengan Why Evolution is True karya Jerry Coyne sebagai punggawa
terdepan. Ulasan saya yang memuji buku tersebut, yang diterbitkan oleh Times Literary
Supplement dapat dilihat di http://richarddawkins.net/article,3594,Heat-the-Hornet,RichardDawkins.
Judul sementara yang digunakan agen saya yang visioner dan tak kenal lelah, John
Brockman, saat menawarkan bakal buku ini ke para penerbit adalah Only a Theory.
Belakangan kami ketahui bahwa Kenneth Miller telah terlebih dahulu memilih judul tersebut
untuk buku tanggapannya atas salah satu dari persidangan-persidangan besar yang kadang
digelar untuk memutuskan silabus-silabus ilmiah. (Miller sendiri telah berperan heroik di
persidangan tersebut.) Lagi pula, saya memang meragukan kecocokan judul tersebut untuk
buku saya, dan saya siap menggugurkannya ketika menyadari bahwa judul yang sempurna
ternyata telah lama mengintai. Beberapa tahun yang lalu, seorang pendukung anonim
mengirimi saya sebuah kaos dengan sablon slogan bergaya sirkus: ‘Evolution – The Greatest
Show on Earth – The Only Game in Town!’ (‘Evolusi – Pertunjukan Terhebat di Muka Bumi
– Satu-satunya Penjelasan atas Kehidupan!’). Sesekali, saya memakainya saat memberi
kuliah dengan judul yang sama, dan saya tiba-tiba tersadar bahwa slogan itu ideal untuk
judul buku ini sekali pun versi lengkapnya terlalu panjang. Saya perpendek menjadi The
Greatest Show on Earth (Pertunjukan Terhebat di Muka Bumi). ‘Hanya Teori’, dengan tanda
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tanya yang sengaja saya tempatkan untuk mengantisipasi perilaku membajak kutipan ala
kaum kreasionis, tetap cocok untuk judul Bab 1.
Banyak orang telah membantu saya dalam proses penulisan buku ini, termasuk
Michael Yudkin, Richard Lenski, George Oster, Caroline Pond, Henri D. Grissino-Mayer,
Jonathan Hodgkin, Matt Ridley, Peter Holland, Walter Joyce, Yan Wong, Will Atkinson,
Latha Menon, Christopher Graham, Paula Kirby, Lisa Bauer, Owen Selly, Victor Flynn,
Karen Owens, John Endler, Iain Douglas-Hamilton, Sheila Lee, Phil Lord, Christine
DeBlase, dan Rand Russell. Sally Gaminara dan timnya di Inggris serta Hilary Redmon dan
timnya di Amerika telah memberikan dukungan dan semangat serba bisa yang
mengagumkan. Saat buku ini tengah memasuki tahap-tahap akhir produksi, penemuanpenemuan baru yang menggembirakan tiga kali dilaporkan dalam literatur ilmiah. Tiap
kalinya, saya dengan malu-malu bertanya apakah prosedur publikasi buku yang tertib dan
kompleks boleh dilanggar sedikit untuk mengakomodasi temuan baru tersebut. Pada tiga
momen itu, berbeda dari orang-orang penerbitan pada umumnya, Sally dan Hilary
menanggapi revisi di menit-menit terakhir ini tanpa rasa jengkel sama sekali; malah
menyambutnya dengan antusiasme ceria dan melakukan segala daya dan upaya untuk
mewujudkannya. Gillian Somerscales, yang menyunting salinan naskah dan menyusun buku
ini dengan kecerdasan serta kepekaan terpelajar, juga sama bersemangat dan ringan
tangannya.
Istri saya Lalla Ward telah sekali lagi menjaga nyala semangat saya, dengan kritik
terkait gaya bahasa dan saran yang khas bergaya. Buku ini mulai saya bayangkan dan tulis
pada bulan-bulan terakhir masa bakti saya sebagai profesor Charles Simonyi dan selesai
setelah saya pensiun. Purnabakti dari jabatan Profesor Simonyi, empat belas tahun dan tujuh
buku setelah pertemuan penting kami, saya ingin sekali lagi mengutarakan rasa terima kasih
dan apresiasi saya kepada Charles. Lalla dan saya berharap persahabatan dengan Charles
dapat terus berlanjut.
Buku ini saya persembahkan untuk Josh Timonen. Teriring rasa terima kasih saya
kepadanya dan kepada tim kecil penuh dedikasi yang dahulu bekerja bersamanya untuk
membangun RichardDawkins.net. Warganet mengenal Josh sebagai seorang perancang situs
web dengan semangat bergelora, tetapi itu hanyalah ujung dari gunung es yang
menakjubkan. Bakat kreatif Josh mengakar begitu dalam, tetapi imaji gunung es saja tidak
cukup mewadahi luasnya kontribusi yang ia berikan dalam upaya bersama kami, pun
hangatnya sikap jenaka yang ia pancarkan bersama kontribusi tersebut.
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BAB 1
HANYA TEORI?
BAYANGKAN Anda seorang guru sejarah Romawi dan bahasa Latin, yang getol membagikan
antusiasmenya tentang dunia kuno – tentang elegi Ovid dan ode Horace, tata bahasa Latin
yang hemat ketat sebagaimana terlihat dalam orasi Cicero, kerapian siasat Perang Punisia,
kepanglimaan Julius Caesar, dan kelewahan menggairahkan para kaisar setelahnya. Itu
semua berat dan butuh waktu, konsentrasi, dan dedikasi. Tetapi waktu Anda yang berharga
terus diincar, dan perhatian murid di kelas Anda diusik, oleh lolongan sekawanan ignoramus
(sebagai sarjana bahasa Latin Anda pasti tahu bahwa kata jamak yang semestinya adalah
‘ignorami’) yang, dengan dukungan politis dan, terlebih, dukungan finansial yang kuat,
kasak-kusuk tak kenal lelah untuk mencoba meyakinkan murid-murid Anda yang malang
bahwa orang Romawi tidak pernah ada. Kekaisaran Romawi itu tidak pernah ada. Seisi dunia
mengada baru-baru ini saja, cuma sedikit lebih awal dari usia ingatan kita. Bahasa Spanyol,
Italia, Prancis, Portugal, Katala, Oksitan, Roman: semua bahasa ini dan dialek-dialek
terkaitnya telah mencuat tiba-tiba dan sendiri-sendiri, tanpa kaitan sama sekali dengan
bahasa pendahulu seperti Latin. Alih-alih mencurahkan perhatian penuh pada bakti mulia
sebagai sarjana atau guru sejarah klasik, Anda terpaksa mengalihkan waktu dan tenaga untuk
membantu barisan belakang pertahanan proposisi bahwa orang Romawi itu ada: pertahanan
melawan pawai purbasangka bebal yang akan membuat Anda menangis kalau saja tidak
sedang terlalu sibuk memeranginya.
Kalau fantasi saya mengenai guru bahasa Latin ini tampak terlalu mengada-ada, saya
beri contoh yang lebih realistis. Bayangkan Anda seorang guru sejarah yang lebih kiwari,
dan mata ajaran Anda mengenai Eropa abad ke-20 diboikot, diolok-olok, atau diganggu oleh
kelompok-kelompok penyangkal tragedi Holokaus yang terorganisir, kuat secara dukungan
dana, dan kekar secara dukungan politik. Tidak seperti penyangkal Roma saya yang cuma
seumpama, penyangkal Holokaus benar-benar ada. Mereka vokal, tampak sepintas masuk
akal, dan lihai dalam memancarkan kesan terpelajar. Mereka didukung oleh presiden dari
setidaknya satu negara yang saat ini digdaya, dan oleh setidaknya seorang uskup dari Gereja
Katolik Roma. Bayangkan bahwa, sebagai guru sejarah Eropa, Anda terus dihadapkan pada
bombardir tuntutan untuk ‘mengajarkan kontroversinya’, dan memberikan ‘waktu yang
seimbang’ untuk ‘teori alternatif’ yang menyatakan Holokaus tidak pernah terjadi dan hanya
merupakan rekaan sekelompok pemalsu sejarah Zionis. Kalangan intelektual dengan lagak
relativis pun ikut nimbrung dan bersikeras bahwa tidak ada kebenaran mutlak: terjadi atau
tidaknya Holokaus itu perkara keyakinan pribadi; semua sudut pandang sama-sama sahih dan
sepatutnya sama-sama ‘dihormati’.
Derita yang dialami banyak guru sains dewasa ini tak kalah mengerikan. Saat mencoba
menguraikan prinsip utama dan pemandu ilmu biologi; saat dengan jujur menempatkan dunia
hayati dalam konteks historisnya – yang berarti evolusi; saat menjelajahi dan menjelaskan
kodrat kehidupan itu sendiri, mereka diusik dan dihalang-halangi, diganggu dan dirisak,
bahkan diancam pecat. Dampak terlunaknya, waktu mereka banyak terbuang sia-sia. Mereka
kemungkinan menerima surat-surat cercaan dari para orang tua murid, dan harus
menanggung seringai mencela, dan lengan-lengan yang terlipat rapat dari anak-anak yang
telah dicuci otaknya. Mereka dipasok dengan buku-buku ajar yang disetujui negara yang
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dengan sistematis mencoret kata ‘evolusi’, atau mematilemaskan maknanya dengan kata
‘perubahan seiring waktu’. Dahulu, kita tergoda untuk menertawakan saja gejala ini sebagai
keanehan ala Amerika. Guru-guru di Inggris dan Eropa kini menghadapi masalah yang sama,
sebagian karena pengaruh Amerika, tetapi lebih signifikan lagi karena makin tingginya
tingkat kehadiran penganut agama Islam di ruang kelas – yang disokong komitmen resmi
terhadap ‘multikulturalisme’ dan rasa takut dianggap rasis.
Cukup sering, dan pantas, dikatakan bahwa para pemuka agama dan teolog senior
tidak bermasalah dengan evolusi dan, di banyak kasus, giat mendukung para ilmuwan untuk
urusan ini. Memang seringnya demikian, sebagaimana saya tahu dari pengalaman sendiri
saat dua kali berkolaborasi dengan mantan Uskup Oxford, kini Lord Harries. Pada 2004 kami
menulis sebuah artikel bersama di Sunday Times yang kalimat-kalimat penyimpulnya
berbunyi: ‘Dewasa ini, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Evolusi adalah fakta dan,
dari sudut pandang Kristiani, salah satu karya Tuhan yang terhebat.’ Kalimat terakhir ditulis
oleh Richard Harries, tetapi kami saling sepakat dalam sisa isi artikel kami. Dua tahun
sebelumnya, saya dan Uskup Harries menyusun sebuah surat bersama untuk mantan Perdana
Menteri, Tony Blair, yang berbunyi:
Perdana Menteri yang terhormat,
Kami, sekelompok ilmuwan dan Uskup, menulis surat ini untuk
mengungkapkan kekhawatiran kami mengenai pengajaran sains di Emmanuel
City Technology College di Gateshead.
Evolusi adalah suatu teori ilmiah yang memiliki kekuatan penjelasan besar,
yang mampu menjelaskan serentang luas fenomena di berbagai bidang ilmu.
Teori ini dapat disempurnakan, dikonfirmasi, dan bahkan diubah secara
radikal dengan memperhatikan bukti. Evolusi bukan, seperti dikatakan oleh
juru bicara kampus tersebut, suatu ‘pendirian iman’ dalam kategori yang sama
dengan kisah alkitabiah mengenai ciptaan yang memiliki fungsi dan tujuan
yang berbeda.
Isu ini lebih luas daripada hal yang tengah diajarkan di sebuah kampus. Ada
kecemasan yang kian tumbuh mengenai apa yang akan diajarkan dan seperti
apa cara pengajarannya di generasi baru sekolah-sekolah berbasis agama yang
telah diusulkan. Kami percaya bahwa kurikulum di sekolah-sekolah seperti
itu, beserta kurikulum Emmanuel City Technology College, harus dipantau
ketat supaya bidang-bidang sains dan kajian-kajian religius dihargai sesuai
pada tempatnya masing-masing.
Hormat kami,
Rt Revd Richard Harries, Uskup Oxford; Sir David Attenborough FRS; Rt
Revd Christopher Herbert, Uksup St Albans; Lord May dari Oxford, Presiden
Royal Society; Profesor John Enderby FRS, Physical Secretary, Royal
Society; Rt Revd John Oliver, Uksup Hereford; Rt Revd Mark Santer, Uskup
Birmingham; Sir Neil Chalmers, Direktur, Museum Sejarah Alam; Rt Revd
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Thomas Butler, Uskup Southwark; Sir Martin Rees FRS, Astronomer Royal;
Rt Revd Kenneth Stevenson, Uksup Portsmouth; Profesor Patrick Bateson
FRS, Biological Secretary, Royal Society; Rt Revd Crispian Hollis, Uskup
Katolik Roma Portsmouth; Sir Richard Southwood FRS; Sir Francis GrahamSmith FRS, Past Physical Secretary, Royal Society; Profesor Richard Dawkins
FRS
Saya dan Uskup Harries menyusun surat ini dengan tergesa-gesa. Seingat saya, semua pihak
yang kami dekati bersedia menandatangani surat ini. Tidak ada ketaksetujuan baik dari
kalangan ilmuwan maupun dari para uskup.
Uskup Besar Canterbury tidak menentang evolusi, begitu juga dengan Sri Paus
(terlepas dari pendirian yang oleng ke sana ke mari mengenai titik waktu paleontologis saat
jiwa manusia ditiupkan), dan begitu juga dengan para pendeta terpelajar dan profesor teologi.
Buku ini buku tentang bukti positif bahwa evolusi itu fakta. Ia tidak dimaksudkan untuk
menjadi buku antiagama. Saya sudah melakukannya, itu kaos yang lain, dan ini bukan
tempatnya untuk mengenakannya lagi. Para uskup dan teolog yang telah mempelajari bukti
pendukung evolusi sudah berhenti menentangnya. Sebagian mungkin melakukannya dengan
sungkan; sebagian lagi, seperti Richard Harries, dengan antusias. Tetapi semua kecuali
mereka yang sangat miskin informasi, suka tidak suka, menerima fakta evolusi. Mereka
mungkin berpikir Tuhan turun tangan dalam mengawali prosesnya, dan mungkin lepas
tangan untuk perkembangan selanjutnya. Mereka mungkin berpikir Tuhan yang pertama
sekali meramu alam semesta, membidani kelahirannya dengan seperangkat hukum yang
selaras dan konstanta-konstanta fisika yang dipersiapkan matang guna memenuhi suatu
tujuan gaib yang pada akhirnya menerima andil kita. Namun, walau sebagian dengan
menggerutu, dan sebagian lagi dengan gembira, warga gereja yang memakai nalar dan
pikirannya menerima bukti yang mendukung evolusi.
Biar begitu, kita tidak boleh berpuas hati dan berasumsi bahwa, karena para uskup dan
alim ulama terdidik menerima evolusi, begitu pulalah jemaatnya. Apa lacur, seperti telah
saya dokumentasikan di bagian Lampiran, ada bukti kuat dari berbagai jajak pendapat yang
membuktikan sebaliknya. Lebih dari 40 persen orang Amerika menyangkal bahwa manusia
berevolusi dari hewan-hewan lainnya, dan berpikir bahwa kita – dan, implikasinya, seluruh
kehidupan – diciptakan Tuhan dalam 10.000 tahun terakhir ini. Angkanya memang tidak
begitu tinggi di Inggris, tetapi jumlahnya cukup mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan bagi
gereja, semestinya pula mengkhawatirkan bagi ilmuwan. Buku ini perlu ditulis. Saya akan
menggunakan istilah ‘penyangkal sejarah’ untuk para penyangkal evolusi: mereka yang
percaya bahwa umur dunia ini diukur dalam ribuan tahun dan bukan ribuan juta tahun, dan
yang percaya bahwa manusia pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus. Sekali lagi,
jumlahnya lebih dari 40 persen penduduk Amerika. Angka padanannya lebih tinggi di
beberapa negara, lebih rendah di negara-negara lainnya, tetapi 40 persen adalah angka ratarata yang pantas dan sesekali saya juga akan menyebut para penyangkal sejarah ini dengan
istilah ‘kaum 40 persen’.
Kembali ke para uskup dan teolog yang telah tercerahkan tadi, akan baik sekali jika
mereka berupaya sedikit lebih keras untuk memerangi omong kosong anti-ilmiah yang
mereka sayangkan itu. Terlalu banyak pengkhotbah, walau sepakat bahwa evolusi itu benar
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dan Adam dan Hawa tidak pernah ada, dengan girang naik ke atas mimbar dan membahas
suatu pokok moral atau teologis mengenai Adam dan Hawa dalam khotbahnya tanpa pernah
menyebutkan bahwa, tentu, Adam dan Hawa itu sendiri tidak pernah ada! Jika
dipertanyakan, mereka protes dan berkata bahwa mereka memaksudkannya sebagai
ungkapan ‘simbolis’ semata, yang mungkin ada kaitannya dengan ‘dosa asal’, atau nilai-nilai
kesucian. Dengan sikap agak jemu mereka mungkin juga berkata tentu orang tidak begitu
bodoh untuk memaknainya secara harfiah. Tetapi apakah jemaat mereka mengetahuinya?
Bagaimana orang di kursi jemaat, atau di atas sajadah, bisa tahu bagian mana dari kitab suci
yang harus dipahami secara harfiah dan mana yang secara simbolis? Begitu mudahkah bagi
seorang anggota jemaat yang tidak terdidik untuk menebaknya? Terlalu sering, jawabannya
jelas tidak, dan tentu rasa bingung ini bukan sepenuhnya salah mereka. Kalau tidak percaya,
baca saja bagian Lampiran.

“Bagiku itu tetap hanya sebuah teori.”
Wahai Uskup, coba camkan. Wahai Pastor, berhati-hatilah. Anda bermain-main
dengan api, dengan kesalahpahaman yang bakal terjadi – atau bahkan bisa dibilang hampir
pasti terjadi kalau tidak ditanggulangi. Tidakkah sepantasnya Anda, saat berbicara di depan
umum, berkata ya jika ya dan tidak jika tidak? Supaya jangan kena hukuman, tidakkah
sepantasnya Anda berupaya untuk melawan kesalahpahaman yang telah begitu menyebar
luas dan mengulurkan dukungan yang giat dan antusias untuk para ilmuwan dan guru sains?
Para penyangkal sejarah pun berada di antara orang-orang yang ingin saya jangkau
dalam buku ini. Tetapi, mungkin lebih penting lagi, saya hendak membekali mereka yang
bukan penyangkal sejarah tetapi kenal beberapa di antaranya – mungkin anggota keluarga
atau gereja mereka sendiri – dan merasa tidak cukup siap untuk membantah.
Evolusi itu fakta. Melampaui ragu yang beralasan, melampaui ragu yang sungguhsungguh, melampaui ragu yang sehat, berdasar, dan cerdas, melampaui segala ragu evolusi
itu fakta. Bukti pendukung evolusi setidaknya sama kuat dengan bukti kebenaran Holokaus,
meskipun Holokaus punya saksi mata. Benar bahwa kita bersepupu dengan simpanse,
bersepupu agak lebih jauh dengan monyet, bersepupu lebih jauh lagi dengan babi tanah dan
dugong, dan lebih jauh lagi dengan pisang dan lobak . . . lanjutkan daftarnya sepanjang yang
Anda mau. Ia bukan benar dari dahulu. Ia bukan kebenaran yang terbukti sendiri, tautologis,
atau sudah jelas, dan ada masa ketika sebagian besar orang, yang terdidik sekali pun, berpikir
itu tidak benar. Dahulu memang tidak benar, tetapi sekarang iya. Kita mengetahuinya karena
melonjaknya jumlah bukti yang mendukungnya. Evolusi itu fakta, dan buku ini akan
mendemonstrasikannya. Tidak satu ilmuwan terkemuka pun menentangnya, dan tidak
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seorang pembaca netral pun akan menutup buku ini dengan keraguan masih tertinggal di
benaknya.
Lalu mengapa kita gunakan ungkapan ‘teori evolusi Darwin’, dan karenanya seolah
memberi kenyamanan palsu kepada orang-orang di kubu kreasionis – para penyangkal
sejarah, kaum 40 persen – yang berpikir kata ‘teori’ merupakan sebuah konsesi, yang
memberikan mereka semacam hadiah atau kemenangan?

APA ITU TEORI? APA ITU FAKTA?
Hanya teori? Mari kita tinjau arti kata ‘teori’. Kamus Bahasa Inggris Oxford memberikan dua
pengertian (sebetulnya lebih, tetapi ini dua yang relevan).
Teori, Arti 1: Sebuah skema atau sistem ide atau pernyataan yang diajukan
sebagai penjelasan atau paparan atas sekelompok fakta atau gejala; sebuah
hipotesis yang telah dipastikan atau ditetapkan dengan pengamatan atau
percobaan, dan dikemukakan atau diterima sebagai penjelasan atas fakta-fakta
yang diketahui; sebuah pernyataan atas hal yang dianggap sebagai hukum,
asas, atau sebab-sebab umum dari sesuatu yang diketahui atau diamati.
Teori, Arti 2: Sebuah hipotesis yang diajukan sebagai penjelasan; dan
karenanya, sebuah hipotesis, spekulasi, dugaan semata; sebuah ide atau
sekelompok ide mengenai sesuatu; sebuah pandangan atau gagasan.
Jelas bahwa kedua makna tersebut cukup berbeda satu sama lain. Dan jawaban pendek untuk
pertanyaan saya mengenai teori evolusi adalah bahwa ilmuwan menggunakan Arti 1,
sementara kaum kreasionis – mungkin dengan jahil, mungkin dengan tulus – memilih Arti 2.
Contoh bagus untuk Arti 1 adalah Teori Heliosentris dari Tata Surya, teori bahwa Bumi dan
planet-planet lainnya mengorbit pada matahari. Evolusi pas sempurna dengan Arti 1. Teori
evolusi Darwin memang sebuah ‘skema atau sistem gagasan atau pernyataan’. Ia memang
menjelaskan ‘sekelompok fakta atau gejala’ yang masif. Ia ‘sebuah hipotesis yang telah
dipastikan atau ditetapkan dengan pengamatan atau percobaan’ dan, dengan kesetujuan yang
secara umum berdasar, ‘sebuah pernyataan atas hal yang dianggap sebagai hukum, asas, atau
sebab-sebab umum dari sesuatu yang diketahui atau diamati.’ Teori evolusi jelas jauh
berbeda dari ‘hipotesis, spekulasi, dugaan semata’. Ilmuwan dan kaum kreasionis memahami
kata ‘teori’ dengan dua arti yang jauh berbeda. Evolusi itu teori dalam arti yang sama dengan
teori heliosentris. Dalam kedua perkara tersebut, kata ‘hanya’, seperti dalam ‘hanya teori’,
tidak sepatutnya ditambahkan.
Untuk klaim bahwa evolusi tidak pernah ‘dibuktikan’, ilmuwan telah diintimidasi
untuk selalu mencurigai bukti. Filsuf-filsuf berpengaruh memberi tahu kita bahwa kita tidak
bisa membuktikan apa pun dalam sains. Matematikawan bisa membuktikan – menurut satu
pandangan keras, hanya merekalah yang bisa – tetapi ilmuwan paling banter hanya bisa
gagal membuktikan sebaliknya kendati sudah berusaha sekeras mungkin. Bahkan teori bulan
lebih kecil dari matahari yang tak terbantahkan sekali pun tidak bisa, di mata filsuf tertentu,
dibuktikan seperti cara, misalnya, Teorema Pythagoras dibuktikan. Tetapi ada begitu banyak
bukti kuat yang mendukung kebenarannya sehingga menyangkal statusnya sebagai ‘fakta’
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tampak konyol bagi semua orang kecuali mereka yang terlalu ribet dengan perincianperincian renik. Demikian pula dengan evolusi. Evolusi itu fakta dalam arti yang sama
seperti fakta bahwa Paris berada di Belahan Bumi Utara. Walau para pencacah logika
berkuasa, 1 beberapa teori telah melampaui keraguan yang masuk akal, dan kita menyebutnya
fakta. Makin cergas dan menyeluruh Anda mencoba membuktikan kekeliruan sebuah teori,
kalau ia mampu bertahan dari serangan, makin dekat ia dengan yang biasa disebut fakta oleh
akal sehat.
Saya bisa terus menggunakan ‘Teori Arti 1’ dan ‘Teori Arti 2’ tetapi angka-angka
susah diingat. Saya perlu kata ganti. Kita sudah punya kata tepat untuk ‘Teori Arti 2’:
‘hipotesis’. Setiap orang paham bahwa sebuah hipotesis adalah gagasan tentatif yang
menunggu konfirmasi (atau falsifikasi), dan ketentatifan inilah persisnya yang telah
dilampaui evolusi, kendati di masa Darwin beban itu masih ada. Kata ganti untuk ‘Teori Arti
1’ lebih sulit dicari. Akan sederhana kalau tetap menggunakan kata ‘teori’, seolah ‘Arti 2’
tidak ada. Malah, ada alasan kuat untuk mengatakan bahwa Arti 2 tidak semestinya ada,
karena membingungkan dan tidak perlu, mengingat sudah ada kata ‘hipotesis’. Sayangnya,
Arti 2 untuk kata ‘teori’ ini sudah lazim digunakan dan kita tidak bisa semena-mena
melarangnya. Karena itu, dengan cukup bebas, tetapi tidak kelewatan, saya akan meminjam
dari ilmu matematika kata ‘teorema’ untuk Arti 1. Akan tetapi, seperti nanti kita lihat, ini
sebetulnya peminjaman yang menyimpang. Begitu pun, saya rasa risiko kebingungannya
kalah dari manfaatnya. Untuk menenteramkan hati matematikawan yang mungkin merasa
terhina, saya akan mengganti ejaannya menjadi ‘teorum’. 2 Pertama-tama, izinkan saya
menjelaskan penggunaan teorema secara spesifik di bidang matematika, sembari
menjelaskan pernyataan awal saya tadi bahwa, kalau mau ketat akurat, hanya
matematikawan saja yang diberi izin untuk membuktikan apa pun (pengacara tidak, terlepas
dari klaim yang menyatakan sebaliknya).
Bagi seorang matematikawan, bukti berarti demonstrasi logis bahwa sebuah
kesimpulan secara niscaya ditarik dari aksioma-aksioma yang diasumsikan. Teorema
Pythagoras itu niscaya benar, asalkan kita mengasumsikan aksioma-aksioma Euklides,
seperti aksioma bahwa garis-garis lurus sejajar tidak akan pernah bersinggungan. Mengukur
ribuan segitiga dengan sudut siku-siku dan mencoba mencari satu yang membuktikan
kekeliruan Teorema Pythagoras adalah tindakan sia-sia. Para pengikut Pythagoras telah
membuktikannya, siapa pun bisa mengerjakan pembuktiannya, teorema itu memang benar,
itu sudah. Matematikawan menggunakan gagasan bukti untuk membedakan ‘konjektur’ dari
‘teorema’, yang secara permukaan tampak serupa dengan perbedaan antara dua arti kata
‘teori’ di kamus OED. Konjektur adalah sebuah proposisi yang tampak benar tetapi belum
pernah terbukti. Ia akan menjadi teorema begitu telah terbukti. Contoh terkenalnya adalah
Konjektur Goldbach, yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat genap dapat ditulis
sebagai jumlah dari dua bilangan prima. Matematikawan gagal membuktikan kekeliruannya
untuk semua bilangan genap hingga angka 300 ribu juta juta juta, dan akal sehat tidak akan
kesulitan menyebutnya Fakta Goldbach. Akan tetapi, ia belum pernah terbukti, terlepas dari
hadiah menggiurkan yang ditawarkan bagi orang yang mampu membuktikannya, dan
matematikawan sudah pada tempatnya menolak untuk mendaulatnya naik ke podium
teorema. Kalau ada yang menemukan buktinya, Konjektur Goldbach akan naik pangkat
menjadi Teorema Goldbach, atau mungkin Teorema X, dengan X adalah matematikawan
cerdas penemu bukti tersebut.
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Carl Sagan pernah menggunakan Konjektur Goldbach secara sarkastis dalam balasan
cepatnya kepada orang-orang yang mengklaim pernah diculik oleh alien.
Kadang, saya menerima surat dari seseorang yang mengaku ‘bersinggungan’
dengan makhluk luar angkasa. Saya diminta untuk ‘bertanya soal apa saja’.
Jadi selama bertahun-tahun saya menyiapkan satu daftar pertanyaan. Ingat,
makhluk luar angkasa itu sangat maju. Jadi saya tanya hal-hal seperti, ‘Tolong
berikan bukti singkat untuk Teorema Terakhir Fermat’. Atau Konjektur
Goldbach . . . Tidak pernah terjawab. Namun, kalau saya bertanya, ‘Apakah
kita harus berbuat baik?’ Hampir selalu saya mendapatkan jawaban. Apa pun
yang samar, khususnya yang melibatkan penilaian moral yang lazim, alienalien ini senang sekali menjawabnya. Tetapi untuk hal yang spesifik, yang
membuka peluang untuk mencari tahu apakah mereka benar-benar tahu apa
pun di luar pengetahuan manusia kebanyakan, yang terdengar hanya bunyi
sunyi.
Teorema Terakhir Fermat, seperti Konjektur Goldbach, adalah sebuah proposisi mengenai
bilangan-bilangan yang belum seorang pun pernah menemukan pengecualiannya, Upaya
membuktikannya sudah menjadi semacam cawan suci bagi para matematikawan sejak 1637,
ketika Pierre de Fermat menulis di tepi halaman sebuah buku matematika tua, ‘Saya memiliki
bukti yang luar biasa . . . yang terlalu panjang untuk ditulis di tepi halaman yang sempit ini.’
Konjektur ini akhirnya dibuktikan oleh seorang matematikawan Inggris, Andrew Wiles, pada
1995. Sebelumnya, sebagian matematikawan berpikir seharusnya itu disebut konjektur.
Melihat bukti positif yang diajukan Wiles yang panjang, rumit, dan bertumpu pada metodemetode serta pengetahuan maju abad ke-20, sebagian besar matematikawan berpikir Fermat
(sebetulnya) keliru dengan klaim pembuktiannya. Cerita ini saya kisahkan hanya untuk
menggambarkan perbedaan antara konjektur dan teorema.
Seperti saya katakan tadi, saya akan meminjam istilah ‘teorema’ milik
matematikawan, tetapi saya mengejanya ‘teorum’ untuk membedakannya dari teorema
matematika. Sebuah teorum ilmiah seperti evolusi atau heliosentrisme adalah sebuah teori
yang cocok dengan ‘Arti 1’ dalam kamus Oxford.
[Ia] telah dipastikan atau ditetapkan dengan pengamatan atau percobaan, dan
dikemukakan atau diterima sebagai penjelasan atas fakta-fakta yang diketahui;
[ia merupakan] sebuah pernyataan atas hal yang dianggap sebagai hukum,
asas, atau sebab-sebab umum dari sesuatu yang diketahui atau diamati.
Sebuah teorum ilmiah tidak – tidak bisa – dibuktikan seperti cara membuktikan sebuah
teorema matematika. Tetapi akal sehat memperlakukannya sebagai sebuah fakta dalam arti
yang sama dengan ‘teori’ bahwa Bumi itu bulat dan bukan datar itu fakta, dan teori bahwa
tanaman hijau memperoleh energi dari matahari itu fakta. Semua itu adalah teorum ilmiah:
didukung oleh sejumlah besar bukti, diterima oleh semua pengamat yang terdidik, fakta-fakta
tak terbantahkan dalam arti lazim kata fakta. Seperti semua fakta, kalau kita mau pedantis,
memang mungkin sekali bahwa semua instrumen ukur kita, dan organ-organ pengindra yang
kita gunakan untuk membacanya, adalah korban dari tipu muslihat akbar. Seperti dikatakan
Bertrand Russell, ‘Kita semua boleh jadi baru ada lima menit yang lalu, asalkan tersedia
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ingatan siap-pakai, dengan lubang di kaus kaki dan rambut yang perlu dicukur.’ Dengan
bukti yang tersedia kini, agar evolusi menjadi apa pun selain sebuah fakta, butuh sebuah tipu
muslihat yang sama akbarnya dari sang pencipta, sesuatu yang sedikit sekali orang teis ingin
meyakininya.
Tiba saatnya untuk memeriksa definisi kamus untuk kata ‘fakta’. Ini yang tercantum di
dalam kamus OED (sekali lagi, ada beberapa definisi, tetapi ini yang relevan):
Fakta: Sesuatu yang benar-benar terjadi atau sesungguhnya demikian; sesuatu
yang dengan pasti diketahui memiliki sifat ini; karenanya, suatu kebenaran
tertentu yang diketahui melalui pengamatan aktual atau kesaksian autentik,
kebalikan dari penarikan kesimpulan semata, atau dari konjektur atau fiksi;
sebuah datum pengalaman, untuk dibedakan dari kesimpulan-kesimpulan yang
dapat didasarkan padanya.
Perhatikan bahwa, seperti sebuah teorum, sebuah fakta dalam arti ini tidak memiliki status
yang sama ketatnya dengan sebuah teorema matematis yang telah dibuktikan, yang ditarik
niscaya dari seperangkat aksioma-aksioma yang diasumsikan. Selain itu, ‘pengamatan aktual
atau kesaksian autentik’ juga bisa sangat keliru, dan dinilai terlalu tinggi di pengadilan.
Berbagai eksperimen psikologis telah menghasilkan beberapa demonstrasi yang
mencengangkan, yang seharusnya mengkhawatirkan bagi seorang juri yang cenderung
menitikberatkan penilaiannya pada bukti ‘saksi mata’. Contoh terkenal pernah disajikan oleh
Profesor Daniel J. Simons di Universitas Illinois. Ada film berdurasi 25 detik yang
menunjukkan enam muda-mudi tengah berdiri melingkar, saling melempar dua buah bola
basket, dan kita, subjek percobaannya, diminta menonton film tersebut. Para pemain di film
itu keluar-masuk lingkaran dan gonta-ganti posisi sembari mengoper dan memantulkan
kedua bola, sehingga adegannya tampak cukup sibuk. Sebelum film ditunjukkan, kita diberi
tahu bahwa ada tugas yang mesti kita lakukan, untuk menguji ketelitian pengamatan kita.
Kita harus menghitung jumlah total berapa kali bola dioper dari orang ke orang. Di akhir tes,
jumlahnya yang kita sebutkan dicatat, tetapi – di luar dugaan – bukan itu tes yang
sesungguhnya!

Setelah menunjukkan film dan mengumpulkan jawaban, pelaku percobaan
mengajukan pertanyaan mengejutkan. ‘Dan berapa banyak dari Anda yang melihat
gorilanya?’ Mayoritas penonton tercengang: diam. Peneliti kemudian memutar kembali
filmnya, tetapi kali ini ia meminta kita untuk menonton dengan santai tanpa harus
menghitung apa pun. Takjub, sembilan detik setelah film dimulai, seseorang dengan kostum
gorila berjalan acuh tak acuh ke tengah lingkaran para pemain, berhenti untuk menghadap ke
kamera, memukul-mukul dadanya, seolah mengejek bukti saksi mata, lalu berjalan pergi
dengan sama cuek seperti sebelumnya (lihat Halaman berwarna 8). Dia tampak jelas di situ
selama sembilan detik – lebih dari sepertiga durasi film – tetapi mayoritas saksi mata tidak
melihatnya. Mereka akan mengucap sumpah di pengadilan bahwa tidak ada pria berkostum
gorila di adegan itu, dan mereka akan bersumpah bahwa mereka telah menonton dengan
tingkat konsentrasi yang lebih akut dari biasanya selama 25 detik, persis karena mereka
menghitung berapa kali bola dioper. Eksperimen lain yang selaras dengan konsep ini telah
banyak dilakukan, dengan hasil yang mirip, dan dengan reaksi tertegun bodoh yang sama
saat kebenaran akhirnya ditunjukkan kepada penonton. Kesaksian saksi mata, ‘pengamatan
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aktual’, ‘datum pengalaman’ – semuanya tidak dapat, atau sedikitnya mungkin tidak dapat,
diandalkan. Tentu, ketakandalan pengamat ini pulalah persisnya yang dimanfaatkan pesulap
di atas panggung dengan berbagai teknik pengalihan perhatian yang sengaja mereka lakukan.
Definisi kamus untuk kata fakta menyebutkan ‘pengamatan aktual atau kesaksian
autentik, sebagai kebalikan dari penarikan kesimpulan semata’ (penekanan dari saya).
Makna peyoratif yang tersirat dari kata ‘semata’ ini agak lancang. Penarikan kesimpulan
yang teliti boleh jadi lebih andal ketimbang ‘pengamatan aktual’, sekuat apa pun intuisi kita
menolak mengakuinya. Saya sendiri terperangah saat gagal melihat gorilanya Simons, dan
tak bisa percaya bahwa gorila itu memang ada di sana. Lebih sedih tetapi lebih bijak setelah
melihat film itu kedua kalinya, takkan pernah lagi saya tergoda untuk otomatis menempatkan
kesaksian saksi mata di atas penarikan kesimpulan ilmiah secara tidak langsung. Film gorila
itu, atau sejenisnya, mungkin patut ditunjukkan kepada semua juri sebelum mereka
menimbang keputusan mereka. Semua hakim pun juga.
Memang, penarikan kesimpulan harus didasarkan pada pengamatan oleh organ-organ
pengindra kita. Misalnya, kita menggunakan mata untuk mengamati hasil printout dari mesin
pengurut DNA, atau dari Penumbuk Hadron Raksasa. Tetapi – berlawanan dengan semua
intuisi – pengamatan langsung dari suatu peristiwa yang diduga terjadi (seperti pembunuhan)
tidak lantas lebih andal dari pengamatan tidak langsung dari konsekuensinya (seperti DNA di
bercak darah) ketika diinput ke dalam sebuah mesin penarik kesimpulan yang dibangun
dengan baik. Salah identitas lebih mungkin terjadi karena kesaksian langsung saksi mata
ketimbang karena penarikan kesimpulan tidak langsung yang didapatkan dari bukti DNA.
Dan, omong-omong, banyak sekali orang telah dijatuhi hukuman secara keliru atas dasar
kesaksian dan kemudian dibebaskan – kadang setelah bertahun-tahun – karena muncul bukti
baru dari DNA. Di Texas saja, tiga puluh lima narapidana yang divonis hukuman mati telah
dibebaskan dari hukuman sejak bukti DNA diterima di pengadilan. Dan itu hanya mereka
yang masih hidup. Mengingat getolnya Negara Bagian Texas menegakkan hukuman mati
(selama enam tahun menjabat sebagai Gubernur, George W. Bush meneken perintah
eksekusi mati rata-rata dua minggu sekali), kita harus berasumsi bahwa sejumlah besar
narapidana yang sudah telanjur dieksekusi semestinya dapat bebas kalau saja bukti DNA saat
itu tersedia bagi mereka.
Buku ini akan menganggap serius penarikan kesimpulan – bukan yang semata tetapi
yang ilmiah dan benar – dan saya akan menunjukkan kekuatan tak terbantahkan penarikan
kesimpulan bahwa evolusi itu fakta. Tentu saja, mayoritas besar perubahan evolusi tidak
tampak dalam amatan saksi mata. Sebagian besar evolusi terjadi sebelum kita lahir, dan
lajunya terlalu pelan untuk bisa disaksikan dalam masa hidup seseorang. Begitu pula dengan
terpisahnya Afrika dan Amerika Selatan, yang terjadi, seperti nanti kita lihat di Bab 9, terlalu
lambat untuk bisa kita lihat. Untuk evolusi, seperti pergeseran benua, kita hanya bisa
menarik kesimpulan setelah kejadian, karena kita memang baru ada setelah kejadian. Tetapi
jangan pernah sepersekian detik pun meremehkan kekuatan penarikan kesimpulan seperti itu.
Bergesernya secara perlahan Amerika Selatan dan Afrika kini menjadi fakta kuat dalam arti
sebagaimana kita biasa memahaminya, dan demikian pula dengan fakta bahwa kita dan
landak dan delima memiliki leluhur bersama.
Kita ibarat detektif yang tiba di tempat kejadian setelah kejahatan. Perbuatan si
pembunuh sudah hilang ditelan masa lalu. Detektif tidak bisa berharap menyaksikan
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kejahatan itu dengan mata kepalanya. Walau demikian, eksperimen kostum gorila dan
eksperimen sejenis lainnya telah mengajarkan kita untuk tidak terlalu percaya pada mata
sendiri. Yang masih dimiliki oleh si detektif adalah jejak-jejak yang tertinggal, dan ada
banyak yang bisa kita andalkan di sana. Ada jejak kaki, sidik jari (dan dewasa ini sidik jari
DNA juga), bercak darah, surat, buku harian. Dunia memang akan seperti adanya kini kalau
sejarah yang ini dan ini, bukan sejarah yang itu dan itu, terjadi.
Perbedaan antara dua arti kamus untuk kata ‘teori’ bukanlah jurang yang tidak
terjembatani, seperti ditunjukkan banyak contoh di sepanjang sejarah. Dalam sejarah sains,
teorum kerap berawal sebagai hipotesis ‘semata’. Seperti teori pergeseran benua, sebuah
gagasan bahkan dapat mengawali perjalanannya dengan olok-olokan, sebelum maju dengan
langkah-langkah berat menuju status sebagai teorum atau fakta tak terbantahkan. Ini bukan
hal yang sulit secara filosofis. Fakta bahwa sebagian keyakinan yang banyak dianut di masa
lalu telah terbukti keliru secara konklusif tidak berarti kita harus takut bahwa bukti di masa
depan akan selalu menunjukkan bahwa keyakinan kita yang sekarang ini salah. Tingkat
kerentanan keyakinan kita di masa kini tergantung pada, antara lain, seberapa kuat bukti
yang mendukungnya. Orang dahulu berpikir bahwa matahari lebih kecil dari Bumi karena
mereka tidak memiliki bukti yang memadai. Sekarang kita sudah punya bukti, yang dahulu
tidak tersedia, yang menunjukkan secara konklusif bahwa matahari jauh lebih besar, dan kita
bisa sepenuhnya yakin bahwa bukti ini tidak akan pernah dibantah lagi. Ia bukan hipotesis
sementara yang sejauh ini belum terbukti keliru. Keyakinan kita sekarang mengenai banyak
hal mungkin kelak dapat terbukti keliru, tetapi kita bisa dengan sangat yakin menyusun suatu
daftar fakta-fakta tertentu yang tidak akan pernah dibuktikan keliru. Evolusi dan teori
heliosentris dahulu tidak masuk ke dalam daftar ini, tetapi sekarang iya.
Ahli biologi kerap membedakan antara fakta evolusi (semua makhluk hidup
bersepupu), dan teori mengenai faktor pendorongnya (biasanya, seleksi alam, dan mereka
mungkin membedakannya dengan teori-teori rival seperti teori ‘guna dan tak-guna’ dan teori
‘pewarisan ciri-ciri terperoleh’ Lamarck). Tetapi Darwin sendiri menganggap keduanya
sebagai teori dalam arti yang tentatif, hipotetis, dan konjektural. Ini karena, di masa itu, bukti
yang ada memang kurang meyakinkan dan masih mungkin bagi para ilmuwan terkemuka
untuk menentang evolusi dan seleksi alam. Dewasa ini, fakta evolusi itu sendiri sudah tidak
mungkin lagi ditentang – ia telah lulus menjadi sebuah teorum atau fakta yang jelas-jelas
berdasar – tetapi masih (agak) bisa diragukan bahwa seleksi alam merupakan daya
pendorong utamanya.
Dalam otobiografinya Darwin menjelaskan seperti apa pada 1838 ia ‘iseng-iseng’
membaca On Population karya Malthus (setelah dipengaruhi, seperti dugaan Matt Ridley,
Harriet Martineau, teman luar biasa cerdas dari saudara laki-lakinya Erasmus) dan
mendapatkan inspirasi untuk seleksi alam: ‘Dan di sini aku akhirnya mendapatkan teori
untuk kukerjakan.’ Bagi Darwin, seleksi alam merupakan sebuah hipotesis, yang boleh jadi
benar, boleh jadi salah. Untuk evolusi ia pun beranggapan sama. Yang sekarang kita sebut
fakta evolusi, di tahun 1838, adalah sebuah hipotesis yang masih membutuhkan
pengumpulan bukti. Saat Darwin menerbitkan On the Origin of Species pada 1859, ia telah
menumpuk cukup banyak bukti untuk meluncurkan evolusi itu sendiri, kendati masih kurang
untuk seleksi alam, ke jalan panjangnya menuju status fakta. Upaya mengangkat hipotesis
menjadi fakta inilah yang memang menjadi titik berat perhatian Darwin di sebagian besar
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mahakaryanya itu. Pengangkatan status itu telah berlanjut hingga, saat ini, tidak ada lagi
keraguan serius apa pun, dan para ilmuwan menggunakan, setidaknya secara informal, istilah
fakta evolusi. Semua ahli biologi terkemuka tetap sepakat bahwa seleksi alam merupakan
salah satu daya pendorong terpentingnya, walau – seperti ditekankan oleh sebagian ahli
biologi lebih daripada lainnya – bukan satu-satunya. Sekalipun bukan satu-satunya, saya
belum lagi bertemu seorang ahli biologi serius yang dapat menunjukkan alternatif dari
seleksi alam sebagai daya pendorong evolusi adaptif – evolusi menuju peningkatan positif.
Di sisa dari buku ini, saya akan mendemonstrasikan bahwa evolusi itu fakta yang tak
terelakkan, dan merayakan kekuatan, kesederhanaan, dan keindahannya yang mengagumkan.
Evolusi ada di dalam kita, di sekeliling kita, di antara kita, dan kerja-kerjanya terpatri di
batu-batu dari miliaran tahun yang lalu. Mengingat, di sebagian besar perkara, umur kita
tidak cukup panjang untuk menyaksikan evolusi terjadi di depan mata, kita akan jenguk
kembali metafora detektif yang tiba di TKP setelah peristiwa kejahatan dan menarik
kesimpulan dari hal-hal yang ditemukannya di sana. Tarikan kesimpulan yang membimbing
para ilmuwan ke fakta evolusi jauh lebih banyak, lebih meyakinkan, lebih tak terbantahkan,
daripada laporan saksi mata mana pun yang pernah digunakan, di pengadilan mana pun, di
abad mana pun, untuk menentukan vonis ‘bersalah’ dalam kejahatan apa pun. Bukti yang
melampaui keraguan beralasan? Keraguan beralasan? Itu pernyataan paling meremehkan
sepanjang masa.
1
2

Bukan baris puisi Yeats favorit saya, tetapi pas untuk perkara ini.
Seperti kata decorum / Lafalkan ‘theorum’.
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BAB 2
ANJING, SAPI, DAN KUBIS
MENGAPA lama sekali baru muncul seorang Darwin? Apa yang menghambat umat manusia
untuk memunculkan ide yang sederhana lagi cemerlang yang sekilas tampak begitu mudah
dicerap akal ketimbang ide-ide matematika yang diberikan kepada kita oleh Newton dua
abad lebih dini – atau, malah, oleh Archimedes dua milenium lebih dini? Banyak jawaban
telah diajukan. Mungkin nyali akal kita ciut oleh luasnya rentang waktu yang mesti berlalu
agar perubahan besar terjadi – oleh ketakselarasan di antara yang kini disebut waktu
mendalam geologis dan rentang hidup dan pemahaman orang yang mencoba memahaminya.
Mungkin indoktrinasi agama yang menahan kita. Atau mungkin kompleksitas menakutkan
dari organ hidup seperti mata, yang begitu sarat akan ilusi rancangan yang memperdaya oleh
seorang empu insinyur. Mungkin semua faktor itu urun peran. Tetapi Ernst Mayr, tetua besar
sintesis neo-Darwinian, yang meninggal pada 2005 di usia 100 tahun, berulang kali
menyuarakan kecurigaan yang lain. Bagi Mayr, biang keladinya adalah doktrin filsafat kuno
– yang nama modernnya adalah – esensialisme. Penemuan evolusi tertahan dalam
cengkeraman tangan mati Plato. 1

TANGAN MATI PLATO
Bagi Plato, ‘realitas’ yang kita pikir kita lihat hanyalah bayang-bayang pada dinding gua yang
dipantulkan oleh kelip-kelip cahaya api unggun. Seperti para pemikir Yunani klasik lainnya,
Plato sejatinya seorang ahli geometri. Setiap segitiga yang digambarkan di atas pasir
hanyalah bayangan tak sempurna dari esensi sejati segitiga. Garis-garis segitiga esensial
adalah garis-garis murni Euklides dengan panjang tetapi tanpa lebar, garis-garis yang
didefinisikan sebagai tak terhingga sempitnya dan tak pernah bertemu bila sejajar. Sudutsudut segitiga esensial sungguh membentuk dua sudut siku-siku, tanpa lengkung sedikit pun.
Tidak demikian halnya dengan segitiga yang digambar di atas pasir: tetapi segitiga di atas
pasir, bagi Plato, hanyalah bayangan tak stabil atas segitiga ideal yang esensial.
Biologi, menurut Mayr, diwabahi versi esensialismenya sendiri. Esensialisme biologis
memperlakukan tapir dan kelinci, trenggiling dan unta berpunuk satu, seolah-olah mereka itu
segitiga, belah ketupat, parabola, atau bidang segi dua belas. Kelinci yang kita lihat adalah
bayang samar ‘ide’ kelinci yang sempurna, kelinci Platonik yang ideal dan esensial, yang
menggantung di suatu tempat di ruang konseptual kita bersama semua bentuk-bentuk
sempurna geometri. Kelinci-kelinci nyata bisa bervariasi, tetapi variasi mereka selalu
dipandang sebagai penyimpangan cacat dari esensi ideal kelinci.
Sungguh cara pandang yang sangat tidak evolusioner! Kaum Platonik menganggap
perubahan apa pun pada kelinci sebagai sebuah langkah ceroboh yang menjauh dari kelinci ,
dan akan selalu ada hambatan terhadap perubahan itu – seolah semua kelinci sungguhan
ditambatkan dengan tali lentur tak kasatmata pada sang Kelinci Esensial di Langit. Cara
pandang evolusioner adalah kebalikan mutlak dari hal ini. Semua keturunan dapat menjauh
dari rupa leluhurnya secara tak terbatas, dan tiap langkah menjauh ini menjadi calon leluhur
untuk varian-varian masa depan. Malah, Alfred Russel Wallace, penemu gagasan evolusi
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oleh seleksi alam selain Darwin, menjuduli makalahnya dengan ‘On the tendency of varieties
to depart indefinitely from the original type’ (‘Perihal kecenderungan varietas untuk menjauh
secara tak terbatas dari jenis asalinya’).
Kalau ada ‘kelinci baku’, gelar tersebut hanya menandakan titik pusat distribusi kurva
lonceng dari kelinci-kelinci sungguhan yang suka melompat cekatan dan beragam itu. Dan
distribusi itu bergeser seiring waktu. Dari generasi ke generasi, perlahan-lahan ia mungkin
tiba pada suatu titik, yang belum lagi ditentukan dengan jelas, ketika norma dari hal yang
kita sebut kelinci telah bergerak sangat jauh sehingga pantas diberi nama lain. Tidak ada
kekelincian yang permanen, tidak ada esensi kelinci yang menggantung di langit. Yang ada
hanyalah populasi-populasi berisi individu-individu berbulu, bertelinga panjang, koprofagis,
dengan kumis goyang-goyang, yang menunjukkan distribusi statistis dari variasi ukuran,
bentuk, warna, dan kecenderungan. Yang dahulu merupakan ujung ‘bertelinga lebih panjang’
dari distribusi lama mungkin akan menjadi titik pusat dari distribusi baru kelak di garis
waktu geologis. Dengan sejumlah generasi yang cukup besar, mungkin tidak terdapat
tumpang tindih di antara distribusi leluhur dan distribusi keturunan: telinga terpanjang di
antara kelompok leluhur mungkin lebih pendek dari telinga terpendek di antara kelompok
keturunan. Semuanya cair, seperti dikatakan seorang filsuf Yunani lain, Herakleitos: tak ada
yang baku. Setelah seratus juta tahun, mungkin sulit bagi kita untuk percaya bahwa hewanhewan keturunan itu pernah berleluhurkan kelinci. Namun, selama proses evolusi, tidak
pernah terjadi di satu generasi pun bahwa jenis dominan pada populasi tersebut jauh dari
jenis modus pada generasi sebelumnya atau generasi selanjutnya. Cara pikir inilah yang
disebut Mayr sebagai cara pikir populasi. Cara pikir populasi, baginya, adalah antitesis dari
esensialisme. Menurut Mayr, alasan lamanya kemunculan Darwin adalah karena – baik atas
pengaruh Yunani atau untuk alasan lainnya – esensialisme terpatri dalam di DNA batin kita.
Bagi akal yang tertutup kacamata kuda Platonik, kelinci itu ya kelinci. Menyarankan
bahwa umat kelinci merupakan sejenis kumpulan titik-titik rerata statistis yang selalu
bergeser, atau bahwa kelinci tipikal sekarang mungkin berbeda dari kelinci tipikal sejuta
tahun yang lalu atau kelinci tipikal sejuta tahun ke depan, tampak seperti melanggar pamali
batin. Ahli psikologi yang mengkaji perkembangan bahasa memang memberi tahu kita
bahwa anak-anak adalah kaum esensialis alami. Mungkin harus begitu kalau mereka mau
tetap waras sembari akal mereka yang masih berkembang itu belajar mengelompokkan halhal ke dalam kategori-kategori diskrit yang masing-masing layak diberi label kata bendanya
sendiri. Tidak heran kalau tugas pertama Adam, dalam mitos Kejadian, adalah menamai
semua hewan.
Dan tidak heran, dalam pandangan Mayr, kalau kita manusia harus menunggu Darwin
hingga abad ke-19. Untuk mendramatisasi betapa amat antiesensialisnya evolusi, perhatikan
uraian berikut. Pada pandangan evolusioner ‘cara pikir populasi’, setiap hewan berkaitan
dengan setiap hewan lain, misalnya kelinci dan macan tutul, melalui sejuntai rantai hewanhewan perantara, yang masing-masing begitu mirip dengan hewan di mata rantai berikutnya
sehingga tiap mata rantai, pada prinsipnya, bisa kawin dengan mata rantai tetangganya dan
menghasilkan keturunan yang subur. Pamali esensialis tak bisa dilanggar secara lebih
komprehensif dari cara pandang itu. Dan ini bukan sekadar eksperimen pemikiran samar
yang terbatas pada imajinasi semata. Dalam cara pandang evolusioner, memang ada
sederetan hewan-hewan perantara yang menghubungkan seekor kelinci dengan seekor macan
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tutul, yang tiap-tiap darinya pernah hidup dan bernapas, yang tiap-tiap darinya akan
ditempatkan pada relung spesies yang sama persis dengan jiran dekat di kanan dan kirinya di
sepanjang kontinum yang terus bergeser itu. Malah, tiap hewan dalam rangkaian tersebut
adalah anak dari tetangganya di satu sisi dan orang tua dari tetangganya di sisi lain. Namun,
keseluruhan rangkaian itu membentuk jembatan dari kelinci ke macan tutul – walau, seperti
kita lihat nanti, tidak pernah ada ‘kelincantul’. Ada jembatan-jembatan serupa dari kelinci ke
wombat, dari macan tutul ke lobster, dari setiap hewan atau tumbuhan ke setiap lainnya.
Walau mungkin Anda sudah menalar sendiri mengapa hasil mencengangkan ini menjadi
kesimpulan niscaya dari cara pandang evolusioner, saya tetap akan menjelaskannya. Saya
menyebutnya eksperimen pemikiran jepit rambut.
Misalkan seekor kelinci, kelinci betina mana saja (untuk argumen ini, kita pakai
betina, tetapi jantan pun boleh, tidak ada bedanya). Taruh ibunya di sampingnya. Sekarang,
taruh neneknya di samping ibunya dan seterusnya, mundur, dan mundur, dan mundur, dan
terus mundur hingga jutaan tahun ke belakang, sehingga terbentuk garis yang tampak tak
berujung, berisi deretan kelinci-kelinci betina yang masing-masing diapit anak dan ibunya.
Kita berjalan menyusuri garis kelinci ini, mundur melalui garis waktu, memeriksa mereka
dengan teliti layaknya seorang jenderal memeriksa barisan prajurit. Saat melangkah di
sepanjang garis itu, lambat-laun kita akan melihat bahwa kelinci-kelinci kuno yang kita
lewati itu sedikit berbeda dari kelinci-kelinci modern yang biasa kita lihat. Tetapi laju
perubahan ini begitu lambat sehingga kita tidak akan melihat trennya dari generasi ke
generasi, seperti kita tidak melihat gerak jarum jam di arloji – dan seperti kita tidak melihat
seorang anak tumbuh, kita hanya bisa melihat kemudian bahwa ia telah remaja, lalu dewasa.
Alasan lain mengapa kita tidak melihat perubahan kelinci-kelinci ini dari generasi yang satu
ke yang lain adalah karena, pada setiap satu abad, variasi di dalam populasi terkini biasanya
akan lebih besar dari variasi di antara para ibu dan para anak. Jadi kalau kita mencoba
mencermati gerakan ‘jarum jam’ itu dengan membandingkan para ibu dengan anak-anaknya,
atau malah para nenek dengan cucu-cucunya, perbedaan-perbedaan tipis yang mungkin
tampak di mata kita akan dibanjiri perbedaan-perbedaan di antara kawan-kawan dan saudarasaudara kelinci yang melompat-lompat di padang rumput di sekeliling mereka.
Akan tetapi, secara perlahan dan tak kentara, saat kita mundur melalui garis waktu,
kita akan mencapai leluhur-leluhur yang tampak makin tidak mirip seekor kelinci dan makin
mirip seekor celurut (dan tidak begitu mirip dengan keduanya). Salah satu dari makhlukmakhluk ini akan saya sebut lekukan jepit rambut, untuk alasan yang akan terang nanti.
Hewan ini adalah leluhur bersama terdekat (di garis betina, tetapi itu tidak penting) untuk
kelinci dan macan tutul. Kita tidak tahu persis seperti apa perawakannya, tetapi dari cara
pandang evolusioner hewan itu sudah pasti ada. Seperti semua hewan, ia merupakan anggota
spesies yang sama dengan anak dan ibunya. Sekarang kita lanjut melangkah, tetapi kini kita
banting setir, berbelok mengikuti lekukan jepit rambut itu dan berbalik maju di garis waktu,
menuju macan tutul (di antara banyak dan beragam keturunan hewan jepit rambut tadi,
karena kita akan terus berjumpa cabang-cabang di garisnya, dan kita secara konsisten
memilih cabang yang akhirnya berujung pada macan tutul). Tiap hewan betina mirip celurut
di sepanjang jalan maju kita kini diikuti oleh anaknya. Perlahan, dengan derajat-derajat yang
tidak kentara, hewan-hewan mirip celurut ini akan berubah, melalui perantaranya yang
mungkin tidak banyak mirip dengan hewan modern mana pun tetapi sangat mirip satu
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dengan yang lain, mungkin perantara yang samar-samar mirip cerpelai, hingga akhirnya,
tanpa pernah melihat perubahan mendadak apa pun, kita tiba di titik macan tutul.
Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan mengenai eksperimen pemikiran ini. Pertama,
kebetulan saja kita memilih jalan dari kelinci ke macan tutul, tetapi, saya ulangi, kita boleh
memilih jalan dari landak ke lumba-lumba, kanguru kecil ke jerapah, atau manusia ke ikan
cucut. Pokok pentingnya adalah bahwa bagi dua hewan mana pun pasti ada jalan jepit rambut
yang menghubungkan mereka, sederhananya karena setiap spesies memiliki leluhur bersama
dengan setiap spesies lainnya: kita tinggal berjalan mundur dari spesies yang satu ke leluhur
bersama, kemudian berputar mengikuti lekuk jepit rambut itu dan lanjut melangkah maju ke
spesies yang lain.
Kedua, perhatikan bahwa yang kita lakukan hanyalah menyusuri deretan hewan yang
menghubungkan hewan modern ke hewan modern lainnya. Kita sama sekali tidak sedang
mengevolusikan seekor kelinci menjadi seekor macan tutul. Saya rasa ini bisa diistilahkan
sebagai tindakan mende-evolusi kembali ke titik jepit rambut, lalu dari situ berevolusi maju
menuju macan tutul. Seperti akan kita lihat di salah satu bab setelah ini, sayangnya tetap
perlu dijelaskan, berulang-ulang kali, bahwa spesies modern tidak berevolusi menjadi spesies
modern lain, keduanya hanya memiliki leluhur bersama: mereka bersepupu. Nanti akan kita
lihat bahwa ini pulalah jawaban untuk keluh-kesah yang lazim diutarakan: ‘Kalau manusia
berevolusi dari simpanse, kok bisa masih ada simpanse?’
Ketiga, saat melangkah maju dari hewan jepit rambut (leluhur bersama) itu, kita secara
manasuka memilih jalan yang berujung pada macan tutul. Ini memang jalan sejarah evolusi
yang nyata, tetapi, saya ulangi pokok penting ini, kita memilih untuk mengabaikan sejumlah
besar titik-titik cabang evolusi yang dapat berujung pada titik-titik akhir yang tak terhitung
jumlahnya – karena hewan jepit rambut adalah leluhur besar bukan hanya bagi kelinci dan
macan tutul tetapi juga bagi sebagian besar mamalia modern.
Pokok keempatnya, yang tadi sudah saya tekankan, adalah bahwa, seradikal dan
seekstensif apa pun perbedaan antara kedua ujung dari jepit rambut itu – misalnya, kelinci
dan macan tutul – tiap langkah di sepanjang rantai yang menautkan keduanya amat sangat
kecil. Tiap-tiap individu di sepanjang rantai tersebut mirip dengan tetangga-tetangganya di
rantai itu, seperti ibu mirip dengan anaknya. Dan lebih mirip dengan tetangga-tetangganya di
rantai tersebut, seperti tadi saya sebutkan, daripada dengan para anggota tipikal populasi
sekelilingnya.
Anda bisa lihat betapa eksperimen pemikiran ini telah mengobrak-abrik kuil Yunani
elegan yang berisi bentuk-bentuk Platonik yang ideal itu. Dan Anda bisa lihat betapa, kalau
Mayr benar bahwa manusia begitu kuat terjerat prakonsepsi-prakonsepsi esensialis, ia juga
mungkin benar tentang mengapa dari dahulu evolusi sulit diterima akal kita.
Kata ‘esensialisme’ itu sendiri baru diciptakan pada tahun 1945 dan karena itu Darwin
tidak mengenalnya. Tetapi ia sangat akrab dengan versi biologisnya, dalam bentuk
‘imutabilitas spesies’, dan Darwin sendiri berupaya keras untuk memerangi cara pandang
tersebut. Dan memang dalam beberapa buku Darwin – terlebih untuk karya-karyanya selain
On the Origin of Species sendiri – Anda akan sepenuhnya memahami apa yang tengah ia
bahas hanya jika Anda menggunakan anggapan-anggapan modern mengenai evolusi, dan
ingat bahwa sebagian besar pembacanya saat itu adalah kaum esensialis yang sama sekali
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tidak meragukan imutabilitas spesies. Salah satu senjata terampuh Darwin dalam membantah
hal yang konon disebut imutabilitas ini adalah bukti dari domestikasi, dan domestikasi
pulalah yang akan mengisi sisa bab ini.

Memahat lungkang gen
Darwin tahu banyak soal pembiakan hewan dan tumbuhan. Ia bergaul dengan para
penggemar merpati dan pembudidaya tanaman, dan ia sangat menyukai anjing. 2
Pengetahuannya mengenai varietas domestik berbagai hewan dan tumbuhan tidak hanya
dituangkannya di bab pertama On the Origin of Species; Darwin bahkan menulis satu buku
sendiri untuk pokok bahasan tersebut. The Variation of Animals and Plants under
Domestication berisi bab-bab mengenai anjing dan kucing, kuda dan keledai, babi, sapi,
domba dan kambing, kelinci, merpati (dua bab; Darwin sangat menggemari merpati), ayam
dan berbagai hewan unggas lainnya, serta tumbuhan, termasuk kubis yang mengagumkan itu.
Kubis adalah jenis sayuran yang menjegal kaki esensialisme dan imutabilitas spesies. Kubis
liar, Brassica oleracea, adalah tumbuhan yang tak menarik dipandang mata, samar-samar
seperti versi berumput dari kubis domestik. Dalam beberapa abad saja, dengan pahat halus
dan kasar yang dilengkapi seperangkat teknik pembiakan selektif, pembudidaya telah
memahat tumbuhan sembarang ini menjadi sayur-sayuran yang sangat berbeda dengan
moyang liarnya dan berbeda satu dengan yang lain pula, seperti brokoli, kembang kol,
kolrabi, kale (kubis keriting), kubis tunas, spring greens, romanesko, dan tentunya berbagai
jenis sayuran lain yang masih lazim disebut kubis.
Contoh lazim lainnya adalah peragaman serigala, Canis lupus, menjadi sekitar dua
ratus ras anjing, Canis familiaris, yang diakui oleh Kennel Club Inggris sebagai ras
tersendiri, dan sejumlah lebih besar ras anjing yang secara genetik dipisah satu dengan yang
lain oleh aturan-aturan pembiakan ras murni ala apartheid.
Selain itu, moyang liar semua anjing domestik memang tampaknya serigala dan
serigala saja (kendati proses domestikasinya mungkin terjadi secara sendiri-sendiri di
berbagai tempat di dunia). Kalangan evolusionis tidak selalu berpikir begitu. Darwin, dan
banyak rekan sezamannya, curiga bahwa beberapa spesies Canidae, termasuk serigala dan
jakal, juga menjadi leluhur dari anjing-anjing domestik kita sekarang. Etolog Austria
pemenang Hadiah Nobel, Kondrad Lorenz, juga berpandangan sama. Buku Man Meets Dog,
karyanya yang terbit tahun 1949, mengedepankan gagasan bahwa ras-ras anjing domestik
terbagi ke dalam dua kelompok utama: yang diturunkan dari jakal (mayoritas) dan yang
diturunkan dari serigala (favorit Lorenz sendiri, termasuk anjing Chow Chow). Lorenz
tampaknya tidak memiliki bukti sama sekali untuk dikotomi yang diajukannya, kecuali
perbedaan-perbedaan yang dia rasa ada dalam kepribadian dan karakter ras-ras anjing
tersebut. Perkara ini belum habis hingga bukti genetik molekuler datang untuk
membereskannya. Sekarang, tidak ada lagi keraguan. Anjing-anjing domestik sama sekali
tidak diturunkan dari jakal. Semua ras anjing merupakan serigala ubahan: bukan jakal, bukan
koyote, bukan rubah.
Poin utama yang ingin saya gariskan mengenai domestikasi adalah kekuatan dan
kecepatannya yang menakjubkan dalam mengubah bentuk dan perilaku hewan-hewan liar.
Para pembiak hampir seperti pengrajin tembikar dengan pasokan tanah liat lunak yang tak
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terbatas, atau ibarat pematung yang dengan tatahnya memahat anjing atau kuda, atau sapi
atau kubis, sesuai selera. Saya akan kembali ke imaji ini sebentar lagi. Relevansinya dengan
evolusi alami adalah bahwa, kendati si penyeleksi adalah manusia dan bukan alam,
prosesnya sama persis. Ini mengapa Darwin begitu menonjolkan domestikasi di bagian awal
On the Origin of Species. Siapa pun bisa memahami prinsip evolusi oleh seleksi buatan.
Seleksi alam pun sama, dengan satu perincian kecil yang beda.
Persisnya, bukan tubuh si anjing atau si kubis yang dipahat oleh si pembiak/si
pematung, tetapi lungkang gen dari ras atau spesies tersebut. Gagasan lungkang gen
merupakan pusat dari himpunan pengetahuan dan teori yang berada di bawah payung istilah
‘Sintesis Neo-Darwinian’. Darwin sendiri tidak tahu-menahu mengenai hal ini. Sintesis NeoDarwinian bukan bagian dari dunia intelektualnya, begitu pula dengan gen. Ia tentu
menyadari bahwa ciri diturunkan dalam keluarga; sadar bahwa keturunan cenderung
menyerupai orang tua dan saudara kandungnya; sadar bahwa ciri tertentu dari anjing dan
merpati diturunkan. Hereditas merupakan tonggak tengah dari teori seleksi alamnya. Tetapi
lungkang gen lain cerita. Konsep lungkang gen bermakna hanya dalam konteks hukum
Mendel tentang campuran partikel-partikel herediter independen. Darwin tidak mengetahui
hukum-hukum Mendel karena, walau Gregor Mendel, biarawan Austria, bapak ilmu
genetika, adalah rekan sezaman Darwin, ia menerbitkan temuan-temuannya dalam jurnal
berbahasa Jerman yang tidak pernah dilihat Darwin.
Gen Mendelian adalah sebuah entitas yang bersifat semua-atau-tidak-sama-sekali. Saat
Anda dibuahi, yang Anda terima dari ayah bukanlah suatu zat, yang akan dicampur dengan
yang Anda terima dari ibu, seolah mencampur cat biru dengan cat merah untuk
menghasilkan warna ungu. Andai memang begitu cara kerja hereditas (seperti samar-samar
dikira orang di masa Darwin), kita semua ini jadi makhluk rata-rata tengah, senantiasa berada
di antara kedua orang tua kita. Bila begitu, semua variasi akan lekas sirna dari populasi (tidak
peduli seberapa rajin Anda mencampur cat ungu dengan cat ungu, warna merah dan biru
yang awal tadi tidak akan pernah tersusun kembali). Faktanya, tentu, setiap orang dapat
melihat jelas bahwa kecenderungan intrinsik menurunnya variasi dalam sebuah populasi itu
tidak ada. Mendel menunjukkan bahwa ini terjadi karena ketika gen-gen dari pihak ayah dan
ibu digabung dalam diri seorang anak (ia tidak menggunakan kata ‘gen’, yang baru direka
pada 1909), prosesnya tidak seperti mencampur cat, tetapi lebih seperti mengocok dan
mengocok ulang satu pak kartu. Sekarang ini, kita tahu bahwa gen-gen adalah utas-utas kode
DNA, yang tidak terpisah secara fisik seperti kartu-kartu, tetapi prinsipnya tetap sahih. Gengen tidak dicampur, tetapi dikocok. Bisa jadi pengocokannya tidak sempurna, beberapa kartu
saling menempel selama beberapa generasi pengocokan sebelum kemudian terpisah secara
kebetulan.
Setiap sel telur Anda (atau sel sperma kalau Anda laki-laki) mengandung sebuah gen
tertentu versi ayah Anda atau versi ibu Anda, bukan campuran keduanya. Dan gen tertentu
tadi berasal dari salah satu, dan hanya satu, dari empat kakek dan nenek Anda; serta dari satu
dan hanya satu dari delapan kakek dan nenek buyut Anda. 3
Jika ditinjau ke belakang, seharusnya ini sudah jelas. Bila seorang laki-laki dan
seorang perempuan kawin, yang lahir sebagai anak adalah anak laki-laki atau anak
perempuan, bukan hermafrodit. 4 Dari pengamatan setelah kejadian, siapa pun dapat dengan
mudah menggeneralisasi prinsip semua-atau-tidak-sama-sekali pada pewarisan setiap ciri.
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Menariknya, Darwin sendiri sudah dekat sekali dengan kesimpulan ini, tetapi ia berhenti
tepat sebelum semuanya terhubung jelas. Pada 1866 ia menulis, dalam sepucuk surat untuk
Alfred Wallace:
Ysh. Wallace,
Saya rasa Anda tidak memahami yang saya maksud dengan tidak
tercampurnya varietas-varietas tertentu. Hal itu tidak ada sangkut-pautnya
dengan kesuburan. Biar saya contohkan. Saya menyilangkan bunga sweet pea
Painted Lady dan sweet pea Ungu, yang merupakan varietas dengan warna
yang sangat berbeda, dan, bahkan dari polong biji yang sama kedua varietas
ini tumbuh sempurna, tetapi tidak satu pun merupakan campuran keduanya.
Semacam inilah saya rasa yang kira-kira terlebih dahulu terjadi dengan kupukupu Anda . . . Meskipun tampak begitu menakjubkan, saya tidak tahu apakah
kasus-kasus ini lebih luar biasa dari setiap betina di dunia ini yang
menghasilkan keturunan jantan dan betina.
Darwin sudah hampir menemukan hukum Mendel tentang tidak tercampurnya (yang kini
kita sebut) gen-gen. 5 Kasus ini sepadan dengan klaim, oleh kalangan apologis yang merasa
terganggu, bahwa ilmuwan-ilmuwan zaman Victoria lainnya, seperti Patrick Matthew dan
Edward Blyth, telah menemukan seleksi alam sebelum Darwin. Memang benar dalam arti
tertentu, seperti diakui Darwin sendiri, tetapi saya rasa bukti menunjukkan bahwa mereka
tidak memahami betapa pentingnya hal itu. Tidak seperti Darwin dan Wallace, mereka tidak
melihatnya sebagai sebuah fenomena umum dengan signifikansi yang universal – dengan
kekuatan untuk mendorong evolusi semua makhluk hidup ke arah peningkatan yang positif.
Demikian pula, surat untuk Wallace ini menunjukkan bahwa Darwin sudah hampir
memahami poin tentang kodrat hereditas yang tidak tercampur. Tetapi ia tidak melihat
keumumannya, dan khususnya ia gagal mengenalinya sebagai jawaban atas teka-teki
mengapa variasi tidak hilang dengan sendirinya dari populasi. Ilmuwan abad ke-20-lah yang
menjawab teka-teki tersebut, dengan mengembangkan penemuan Mendel yang melampaui
zamannya. 6
Nah, sekarang konsep lungkang gen mulai masuk akal. Sebuah populasi yang
bereproduksi secara seksual, seperti, katakanlah, semua tikus di Pulau Kenaikan, yang
terpencil jauh di samudra Atlantik Selatan, terus-menerus mengocok semua gen di pulau
tersebut. Tidak ada kecenderungan intrinsik bagi tiap generasi untuk lebih tidak bervariasi
ketimbang generasi sebelumnya, tidak ada kecenderungan yang mengarah pada tikus-tikus
perantara yang melulu berwarna abu-abu. Gen-gennya tetap utuh, dikocok dari satu tubuh ke
tubuh lainnya dari generasi ke generasi, tetapi tidak tercampur satu dengan yang lain, tidak
saling mengontaminasi. Setiap kali, semua gen itu berdiam di tubuh setiap tikus, atau sedang
pindah ke tubuh-tubuh tikus baru melalui sperma. Tetapi jika kita amati setelah banyak
generasi, kita akan melihat semua gen tikus di pulau itu teraduk-aduk, seperti satu set kartu
yang dikocok sempurna: satu lungkang gen.
Saya menduga lungkang gen tikus di sebuah pulau kecil dan terpencil seperti Pulau
Kenaikan adalah lungkang yang menggenang dan teraduk cukup rata, dalam arti bahwa para
leluhur terdekat setiap ekor tikus bisa saja telah hidup di mana pun di pulau itu, tetapi
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barangkali tidak di pulau yang lain, terlepas dari kemungkinan sesekali terangkut kapal.
Namun, lungkang gen tikus-tikus di sebuah daratan luas seperti Eurasia akan jauh lebih
rumit. Seekor tikus yang hidup di Madrid akan menerima sebagian besar gennya dari para
leluhur yang hidup di ujung barat benua Eurasia, bukan, katakanlah, yang hidup di Mongolia
atau Siberia. Ini terjadi bukan karena hambatan-hambatan khusus terhadap aliran gen (walau
itu pun ada) tetapi karena jarak yang luar biasa jauh saja. Butuh waktu hingga pengocokan
seksual dapat memindahkan sebuah gen dari satu sisi sebuah benua ke sisi yang lain.
Sekalipun tidak ada hambatan fisik seperti sungai atau barisan gunung, aliran gen di
sepanjang daratan seluas itu tetap akan cukup lambat hingga membuat lungkang gen tersebut
layak dibilang ‘kental’. Sebagian besar gen seekor tikus yang hidup di Vladivostok akan
berasal dari para leluhurnya di timur. Lungkang gen Eurasia tetap dikocok, seperti di Pulau
Kenaikan, tetapi tidak dikocok secara homogen karena adanya jarak. Selain itu, hambatanhambatan parsial seperti barisan gunung, sungai besar, atau padang gurun akan kian
menghalangi pengocokan homogen, dan karenanya menata serta merumitkan lungkang gen
tersebut. Semua komplikasi ini tidak menurunkan nilai gagasan lungkang gen. Lungkang gen
yang teraduk sempurna adalah sebuah abstraksi yang berguna, seperti abstraksi garis lurus
sempurna seorang matematikawan. Lungkang-lungkang gen yang nyata, di pulau-pulau kecil
seperti Pulau Kenaikan sekalipun, merupakan perkiraan yang tidak sempurna, hanya
terkocok sebagian saja. Makin kecil dan tidak terpecah-pecah pulaunya, makin dekat
perkiraan itu pada abstraksi ideal lungkang gen yang teraduk sempurna.
Sekadar melengkapi pemikiran mengenai lungkang-lungkang gen, setiap hewan yang
kita lihat di dalam sebuah populasi merupakan sampel dari lungkang gen di masanya (atau,
tepatnya, di masa orang tuanya). Tidak ada kecenderungan intrinsik bagi gen-gen tertentu di
dalam lungkang-lungkang gen untuk meningkat atau menurun secara frekuensi. Tetapi bila
ada peningkatan atau penurunan frekuensi secara sistematis yang terjadi pada sebuah gen
tertentu di dalam sebuah lungkang gen, itulah persis dan tepatnya yang dimaksud dengan
evolusi. Karena itu, pertanyaannya menjadi: mengapa mesti ada peningkatan atau penurunan
sistematis dalam frekuensi sebuah gen? Tentu, di titik itulah semua mulai jadi menarik, dan
kita akan membahasnya nanti.
Ada hal lucu yang terjadi pada lungkang-lungkang gen anjing domestik. Para pembiak
ras Pekines (Peking) atau Dalmatian berupaya keras untuk memastikan gen-gen tidak
menyeberang dari satu lungkang gen ke lungkang yang lain. Buku silsilah disusun, hingga
jauh ke generasi sebelumnya, dan perkawinan silang adalah pamali yang paling dihindari
dalam buku seorang pembiak anjing ras. Seolah-olah tiap ras anjing dikurung di dalam Pulau
Kenaikan kecilnya sendiri, dijauhkan dari ras lainnya. Namun, hambatan bagi persilangannya
di sini bukan laut tetapi aturan yang dibuat manusia. Semua ras anjing itu tumpang-tindih
secara geografis, tetapi mereka juga bisa berada di pulau-pulau terpisah karena cara pemilik
mengatur kesempatan mereka untuk kawin. Tentu, aturan-aturan tersebut kadang dilanggar.
Seperti tikus yang menyeludup masuk ke kapal yang berlayar ke Pulau Kenaikan, seekor
anjing betina whippet, misalnya, dapat lepas dari kekang dan kawin dengan anjing spaniel.
Tetapi anak anjing bastar yang lahir darinya, seberapa pun mereka disayang, akan terbuang
dari pulau yang berlabel Ras Murni Whippet. Pulau itu sendiri tetaplah pulau whippet murni.
Anjing-anjing whippet murni lainnya memastikan bahwa lungkang gen dari pulau virtual
berlabelkan Whippet ini terus tidak terkontaminasi. Ada ratusan ‘pulau’ buatan manusia, satu
untuk tiap ras anjing murni. Tiap-tiap pulau tersebut adalah pulau virtual, dalam arti tidak
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memiliki lokasi geografis. Whippet atau Pomeranian murni ditemukan di tempat-tempat
yang berbeda di seluruh dunia, dan mobil, kapal, dan pesawat dipakai untuk mengangkut
gen-gennya dari satu tempat geografis ke tempat geografis lainnya. Pulau genetik virtual
yang merupakan lungkang gen anjing Pekines tumpang-tindih secara geografis, tetapi tidak
secara genetik (kecuali saat seekor betinanya kawin silang), dengan pulau genetik virtual
yang merupakan lungkang gen anjing boxer dan pulau virtual yang merupakan lungkang gen
anjing St. Bernard.
Sekarang mari kembali ke pernyataan yang membuka pembahasan saya mengenai
lungkang gen. Saya tadi berkata bahwa jika para pembiak manusia dianggap ibarat
pematung, yang mereka pahat dengan tatah mereka bukanlah daging tubuh anjing tetapi
lungkang-lungkang gennya. Yang tampak berubah memang tubuh anjing karena si pembiak
mungkin memang berniat untuk, misalnya, memperpendek moncong generasi-generasi
anjing boxer ke depannya. Dan produk akhir dari niat semacam itu tentulah moncong yang
lebih pendek, seolah wajah si anjing leluhur telah dipahat. Tetapi, seperti telah kita lihat,
anjing boxer tipikal di satu generasi mana pun merupakan sampel dari lungkang gen yang
kiwari. Lungkang gennyalah yang telah dipahat dan ditatah selama bertahun-tahun. Gen-gen
untuk moncong panjang telah dicungkil keluar dari lungkang gen dan diganti dengan gengen untuk moncong pendek. Setiap ras anjing, dari dachshund sampai Dalmatian, dari boxer
sampai borzoi, dari pudel sampai Pekines, dari Great Dane sampai chihuahua, telah dipahat,
ditatah, diuli, dibentuk, bukan secara harfiah sebagai daging dan tulang tetapi pada lungkang
gennya.
Dan tidak semuanya dilakukan lewat proses pemahatan. Banyak dari ras anjing yang
biasa kita jumpai pada awalnya lahir sebagai blasteran ras-ras anjing lain, dan dalam banyak
kasus terjadi baru-baru ini saja, misalnya di abad ke-19. Hibridisasi, tentu, merupakan
pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan isolasi lungkang-lungkang gen di pulaupulau virtual. Sebagian skema hibridisasi dirancang dengan begitu teliti sampai-sampai
pembiaknya marah kalau hasil biakan mereka dibilang anjing bastar atau blasteran (tidak
seperti Presiden Obama yang justru senang disebut seperti itu). Anjing ‘Labradoodle’ adalah
blasteran antara pudel standar dan Labrador, hasil dari upaya teliti mencari ciri-ciri terbaik
dari kedua jenis ras tersebut. Para pemilik Labradoodle telah membentuk komunitas dan
asosiasi seperti anjing-anjing ras murni yang lain. Ada dua perspektif di antara kalangan
penggemar Labradoodle, sebagaimana halnya di antara penggemar anjing-anjing hibrida
hasil rancangan yang lain. Ada yang lebih suka untuk terus membuat Labradoodle dengan
mengawinkan pudel dan Labrador. Dan ada yang mencoba memprakarsai lungkang gen
Labradoodle baru yang akan menghasilkan biakan murni, ketika dua anjing Labradoodle
dikawinkan. Saat ini, gen-gen Labradoodle generasi kedua digabung ulang untuk
menghasilkan lebih banyak variasi dari yang semestinya dimiliki anjing-anjing ras murni
semestinya. Seperti inilah ras anjing ‘murni’ berawal: mereka melalui tahap perantara
dengan tingkat variasi tinggi, yang kemudian dipangkas melalui bergenerasi-generasi
pembiakan teliti.
Kadang, ras-ras anjing baru berawal dari adopsi satu mutasi besar. Mutasi adalah
perubahan acak di dalam gen yang merupakan bahan mentah untuk evolusi oleh seleksi
nonacak. Di alam bebas, mutasi-mutasi besar jarang bertahan hidup, tetapi genetikawan lebih
suka mengelolanya di laboratorium karena mudah dipelajari. Ras-ras anjing seperti basset
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dan dachshund mendapatkan kaki-kakinya yang sangat pendek dalam satu langkah dengan
mutasi genetik yang disebut akondroplasia, sebuah contoh klasik mutasi besar yang
kemungkinan tidak akan bertahan hidup di alam liar. Mutasi serupa juga menjadi sebab
untuk jenis tubuh kerdil manusia yang paling umum: batang tubuhnya hampir berukuran
normal, tetapi kaki dan lengannya pendek. Rute-rute genetik lainnya menghasilkan ras-ras
kerdil yang mempertahankan proporsi tubuh aslinya. Para pembiak anjing dapat mengubah
ukuran dan bentuk dengan menyeleksi kombinasi dari beberapa mutasi besar seperti
akondroplasia dan banyak gen-gen minor. Mereka tidak perlu memahami ilmu genetika
untuk bisa dengan efektif mencapai perubahan. Tanpa pemahaman sama sekali, hanya lewat
kerja memilih siapa kawin dengan siapa, Anda bisa membiakkan semua jenis ciri yang
diinginkan. Inilah yang dicapai oleh para pembiak anjing, dan para pembiak/pembudidaya
hewan dan tanaman pada umumnya, selama berabad-abad sebelum orang tahu tentang ilmu
genetika. Dan ada pelajaran yang dapat dipetik dari hal itu mengenai seleksi alam, karena
alam, tentunya, tidak memiliki pemahaman atau kesadaran tentang apa pun juga.
Seorang ahli zoologi dari Amerika, Raymond Coppinger, mengemukakan bahwa anakanak anjing dari ras-ras yang berlainan jauh lebih mirip satu dengan yang lain daripada
anjing-anjing dewasa. Anak-anak anjing tidak bisa berbeda, karena hal utama yang harus
mereka lakukan adalah menyusu, 7 dan menyusu adalah masalah yang sama-sama dialami
semua ras anjing. Agar pintar menyusu, seekor anak anjing tidak boleh bermoncong panjang
seperti anjing borzoi atau retriever. Itu mengapa semua anak anjing tampak seperti anjing
pug. Boleh dikata anjing pug dewasa adalah anak anjing yang wajahnya tidak tumbuh
dengan benar. Sebagian besar anjing, setelah disapih, memiliki moncong yang relatif lebih
panjang. Pug, buldog, dan Pekines tidak; bagian tubuh mereka yang lain tumbuh, sementara
moncongnya tetap infantil. Istilah teknis untuk ini adalah neoteni, dan kita akan
menjenguknya lagi nanti saat membahas evolusi manusia di Bab 7.
Jika seluruh bagian tubuh seekor hewan tumbuh dengan kecepatan yang sama,
sehingga hewan dewasanya hanya berupa replika gembung yang sama rata dari bayi hewan
tersebut, pertumbuhan tubuhnya bersifat isometris. Pertumbuhan isometris cukup langka.
Sebaliknya, dalam pertumbuhan alometris, bagian-bagian tubuh tidak tumbuh dengan
kecepatan yang sama. Seringnya, kecepatan pertumbuhan bagian-bagian tubuh seekor hewan
memiliki relasi matematis sederhana satu dengan yang lain, sebuah fenomena yang diselidiki
secara khusus oleh Sir Julian Huxley pada 1930-an. Berbagai ras anjing mencapai bentuknya
yang berbeda-beda dengan gen-gen yang mengubah hubungan pertumbuhan alometris di
antara bagian-bagian tubuh. Contohnya, anjing buldog mendapatkan raut wajah cemberut ala
Churchil-nya dari kecenderungan genetik pertumbuhan tulang-tulang hidung yang lebih
lambat. Hal ini memiliki efek rembetan ke pertumbuhan relatif dari tulang-tulang, dan malah
semua jaringan, di sekitarnya. Salah satu efek rembetannya: langit-langit mulut ditarik ke
atas ke posisi yang janggal, sehingga anjing buldog giginya keluar dan punya kecenderungan
mengiler. Buldog juga mengalami kesulitan bernapas, dan begitu pula dengan Pekines.
Buldog bahkan sulit dilahirkan karena ukuran kepalanya yang besar secara tidak
proporsional. Sebagian besar, kalau bukan semua, anjing buldog yang Anda lihat sekarang
ini lahir lewat proses bedah sesar.
Borzoi sebaliknya. Moncong mereka ekstra panjang. Malah, mereka terbilang tidak
biasa karena pemanjangan moncongnya terjadi sebelum mereka lahir, yang kemungkinan
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besar membuat anak-anak anjing borzoi kalah pintar menyusu dibanding anjing ras lain.
Coppinger berspekulasi bahwa keinginan manusia untuk membiakkan borzoi demi moncong
panjangnya telah mencapai batas yang ditentukan oleh kemampuan bertahan hidup anakanak anjing yang mencoba menyusu.
Pelajaran apa yang kita petik dari domestikasi anjing? Pertama, ras-ras anjing yang
beraneka ragam, dari Great Dane ke Terrier Yorkshire, dari Terrier Skotlandia ke Terrier
Airedale, dari ridgeback ke dachshund, dari whippet ke St. Bernard, mendemonstrasikan
betapa mudahnya seleksi nonacak gen-gen – proses ‘memahat dan meraut’ lungkanglungkang gen – menghasilkan perubahan-perubahan anatomi dan perilaku yang sungguh
dramatis, dan sungguh cepat. Padahal, tidaklah banyak gen yang terlibat dalam proses ini.
Tetapi perubahannya begitu besar – perbedaan di antara ras-ras anjing begitu mencolok –
sampai-sampai Anda mengira evolusi mereka memakan waktu jutaan tahun dan bukan
berabad-abad. Kalau perubahan evolusioner sebesar itu dapat dicapai hanya dalam hitungan
abad atau bahkan dasawarsa, coba bayangkan apa yang bisa dicapai dalam hitungan sepuluh
atau seratus juta tahun.
Melihat prosesnya selama berabad-abad, tidak main-main kalau para pembiak anjing
telah memperlakukan tubuh anjing seperti tanah liat dan mendorongnya, menariknya,
mengulinya menjadi bentuk yang, kurang-lebih, sesuka hati. Tentu, seperti telah saya
katakan tadi, yang sebetulnya kita uli bukanlah tubuh anjing tetapi lungkang-lungkang
gennya. Dan ‘dipahat’ adalah metafora yang lebih pas ketimbang ‘diuli’. Sebagian pematung
bekerja dengan segumpal tanah liat dan mengulinya ke bentuk yang diinginkan. Sebagian
lain mengambil sebongkah batu atau kayu, dan memahatnya, mengurangi secuil demi secuil
dengan tatah. Para penggemar anjing tentu tidak memahat anjing ke bentuk yang diinginkan
dengan mengurangi daging tubuh anjing itu secuil demi secuil. Tetapi yang mereka lakukan
itu mirip dengan memahat lungkang-lungkang gen anjing dengan cara mengurangi. Akan
tetapi, prosesnya lebih rumit dari sekadar pengurangan murni. Michelangelo mengambil
sebongkah marmer, kemudian mengurangi bagian-bagian marmer tersebut untuk membentuk
tubuh Daud. Tidak ada penambahan. Di sisi lain, lungkang-lungkang gen terus-menerus
ditambahi, misalnya dengan mutasi, sementara pada saat yang sama kematian nonacak
mengurangi. Analogi patung pun runtuh di sini, dan tidak perlu terlalu dipaksakan lagi,
seperti akan kita lihat kembali di Bab 8.
Metafora patung mengingatkan kita pada tubuh yang kelewat berotot dari
binaragawan, atau padanan nonmanusianya seperti sapi ras Belgian Blue. Pabrik daging sapi
berjalan ini dirancang lewat sebuah proses pengubahan genetik khusus yang disebut
‘pengototan ganda’. Ada sebuah zat yang bernama myostatin, yang membatasi pertumbuhan
otot. Jika gen yang memproduksi myostatin dimatikan, otot tumbuh lebih besar dari
biasanya. Cukup sering terjadi, sebuah gen dapat bermutasi dengan lebih dari satu cara untuk
hasil yang sama, dan memang terdapat beragam cara untuk mematikan gen yang
memproduksi myostatin, tetapi efek yang dihasilkan sama. Contoh lainnya adalah ras babi
yang bernama Black Exotic, dan ada pula individu-individu anjing dari berbagai ras yang
menunjukkan susunan otot eksesif yang sama karena alasan yang sama. Binaragawan
mencapai fisik yang serupa dengan disiplin latihan tubuh yang ekstrem, dan sering pula
dibantu dengan penggunaan steroid-steroid anabolik: kedua manipulasi lingkungan yang
meniru gen-gen Belgian Blue dan Black Exotic. Hasil akhirnya sama, dan dalam hal ini
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mengandung satu pelajaran penting bagi kita. Perubahan genetik dan lingkungan dapat
menghasilkan hal yang identik. Jika Anda ingin membesarkan seorang anak manusia untuk
memenangkan kontes binaraga dan Anda ada waktu beberapa abad, Anda bisa memulainya
dengan manipulasi genetik, merekayasa gen aneh yang sama persis seperti yang mencirikan
sapi Belgian Blue dan babi Black Exotic. Memang, ada beberapa manusia yang diketahui
gen myostatinnya terhapus, dan mereka cenderung mengalami pertumbuhan otot yang
abnormal. Jika titik awalnya adalah anak mutan dan menyuruhnya melatih ototnya juga
(kemungkinan sapi dan babi tidak bisa dibujuk untuk melakukannya), Anda barangkali akan
mendapatkan hasil akhir yang lebih mengerikan dari Mr. Universe.
Oposisi politis terhadap pembiakan eugenis manusia kadang meluber ke pernyataanpernyataan yang hampir pasti keliru bahwa hal tersebut mustahil. Mungkin Anda pernah
mendengar argumennya: bukan hanya amoral, tetapi juga mustahil. Sayangnya, biarpun
dursila, atau tidak patut, tidak berarti mustahil. Saya sama sekali tidak ragu bahwa, kalau
bersikukuh dan punya cukup waktu serta kekuasaan politis, Anda bisa membiakkan ras
binaraga unggul, atau pelompat tinggi, atau penolak peluru; pencari mutiara, pegulat sumo,
atau pelari cepat; atau (saya duga, walau tidak seyakin tadi karena tidak ada contohnya di
kelompok hewan) musisi, penyair, matematikawan, atau penilai cita rasa anggur yang
unggul. Saya yakin dengan pembiakan selektif untuk kecakapan atletis karena sifat-sifat
yang dibutuhkan begitu mirip dengan yang sudah jelas berhasil di dalam pembiakan kuda
pacuan dan kuda penarik kereta, pembiakan anjing greyhound dan anjing penarik kereta
luncur. Saya cukup yakin tentang kemungkinan praktis (walau tidak untuk kepatutan moral
dan politis) pembiakan selektif untuk watak mental atau watak khas manusia karena sedikit
sekali contoh kasus gagalnya percobaan pembiakan selektif pada hewan, sekalipun untuk
watak-watak yang mungkin disangka mengejutkan. Siapa nyana, misalnya, bahwa anjing
bisa dibiakkan sehingga terampil menggembala domba, atau menunjuk lokasi
persembunyian hewan buruan, atau bertarung dengan banteng?
Anda ingin hasil susu sapi perahan yang banyak, bergalon-galon jauh lebih banyak
dari yang dibutuhkan induk sapi untuk menyusui anaknya? Pembiakan selektif bisa
memberikannya untuk Anda. Sapi juga bisa dimodifikasi untuk menumbuhkan ambingambing yang kelewat besar, dan terus menghasilkan susu yang tidak habis-habis, hingga jauh
setelah kurun waktu penyapihan anak sapi. Memang, kuda-kuda perahan tidak dibiakkan
seperti ini, tetapi apakah ada yang berani bertaruh melawan saya bahwa kita bisa saja
melakukannya kalau mau dicoba? Dan tentu, demikian pula halnya dengan manusia perahan,
kalau ada yang mau mencoba. Sudah terlalu banyak perempuan yang, terperdaya mitos
bahwa payudara seperti melon itu menarik, membayar mahal dokter bedah untuk melakukan
operasi implan silikon, dengan hasil yang (menurut saya) tidak sedap dipandang. Apakah ada
yang meragukan bahwa, jika diberi cukup generasi, cacat bentuk yang sama dapat dicapai
dengan pembiakan selektif, seperti yang dilakukan dengan sapi-sapi Frisia?
Sekitar dua puluh lima tahun yang lalu saya mengembangkan sebuah simulasi
komputer untuk mengilustrasikan kekuatan seleksi buatan: semacam permainan komputer
yang sepadan dengan pembiakan mawar atau anjing atau sapi. Pemain dihadapkan pada
selarik berisi sembilan bentuk di layar – ‘biomorf-biomorf komputer’ – dan bentuk yang
terletak di tengah adalah ‘orang tua’ dari delapan bentuk lain di sekitarnya. Semua bentuk
dibangun atas pengaruh sekitar selusin ‘gen’, yang berupa angka-angka yang diturunkan dari
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

28

‘orang tua’ ke ‘keturunan’, dengan kemungkinan campur tangan ‘mutasi’ kecil di sepanjang
prosesnya. Sebuah mutasi hanyalah peningkatan atau penurunan kecil dalam nilai numerik
gen si orang tua. Tiap bentuk dibangun atas pengaruh satu set angka tertentu, yang
merupakan nilai-nilai khususnya sendiri untuk selusin gen tersebut. Pemain melihat sembilan
bentuk ini dan tidak melihat gen-gennya tetapi memilih bentuk ‘tubuh’ yang disukai yang
ingin dibiakkannya. Delapan biomorf lain menghilang dari layar, biomorf yang dipilih
bergeser ke tengah, dan ‘menelurkan’ delapan ‘anak’ mutan yang baru. Prosesnya berulang
sebanyak ‘generasi’ yang dapat dibiakkan pemain, dan bentuk rata-rata dari ‘organismeorganisme’ di layar lambat-laun ‘berevolusi’ seiring bertambahnya generasi. Hanya gen yang
diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga, dengan memilih langsung biomorf lewat
pandangan mata, pemain secara tidak sengaja memilih gen-gennya pula. Persis inilah yang
terjadi ketika para pembiak memilih anjing atau mawar yang dibiakkan.

Biomorf-biomorf dari program ‘Blind Watchmaker’
Kesampingkan dahulu genetika. Permainannya mulai menarik saat kita menimbang
‘embriologi’nya. Embriologi sebuah biomorf di layar komputer adalah proses saat ‘gen-gen’
– nilai-nilai numerik itu – biomorf tersebut memengaruhi bentuknya. Ada banyak embriologi
dengan perbedaan mencolok yang dapat dibayangkan, dan saya telah mencoba beberapa.
Program pertama saya, yang bernama ‘Blind Watchmaker’, menggunakan embriologi pohon
tumbuh. ‘Batang’ utama menunaskan dua ‘cabang’, lalu tiap cabang menunaskan dua
cabangnya sendiri, dan seterusnya. Jumlah cabang, dan sudut serta panjangnya, semuanya
berada di bawah kendali genetik, yang ditentukan dengan nilai-nilai numerik dari gengennya. Satu fitur penting dari embriologi pohon bercabang ini adalah bahwa sifatnya
rekursif. Gagasan itu tidak akan saya paparkan terperinci di sini, tetapi maksud ringkasnya
adalah bahwa suatu mutasi biasanya memiliki efek terhadap sekujur tubuh pohon, bukan
hanya di salah satu sudutnya saja.
Kendati dimulai dengan sebuah pohon bercabang yang sederhana, program Blind
Watchmaker lekas beranjak jauh ke negeri ajaib yang dihuni bentuk-bentuk hasil evolusi,
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yang banyak darinya dihiasi keelokan yang asing, dan sebagian lagi – tergantung niat dari
pemainnya – mulai menyerupai makhluk-makhluk yang akrab di mata kita, seperti serangga,
laba-laba, atau bintang laut. Di sebelah kirinya ada sebuah ‘taman safari’ yang berisi
makhluk-makhluk yang ditemukan hanya satu pemain saja (saya) di simpangan-simpangan
dan titik-titik terpencil dari negeri ajaib komputer yang asing ini. Di versi belakangan dari
program tersebut, saya meluaskan embriologinya. Kali ini, ada gen-gen yang bisa
mengendalikan warna dan bentuk ‘cabang-cabang’ pohon tersebut.
Program yang lebih rumit, yang diberi nama ‘Arthromorphs’, yang saya tulis bersama
Ted Kaehler, dahulu bekerja di Perusahaan Komputer Apple, berhasil mewujudkan
‘embriologi’ dengan beberapa fitur biologis menarik yang secara khusus diarahkan untuk
membiakkan ‘serangga’, ‘laba-laba’, ‘lipan’ dan makhluk-makhluk lain yang menyerupai
artropoda. Saya telah menjelaskan artromorf ini secara terperinci, beserta biomorf,
‘conchomorf’ (moluska komputer), dan program-program sejenis lainnya, di buku Climbing
Mount Improbable.
Kebetulan, matematika embriologi cangkang sudah dipahami dengan baik, sehingga
seleksi buatan menggunakan program ‘conchomorf’ saya mampu memunculkan bentukbentuk yang sangat hidup (lihat di atas). Saya akan kembali membahas program-program ini,
untuk mengajukan gagasan yang sama sekali berbeda, di bab terakhir. Di sini saya telah
mengenalkannya untuk mengilustrasikan kekuatan seleksi buatan, sekalipun dalam
lingkungan komputer yang kelewat sederhana. Di dunia agrikultur dan hortikultur yang
nyata, dunia penggemar merpati dan pembiak anjing, seleksi buatan dapat meraih capaian
yang jauh lebih tinggi. Biomorf, arthromorf, dan conchomorf hanya mengilustrasikan
prinsipnya, dengan cara yang serupa dengan cara seleksi buatan mengilustrasikan prinsip di
balik seleksi alam – di bab berikutnya.

Conchomorf: Cangkang rekaan komputer yang dibentuk oleh seleksi buatan
Darwin telah mengalami sendiri kekuatan seleksi buatan dan ia menaruh pokok bahasan ini
di tempat terhormat di Bab 1 On the Origin of Species. Ia menyiapkan mata pikiran
pembacanya sebelum menyampaikan wawasan hebatnya sendiri, kekuatan seleksi alam. Jika
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para pembiak hewan dan tanaman dapat mengalihrupakan serigala menjadi anjing Pekines,
atau kubis liar menjadi bunga kol, hanya dalam beberapa ratus atau ribu tahun saja,
ketahanan hidup nonacak hewan dan tumbuhan liar selama jutaan tahun pun pasti bisa
melakukan hal yang sama. Itu akan menjadi kesimpulan bab saya berikutnya; tetapi terlebih
dahulu saya akan melanjutkan proses penyiapan mata pikiran pembaca saya, untuk
memudahkan jalan menuju pemahaman atas seleksi alam.
1

Ini bukan kata-kata Mayr, tetapi sepadan dengan gagasannya.

3

Hal ini tepat benar dalam model genetika yang diberikan Mendel, dan model genetika yang diikuti
semua ahli biologi hingga revolusi Watson–Crick di tahun 1950-an. Ini hampir, tetapi belum, tepat
benar karena sekarang kita tahu bahwa gen merupakan untaian panjang DNA. Untuk tujuan
praktis lainnya, kita boleh menganggapnya benar.

2

4

5

6

7

Siapa yang tak sayang anjing, sobat terbaik manusia itu?

Di peternakan tempat saya tumbuh besar, ada seekor sapi yang sangat bandel dan agresif,
namanya Arusha. Arusha unik sekaligus menyusahkan. Suatu hari Pak Evans, gembala kami,
dengan sedih berujar: ‘Tampaknya si Arusha ini lebih seperti persilangan antara banteng dan
sapi.’

Ada satu rumor yang tersebar luas tetapi salah: Darwin punya sejilid salinan jurnal berbahasa
Jerman tempat Mendel menerbitkan hasil-hasil temuannya, tetapi tepi halaman-halaman jurnal
yang memuat tulisan Mendel itu ditemukan belum dipotong pada saat kematian Darwin. Mem ini
barangkali berasal dari fakta bahwa Darwin memiliki buku berjudul Die Pflanzen-mischlinge
karangan W. O. Focke. Di buku itu Focke memang secara ringkas menyebut Mendel, dan tepi
halaman tempatnya membahas Mendel memang tidak terpotong di salinan yang dimiliki Darwin.
Tetapi Focke tidak menganggap spesial karya Mendel dan tidak ada bukti bahwa ia memahami
betapa berartinya karya tersebut, sehingga belum tentu Darwin memungut gagasan tersebut dari
sana sekalipun halaman yang memuat pembahasan itu terpotong tepinya. Lagi pula, Darwin tidak
fasih berbahasa Jerman. Kalau ia telah membaca makalah Mendel, sejarah biologi sudah pasti
sangat berbeda. Boleh dibilang bahkan Mendel sendiri tidak paham seberapa penting arti
temuannya itu. Kalau ia paham, ia mungkin sudah menulis surat kepada Darwin. Di perpustakaan
biara Mendel di Brno, saya pernah memegang sendiri salinan (berbahasa Jerman) buku On the
Origin of Species Darwin milik Mendel sendiri dan melihat catatan pinggirnya, yang berarti bahwa
ia membacanya.

Berawal di tahun 1908 dengan matematikawan eksentrik penggemar kriket G. H. Hardy dan,
secara terpisah, seorang dokter berkebangsaan Jerman Wilhelm Weinberg, teori ini sampai di
puncaknya di karya ahli genetika dan statistika hebat Ronald Fisher, dan, lagi-lagi secara terpisah,
rekannya sesama pendiri ilmu genetika populasi, J.B.S. Haldane dan Sewall Wright.
Bukan menyusui: yang menyusui itu ibu, bayi menyusu.
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BAB 3
JALAN BERTABUR BUNGA MENUJU MAKROEVOLUSI
BAB 2 menunjukkan seperti apa, selama bergenerasi-generasi, pembiakan selektif lewat
mata manusia telah memahat dan menguli tubuh anjing menjadi aneka ragam bentuk, warna,
ukuran, dan pola perilaku. Tetapi kita manusia, yang terbiasa memilih secara sengaja dan
terencana. Adakah hewan lain yang melakukan hal yang sama seperti pembiak manusia,
mungkin tanpa sengaja atau tanpa niat, tetapi hasilnya sama? Ya, dan mereka mengusung
lanjut program penyiapan mata pikiran di buku ini. Bab ini dimulai dengan persuasi pikiran
selangkah demi selangkah, sembari kita beranjak dari wilayah pembiakan anjing dan seleksi
buatan yang akrab dengan kita ke penemuan besar seleksi alam oleh Darwin, lewat titik-titik
perantara yang berwarna-warni. Langkah perantara pertama di sepanjang jalan persuasi ini
(berlebihankah jika menyebutnya jalan bertabur bunga?) membawa kita ke dunia bunga
berbalur madu.
Mawar-mawar liar adalah bunga-bunga kecil yang sedap dipandang mata, lumayan
elok, tetapi tidak cukup cantik untuk diberi nama-nama indah seperti, misalnya, ‘Peace’ atau
‘Lovely Lady’ atau ‘Ophelia’. Mawar-mawar liar memiliki aroma yang halus, cukup khas,
tetapi tidak seperti wangi ‘Memorial Day’ atau ‘Elizabeth Harkness’ atau ‘Fragrant Cloud’
yang memabukkan. Mata dan hidung manusia telah mengutak-atik mawar-mawar liar,
memperbesarnya, membentuknya, menggandakan jumlah kelopaknya, menyepuh warnanya,
mempercantik mekarnya, menajamkan wangi-wangi alaminya hingga menusuk kepala,
menyesuaikan kebiasaan tumbuhnya, perlahan-lahan mengikutkannya ke dalam berbagai
program hibridisasi yang rumit hingga, sekarang, setelah pembiakan selektif selama
berpuluh-puluh tahun, terdapat ratusan varietas unggul, masing-masing dengan nama yang
indah dan menggugah. Siapa yang tak ingin namanya diabadikan sebagai nama mawar?

SERANGGA ADALAH DOMESTIKATOR PERTAMA
Cerita mawar sama dengan cerita anjing, tetapi dengan satu perbedaan, yang relevan dengan
strategi penyiapan mata pikiran kita. Bunga mawar, bahkan sebelum mata dan hidung
manusia melakukan campur tangan genetiknya, berutang eksistensi pada kerja pemahatan
selama jutaan tahun oleh mata dan hidung, atau lebih tepatnya antena, serangga (serangga
mengendus bau lewat antenanya). Dan demikian pula halnya dengan semua bunga yang
mempercantik taman-taman kita.
Bunga matahari, Helianthus annuus, adalah tumbuhan Amerika Utara yang bentuk
liarnya tampak seperti bunga aster atau bunga daisy besar. Bunga matahari yang
dibudidayakan sekarang ini telah didomestikasi hingga bunga-bunganya seukuran piring. 1
Bunga matahari ‘raksasa’, yang awalnya dibiakkan di Rusia, tingginya 12 hingga 17 kaki,
diameter kepalanya hampir satu kaki, lebih dari sepuluh kali ukuran cakram bunga matahari
liar, dan biasanya hanya ada satu kepala per tanaman, tidak seperti tumbuhan liarnya yang
memiliki banyak bunga yang ukurannya jauh lebih kecil. Omong-omong, orang Rusia mulai
membiakkan bunga Amerika ini untuk alasan religius. Dahulu, selama masa Prapaskah dan
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Adven, penggunaan minyak untuk memasak dilarang oleh Gereja Ortodoks. Untungnya, dan
untuk alasan yang tidak saya – yang tidak terdidik dalam pendalaman ilmu agama ini –
pahami, minyak biji bunga matahari dianggap dapat dikecualikan dari larangan ini. 2 Hal ini
menciptakan tekanan-tekanan ekonomi yang mendorong pembiakan selektif bunga matahari
baru-baru ini. Akan tetapi, jauh sebelum era modern, orang pribumi Amerika telah
membudidayakan bunga-bunga bergizi dan elok ini untuk makanan, pewarna, dan hiasan,
dan mereka telah mencapai hasil-hasil yang berada di antara bunga matahari liar dan
varietas-varietas mewah yang dihasilkan para pembudidaya modern. Tetapi bahkan sebelum
itu pun bunga matahari, layaknya semua bunga berwarna cerah, berutang eksistensi pada
pembiakan selektif oleh serangga.
Demikian pula halnya dengan sebagian besar bunga yang kita ketahui – bahkan
mungkin dengan semua bunga yang berwarna selain hijau dan yang baunya lebih dari
sekadar bau tumbuhan. Tidak semuanya dikerjakan oleh serangga – untuk beberapa bunga,
penyerbuk yang melakukan kerja pembiakan selektif awalnya adalah burung kolibri,
kelelawar, bahkan katak – tetapi prinsipnya sama. Bunga-bunga taman memang kita yang
mengembangkannya, tetapi bunga-bunga liar yang menjadi titik awal pengembangan
tersebut berhasil menarik perhatian kita karena peran serangga dan agen-agen penyeleksi lain
yang sudah ada sebelum kita. Generasi-generasi bunga leluhur dipilih oleh generasi-generasi
serangga atau kolibri atau penyerbuk alami leluhur lainnya. Ini contoh pembiakan selektif
yang sempurna, dengan perbedaan kecil di titik siapa pembiaknya: serangga dan kolibri,
bukan manusia. Setidaknya, bagi saya perbedaan ini kecil. Bagi Anda mungkin tidak, yang
berarti kerja persuasi saya masih perlu dilanjutkan.
Apa yang dapat menggoda kita untuk berpikir bahwa itu perbedaan besar? Pertama,
manusia dengan sadar berniat membiakkan, misalnya, mawar berwarna ungu kehitamhitaman yang paling gelap, dan mereka melakukannya untuk memuaskan cita rasa estetis,
atau karena merasa orang lain mau membelinya. Serangga melakukannya bukan untuk
alasan-alasan estetis tetapi . . . baik, di titik ini kita perlu mundur sejenak dan melihat halihwal bunga dan hubungannya dengan hewan-hewan penyerbuknya. Berikut ini informasi
latarnya. Untuk alasan-alasan yang tidak akan saya jelaskan sekarang, hakikat dari
reproduksi seksual adalah bahwa Anda tidak membuahi diri sendiri. Lagi pula, andai kata
iya, buat apa repot-repot bereproduksi secara seksual? Serbuk sari harus diangkut dari satu
tumbuhan ke tumbuhan lainnya. Tumbuhan-tumbuhan hermafrodit yang memiliki bagian
tubuh jantan dan betina di dalam satu bunga sering berupaya keras untuk mencegah bagian
jantan membuahi bagian betina. Darwin sendiri mempelajari cara cerdik untuk mencapai hal
ini pada bunga mawar kuning (primrose).
Bila kebutuhan akan pembuahan silang itu hal yang pasti, lalu, menimbang jarak fisik
yang memisahkannya, bagaimana bunga mampu memindahkan serbuk sari ke bunga lain
dari spesies yang sama? Cara paling gampang adalah dengan angin, dan banyak tumbuhan
memang menggunakannya. Serbuk sari berupa bubuk halus yang ringan. Kalau cukup
banyak serbuk sari dilepaskan di hari berangin, satu atau dua bulirnya boleh jadi mujur dan
mendarat di tempat yang benar di bunga dari spesies yang benar. Tetapi penyerbukan dengan
angin itu boros. Begitu banyak serbuk sari yang harus dibuat, dan para penderita alergi
serbuk sari tahu sekali soal hal ini. Mayoritas besar butir-butir serbuk sari mendarat bukan
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pada tempat yang seharusnya, dan semua energi serta materi mahal itu terbuang sia-sia. Ada
cara yang lebih jitu untuk mendaratkan serbuk sari di tempat sasarannya.
Mengapa tumbuhan tidak memilih seperti hewan saja, dan berkeliling mencari
tumbuhan lain dari spesies yang sama, lalu kawin dengannya? Itu pertanyaan yang lebih sulit
untuk dijawab dari yang Anda duga. ‘Karena tumbuhan tidak bisa berjalan’ adalah jawaban
yang berputar-putar, tetapi sayangnya untuk saat ini kita harus puas dengan jawaban itu. 3
Faktanya, tumbuhan tidak berjalan. Tetapi hewan berjalan. Dan hewan terbang, dan mereka
memiliki sistem saraf yang mampu mengarahkan mereka ke sasaran tertentu, dengan bentuk
dan warna yang menarik. Jadi, andai ada cara membujuk seekor hewan untuk membubuki
dirinya dengan serbuk sari lalu berjalan atau, lebih baik lagi, terbang ke tumbuhan lain dari
spesies yang benar . . .
Ya, dan memang itulah yang terjadi. Ceritanya sangat kompleks di beberapa kasus dan
menakjubkan di semua kasus. Banyak bunga menyuap hewan dengan makanan, biasanya
nektar. Mungkin kata suap terlalu sarat muatan makna. Mungkin Anda lebih suka istilah
‘imbalan jasa’? Saya setuju-setuju saja dengan keduanya, asalkan kita tidak salah
memahaminya dengan konteks manusia. Nektar adalah sirop yang mengandung gula, dan
diproduksi oleh tumbuhan secara khusus dan semata-mata sebagai bayaran, dan bahan bakar,
bagi lebah, kupu-kupu, kolibri, kelelawar, dan alat transportasi sewaan lainnya. Ongkos
membuatnya mahal. Tumbuhan harus menyalurkan sebagian energi matahari yang ditangkap
oleh daun-daun, panel-panel surya yang dimilikinya. Dari perspektif lebah dan kolibri, nektar
adalah bahan bakar aviasi berenergi tinggi. Energi yang tersimpan di dalam gula-gula nektar
sedianya bisa dipakai di sektor-sektor lain dalam ekonomi tumbuhan tersebut, mungkin
untuk membuat akar, atau untuk mengisi kantong-kantong penyimpanan bawah tanah yang
kita sebut umbi (umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis), atau bahkan membuat sejumlah
besar serbuk sari untuk dipancarluaskan ke semua penjuru. Ternyata, untuk sejumlah besar
spesies tumbuhan, opsi transaksi yang lebih menguntungkan adalah membayar jasa terbang
serangga dan burung, dan mengisi tangki (otot-otot terbang) mereka dengan gula. Akan
tetapi, keuntungan ini tidaklah unggul sekali karena beberapa tumbuhan tetap menggunakan
penyerbukan angin, barangkali karena keadaan khusus ekonomi mereka lebih condong ke
opsi tersebut. Tumbuhan memiliki ekonomi energi dan, layaknya ekonomi di bidang apa
pun, ada kompromi. Beda kondisi bisa jadi beda opsi. Omong-omong, itu satu pelajaran
penting dalam evolusi. Beda spesies, beda pula cara hidupnya, dan kita sering tidak
memahami perbedaannya sebelum memeriksa perputaran roda ekonomi spesies tersebut.
Jika penyerbukan angin ada di salah satu ujung kontinum teknik pembuahan silang –
boleh kita sebut titik mubazir? – lalu ada apa di ujung yang satu lagi, titik ‘peluru ajaib’nya?
Sedikit sekali serangga yang dapat diandalkan untuk terbang seperti peluru ajaib langsung
dari bunga tempatnya mengambil serbuk sari ke bunga lain dari spesies yang sama. Sebagian
serangga terbang ke bunga mana saja, atau mungkin ke bunga mana saja asal warnanya
sama, dan perkara bunga tersebut spesiesnya sama dengan bunga yang telah membayar
ongkos nektarnya tetap menjadi perkara untung-untungan. Akan tetapi, ada beberapa contoh
bunga yang berada dekat sekali dengan titik ujung peluru ajaib dari kontinum teknik
pembuahan silang. Salah satu yang menempati peringkat teratas adalah anggrek, dan tidak
heran kalau Darwin sampai menulis satu buku khusus tentang mereka.
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Darwin dan rekannya sesama penemu seleksi alam, Wallace, menarik perhatian
khalayak ke tumbuhan anggrek menakjubkan dari Madagaskar, Angraecum sesquipedale
(lihat Halaman berwarna 4), dan keduanya membuat prediksi luar biasa yang sama, yang
kemudian dengan gemilang terbukti benar. Anggrek ini memiliki kelenjar-kelenjar nektar
berbentuk tabung yang panjangnya dari atas ke bawah, menurut mistar ukur Darwin, hingga
11 inci. Hampir 30 sentimeter. Spesies lain yang masih terkait, Angraecum longicalcar,
memiliki taji-taji pengandung nektar yang lebih panjang lagi, hingga 40 sentimeter (lebih
dari 15 inci). Darwin, hanya lewat fakta bahwa A. sesquipedale ada di Madagaskar saja,
memprediksi di dalam buku anggrek karyanya yang terbit pada 1862 bahwa pasti ada
‘ngengat yang jangkauannya mampu mencapai panjang sepuluh sampai sebelas inci’. Lima
tahun kemudian, Wallace (tidak jelas apakah ia membaca buku Darwin atau tidak) menyebut
tentang beberapa ngengat yang belalainya hampir cukup panjang untuk memenuhi kriteria
itu.
Saya telah mengukur dengan teliti belalai sebuah spesimen Macrosila
cluentius dari Amerika Selatan di koleksi Museum Inggris, dan mendapati
panjangnya sembilan seperempat inci! Spesimen lain dari bagian tropis Afrika
(Macrosila morganii) panjangnya tujuh setengah inci. Spesies yang memiliki
belalai dua atau tiga inci lebih panjang dapat menjangkau nektar di dalam
bunga-bunga terbesar Angræcum sesquipedale, yang panjang kelenjar-kelenjar
nektarnya berukuran sepuluh hingga empat belas inci. Kita patut memprediksi
bahwa ngengat seperti itu ada di Madagaskar; dan penyelidik alam yang
mengunjungi pulau tersebut dapat mencarinya dengan rasa percaya diri yang
setara dengan astronom yang mencari planet Neptunus, – dan mereka akan
sama-sama berhasil!
Pada 1903, setelah kematian Darwin tetapi masih dalam masa hidup Wallace yang panjang,
ditemukan seekor ngengat yang saat itu belum dikenal dan yang ternyata memenuhi prediksi
Darwin/Wallace. Temuan ini diberi nama subspesifik kehormatan praedicta. Tetapi
Xanthopan morgani praedicta, ‘ngengat tentara Darwin’, pun tidak cukup untuk menjadi
serangga penyerbuk A. longicalcar, dan keberadaan bunga ini mendorong kita untuk
mencurigai keberadaan ngengat dengan belalai yang lebih panjang lagi, dengan keyakinan
yang sama seperti keyakinan Wallace pada penemuan planet Neptunus yang sudah
diprediksi. Omong-omong, contoh kecil ini lagi-lagi mengingkari tuduhan bahwa ilmu
evolusi tidak bisa prediktif karena berurusan dengan sejarah lampau. Prediksi
Darwin/Wallace tetap sahih, sekalipun ngengat praedicta pasti sudah ada sebelum prediksi
tersebut dibuat. Mereka memprediksi bahwa kelak seseorang akan menemukan seekor
ngengat dengan belalai yang cukup panjang untuk bisa menjangkau nektar A. sesquipedale.
Serangga memiliki penglihatan warna yang baik, tetapi spektrum warna mereka
bergeser mendekati ultraungu dan menjauhi merah. Seperti kita, mereka melihat warna
kuning, hijau, biru, dan ungu. Namun, tidak seperti kita, mereka mampu melihat kisaran
warna ultraungu; dan mereka tidak melihat warna merah, seperti pada spektrum warna ‘kita’.
Kalau di kebun Anda ada bunga berbentuk tabung berwarna merah, patut diduga, meski
belum pasti, bahwa di alam liar bunga tersebut diserbuki bukan oleh serangga tetapi oleh
burung, yang penglihatannya memang baik di ujung merah spektrum warna – mungkin
burung kolibri kalau bunga itu tumbuhan Dunia Baru, atau burung madu kalau bunga itu
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tumbuhan Dunia Lama. Bunga yang tampak biasa bagi mata kita boleh jadi sebetulnya
tampak mewah berhiaskan totol atau larik di mata serangga, dandanan yang tidak dapat kita
lihat karena kita buta warna ultraungu. Banyak bunga membimbing lebah untuk mendarat di
mahkotanya dengan marka-marka landasan pacu, yang terlukis di bunga itu dalam pigmenpigmen ultraungu, tetapi tidak terlihat mata manusia.
Bunga mawar malam (Oenothera) tampak kuning bagi kita. Namun, sebuah foto yang
diambil dengan filter warna ultraungu menunjukkan pola yang dapat dilihat lebah, tetapi
tidak tertangkap penglihatan normal kita (lihat Halaman berwarna 5). Di foto tersebut ia
tampak merah, tetapi itu ‘warna palsu’: pilihan manasuka yang muncul karena proses
fotografisnya. Tidak berarti lebah melihatnya sebagai merah. Tidak ada yang tahu seperti apa
ultraungu (atau kuning atau warna lain apa pun) tampak bagi seekor lebah (sudah jadi tekateki filsafat lama: saya bahkan tidak tahu seperti apa merah tampak bagi Anda).
Padang berbunga adalah medan aneka warna, ibarat Times Square atau Piccadilly
Circus di alam liar. Ibarat papan iklan neon yang bergerak-lambat, ia berubah dari pekan ke
pekan seiring musim berbunga tiba, dengan teliti dipandu aba-aba dari, misalnya, perubahan
lama hari agar selaras dengan bunga-bunga lain dari spesiesnya sendiri. Pertunjukan floral
ini, yang memercik di seluruh kanvas hijau padang rumput, telah dibentuk dan diwarnai,
diperbesar dan dihiasi oleh bunga-bunga yang telah dipilih mata hewan: mata lebah, mata
kupu-kupu, mata lalat bunga. Di hutan-hutan Dunia Baru, kita harus menambahkan burung
kolibri ke dalam daftar tadi; atau, di hutan-hutan Dunia Lama, burung madu.
Omong-omong, burung kolibri dan burung madu tidak berkerabat dekat. Perawakan
dan perilaku mereka serupa karena keduanya telah berkonvergensi pada cara hidup yang
sama, yang berkisar di sekitar bunga dan nektar (walau mereka makan serangga juga). Untuk
menjangkau kelenjar nektar, mereka punya paruh panjang yang dilengkapi lidah yang lebih
panjang lagi. Burung madu tidak seterampil burung kolibri dalam hal terbang mengambang.
Burung kolibri bahkan bisa terbang mundur seperti helikopter. Walau dari titik pandang yang
jauh di dalam kerajaan hewan, ngengat kolibri juga konvergen. Hewan ini juga fasih terbang
mengambang dan panjang belalainya mencengangkan (gambar berwarna ketiga jenis
pecandu nektar ini dapat ditemukan di Halaman berwarna 5).

Kita akan kembali membahas evolusi konvergen nanti di buku ini, setelah memahami
seleksi alam dengan benar. Di sini, di bab ini, bunga-bunga merayu kita, memandu kita,
selangkah demi selangkah, ke arah pemahaman itu. Mata burung kolibri, mata ngengat
tentara, mata kupu-kupu, mata lalat bunga, mata lebah memandang bunga-bunga liar dengan
teliti, generasi demi generasi, membentuknya, mewarnainya, menggembungkannya,
memberinya pola dan totol, secara hampir sama persis seperti cara mata manusia membentuk
varietas-varietas kebun kita; dan membentuk anjing, sapi, kubis, dan jagung.
Bagi bunga, penyerbukan serangga secara ekonomis jauh lebih efisien ketimbang
senapan gentel penyerbukan angin yang mubazir. Sekalipun seekor lebah mengunjungi
bunga-bunga tanpa pilih-pilih, dengan asal terbang dan mendarat dari bunga buttercup ke
cornflower, dari bunga poppy ke celandine, serbuk sari yang menggantung di perutnya yang
berbulu lebih berpeluang mendarat di sasaran yang tepat – bunga kedua dari spesies yang
sama – dibanding kalau ditebar bersama angin. Lebih baik lagi lebah yang lebih menyukai
warna tertentu, katakanlah biru. Atau lebah yang, kendati tanpa preferensi warna jangka
panjang, cenderung memiliki kebiasaan memilih warna secara bergiliran. Lebih baik lagi
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serangga yang hanya bertandang ke bunga-bunga dari satu spesies saja. Dan ada bunga,
seperti anggrek Madagaskar yang menginspirasi prediksi Darwin/Wallace, yang nektarnya
tersedia hanya untuk serangga tertentu yang berspesialisasi di jenis bunga itu dan meraup
untung dari monopolinya tersebut. Ngengat-ngengat Madagaskar adalah contoh peluru ajaib
sejati.
Dari sudut pandang ngengat, bunga yang selalu memberinya nektar ibarat sapi perah
yang jinak dan produktif. Dari sudut pandang bunga, ngengat yang selalu mengangkut
serbuk sarinya ke bunga lain dari spesies yang sama ibarat kurir premium, atau seperti
merpati pos yang terlatih. Tiap pihak dapat dianggap telah mendomestikasi pihak yang lain,
membiakkannya secara selektif agar lebih mumpuni dari sebelumnya. Para pembudidaya
mawar varietas unggul telah memunculkan efek-efek yang sama seperti yang dilakukan
serangga – hanya sedikit lebih lewah saja. Serangga membiakkan bunga agar berwarna
terang dan menonjol. Tukang kebun membuatnya berwarna lebih terang dan lebih menonjol
lagi. Serangga membuat mawar menjadi wangi. Kita membuatnya menjadi lebih wangi lagi.
Untungnya, kebetulan saja wangi yang disukai lebah dan kupu-kupu juga kita sukai. Bau
bunga-bunga seperti Trillium erectum atau ‘bunga bangkai’ (Amorphophallus titanum), yang
menggunakan lalat daging atau kumbang bangkai sebagai penyerbuknya, sering membuat
kita mual, karena mereka meniru bau daging busuk. Bunga-bunga seperti itu, saya duga,
tidak dipertajam baunya oleh domestikator manusia.
Tentu saja, hubungan antara serangga dan bunga bersifat dua arah, dan kita tidak boleh
lupa melihat ke kedua arah tersebut. Serangga ‘membiakkan’ bunga menjadi lebih indah,
tetapi bukan karena mereka menikmati keindahannya. 4 Namun, bunga mendapatkan
keuntungan karena dipandang menarik oleh serangga. Dengan memilih bunga-bunga yang
paling memikat untuk dikunjungi, secara tidak sengaja serangga ‘membiakkan bunga untuk
mendapatkan’ keindahannya. Pada saat yang sama, bunga membiakkan serangga demi
kemampuan penyerbukannya. Begitu pun, saya tadi menyiratkan bahwa serangga
membiakkan bunga untuk produksi nektar yang tinggi, seperti peternak sapi perah
membiakkan sapi Frisian yang kelenjar susunya membelendung. Tetapi bunga perlu
memberlakukan jatah nektar untuk serangga. Kalau diberi nektar hingga puas, serangga tidak
akan tergerak untuk mencari bunga kedua – dan ini kabar buruk bagi bunga pertama, karena
kunjungan kedua, kunjungan penyerbukan, adalah justru tujuan utamanya. Bunga harus
sangat teliti karena terlalu banyak nektar berarti tiadanya kunjungan ke bunga kedua dan
terlalu sedikit nektar berarti tiadanya kunjungan pertama.
Pihak serangga telah memerah bunga untuk mengambil nektarnya, dan membiakkan
bunga agar menghasilkan lebih banyak nektar – dengan kemungkinan resistansi dari pihak
bunga, seperti yang telah kita lihat tadi. Apakah peternak lebah (atau pembudidaya tanaman
yang sepemikiran dengan peternak lebah) membiakkan bunga untuk lebih produktif
menghasilkan nektar, seperti peternak sapi perah membiakkan sapi-sapi Frisian dan Jersey?
Saya tergelitik untuk mengetahui jawabannya. Sementara itu, jelas bahwa ada kemiripan di
antara pembudidaya tanaman dan lebah dan kupu-kupu, kolibri dan burung madu, sebagai
pembiak bunga-bunga yang elok nan wangi.

KAULAH SELEKSI ALAMKU
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Apakah ada contoh pembiakan selektif lain oleh mata selain mata manusia? Oh, ada.
Bayangkan bulu samaran berwarna kusam seekor burung pegar betina, dan bandingkan
dengan pejantan yang molek rupawan dari spesies yang sama. Sulit diragukan bahwa, jika
ketahanan hidup adalah yang utama baginya, burung pegar jantan akan ‘lebih memilih’ untuk
tampak seperti betinanya, atau seperti versi dewasa dari perawakannya saat masih kecil.
Burung betina dan anak burung pegar memiliki kamuflase sempurna, dan seperti itulah
kiranya burung jantan andai kata ketahanan hidup adalah prioritasnya. Begitu pula dengan
jenis burung pegar lain seperti burung Lady Amherst’s dan burung pegar leher cincin yang
lazim kita lihat. Burung-burung jantan ini, dengan ciri khasnya sendiri, tampil flamboyan dan
sangat menarik bagi pemangsa. Burung betina untuk tiap-tiap spesies ini sama-sama
berwarna samar dan kusam. Bagaimana menjelaskan fenomena ini?
Salah satu penjelasannya adalah penjelasan Darwin: ‘seleksi seksual’. Tetapi
penjelasan lainnya – yang lebih pas untuk jalan bertabur mawar saya – adalah ‘pembiakan
selektif pejantan oleh betinanya’. Warna-warna benderang memang menarik perhatian
pemangsa, tetapi juga memikat pegar-pegar betina. Bergenerasi-generasi burung betina
memilih kawin dengan pejantan berwarna terang berkilau, daripada yang berwarna cokelat
kusam, warna yang gugur dalam pembiakan selektif oleh burung betina. Hal yang sama
terjadi dengan merak betina yang secara selektif membiakkan pejantannya, burung
cenderawasih betina yang membiakkan pejantannya, dan sejumlah besar contoh burung,
mamalia, ikan, amfibi, reptilia, dan serangga yang betina-betinanya (biasanya memang
betina, bukan pejantan, dan alasannya tidak perlu kita bahas di sini) memilih di antara para
pejantan yang saling bersaing. Seperti di kasus bunga-bunga taman, manusia yang
membiakkan burung pegar telah meningkatkan hasil selektif pegar betina yang mendahului
mereka, menghasilkan ragam-ragam dengan keindahan mencolok mata seperti pegar emas,
kendati dilakukan lebih dengan memilih satu atau dua mutasi besar ketimbang pembentukan
perlahan-lahan melalui bergenerasi-generasi pembiakan. Manusia juga telah dengan selektif
membiakkan beberapa varietas merpati (seperti diketahui Darwin lewat pengalaman
langsung) dan ayam yang mengagumkan, yang diturunkan dari unggas Timur Jauh, ayam
hutan merah Gallus gallus.
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Varietas ayam: tiga ilustrasi dari karya Darwin The Variation of Animals and Plants
under Domestication
Bab ini banyak bercerita soal seleksi dengan mata, tetapi indra yang lain juga bisa.
Para penggemar telah membiakkan burung kenari untuk kicauannya, dan juga
perawakannya. Kenari liar adalah sejenis kutilang cokelat kekuning-kuningan, yang tidak
spektakuler secara penampilan. Para pembiak selektif manusia telah memanfaatkan palet
warna yang ditawarkan oleh variasi genetik acak dan menghasilkan warna yang cukup khas
untuk bisa diberi nama burung tersebut: kuning kenari (canary yellow). Omong-omong,
nama burung itu sendiri diambil dari nama kepulauan, 5 bukan sebaliknya seperti dalam kasus
Kepulauan Galapagos, yang dinamai dengan kata dalam bahasa Spanyol untuk kura-kura.
Tetapi kenari paling tenar karena kicauannya, dan ini pun telah ditalakan dan diperkaya oleh
pembiak manusia. Burung-burung biduan telah dihasilkan, termasuk Roller, yang dibiakkan
agar dapat berkicau dengan paruh terkatup, Waterslager, yang berbunyi seperti gelegak air,
dan Timbrado, yang menghasilkan nada-nada mirip lonceng besi, serta kicauan mirip
kastanyet yang pas dengan asal-usul Spanyolnya. Kicauan-kicauan hasil domestikasi lebih
panjang, lantang, dan sering daripada jenis leluhur liarnya. Tetapi semua kicauan unggul ini
dibuat dari unsur-unsur yang ada pada kenari liar, persis seperti kebiasaan dan keterampilan
berbagai ras anjing yang berasal dari unsur-unsur yang dijumpai dalam repertoar perilaku
serigala. 6
Sekali lagi, manusia hanya melanjutkan upaya pembiakan selektif yang diawali oleh
burung-burung betina. Selama bergenerasi-generasi, kenari-kenari betina liar secara tidak
sengaja membiakkan para pejantan untuk kepiawaian bernyanyinya, dengan cara memilih
untuk kawin dengan pejantan yang kicauannya merdu memikat. Khusus untuk kasus kenari,
kebetulan kita tahu sedikit lebih banyak. Kenari (dan merpati Barbary) telah menjadi subjek
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

39

favorit untuk penelitian mengenai hormon dan perilaku reproduktif. Diketahui bahwa, pada
kedua spesies tersebut, bunyi vokalisasi pejantan (rekamannya sekalipun) membuat indung
telur burung betina mengembang dan mengeluarkan hormon yang mengantarkannya ke
kondisi reproduktif dan membuatnya lebih siap untuk kawin. Boleh dibilang, kenari jantan
memanipulasi kenari betina dengan nyanyiannya. Hampir seolah-olah mereka menyuntikkan
hormon ke burung-burung betina ini. Boleh juga dibilang, kenari betina membiakkan
pejantannya secara selektif agar makin dan kian pintar bernyanyi. Dua cara pandang ini
adalah dua sisi dari koin yang sama. Omong-omong, untuk spesies-spesies burung yang lain,
situasinya lebih rumit: fungsi kicauan tidak hanya untuk memikat betina, tetapi juga
menghalau pejantan pesaing – tetapi perkara itu saya kesampingkan dahulu.
Nah, untuk melanjutkan argumen kita, coba lihat gambar-gambar di sebelah. Yang
pertama adalah cukil kayu dari sebuah topeng kabuki Jepang, yang merepresentasikan wajah
seorang prajurit samurai. Yang kedua adalah seekor kepiting dari spesies Heikea japonica,
yang ditemukan di perairan Jepang. Nama generik Heikea diambil dari Heike, nama sebuah
klan di Jepang, yang kalah dalam pertempuran laut Danno-Ura (1185) dari klan rivalnya,
Genji. Alkisah, arwah-arwah prajurit Heike yang tenggelam kini menghuni dasar laut, dalam
tubuh-tubuh kepiting – Heikea japonica. Mitos ini diperkuat pola mirip wajah prajurit
samurai yang menyeringai sengit di cangkang kepiting-kepiting itu. Ahli zoologi ternama Sir
Julian Huxley cukup terkesan dengan kemiripan tersebut hingga menulis, ‘Kemiripan
Dorippe dengan wajah marah prajurit Jepang terlalu spesifik dan mendetail untuk dianggap
kebetulan . . . Ini terjadi karena kepiting-kepiting yang lebih mirip wajah prajurit lebih
berpeluang untuk tidak dimakan ketimbang kepiting lainnya.’ (Dorippe adalah sebutan untuk
kepiting ini di tahun 1952 saat Huxley menuliskan pandangannya. Nama Heikea kembali
digunakan di tahun 1990 ketika seseorang menemukan bahwa nama tersebut telah dipakai
sejak 1824 – seketat itulah kaidah-kaidah prioritas dalam sistem penamaan di ilmu zoologi.)

Topeng kabuki prajurit samurai
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Kepiting Heikea japonica
Teori ini, bahwa bergenerasi-generasi nelayan yang percaya takhayul melempar balik
kepiting-kepiting yang mirip wajah manusia ke laut, berdengung makin kuat saat Carl Sagan
membahasnya di karya monumentalnya Cosmos pada 1980. Saya kutip,
Misalkan, secara kebetulan, di antara para leluhur jauh kepiting ini, muncul
satu yang mirip, walau sedikit saja, dengan wajah manusia. Bahkan sebelum
pertempuran Danno-ura pun, para nelayan mungkin sudah sungkan untuk
memakan kepiting seperti itu. Dengan melemparnya balik ke laut, mereka
telah memicu gerak sebuah proses evolusi. . . Saat generasi berganti generasi
(kepiting maupun nelayan), kepiting dengan pola yang paling menyerupai
wajah seorang samurai bertahan hidup secara preferensial hingga akhirnya
pola mereka bukan hanya mirip wajah manusia, bukan hanya mirip wajah
orang Jepang, tetapi mirip roman muka garang dan sangar seorang samurai.
Teori yang bagus, terlalu bagus untuk lekas hilang dari ingatan, dan memenya sendiri
memang telah tereplikasi lewat mahakarya Sagan. Saya bahkan menemukan sebuah situs
web tempat Anda bisa memilih apakah teori tersebut benar (31 persen dari 1.331 responden),
apakah foto-fotonya palsu (15 persen), apakah pola di cangkang kepiting itu ulah perajin ukir
Jepang (6 persen), apakah kemiripannya hanya kebetulan (38 persen), atau bahkan apakah
kepiting tersebut sungguh jelmaan para prajurit samurai yang tenggelam (yang, ajaibnya,
menerima 10 persen suara). Tapi tentu, kebenaran ilmiah tidak diputuskan lewat pemungutan
suara, dan saya ikut memilih karena, kalau tidak, saya tidak bisa melihat rekapitulasi
suaranya. Saya sendiri memilih opsi yang memupus kesenangan. Saya rasa, kalau semua
anasir ditimbang seimbang, kemiripannya kemungkinan besar hanya kebetulan. Bukan
karena, seperti diutarakan seorang pemilih yang skeptis (tapi dengan argumen kuat), gigir
dan alur di cangkang kepiting tersebut sebetulnya menunjukkan perlekatan otot di bawahnya.
Pada teori Huxley/Sagan pun, para nelayan yang percaya takhayul itu mestinya mulai
menyadari adanya kemiripan tulen, setipis apa pun, dan pola simetris perlekatan otot sudah
pasti merupakan faktor yang memunculkan kemiripan awal itu. Saya lebih terkesan dengan
hasil amatan orang skeptis yang sama: bahwa kepiting-kepiting ini terlalu kecil untuk
dimakan. Menurutnya, semua tangkapan kepiting dengan ukuran seperti itu bakal
dikembalikan ke laut, terlepas dari cangkangnya mirip wajah manusia atau tidak. Kendati
demikian, harus saya katakan bahwa sumber keraguan yang lebih berbobot ini kehilangan
bobotnya saat saya ingat pengalaman dijamu makan malam di Tokyo dan tuan rumah kami
memesan, untuk segenap isi rombongan, hidangan kepiting. Kepiting-kepiting yang disajikan
jauh lebih besar dari Heikea, dengan cangkang yang tebalnya bukan main, tetapi itu tidak
membuat si jago makan ini sungkan mengambil kepiting utuh, satu per satu, dan
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menggigitnya seperti makan apel saja, dengan bunyi gemertak ngeri yang tampak
menandakan gusi berdarah. Kepiting sekecil Heikea tidak berdaya di hadapan jawara
gastronomi seperti itu. Dia sudah pasti bisa menelannya tanpa berkedip.
Alasan utama saya untuk bersikap skeptis terhadap teori Huxley/Sagan adalah karena
otak manusia memang cenderung mudah melihat raut wajah pada pola-pola acak, seperti kita
ketahui dari bukti ilmiah, selain dari berbagai cerita tentang wajah Yesus, atau Bunda Maria,
atau Bunda Teresa, yang tampak di irisan roti panggang, atau piza, atau bercak-bercak
lembap di dinding. Kecenderungan ini kian kuat jika polanya beranjak dari bentuk acak ke
arah bentuk simetris. Semua kepiting (kecuali kepiting kelomang) memang berbentuk
simetris. Besar kecurigaan saya bahwa kemiripan Heikea dengan wajah prajurit samurai itu
tidak lebih dari sekadar kebetulan, kendati saya ingin percaya bahwa hal tersebut memang
buah karya seleksi alam.
Tidak apa-apa. Ada banyak contoh lain, yang tidak ada sangkut-pautnya dengan
manusia, yang menunjukkan hewan ‘nelayan’, istilahnya, ‘membuang kembali’ (atau justru
tidak melihat) calon makanan karena kemiripannya dengan sesuatu yang seram, dan bahwa
kemiripan tersebut tidak terjadi karena kebetulan. Andai Anda burung, yang berburu ulat
bulu di hutan, apa yang Anda lakukan kalau tiba-tiba berjumpa dengan ular? Saya rasa Anda
akan terlompat kaget dan lekas-lekas mundur. Ada ulat bulu – atau lebih tepatnya, ekor ulat
bulu – yang mirip sekali dengan ular. Kalau Anda takut ular – seperti saya – Anda akan
bergidik ngeri. Saya bahkan akan merasa sungkan untuk memungut hewan ini, walau saya
tahu betul bahwa itu cuma ulat bulu yang tidak berbahaya. (Gambar makhluk luar biasa ini
ada di Halaman berwarna 7.) Seenggan saya memungut lalat buah yang menyerupai tawon
atau lebah, sekalipun saya tahu, dari sayapnya yang hanya sepasang, bahwa mereka cuma
lalat tanpa sengat. Itu cuma dua dari sekian banyak hewan yang melindungi diri dengan
berlagak seperti benda lain: benda yang tidak bisa dimakan seperti kerikil, ranting, atau
rumput laut, atau sesuatu yang sudah pasti memicu rasa gentar seperti ular atau tawon atau
mata nanar pemangsa.
Apakah kemudian bisa dibilang bahwa mata-mata burung telah membiakkan serangga
untuk kemiripannya dengan benda-benda yang tak menggugah selera makan atau berbisa?
Pada konteks tertentu, kita memang harus menjawab iya. Lagi pula, apa beda antara ini dan
merak betina yang membiakkan merak jantan untuk keindahannya, atau manusia yang
membiakkan anjing atau mawar? Perbedaan utamanya adalah bahwa merak betina
membiakkan merak jantan secara positif untuk hal yang memikat, dengan mendekatinya,
sementara burung pemakan ulat bulu membiakkan ulat bulu secara negatif untuk penampik,
dengan menjauhinya. Baik, ini satu contoh lain, dan di kasus ini ‘pembiakannya’ positif,
sekalipun si penyeleksi tidak menerima manfaat dari pilihannya. Jauh dari kata manfaat.
Lophiiformes (ikan sungut ganda) hidup di laut dalam, diam tenang di dasar laut
sambil menunggu mangsa. 7 Seperti banyak ikan laut dalam lainnya, ikan sungut ganda
berparas luar biasa buruk menurut kacamata kita. Mungkin menurut kacamata ikan juga,
walau itu tidak banyak berarti karena, wilayah tempatnya tinggal memang terlalu gelap.
Seperti penghuni laut dalam lainnya, ikan sungut ganda betina kerap memproduksi
cahayanya sendiri – atau lebih tepatnya, mereka punya semacam wadah khusus untuk
menyimpan bakteri yang memproduksi cahaya untuk mereka. ‘Bioluminesensi’ (pendar
cahaya) seperti ini tidak cukup terang untuk memantulkan detail apa pun, tetapi cukup terang
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untuk menarik perhatian ikan lain. Sebatang tulang belakang yang, di ikan biasa, hanya
menjadi salah satu dari tulang-tulang sirip, memanjang dan mengeras, menjadi seperti joran
pancing. Di beberapa spesies, ‘joran’ ini begitu panjang dan lentur sehingga lebih pantas
disebut tali daripada joran pancing. Dan di ujung joran atau tali pancing ini ada – apa lagi
kalau bukan – kail, atau umpan. Tiap spesies punya umpan yang berbeda-beda, tetapi
umpannya ini selalu menyerupai makanan kecil: bisa jadi cacing, atau ikan kecil, atau hanya
potongan yang bentuknya tidak jelas tetapi bergoyang-goyang menggoda. Seringnya umpan
ini juga berpendar: seperti papan iklan neon alami, dan kali ini pesan yang disampaikan
adalah ‘sini makan aku’. Ikan-ikan kecil memang tergoda. Mereka mendekati umpannya.
Dan itulah langkah terakhir dalam hidup mereka karena, tepat setelahnya, ikan sungut ganda
menganga lebar dan si mangsa ditelan bersama air yang tersedot masuk.
Nah, akankah kita bilang bahwa ikan mangsa kecil ‘membiakkan’ ikan sungut ganda
untuk umpan yang makin memikat, layaknya merak betina membiakkan merak jantan untuk
daya pikatnya, dan pembudidaya tanaman membiakkan mawar untuk keindahannya? Sulit
mencari alasan untuk menjawab tidak. Dalam kasus mawar, mekar yang paling menarik
sengaja dipilih untuk dibiakkan oleh tukang kebun. Mirip sekali dengan cara merak jantan
dipilih oleh merak betina. Mungkin merak betina tidak sadar bahwa mereka sedang memilih,
sementara para pembudidaya mawar melakukannya dengan sadar. Tetapi hal itu tidak
tampak menjadi perbedaan yang sangat penting di situasi ini. Yang sedikit lebih mencolok
adalah perbedaan antara contoh ikan sungut ganda dan dua contoh lainnya. Ikan mangsa
memang memilih ikan sungut ganda paling ‘menarik’ untuk dibiakkan, dipilih untuk
bertahan hidup, dengan menjadi makanan mereka! Ikan sungut ganda dengan umpan yang
tidak menggoda lebih berpeluang mati kelaparan dan karenanya lebih tidak mampu
berkembang biak. Dan ikan-ikan kecil yang menjadi mangsa ini memang ‘memilih’. Tetapi
mereka memilih dengan nyawanya! Yang menjadi fokus bahasan kita di sini adalah seleksi
alam sejati, dan kita sudah dekat dengan akhir dari persuasi progresif yang menjadi pokok
dari bab ini.
Berikut ini rangkaian progresinya.
1 Manusia dengan sengaja memilih mawar, bunga matahari, dan bunga-bunga lain
yang menarik untuk dibiakkan, dan karenanya melestarikan gen-gen yang
menghasilkan fitur-fitur atraktif. Ini disebut seleksi buatan, sebuah teknik yang
telah diketahui manusia jauh sebelum Darwin, dan setiap orang paham bahwa
teknik ini cukup berdaya untuk mengubah serigala menjadi chihuahua dan
memanjangkan tongkol jagung dari satuan inci ke kaki.
2 Merak betina (kita tidak tahu hewan ini melakukannya secara sadar dan sengaja,
tetapi kita tebak saja tidak) memilih merak jantan yang menarik untuk dibiakkan
dan, lagi-lagi, karenanya melestarikan gen-gen atraktif. Ini disebut seleksi
seksual, dan Darwin yang menemukannya, atau setidaknya mengenalinya dengan
jelas dan menamainya.
3 Ikan-ikan kecil yang menjadi mangsa (sudah pasti secara tidak sengaja) memilih
ikan sungut ganda paling memikat untuk bertahan hidup, dengan menyerahkan
tubuhnya sebagai makanan untuk yang paling menarik, dan karenanya secara
tidak sengaja memilih mereka untuk dibiakkan dan mewariskan, dan karenanya
melestarikan, gen-gen yang menghasilkan fitur-fitur atraktif. Ini disebut – ya,
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akhirnya kita sampai di titik ini – seleksi alam, dan inilah penemuan terbesar
Darwin.

Dengan sangat cerdasnya Darwin menyadari bahwa alam bisa memainkan peran agen
pemilih. Semua orang tahu tentang seleksi buatan, 8 atau setidaknya semua orang dengan
pengalaman ladang atau kebun, pertunjukan anjing atau kandang merpati. Tetapi Darwinlah
yang pertama sekali melihat bahwa agen pemilihnya tidak harus ada. Pilihannya bisa
dilakukan secara otomatis lewat kemampuan, atau ketidakmampuan, bertahan hidup. Darwin
sadar ketahanan hidup sangat menentukan karena hanya makhluk yang bertahan hidup yang
bisa bereproduksi dan meneruskan gen-gen (Darwin tidak menggunakan kata ini) yang
membantu mereka bertahan hidup.
Saya memilih ikan sungut ganda sebagai contoh karena contoh itu masih menunjukkan
adanya agen yang menggunakan matanya untuk memilih mana yang akan bertahan hidup.
Tetapi di argumen ini kita telah mencapai poin – poin Darwin – tempat kita tidak lagi perlu
bicara soal agen pemilih sama sekali. Sekarang kita bisa bergeser dari ikan sungut ganda ke,
katakanlah, tuna atau tarpon, ikan-ikan yang giat mengejar mangsanya. Lewat bahasa dan
imajinasi yang masuk akal kita tidak bisa mengklaim bahwa si mangsa ‘memilih’ tarpon
mana yang bertahan hidup dengan menjadi makanannya. Namun, kita bisa bilang bahwa
tarpon yang lebih mampu menangkap mangsa, karena alasan apa pun – otot-otot untuk
berenang cepat, mata yang tajam, dll. – akan menjadi tarpon yang bertahan hidup, dan
karenanya yang bereproduksi dan meneruskan gen-gen yang menunjang keberhasilan
mereka. Mereka ‘dipilih’ karena bertahan hidup, sementara tarpon lain yang, karena alasan
apa pun, kurang mampu tidak akan bertahan hidup. Jadi, bisa kita tambahkan langkah
keempat ke dalam daftar kita.
4 Tanpa agen pemilih apa pun, individu-individu yang ‘terpilih’ karena kebetulan
memiliki perlengkapan yang unggul untuk bertahan hidup adalah yang paling
mungkin bereproduksi, dan karenanya mewariskan gen-gen untuk memiliki
perlengkapan unggul tersebut. Oleh karena itu, setiap lungkang gen, di setiap
spesies, cenderung terisi dengan gen-gen untuk membuat perlengkapan unggul
untuk bertahan hidup dan bereproduksi.
Perhatikan betapa seleksi alam merangkul segala aspek. Semua contoh lain yang saya
sebutkan, langkah 1, 2, dan 3 dan banyak contoh lainnya, dapat dirangkum ke dalam seleksi
alam, sebagai kasus-kasus khusus dari fenomena yang lebih umum. Darwin menilik kasus
paling umum dari sebuah fenomena yang sudah diketahui orang dalam bentuknya yang
terbatas. Sebelum Darwin, orang mengetahui fenomena ini hanya dalam kasus khusus seleksi
buatan. Kasus umumnya adalah ketahanan hidup nonacak dari perlengkapan herediter yang
beragam secara acak. Seperti apa ketahanan hidup nonacak ini terjadi tidak jadi pasal. Bisa
jadi lewat pilihan sengaja dan memang diniatkan oleh seorang agen pemilih (seperti kasus
manusia memilih anjing ras pemburu untuk dibiakkan); bisa jadi lewat pilihan tidak sengaja
oleh agen tanpa niat (seperti kasus merak betina memilih merak jantan untuk dibiakkan); bisa
jadi pilihan tidak sengaja yang – dengan kesimpulan setelah kejadian yang bisa kita lihat
tetapi tidak bisa dilihat oleh si pemilih itu sendiri – kalau bisa, lebih baik tidak dilakukan
oleh pemilihnya (seperti kasus ikan mangsa memilih untuk mendekati umpan ikan sungut
ganda); atau bisa jadi lewat hal yang tidak kita anggap sebagai pilihan sama sekali, seperti
seekor tarpon yang bertahan hidup karena, misalnya, fitur biokimiawi samar yang tertanam
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di dalam otot-ototnya dan memampukannya melesat lebih cepat saat mengejar mangsa.
Darwin sendiri mengungkapkannya dengan indah, dalam sebuah paragraf favorit dari On the
Origin of Species:
Dapat dikatakan bahwa setiap hari dan setiap jam seleksi alam mengawasi, di
seluruh dunia, setiap variasi, bahkan yang terkecil; menolak yang buruk,
melestarikan dan menambah semua yang baik; bekerja dengan diam dan tidak
terasa, kapan pun dan di mana pun kesempatan ada, untuk peningkatan setiap
entitas organik dalam kaitannya dengan keadaan-keadaan hidup organik dan
anorganiknya. Berlangsungnya perubahan-perubahan lambat ini tidak terasa
bagi kita, hingga panjangnya waktu telah berganti masa, dan betapa
pandangan kita ke masa-masa geologis yang lalu tiada sempurna sehingga kita
hanya melihat bahwa rupa-rupa kehidupan sekarang berbeda dari ruparupanya terdahulu.
Di sini, sebagaimana biasa, saya mengutip dari edisi pertama mahakarya Darwin. Satu kata
menarik kemudian disisipkan ke edisi-edisi berikutnya: ‘Secara kiasan dapat dikatakan
bahwa setiap hari dan setiap jam seleksi alam . . .’ (penekanan dari saya). Anda mungkin
berpikir bahwa ‘Dapat dikatakan . . .’ adalah ungkapan yang sudah cukup hati-hati. Tetapi di
tahun 1866 Darwin menerima sepucuk surat dari Wallace, sesama penemu seleksi alam,
yang menyarankan bahwa, sayangnya, perlu benteng tutur yang lebih tinggi demi menangkal
kesalahpahaman.
Darwin yang saya hormati, – telah berulang kali saya mendapati
ketidakmampuan sejumlah orang terpelajar untuk melihat dengan jelas, atau
melihat sama sekali, dampak-dampak Seleksi Alam yang otomatis dan
niscaya, sehingga terpaksa saya simpulkan bahwa istilah itu sendiri, dan cara
Anda menerangkannya, betapa pun jernih dan indahnya bagi banyak dari
kami, belum lagi pas untuk dipahami khalayak penyelidik alam pada
umumnya.
Wallace kemudian mengutip seorang pengarang Prancis yang bernama Janet, yang
tampaknya, tidak seperti Wallace dan Darwin, merupakan orang yang karut-marut
pikirannya:
Saya lihat, dia menganggap kelemahan argumen Anda adalah bahwa Anda
tidak menganggap ‘pikiran dan arah itu hakiki sifatnya bagi tindakan Seleksi
Alam.’ Keberatan yang sama telah diajukan puluhan kali oleh lawan-lawan
utama Anda, dan saya sendiri pun sering mendengar keberatan itu dinyatakan
di banyak perbincangan. Saya rasa hal ini terjadi, hampir-hampir mutlak,
karena pilihan Anda untuk memakai istilah Seleksi Alam itu sendiri, seringnya
membandingkannya dampak-dampaknya dengan seleksi buatan, serta
kerapnya Anda memersonifikasikan alam dengan ungkapan ‘memilih’,
ungkapan ‘lebih suka’. . . dst., dst. Bagi segelintir orang hal ini terang dan
jelas, dan dilukiskan dengan indah, tetapi bagi banyak yang lain ternyata justru
menghambat pemahaman. Karena itu, saya sarankan kepada Anda untuk
sepenuhnya menghilangkan sumber kesalahkaprahan ini di dalam karya hebat
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Anda, dan juga di edisi-edisi ‘Origin’ berikutnya, dan saya rasa ini bisa
dilakukan dengan mudah dan efektif dengan memakai istilah dari Spencer . . .
‘Ketahanan Hidup Makhluk yang Paling Mampu Menyesuaikan Diri.’ Istilah
ini adalah ungkapan biasa atas faktanya; ‘Seleksi Alam’ adalah ungkapan
kiasannya . . .
Wallace ada benarnya. Sayangnya, istilah Spencer ‘Ketahanan Hidup Makhluk yang Paling
Mampu Menyesuaikan Diri’ punya masalahnya sendiri, yang memang luput dari perhatian
Wallace saat itu, dan saya tidak akan membahasnya di sini. Terlepas dari peringatan
Wallace, saya lebih suka mengikuti strategi Darwin sendiri dalam mengenalkan seleksi alam
lewat domestikasi dan seleksi buatan. Semoga saja, kali ini, Monsieur Janet paham
maksudnya. Tetapi saya memang punya alasan lain untuk memanuti Darwin, dan alasannya
bagus. Ujian pamungkas bagi sebuah hipotesis ilmiah adalah eksperimen. Eksperimen secara
spesifik berarti bahwa Anda tidak hanya menunggu alam melakukan sesuatu, dan secara
pasif mengamatinya dan melihat hal tersebut berkorelasi dengan apa. Anda terjun dan
melakukan sesuatu. Anda memanipulasi. Anda mengubah sesuatu, secara sistematis, dan
membandingkan hasilnya dengan sampel ‘kontrol’ yang tidak mengalami perubahan itu, atau
dengan perubahan yang lain.

Campur tangan eksperimental itu penting hakikatnya, karena tanpanya Anda tidak
akan pernah bisa yakin bahwa sebuah korelasi yang Anda amati memang memiliki
signifikansi yang bersifat kausal. Hal ini dapat diilustrasikan dengan ‘cacat nalar jam gereja’.
Jam di menara dua gereja yang berdekatan berdentang, tetapi jam Gereja A berbunyi sedikit
lebih awal dari jam Gereja B. Makhluk dari planet Mars yang sedang mengunjungi Bumi dan
melihat hal ini bisa jadi menyimpulkan bahwa bunyi jam Gereja A menyebabkan jam Gereja
B berbunyi. Kita, makhluk Bumi, tentu tahu itu salah, tetapi satu-satunya ujian nyata bagi
hipotesis tersebut adalah melakukan eksperimen membunyikan jam Gereja A di waktu yang
acak, bukan sekali per jam. Prediksi makhluk Mars itu (yang tentu akan terbukti salah di
kasus ini) adalah bahwa jam Gereja B akan tetap langsung berbunyi setelah Gereja A. Hanya
manipulasi eksperimental sajalah yang dapat menentukan apakah sebuah korelasi amatan itu
sungguh menunjukkan hubungan sebab-akibat.
Apabila hipotesis Anda adalah bahwa ketahanan hidup nonacak dari peragaman
genetik acak memiliki konsekuensi evolusi yang penting, uji eksperimental dari hipotesis
tersebut haruslah melibatkan campur tangan manusia dengan sengaja. Terjun ke lapangan
dan manipulasi ragam yang mana yang bertahan hidup dan mana yang tidak. Terjun ke
lapangan dan pilih, sebagai seorang pembiak, jenis-jenis individu mana yang akan
bereproduksi. Dan tentu saja itu lah seleksi buatan. Seleksi buatan bukan sekadar sebuah
analogi untuk seleksi alam. Seleksi buatan merupakan sebuah uji eksperimental – kebalikan
dari uji pengamatan – sejati bagi hipotesis bahwa seleksi menyebabkan perubahan evolusi.
Sebagian besar contoh seleksi buatan yang diketahui – misalnya, pembentukan
berbagai ras anjing – diamati setelah kejadian, dan bukan merupakan pengujian prediksi
yang sengaja dilakukan dalam kondisi-kondisi yang terkendali secara eksperimental. Tetapi
eksperimen-eksperimen yang memadai sudah dilakukan, dan hasil-hasilnya selalu sama
dengan hasil-hasil dari cerita pembiakan anjing, kubis, dan bunga matahari. Berikut ini satu
contoh tipikal, dan yang bagus sekali karena para ahli agronomi di Illinois Experimental
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

46

Station memulai eksperimen ini dahulu sekali, di tahun 1896 (Generasi 1 di grafik tersebut).
Diagram di atas menunjukkan kandungan minyak dalam biji-biji jagung dari dua garis yang
diseleksi secara buatan: yang satu diseleksi untuk kandungan minyak tinggi dan yang lain
untuk kandungan minyak rendah. Ini eksperimen sejati karena kita membandingkan hasilhasil dari dua manipulasi atau intervensi yang disengaja. Ternyata perbedaannya dramatis,
dan makin ke sini makin naik. Tampaknya tren ke atas dan tren ke bawah pada akhirnya akan
stabil: garis kandungan minyak rendah tidak bisa turun hingga di bawah nol, dan garis
kandungan minyak tinggi karena alasan yang kurang-lebih sama jelasnya.

Dua garis tanaman jagung yang diseleksi untuk kandungan minyak tinggi dan rendah
Berikut ini demonstrasi laboratorium lebih lanjut yang memperlihatkan kekuatan
seleksi alam, dan mencerahkan pemahaman kita dengan cara lain. Sumbu X diagram tersebut
menunjukkan sekitar tujuh belas generasi tikus, yang diseleksi secara buatan untuk
meningkatkan ketahanannya terhadap pengeroposan gigi. Ukuran yang diamati adalah
durasi, dalam satuan hari, tikus-tikus tersebut bebas dari karies gigi. Di titik awal
eksperimen, periode bebas gigi keropos yang tipikal adalah 100 hari. Setelah kira-kira dua
belas generasi seleksi sistematis melawan karies saja, periode bebas keroposnya sudah empat
kali lebih lama, atau bahkan lebih. Sekali lagi, garis keturunan tikus yang lain diseleksi untuk
berevolusi ke arah yang sebaliknya: di kasus eksperimen ini, pembiakan sistematis untuk
kerentanan terhadap pengeroposan gigi.

Dua garis hewan tikus yang diseleksi untuk resistansi tinggi dan rendah terhadap
pengeroposan gigi
Contoh ini membuka kesempatan untuk mengalami sendiri cara pikir seleksi alam.
Dan, karena sudah cukup bekal, kita jalani tamasya pertama dari tiga tamasya kita ke ranah
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seleksi alam dengan membahas gigi tikus. Di dua tamasya lainnya, seperti dengan tikus, kita
akan jenguk kembali makhluk-makhluk yang telah kita jumpai di ‘jalan bertabur bunga’ dari
domestikasi, yakni, anjing dan bunga.

GIGI TIKUS
Mengapa, jika kualitas gigi tikus dengan mudahnya bisa diperbaiki lewat seleksi buatan,
seleksi alam ternyata kurang terampil melakukannya? Jelas, gigi keropos tidak ada
manfaatnya. Mengapa, kalau seleksi buatan mampu mengurangi efeknya, seleksi alam tidak
melakukan hal yang sama jauh sebelumnya? Ada dua jawaban yang terpikir oleh saya, dan
keduanya sama-sama mencerahkan.
Jawaban pertama adalah karena populasi asli yang digunakan para pelaku seleksi
sebagai bahan mentah mereka bukan tikus liar, melainkan tikus-tikus putih yang dibiakkan di
laboratorium. Bisa dibilang tikus-tikus percobaan ini dimanjakan, seperti manusia modern,
terlindung dari tajamnya pisau seleksi alam. Kecenderungan genetik ke arah gigi keropos
akan secara signifikan mengurangi peluang reproduksi di alam liar, tetapi tidak ada artinya di
sebuah koloni tikus laboratorium, karena hidup mereka di sana mudah, dan keputusan siapa
yang akan berbiak dan siapa yang tidak diambil oleh manusia, tanpa mempertimbangkan
ketahanan hidup.
Itu jawaban pertama untuk pertanyaan tersebut. Jawaban kedua lebih menarik lagi,
karena mengandung pelajaran penting tentang seleksi alam, juga seleksi buatan. Pelajaran
mengenai kompromi, dan kita telah membahasnya saat membicarakan strategi penyerbukan
pada tumbuhan. Tidak ada yang gratis, semua punya label harga. Mungkin terdengar wajar
kalau gigi keropos itu sebisa mungkin dihindari, dan saya tidak ragu bahwa karies gigi secara
signifikan menyingkat usia tikus. Tetapi coba kita pikirkan sejenak apa yang harus terjadi
agar resistansi seekor hewan pada gigi keropos dapat meningkat. Saya tidak tahu perincian
lengkapnya, tetapi saya yakin bahwa harganya mahal, dan itu saja yang perlu saya
asumsikan. Katakanlah, hal tersebut dicapai dengan penebalan dinding gigi, dan syaratnya
adalah tambahan kalsium. Mencari tambahan kalsium bukan hal mustahil, tetapi tetap saja
harus dicari dan ada harganya. Kalsium (atau apa pun sumber daya terbatas tersebut) tidak
mengambang bebas di udara. Ia masuk ke dalam tubuh lewat makanan. Dan dapat juga
berguna untuk hal-hal selain gigi. Tubuh memiliki sesuatu yang dapat kita sebut ekonomi
kalsium. Kalsium dibutuhkan di tulang, dan di butuhkan di susu. (Saya asumsikan pokok
yang kita bahas adalah kalsium. Sekalipun bukan, pasti tetap ada sumber daya mahal lain
yang terbatas jumlahnya, dan argumen ini tetap berlaku, apa pun sumber daya terbatas itu.
Saya akan menggunakan kalsium untuk argumen yang ini.) Jika semua keadaan lain sama,
seekor tikus dengan gigi yang ekstra kuat mungkin cenderung hidup lebih lama dibanding
tikus dengan gigi busuk. Tetapi tidak semua keadaan lain sama, karena kalsium yang
dibutuhkan untuk memperkuat gigi itu harus berasal dari suatu tempat, katakanlah, tulang.
Individu rival yang gen-gennya tidak membuatnya mengalihkan kalsium dari tulang
mungkin justru bisa bertahan hidup lebih lama, karena tulang-tulangnya lebih unggul
meskipun giginya keropos. Atau, individu rival ini mungkin lebih mumpuni dalam
membesarkan anak karena susunya lebih kaya kalsium. Seperti kata-kata Robert Heinlein
yang suka dikutip ahli ekonomi, tidak ada makan siang gratis. Contoh tikus saya ini memang
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hipotetis saja, tetapi tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa, untuk alasan-alasan
ekonomis, pasti ada tikus yang giginya terlalu sempurna. Kesempurnaan di satu bidang harus
dibayar, dalam bentuk pengorbanan di bidang lainnya.
Pelajaran ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Tubuh boleh jadi punya bekal baik
untuk bertahan hidup, tetapi itu tidak berarti tubuh harus sempurna di setiap dimensinya.
Seekor kijang mungkin berlari lebih cepat, dan lebih berpeluang lolos dari macan tutul, kalau
kakinya sedikit lebih panjang. Tetapi kijang rival yang kakinya lebih panjang, kendati
mungkin bekalnya lebih baik untuk berlari lebih cepat dari pemangsa, harus membayar kakikaki jenjang ini dengan bagian lain dari ekonomi tubuhnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan
untuk membuat tulang dan otot tambahan di kaki-kaki yang lebih panjang ini pasti diambil
dari suatu tempat lain, sehingga individu dengan kaki yang lebih panjang lebih rentan mati
karena hal-hal selain pemangsaan. Atau bahkan lebih rentan mati dimangsa karena kaki-kaki
yang lebih panjang itu, walaupun bisa berlari lebih cepat kalau utuh, lebih mudah patah; dan
kalau patah, justru tidak bisa berlari sama sekali. Tubuh adalah tambal-sulam berbagai
kompromi. Saya akan kembali ke pokok bahasan ini di bab mengenai perlombaan senjata.
Dalam domestikasi, hewan-hewan dilindungi oleh manusia dari banyak risiko yang
mempersingkat masa hidup versi liar hewan yang sama. Sapi perah ras mungkin bisa
menghasilkan berember-ember susu, tetapi ambingnya yang gontai menyusahkan akan
benar-benar membebani langkahnya untuk lari dari kejaran singa. Kuda-kuda ras murni
adalah pelari dan pelompat yang piawai, tetapi kaki-kaki mereka rentan cedera selama
lomba, khususnya saat melompat, dan kondisi ini menunjukkan bahwa seleksi buatan telah
mendorong mereka ke zona yang tidak akan ditoleransi oleh seleksi alam. Selain itu, kuda
ras murni dapat bertahan hanya dengan asupan pakan kaya gizi yang disediakan manusia.
Sementara kuda poni Inggris, misalnya, tumbuh kembang di padang rumput, kuda-kuda
pacuan tidak berjaya kecuali diberi asupan biji-bijian dan suplemen yang lebih kaya – yang
tidak dapat mereka jumpai di alam liar. Sekali lagi, saya akan kembali ke masalah tersebut di
bab tentang perlombaan senjata.

LAGI-LAGI ANJING
Setelah sampai di topik seleksi alam, kita bisa kembali ke contoh anjing untuk menilik
beberapa pelajaran penting lainnya. Saya tadi mengatakan bahwa anjing adalah serigala yang
didomestikasi, tetapi saya perlu mengimbangi pernyataan ini dengan teori menarik tentang
evolusi anjing, yang diartikulasikan dengan jernih oleh, lagi-lagi, Raymond Coppinger.
Gagasannya adalah bahwa evolusi anjing bukan perkara seleksi buatan semata. Setidaknya
perkara tersebut adalah perkara serigala yang beradaptasi dengan cara-cara hidup manusia
lewat seleksi alam. Sebagian besar domestikasi awal anjing bersifat swa-domestikasi, yang
dijembatani oleh seleksi alam, bukan buatan. Jauh sebelum kita mengambil tatah dari kotak
perkakas seleksi buatan, seleksi alam telah memahat serigala menjadi ‘anjing-anjing
kampung’ yang mendomestikasi dirinya sendiri tanpa campur-tangan manusia. Setelahnya,
barulah manusia mengadopsi anjing-anjing kampung ini dan mengalihrupakannya, secara
terpisah dan menyeluruh, menjadi aneka ragam ras biakan yang kini menghiasi (kalau boleh
dibilang begitu) kontes Crufts dan kontes-kontes kecakapan serta kecantikan (kalau boleh
dibilang begitu) anjing lainnya.
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Coppinger menunjukkan bahwa bila hewan domestik lepas dan menggelandang selama
bergenerasi-generasi, mereka biasanya kembali ke bentuk/perilaku yang lebih dekat dengan
leluhur liarnya. Karena itu, bisa diduga bahwa anjing-anjing liar akan menyerupai serigala.
Tetapi kenyataannya tidak begitu. Anjing-anjing yang dibiarkan lepas tampaknya menjadi
‘anjing-anjing kampung’ – ‘anjing-anjing paria’ – yang berkeliaran di sekitar permukiman
manusia di seluruh dunia ketiga. Hal ini membuat Coppinger yakin bahwa anjing-anjing
yang akhirnya dikerjakan oleh para pembiak manusia sudah bukan serigala lagi. Mereka
sudah mengubah diri menjadi anjing: anjing kampung, anjing paria, atau mungkin dingo
(anjing liar Australia).
Serigala sejati adalah pemburu yang bergerombol. Anjing-anjing kampung adalah
pemulung yang mengais-ngais timbunan sampah. Serigala juga memulung makanan, tetapi
mereka secara temperamental tidak cocok untuk mengais sampah manusia akibat ‘jarak
kabur’ mereka yang panjang. Kalau Anda melihat seekor hewan sedang makan, Anda dapat
mengukur jarak kaburnya dengan mengamati seberapa dekat Anda dibiarkan melangkah ke
arahnya sebelum ia kabur. Untuk spesies apa pun di situasi apa pun, akan ada jarak kabur
optimal, di titik tengah antara terlalu berisiko dan gegabah di ujung yang pendek, dan terlalu
gentar atau penakut di ujung yang panjang. Individu-individu yang terlambat lari ketika
bahaya mengancam cenderung lebih rentan terbunuh karena bahaya tersebut. Walau tidak
begitu kentara, ada juga yang kabur terlalu cepat. Individu yang terlalu takut tidak akan
mendapatkan makanan yang cukup, karena mereka langsung lari begitu menyadari adanya
bahaya di kejauhan. Bahaya yang timbul dari sikap terlalu takut mengambil risiko mudah
luput dari perhatian kita. Kita bingung saat melihat zebra atau kijang dengan tenang
merumput, sambil memasang mata awas, walau di sekitarnya ada banyak singa. Kita
bingung, karena sikap menghindari risiko kita sendiri (atau pemandu safari kita) menahan
kita untuk tetap berada di dalam Land Rover sekalipun tahu tidak ada singa dalam radius
bermil-mil. Ini karena tidak ada hal yang mengharuskan kita meredam rasa takut. Makanan
kita sudah tersedia, menunggu di pondok safari. Leluhur liar kita akan lebih bersimpati
dengan zebra-zebra yang berani mengambil risiko. Seperti zebra, mereka juga harus
menyeimbangkan risiko dimakan dengan risiko tidak makan. Tentu singa bisa saja
menyerang; tetapi, tergantung ukuran kelompok Anda, bisa jadi singa tersebut menerkam
rekan Anda, dan bukan Anda. Dan kalau tidak berupaya mencari makan, atau mencari
sumber air, Anda akan mati kelaparan atau kehausan. Ini serupa dengan pelajaran tentang
kompromi ekonomis yang sudah dua kali kita jumpai tadi. 9
Kesimpulan dari pembahasan sampingan ini adalah bahwa serigala liar, seperti hewan
lainnya, akan memiliki jarak kabur optimal, yang pas seimbang – dan mungkin juga fleksibel
– antara terlalu nekat dan terlalu takut. Seleksi alam akan mengubah-ubah jarak kabur ini,
menggeser-gesernya dari satu titik ke titik lain di sepanjang kontinum jika kondisi berubah
selama masa evolusi. Jika sumber makanan berlimpah baru dalam bentuk timbunan sampah
warga desa masuk ke dunia serigala, itu akan menggeser titik optimal menuju ujung yang
lebih pendek dari kontinum jarak kabur, ke arah enggan kabur saat menikmati karunia baru
ini.
Kita bisa membayangkan serigala-serigala liar mengais-ngais sampah di pinggir
sebuah desa. Sebagian besar dari mereka, karena takut pada manusia yang melempar batu
dan lembing, memiliki jarak kabur yang sangat panjang. Mereka tunggang-langgang masuk
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ke hutan begitu seorang manusia muncul di kejauhan. Tetapi segelintir individu, akibat
kebetulan genetik, ternyata memiliki jarak kabur yang lebih pendek dari rata-rata. Kesiapan
mereka untuk mengambil risiko kecil – bisa dibilang mereka berani, tetapi tidak ceroboh –
membuat mereka mendapat lebih banyak makanan ketimbang rival-rival yang lebih
perhitungan soal risiko ini. Generasi demi generasi berlalu, dan seleksi alam memilih jarak
kabur yang makin pendek, hingga tepat sebelum mencapai titik di mana serigala benar-benar
terancam oleh manusia pelempar batu. Jarak kabur optimal telah bergeser karena adanya
sumber makanan baru.
Hal seperti pemendekan jarak kabur lewat evolusi ini merupakan, dalam pandangan
Coppinger, langkah pertama dalam domestikasi anjing, dan hal tersebut dicapai oleh seleksi
alam, bukan seleksi buatan. Jarak kabur yang makin pendek merupakan ukuran perilaku dari
hal yang dapat disebut kemakinjinakan. Di tahap ini dalam prosesnya, manusia tidak dengan
sengaja memilih individu-individu yang paling jinak untuk dibiakkan. Di tahap awal ini,
satu-satunya interaksi antara manusia dengan anjing-anjing baru ini adalah interaksi yang
bersifat bermusuhan. Kalaupun serigala kemudian terdomestikasikan, hal tersebut terjadi
lewat proses swadomestikasi, bukan domestikasi sengaja oleh manusia. Domestikasi sengaja
muncul belakangan.
Kita dapat membayangkan seperti apa kejinakan, atau hal lain apa pun, dapat dibentuk
– secara alami atau buatan – dengan melihat eksperimen luar biasa di masa modern ini,
domestikasi rubah-rubah perak Rusia untuk diambil bulunya. Dua kali lipat menariknya
karena pelajaran, melampaui pengetahuan Darwin, mengenai proses domestikasi, mengenai
‘efek-efek samping’ pembiakan selektif, dan mengenai kemiripan, yang dipahami dengan
baik oleh Darwin, antara seleksi buatan dan seleksi alam.
Rubah perak hanyalah varian warna, yang dihargai karena bulu indahnya, dari rubah
merah yang kita kenal, Vulpes vulpes. Genetikawan Rusia Dimitri Belyaev dipekerjakan
untuk menjalankan peternakan bulu rubah pada 1950-an. Ia kemudian dipecat karena
genetika ilmiahnya bertentangan dengan ideologi anti-ilmiah Lysenko, ahli biologi gadungan
yang berhasil merebut hati Stalin dan mengambil alih, serta memorakporandakan, seluruh
ilmu genetika dan agrikultur Soviet selama kurang-lebih dua puluh tahun. Belyaev tetap
memelihara kecintaannya pada rubah, dan pada genetika sejati yang suci dari hama Lysenko,
dan ia kemudian mampu melanjutkan studinya atas keduanya, sebagai direktur Institut
Genetika di Siberia.
Rubah-rubah liar sulit ditangani, dan Belyaev dengan sengaja memulai pembiakan
untuk mencari kejinakan. Seperti pembiak hewan atau tanaman lain di masanya, metode
yang dipakainya adalah eksploitasi varian alami (belum ada rekayasa genetik di masa itu)
dan memilih, untuk dibiakkan, para pejantan dan betina yang paling mendekati ideal yang
dicarinya. Saat menyeleksi rubah untuk kejinakannya, Belyaev bisa saja memilih, untuk
dibiakkan, rubah jantan dan betina yang paling disukainya, atau yang menatapnya dengan
raut wajah paling imut. Mungkin seleksi seperti itu pula akan menyebabkan efek yang
diinginkan pada kejinakan generasi-generasi selanjutnya. Akan tetapi, lebih sistematis dari
itu, ia menggunakan ukuran yang cukup dekat dengan ‘jarak kabur’ serigala yang tadi saya
bahas, tetapi yang disesuaikan untuk rubah-rubah anakan. Belyaev dan para koleganya (serta
penerus mereka, karena program eksperimental ini tetap berlanjut setelah kematiannya)
menjadikan rubah-rubah anakan subjek uji terstandar: rubah kecil itu diberi makan dengan
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tangan, sembari dibelai dan ditimang. Rubah-rubah anakan ini diklasifikasikan ke dalam tiga
golongan. Rubah anakan Golongan III adalah yang kabur atau menggigit pelaku eksperimen.
Rubah anakan Golongan II mau diberi makan dan dibelai, tetapi tidak menunjukkan
tanggapan positif pada pelaku eksperimen. Rubah anakan Golongan I, yang terjinak, dengan
sigap mendekat pawangnya, sambil menggoyangkan ekor dan merengek manja. Saat rubahrubah kecil anakan ini tumbuh besar, para pelaku eksperimen secara sistematis membiakkan
hanya rubah golongan terjinak saja.
Setelah enam generasi pembiakan selektif untuk kejinakan ini, rubah-rubah tadi telah
begitu banyak berubah sehingga pelaku eksperimen merasa perlu untuk membuat satu
kategori baru, golongan ‘elite terdomestikasi’, yang ‘gembira melihat manusia, merengek
minta diperhatikan, dan mengendus serta menjilati pelaku eksperimen layaknya anjing’. Di
awal eksperimen, tidak satu pun rubah berada di golongan elite ini. Setelah sepuluh generasi
pembiakan untuk mencari kejinakan, 18 persen masuk ke golongan ‘elite’; setelah dua puluh
generasi, 35 persen; dan setelah tiga puluh hingga tiga puluh lima generasi, jumlah individu
‘elite terdomestikasi’ mencapai 70 dan 80 persen dari populasi percobaan tersebut.
Hasil-hasil seperti itu mungkin tidak terlalu mengagetkan, kecuali karena skala dan
kecepatan efeknya yang mengagumkan. Tiga puluh lima generasi itu pasti akan luput dari
perhatian skala waktu geologis. Akan tetapi, lebih menarik lagi efek-efek samping yang tidak
terduga dari pembiakan selektif untuk mencari kejinakan ini. Efek-efeknya sungguh
menakjubkan dan benar-benar tidak diperkirakan. Darwin, si pencinta anjing, pasti akan
terpesona. Rubah-rubah jinak tidak hanya berperilaku, tetapi bahkan mirip, seperti anjing
peliharaan. Bulu khas rubahnya hilang dan warnanya menjadi belang hitam dan putih, seperti
anjing collie Wales. Telinga runcing khas rubahnya berganti telinga terkulai khas anjing.
Ekornya melingkar naik pada ujungnya seperti ekor anjing, bukan turun seperti ekor rubah.
Siklus kawin betinanya setiap enam bulan sekali seperti anjing betina, bukan setiap tahun
sekali seperti rubah betina. Menurut Belyaev, mereka bahkan terdengar seperti anjing.

Belyaev bersama rubah-rubahnya, saat mereka menjadi jinak – dan seperti anjing
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Fitur-fitur mirip anjing ini adalah efek samping. Belyaev dan timnya tidak secara
sengaja membiakkan untuk mencari fitur-fitur tersebut, fokus mereka hanya kejinakan. Ciriciri mirip anjing tersebut tampak seperti penumpang gelap gerbong evolusi untuk gen-gen
kejinakan. Bagi para ahli genetika, hal ini tidak mengejutkan. Mereka mengenal fenomena
yang luas terjadi, istilah teknisnya ‘pleiotropi’, saat gen-gen memiliki lebih dari satu efek,
yang tampaknya tidak berhubungan. Penekanannya ada pada kata ‘tampaknya’.
Perkembangan embrionis itu urusan yang sangat pelik. Saat kita menyelidiki lebih lanjut
semua detailnya, yang tadi kita sebut ‘tampaknya tidak berhubungan’ ternyata ‘terhubung
melalui rute yang tadinya tidak kita pahami’. Kemungkinan gen-gen untuk telinga yang
terkulai dan bulu berwarna belang secara pleiotropis berkaitan dengan gen-gen untuk
kejinakan, baik pada rubah maupun anjing. Hal ini mengilustrasikan satu poin besar yang
penting mengenai evolusi. Saat Anda memperhatikan suatu ciri dari seekor binatang dan
mencoba mencari tahu apa nilai ketahanan hidup Darwiniannya, Anda mungkin mengajukan
pertanyaan yang salah. Boleh jadi ternyata ciri yang Anda pilih itu bukan ciri yang penting.
Boleh jadi ternyata ciri tersebut ‘penumpang gelap’, yang ikut masuk ke dalam gerbong
evolusi ciri-ciri lain yang berkaitan dengannya secara pleiotropis.
Maka, jika Coppinger benar, evolusi anjing bukanlah semata-mata perkara seleksi
buatan, tetapi campuran rumit antara seleksi alam (yang mendominasi tahap-tahap awal
domestikasi) dan seleksi buatan (yang muncul lebih belakangan). Transisinya tidak terasa,
dan sekali lagi ini menekankan kemiripan – seperti dikenali oleh Darwin – antara seleksi
buatan dan seleksi alam.

LAGI-LAGI BUNGA
Sekarang, di jelajah pemanasan kita yang ketiga di arena seleksi alam, mari jenguk kembali
bunga dan penyerbuknya dan melihat seperti apa daya seleksi alam mendorong evolusi.
Biologi penyerbukan menghadirkan fakta-fakta yang cukup mengesankan ke hadapan kita,
dan ketakjuban kita memuncak saat melihat anggrek. Tidak heran kalau Darwin sangat
menggemarinya; tidak heran kalau ia menulis buku yang sudah saya sebutkan tadi, The
Various Contrivances by which Orchids are Fertilised by Insects. Sebagian jenis anggrek,
seperti anggrek Madagaskar ‘peluru ajaib’ yang kita jumpai tadi, memberikan nektar, tetapi
sebagian yang lain telah mendapat ‘akal’ untuk menghindar dari keharusan membayar ongkos
penyerbukan, dengan mengelabui armada penyerbuknya. Ada anggrek yang mirip lebah
(atau tawon atau lalat) betina, cukup mirip sehingga para pejantan tertipu dan mencoba
mengawininya. Sejauh penirunya mirip dengan betina salah satu spesies serangga tertentu,
sejauh itu pula pejantan dari spesies tersebut menjadi peluru ajaib, terbang dari bunga ke
bunga spesies anggrek yang sama saja. Sekalipun anggrek tersebut mirip ‘lebah pada
umumnya’ dan bukan salah satu spesies lebah; lebah-lebah yang dikelabuinya akan tetap
menjadi peluru ‘lumayan ajaib’. Kalau Anda dan saya mengamati dari dekat anggrek lalat
atau anggrek lebah (lihat Halaman berwarna 5), kita bisa tahu bahwa itu bukan serangga
sungguhan; tetapi kita akan terkecoh jika melihatnya secara sekilas pandang. Dan walau
ditatap langsung sekalipun, saya bisa bilang bahwa cukup jelas anggrek lebah di gambar (h)
lebih mirip anggrek kumbang daripada anggrek lebah madu. Serangga memiliki mata
majemuk, yang tidak setajam mata kamera kita, dan bentuk serta warna anggrek yang meniru
serangga ini, diperkuat dengan bau menggoda yang menyerupai bau serangga betina, lebih
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dari sekadar mampu untuk mengelabui serangga jantan. Omong-omong, kemungkinan besar
peniruan ini makin tinggi kualitasnya bila dilihat dalam kisaran warna ultraungu, jenis
penglihatan yang tidak kita miliki.
Anggrek laba-laba, Brassia (Halaman berwarna 5 (k)), mendapatkan penyerbukan
lewat tipu muslihat yang berbeda. Betina dari berbagai spesies tawon penyendiri
(‘penyendiri’ karena tidak hidup berkelompok di sarang-sarang besar seperti hama musim
gugur yang disebut yellowjacket oleh orang Amerika) menangkap, menyengat hingga
lumpuh, dan menyimpan telur-telur mereka di tubuh laba-laba, yang nantinya menjadi
pasokan makanan bagi larva-larva mereka. Anggrek laba-laba cukup mirip dengan laba-laba
hingga mampu mengecoh tawon-tawon betina untuk mencoba menyengatnya. Dalam
prosesnya, polinia – gumpalan serbuk sari yang diproduksi oleh anggrek tersebut –
menempel di tubuh mereka. Saat tawon-tawon ini terbang untuk mencoba menyengat
anggrek laba-laba yang lain, polinia pun dipindahkan. Omong-omong, rasanya gatal kalau
tidak menambahkan contoh kasus kebalikannya: laba-laba Epicadus heterogaster, yang
meniru anggrek. Serangga hinggap di ‘bunganya’ mencari nektar, dan langsung dilahap.
Beberapa dari anggrek paling menakjubkan yang mempraktikkan tipuan penggoda ini
dapat dijumpai di Australia Barat. Berbagai spesies dalam genus Drakaea dikenal sebagai
anggrek palu. Tiap spesies memiliki hubungan spesial dengan spesies tawon tertentu dari
jenis tawon bunga (thynnidae). Ada bagian dari bunga tersebut yang agak mirip serangga,
sehingga tawon bunga jantan tertipu dan mencoba mengawininya. Sejauh ini dalam deskripsi
saya, Drakaea tidak memiliki perbedaan dramatis dari anggrek-anggrek peniru serangga
lainnya. Tetapi Drakaea masih menyimpan tipu muslihat lain yang mengagumkan: ‘tawon’
palsu itu terletak pada ujung ‘lengan’ bersendi, dengan ‘siku’ yang fleksibel. Anda bisa
dengan jelas melihat sendinya di dalam gambar (Halaman berwarna 5 (g)). Gerakan geletar
tawon yang mencengkeram tawon palsu tadi menyebabkan ‘siku’ membengkok, dan
tawonnya terayun maju-mundur seperti palu yang menghantam sisi lain dari bunga itu –
sebut saja landasan – tempatnya menyimpan bagian-bagian seksualnya. Polinia dilepas dan
menempel pada tubuh tawon, yang akhirnya melepaskan diri dan terbang menjauh, tambah
sedih tetapi tidak tambah bijak: ia terus mengulang perbuatan yang sama dengan anggrek
palu lain. Ia dan polinia yang dibawanya kemudian dihantam lagi ke landasan, sehingga
barang bawaannya sampai di tempat yang seharusnya, di organ-organ betina dari bunga
tersebut. Saya memutar film pertunjukan memukau ini di salah satu kuliah Royal Institution
Christmas Lectures for Children yang saya bawakan, yang dapat dilihat di rekaman kuliah
yang berjudul ‘The Ultraviolet Garden’ (‘Taman Ultraungu’).
Di kuliah yang sama, saya membahas ‘anggrek ember’ Amerika Selatan, yang
mendapatkan penyerbukan dengan cara yang sama hebat tetapi agak berbeda. Tumbuhan ini
juga punya penyerbuk khususnya sendiri, bukan tawon tetapi lebah kecil, dari kelompok
yang bernama Euglossine. Sama dengan yang tadi, anggrek ini tidak menyediakan nektar.
Tetapi mereka tidak mengelabui lebah untuk mengawininya juga. Alih-alih, mereka
menyediakan satu alat bantu vital bagi lebah jantan, yang tanpa alat tersebut tidak akan bisa
memikat lebah betina sungguhan.
Lebah-lebah kecil ini, yang hanya ada di Amerika Selatan, punya kebiasaan aneh.
Mereka bersusah-payah mengumpulkan zat-zat wangi, atau yang penting berbau, yang
mereka simpan di wadah-wadah khusus yang melekat di kaki-kaki belakang mereka yang
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

54

besar. Pada spesies lain, zat-zat bau ini bisa berasal dari bunga, dari kayu pohon mati, atau
bahkan dari tinja. Tampaknya minyak wangi yang mereka kumpulkan ini dipakai untuk
memikat, atau merayu, lebah betina. Banyak serangga menggunakan wangi-wangian tertentu
untuk memenangkan hati lawan jenisnya, dan sebagian besar dari serangga-serangga ini
membuat parfumnya di dalam kelenjar khusus. Ngengat sutra betina, contohnya, menarik
perhatian ngengat jantan dari jarak yang luar biasa jauh dengan melepaskan wangi yang
khas, yang mereka buat dan yang dideteksi oleh pejantannya – lewat jejak-jejak renik dari
bermil-mil jauhnya – dengan antena mereka. Dalam kasus lebah Euglossine, lebah jantanlah
yang menggunakan bau. Dan, berbeda dari ngengat betina, mereka tidak mensintesis
parfumnya sendiri, tetapi memakai bahan-bahan berbau yang mereka ramu, bukan sebagai
zat-zat murni tetapi sebagai campuran yang diracik dengan hati-hati layaknya pembuat
minyak wangi ahli. Tiap spesies mencampur racikan zat khas yang dikumpulkan dari
berbagai sumber. Dan ada beberapa spesies lebah Euglossine yang sudah pasti
membutuhkan, sebagai bahan wewangian khasnya, zat-zat yang hanya bisa didapatkan dari
bunga-bunga spesies tertentu dari genus anggrek Coryanthes – anggrek bunga. Nama awam
untuk lebah Euglossine adalah ‘lebah anggrek’.
Sebuah ilustrasi kesalingbergantungan yang betapa rumitnya. Anggrek membutuhkan
lebah Euglossine untuk menjadi ‘peluru ajaib’ mereka, seperti biasa. Dan lebah
membutuhkan anggrek, untuk alasan yang agak lebih ganjil: mereka tidak bisa memikat
lebah betina tanpa zat-zat yang mustahil atau setidaknya terlalu sulit didapatkan kecuali
lewat gerai-gerai anggrek ember. Tetapi cara tercapainya penyerbukan ini bahkan lebih
ganjil lagi, dan sekilas membuat lebah tampak lebih sebagai korban, bukan mitra dagang.
Lebah Euglossine jantan tertarik mendekati anggrek karena bau dari zat-zat yang
dibutuhkannya untuk membuat minyak syahwatnya. Dia hinggap di tepi ember itu dan mulai
mengikisi lapisan parfum yang seperti lilin itu ke dalam kantong-kantong wewangian khusus
di kaki-kakinya. Tapi bibir ember ini licin – dan itu ada alasannya. Si lebah jatuh ke dalam
ember, yang berisi cairan, dan berenang-renang di situ. Dia tidak bisa memanjat karena
dinding embernya licin. Hanya ada satu jalan keluar, yang berupa lubang seukuran tubuh
lebah di sisi samping ember (tidak tampak di gambar yang muncul di Halaman berwarna
4). Dia dipandu dengan ‘batu-batu loncatan’ menuju lubang itu dan mulai merangkak
melaluinya. Lubangnya cukup sempit, dan kian sempit ketika ‘rahang-rahangnya’ (yang bisa
Anda lihat di gambar: tampak seperti gagang bubutan atau bor listrik) menjepit dan
memerangkapnya. Saat si lebah berada dalam cengkeramannya, rahang-rahang ini
merekatkan dua polinia ke punggungnya. Lemnya perlu beberapa saat untuk kering, dan
setelahnya rahang-rahang itu melemaskan cengkeraman dan melepaskan si lebah, yang
langsung kabur bersama polinia di punggungnya. Masih mencari bahan-bahan berharga
untuk kilang parfumnya, si lebah mendarat lagi di anggrek ember yang lain dan prosesnya
pun berulang. Akan tetapi, kali ini, saat lebah berupaya melewati lubang di ember itu,
polinianya terlepas, dan membuahi putik anggrek kedua ini.
Hubungan mesra antara bunga dan penyerbuknya ini merupakan contoh menawan koevolusi – evolusi bersama. Ko-evolusi kerap terjadi antara organisme-organisme yang saling
membutuhkan, kemitraan yang terjalin karena tiap pihak saling berkontribusi, dan keduanya
mendapat untung dari kerja sama mereka. Contoh menawan lainnya adalah hubunganhubungan yang terjalin di sekitar terumbu karang, sendiri-sendiri di berbagai belahan dunia,
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antara ikan pembersih dan ikan yang lebih besar. Terdapat beberapa spesies satwa laut
pembersih, dan sebagian bahkan bukan ikan melainkan udang – kasus menarik dari evolusi
konvergen. Di kalangan ikan-ikan terumbu karang, bersih-bersih sudah menjadi cara hidup
yang terbentuk mapan, seperti berburu atau merumput atau memakan semut di kalangan
mamalia. Para pembersih mencari nafkahnya dengan memunguti parasit dari tubuh ‘klienklien’ mereka yang lebih besar. Manfaat hal ini bagi si klien telah didemonstrasikan dengan
sangat elegan lewat eksperimen menghilangkan satwa laut pembersih dari suatu area
terumbu, yang berakibat pada kemerosotan mutu kesehatan banyak spesies ikan di sana.
Saya sudah membahas kebiasaan bersih-bersih ini di lain buku, jadi tidak akan saya
perpanjang di sini.
Ko-evolusi juga terjadi di antara spesies yang tidak saling mendapat untung dari
kehadiran satu sama lain, seperti pemangsa dan mangsa, atau parasit dan inangnya. Jenisjenis ko-evolusi seperti ini kadang disebut ‘perlombaan senjata’ dan saya tangguhkan
pembahasannya hingga Bab 12.

ALAM SEBAGAI AGEN PENYELEKSI
Biar saya simpulkan bab ini, dan bab sebelumnya. Seleksi – dalam bentuk seleksi alam oleh
pembiak manusia – dapat mengubah anjing paria menjadi anjing Peking, atau kubis liar
menjadi kembang kol, dalam beberapa abad. Dengan melihat perbedaan yang terdapat di
antara dua ras anjing, kita dapat mengira-ngira jumlah perubahan evolusi yang dapat dicapai
dalam kurun kurang dari seribu tahun. Pertanyaan yang kemudian perlu kita ajukan adalah
berapa ribu tahun yang tersedia bagi kita dalam menjelaskan seluruh riwayat kehidupan?
Kalau kita bayangkan besarnya perbedaan yang memisahkan seekor anjing paria dari anjing
Peking, yang tercapai hanya dalam beberapa abad evolusi, berapa lama waktu yang
memisahkan kita dari titik awal evolusi atau, katakanlah, dari titik awal mamalia? Atau dari
masa munculnya ikan ke daratan? Jawabannya: kehidupan dimulai bukan beberapa abad
yang lalu tetapi puluhan juta abad yang lalu. Ukuran usia planet kita adalah sekitar 4,6 miliar
tahun, atau sekitar 46 juta abad. Waktu yang telah berlalu sejak leluhur bersama semua
mamalia yang hidup saat ini adalah sekitar dua juta abad. Satu abad tampak cukup lama bagi
kita. Bisakah Anda membayangkan dua juta abad, direntangkan dari ujung ke ujung? Waktu
yang telah berlalu sejak leluhur ikan kita merangkak naik dari perairan ke daratan adalah
sekitar tiga setengah juga abad: sama dengan sekitar dua puluh ribu kali lebih lama dari
waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua ras anjing yang berbeda – amat sangat
berbeda – dari leluhur bersama semua mereka.

Bayangkan gambaran kasar perbedaan antara seekor anjing Peking dan anjing paria di
dalam benak Anda. Tidak perlu ukuran yang tepat persis: cukup pikirkan perbedaan antara
satu ras anjing mana pun dengan ras anjing yang lain, karena itu saja rata-rata sudah
menggandakan jumlah perubahan yang telah ditempa, oleh seleksi buatan, dari leluhur
bersamanya. Ingat-ingat ukuran perubahan evolusi ini, lalu ekstrapolasikan balik dua puluh
ribu kali ke masa lalu. Jadi lebih mudah untuk menerima bahwa evolusi dapat mencapai
besarnya perubahan yang diperlukan untuk mengalihrupakan ikan menjadi manusia.
Tetapi semua ini mengandaikan bahwa kita tahu usia Bumi, dan usia aneka titik
penanda utama dalam catatan fosil. Buku ini buku soal bukti. Saya tidak boleh hanya
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mengajukan kurun waktu. Saya harus menjustifikasinya. Bagaimana sebetulnya kita tahu
usia sebongkah batu? Bagaimana kita bisa tahu usia sebuah fosil? Bagaimana kita bisa tahu
usia Bumi? Dan dengan demikian, bagaimana kita bisa tahu usia alam semesta? Kita butuh
jam, dan jam adalah pokok pembahasan kita di bab selanjutnya.
1

2

Seperti di semua anggota famili bunga daisy, tiap ‘bunga’ sebetulnya berisi banyak bunga-bunga
kecil (floret), yang dironce ke lingkar berwarna gelap di tengahnya. Kelopak-kelopak kuning yang
mengelilingi bunga matahari sebetulnya adalah kelopak-kelopak bunga-bunga kecilnya saja di
sekeliling tepiannya. Bunga-bunga kecil yang terdapat di bagian sisa lingkar tersebut juga
memiliki kelopak, tetapi terlalu kecil sehingga tidak tampak.

Mungkin karena – sebagai tumbuhan Dunia Baru – bunga matahari tidak secara eksplisit
disebutkan di dalam Alkitab. Pikiran teologis menyukai kerapian aturan pantangan makanan dan
kecerdikan yang diperlukan untuk mengelak dari jeratannya. Di Amerika Selatan, kapibara
(semacam marmot raksasa) dianggap sebagai ikan kehormatan untuk tujuan pantangan makanan
dalam agama Katolik di hari Jumat, mungkin karena mereka hidup di air. Menurut penulis boga
Doris Reynolds, tata boga Katolik Prancis menemukan celah yang membuat mereka bisa makan
daging di hari Jumat. Turunkan kaki domba ke sumur lalu ‘pancing’ keluar. Pasti mereka mengira
Tuhan gampang dikelabui.

3

Oliver Morton membahas hal ini dan isu-isu terkait dalam buku lirisnya yang sangat menggugah,
Eating the Sun.

4

Setidaknya, tidak ada alasan bagi kita untuk berpikir bahwa mereka menikmatinya, atau malah
menikmati apa pun dalam konteks pemahaman kita. Saya akan kembali ke godaan abadi ini di Bab
12.

5
6

7

8

Yang pada gilirannya mendapatkan namanya dari ‘sejumlah besar anjing berukuran besar’ yang
disebut dalam buku karya Pliny, Natural History.

Contohnya, kemampuan menggiring yang dimiliki anjing gembala diturunkan dari kemampuan
menguntit yang dimiliki serigala, dengan menghilangkan aksi membunuh yang menukasi kegiatan
itu.
Tidak memengaruhi poin yang ingin saya ketengahkan, tetapi cerita ini hanya berlaku untuk ikan
sungut ganda betina. Ikan sungut ganda jantan biasanya bertubuh kerdil, dan melekatkan dirinya
secara parasit pada tubuh ikan betina, seperti sirip kecil tambahan.

Desas-desus yang banyak beredar tentang Hitler yang terinspirasi oleh Darwin sebagian berasal
dari fakta bahwa Hitler dan Darwin sama-sama terkesan dengan hal yang selama berabad-abad
semua orang tahu: hewan dapat dibiakkan untuk mendapatkan kualitas-kualitas yang diinginkan.
Hitler berkeinginan untuk mengalihkan pengetahuan umum ini ke spesies manusia. Darwin tidak.
Inspirasi tersebut menggiringnya ke arah yang jauh lebih menarik dan tulen. Gagasan besar
Darwin adalah bahwa agen pembiak sama sekali tidak perlu ada: alam – ketahanan hidup semata
atau keberhasilan reproduktif yang berbeda-beda – dapat berperan sebagai pembiaknya.
Sementara itu, ‘Darwinisme Sosial’ Hitler – keyakinannya pada perjuangan antar ras – sebetulnya
sangat tidak-Darwinian. Bagi Darwin, perjuangan untuk tetap ada adalah perjuangan antara
individu-individu dalam suatu spesies, bukan antara spesies, ras, atau kelompok lainnya. Jangan
terkecoh dengan anak judul mahakarya Darwin yang kata-katanya tidak dipilih-pilah dengan baik:
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9

The preservation of favoured races in the struggle for life (Pelestarian ras-ras terpilih dalam
perjuangan mempertahankan hidup). Tampak jelas dari teks itu sendiri bahwa Darwin tidak
memaknai ras sebagai ‘Sekelompok manusia, hewan, atau tumbuhan, yang memiliki garis
keturunan atau asal-usul yang sama’ (Oxford English Dictionary, pengertian 6.I). Makna yang ia
maksudkan lebih condong ke pengertian 6.II OED: ‘Sekelompok atau segolongan manusia, hewan,
atau benda, yang memiliki fitur(-fitur) yang sama’. Contoh untuk makna 6. II adalah ‘Semua
individu (terlepas dari ras geografisnya) yang bermata biru’. Dalam jargon teknis ilmu genetika
modern, yang belum ada di masa Darwin, kita akan memahami makna ‘ras’ dalam anak judul
bukunya itu sebagai ‘Semua individu yang memiliki alel tertentu’. Kesalahpahaman mengenai
perjuangan Darwinian untuk keberadaan sebagai perjuangan di antara kelompok-kelompok
individu – yang disebut sesat-pikir ‘seleksi kelompok’ – sayangnya tidak terbatas pada rasisme ala
Hitler saja. Hal ini terus mengemuka dalam salah tafsir atas Darwinisme oleh kalangan amatir,
dan bahkan di antara beberapa ahli biologi profesional yang seharusnya lebih pintar.
Psikolog punya tes pengambilan risiko yang serupa untuk manusia, dan aneka perbedaan dalam
temuannya sangat menarik. Wirausaha biasanya lebih cenderung berani mengambil risiko, sama
seperti pilot, pemanjat tebing, pembalap motor, dan penggemar olahraga ekstrem lainnya.
Perempuan lebih cenderung menghindari risiko daripada laki-laki. Dan di titik ini kaum feminis
akan mengutarakan bahwa arah anak panah sebab-akibatnya bisa dua-duanya: perempuan jadi
cenderung menghindari risiko karena jenis pekerjaan yang diembankan masyarakat kepada
mereka, atau sebaliknya.
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BAB 4
KEHENINGAN DAN WAKTU YANG LAMBAT
KALAU para penyangkal sejarah yang meragukan fakta evolusi dapat dianggap tidak tahu
biologi, mereka yang berpikir bahwa dunia ini bermula kurang dari sepuluh ribu tahun yang
lalu lebih parah dari sekadar tidak tahu. Mereka mengalami delusi yang kadarnya sudah
kelewatan. Mereka bukan hanya menyangkal fakta-fakta biologi tetapi juga fakta-fakta
fisika, geologi, kosmologi, arkeologi, sejarah, dan ilmu kimia. Bab ini bercerita tentang
seperti apa kita bisa tahu usia batu-batu dan fosil-fosil yang tertanam di dalamnya. Bab ini
menyajikan bukti bahwa jangka waktu yang melingkupi jalannya kehidupan di planet ini
diukur bukan dalam ribuan tahun tetapi dalam ribuan juta tahun.
Ingat, posisi ilmuwan evolusi seperti detektif yang tiba belakangan di tempat kejadian
perkara. Untuk menentukan kapan sesuatu itu terjadi, kita mengandalkan bekas dan jejak
yang ditinggalkan oleh proses-proses yang bergantung pada waktu – jam, dalam pengertian
luasnya. Salah satu dari hal-hal awal yang dilakukan seorang detektif ketika menyelidiki
kasus pembunuhan adalah meminta seorang dokter atau ahli patologi untuk memperkirakan
waktu kematian. Banyak hal yang mulai bergulir dari keterangan ini, dan dalam kisah fiksi
detektif rasa takzim yang hampir mistis diberikan pada perkiraan sang ahli patologi. ‘Waktu
kematian’ adalah fakta dasar, poros suci yang di sekelilingnya berputar berbagai spekulasi
muluk-muluk sang detektif. Tetapi perkiraan itu, tentunya, bisa salah, kesalahan yang dapat
diukur dan boleh jadi cukup besar. Ahli patologi menggunakan berbagai proses yang
bergantung pada waktu untuk memperkirakan waktu kematian: jasad mendingin dengan
kecepatan yang khas, jenazah kaku pada waktu tertentu, dan seterusnya. Semua ini
merupakan ‘jam-jam’ yang agak kasar, yang tersedia bagi penyelidik kasus pembunuhan.
Jam-jam yang tersedia bagi seorang ilmuwan evolusi punya potensi untuk jauh lebih akurat –
tentunya, dalam proporsi jangka waktunya, bukan akurat hingga jam terdekat! Analogi
dengan sebuah jam presisi lebih persuasif untuk batu Jura di tangan seorang geolog
ketimbang untuk mayat yang mendingin di tangan seorang ahli patologi.
Jam-jam buatan manusia bekerja pada skala waktu yang sangat singkat menurut
standar-standar evolusi – jam, menit, detik – dan proses-proses tergantung waktu yang
digunakan pun cepat: ayunan bandul, putaran pegas rambut, osilasi kristal, lilin yang
terbakar, kosongnya bejana jam pasir secara perlahan, rotasi bumi (seperti dicatat jam
matahari). Semua jam memanfaatkan proses yang terjadi dalam kecepatan yang tetap dan
diketahui. Bandul mengayun dengan kecepatan yang sangat konstan, yang bergantung pada
panjangnya tetapi tidak, setidaknya secara teori, pada amplitudo ayunan atau massa bola
bandul di ujungnya. Jam lemari berfungsi dengan mengaitkan bandul ke alat pengatur
gerakan yang menggerakkan sebuah roda bergigi, selangkah demi selangkah; rotasinya
kemudian mengatur kecepatan putaran jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Jam tangan
dengan roda-roda pegas rambut berfungsi dengan cara yang sama. Jam digital memanfaatkan
padanan elektronik sebuah bandul, osilasi jenis-jenis kristal tertentu ketika dipasok dengan
daya dari sebuah baterai. Jam pasir dan jam lilin jauh lebih tidak akurat, tetapi keduanya
berguna sebelum ditemukannya jam yang berfungsi lewat metode penghitungan peristiwa.
Kedua jam ini tidak mengandalkan penghitungan, seperti jam bandul atau jam digital, tetapi
dengan mengukur suatu jumlah tertentu. Jam matahari adalah cara tidak jitu untuk mengukur
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waktu. 1 Tetapi rotasi bumi, proses tergantung waktu yang diandalkannya, akurat pada skala
waktu dari jam yang lebih lambat, yang kita sebut kalender. Ini karena, pada skala waktu
tersebut, ia bukan lagi jam pengukur (jam matahari mengukur sudut matahari yang terus
berubah) tetapi jam penghitung (menghitung daur hari/malam).
Jam penghitung dan jam pengukur sama-sama tersedia bagi kita pada skala waktu
evolusi yang teramat sangat lambat. Tetapi untuk menyelidiki evolusi, kita tidak hanya butuh
jam yang memberi tahu kita waktu sekarang, seperti yang dilakukan jam matahari, atau jam
tangan. Yang kita butuh lebih berupa jam sukat (stopwatch) yang dapat diatur ulang. Jam
evolusi kita perlu dinolkan pada titik tertentu, sehingga kita dapat menghitung waktu yang
telah berlalu sejak titik mulanya, agar kita, misalnya, dapat mengetahui usia absolut dari
objek tertentu seperti sebongkah batu. Jam-jam radioaktif untuk mengukur usia batuan beku
(vulkanis) mudah dinolkan pada saat batu tersebut terbentuk lewat proses pemadatan lahar
cair.
Untungnya, terdapat beragam jam alami yang dapat dinolkan. Keragaman ini baik
adanya, karena kita bisa menggunakan beberapa jam untuk memeriksa keakuratan jam-jam
lainnya. Lebih untung lagi, jam-jam ini dengan sensitif mencakup kisaran skala waktu yang
luar biasa luasnya, dan kita juga butuh ini karena skala-skala waktu evolusi merentang
dengan ukuran bilangan sepuluh pangkat tujuh atau delapan. Patut dijelaskan apa
maksudnya. Ukuran sepuluh pangkat sekian adalah ukuran yang pasti. Nilai pangkat yang
naik (atau turun) satu tingkat berarti satu pengalian (atau pembagian) oleh sepuluh. Karena
kita menggunakan sistem bilangan desimal, 2 nilai pangkat sebuah bilangan adalah jumlah
angka nol di depan atau di belakang koma. Jadi, kisaran sepuluh pangkat delapan berarti
pengalian suatu bilangan dengan seratus juta. Jarum detik sebuah jam tangan berputar 60 kali
lebih cepat dari jarum menit dan 720 kali lebih cepat dari jarum jam. Jadi, ketiga jarum ini
mencakup kisaran yang kurang dari sepuluh pangkat tiga. Ini kerdil kalau dibandingkan
dengan kisaran sepuluh pangkat delapan yang menjadi konteks rentang waktu repertoar jamjam geologis kita. Jam-jam peluruhan radioaktif juga tersedia untuk skala waktu yang
singkat, bahkan hingga ukuran sepersekian detik; tetapi untuk tujuan evolusi, jam-jam yang
bisa mengukur abad atau mungkin dasawarsa adalah yang tercepat yang kita butuhkan.
Ujung cepat dari spektrum jam-jam alami ini – lingkar pohon dan penanggalan karbon –
berguna untuk tujuan-tujuan arkeologis, dan untuk menentukan usia spesimen dalam jenis
skala waktu yang meliputi domestikasi anjing atau kubis. Di ujung skala yang satu lagi, kita
membutuhkan jam-jam alami yang dapat mengukur waktu ratusan juta, bahkan miliaran,
tahun. Dan, terpujilah alam karena telah menyediakan bagi kita aneka ragam jam yang kita
butuhkan. Selain itu, kisaran-kisaran kepekaan jam-jam ini saling tumpang-tindih, sehingga
kita dapat memakai jam yang satu untuk memeriksa ketepatan jam yang lain.

LINGKAR POHON
Jam lingkar pohon dapat digunakan untuk menentukan usia sepotong kayu, misalnya batang
kayu di rumah dari kurun Tudor, dengan akurasi yang mencengangkan, benar-benar hingga
tahun terdekatnya. Seperti ini cara kerjanya. Pertama, seperti banyak diketahui, Anda bisa
menentukan usia pohon yang baru ditebang dengan menghitung jumlah lingkaran di
batangnya, dan mengasumsikan bahwa lingkar paling luar merepresentasikan saat ini.
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Lingkar pohon merepresentasikan berbagai tahap pertumbuhan di musim yang berbeda-beda
dari tahun tersebut – musim dingin atau musim panas, musim kemarau atau musim hujan –
dan paling kentara di dataran tinggi, karena perbedaan antarmusim tampak jelas sekali.
Untungnya, kita tidak harus menebang pohon untuk bisa menentukan usianya. Kita bisa
mengintip lingkar-lingkarnya tanpa harus membunuh pohon tersebut, dengan melubangi
hingga ke tengah batang dan mengambil sampel intinya. Tetapi, dengan menghitung jumlah
lingkarnya saja, kita tidak bisa mengetahui palang rumah, atau tiang kapal Viking, itu berasal
dari pohon yang hidup di abad mana. Kalau ingin menentukan usia kayu tua yang sudah
lama mati, kita harus lebih teliti lagi. Jangan hitung jumlah lingkarnya saja; lihat pola
tebal/tipis lingkar-lingkar tersebut.
Seperti keberadaan lingkar pohon yang menandakan siklus musiman pertumbuhan
baik atau buruk, ada tahun-tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang lain, karena cuaca
berubah-ubah dari tahun ke tahun: ada kekeringan yang menghambat pertumbuhan, ada
tahun-tahun subur yang mempercepatnya; ada tahun-tahun dingin dan tahun-tahun panas,
bahkan ada tahun-tahun dengan bencana besar seganas badai El Niños atau letusan gunung
Krakatau. Tahun-tahun yang baik, dari sudut pandang pohon, menghasilkan lingkar yang
lebih lebar ketimbang tahun-tahun buruk. Dan pola lingkar lebar dan sempit di satu kawasan,
yang disebabkan rentetan khas tahun-tahun baik dan tahun-tahun buruk, cukup unik – sidik
jari yang menandai tahun-tahun persisnya lingkar-lingkar tersebut diletakkan – untuk dapat
dikenali dari pohon ke pohon.
Ahli dendrokronologi mengukur lingkar-lingkar pada pohon-pohon terkini, dan usia
pasti setiap lingkar diketahui dengan menghitung mundur dari tahun pohon tersebut
ditebang. Dari pengukuran ini, mereka membangun sebuah koleksi acuan pola-pola lingkar
pohon, yang dipakai sebagai pembanding pola-pola lingkar dari sebuah sampel kayu
arkeologis yang usianya ingin diketahui. Bunyi hasil laporannya kira-kira: ‘Palang kayu
Tudor ini mengandung urutan lingkar khas yang sesuai dengan urutan dari koleksi acuan,
yang diketahui telah terbentuk pada tahun 1541 hingga tahun 1547. Oleh karena itu, rumah
tersebut dibangun setelah tahun 1547 M.’
Baik sekali, tetapi tidak banyak dari pohon-pohon saat ini hidup dari periode Tudor,
apalagi dari zaman batu ke belakang. Ada beberapa pohon – seperti pohon pinus bristlecone
dan pohon redwood raksasa – yang hidup hingga ribuan tahun, tetapi sebagian besar pohon
yang digunakan kayunya ditebang saat berusia lebih belia dari kurang-lebih satu abad. Lalu
bagaimana kita membangun koleksi acuan lingkar-lingkar pohon untuk masa-masa yang
lebih kuno? Dari masa yang begitu purba sampai-sampai tak satu pun pinus bristlecone yang
masih bertahan hidup saat ini hidup pada saat itu? Saya rasa Anda sudah bisa menebak
jawabannya. Tumpang-tindih. Tali yang kuat boleh jadi panjangnya 100 yard, tetapi tidak
satu pun seratnya yang panjangnya mendekati 100. Untuk menggunakan prinsip tumpangtindih dalam dendrokronologi, kita ambil pola-pola sidik jari acuan yang usianya diketahui
dari pohon-pohon modern. Lalu kita identifikasi sidik jari itu dari lingkar-lingkar tua pohonpohon modern dan kita cari sidik jari yang sama dari lingkar-lingkar muda pohon-pohon
yang telah lama mati. Kemudian kita perhatikan sidik-sidik jari dari lingkar-lingkar yang
lebih tua dari pohon-pohon yang telah lama mati tadi, dan kita cari pola yang sama di
lingkar-lingkar lebih muda dari pohon-pohon yang lebih tua lagi. Dan seterusnya. Kita bisa
menelusur-balik, secara teoretis hingga sepanjang jutaan tahun menggunakan hutan-hutan
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yang sudah membatu, kendati pada praktiknya dendrokronologi hanya digunakan pada skalaskala waktu arkeologis yang rentangnya beberapa ribu tahun. Dan yang luar biasa dari
dendrokronologi adalah, setidaknya secara teoretis, kita bisa mencapai keakuratan hingga
tahun terdekatnya, pada hutan membatu yang usianya 100 juta tahun sekalipun. Kita benarbenar dapat menyimpulkan lingkar yang ini dari sebuah pohon fosil Jura terbentuk tepat 257
tahun setelah lingkar yang ini dari pohon Jura yang lain! Andai saja ada cukup banyak hutan
fosil untuk kita telusuri balik secara berkelanjutan dari masa kini, kita bisa menyimpulkan
bahwa pohon ini bukan hanya berasal dari zaman Jura akhir, tetapi bahwa pohon itu hidup
persisnya di tahun 151.432.657 SM! Sayangnya, rantai penelusuran itu putus, dan
dendrokronologi pada praktiknya hanya membawa kita hingga sekitar 11.500 tahun yang lalu
saja. Akan tetapi, cukup menggiurkan juga kalau kita bayangkan, andai saja kita bisa
menemukan cukup banyak hutan fosil, kita bisa menentukan usia hingga tahun terdekat di
rentang waktu ratusan juta tahun.

Cara kerja dendrokronologi
Lingkar-lingkar pohon bukan satu-satunya sistem yang menjanjikan akurasi jitu
hingga tahun terdekat. Varve adalah lapisan-lapisan endapan yang terbentuk di danau-danau
glasial. Seperti lingkar-lingkar pohon, varve pun beragam sesuai musim dari tahun ke tahun,
sehingga secara teoretis prinsip yang sama dapat dipakai, dengan derajat akurasi yang sama
pula. Terumbu karang juga memiliki lingkar pertumbuhan tahunan, persis seperti pohon.
Menariknya, lingkar-lingkar terumbu karang telah digunakan untuk mendeteksi waktu
terjadinya gempa bumi purba. Omong-omong, lingkar-lingkar pohon juga dapat memberi
tahu kita tahun kejadian gempa bumi. Sebagian besar sistem penanggalan lain yang tersedia
bagi kita, termasuk semua jam radioaktif yang kita pakai untuk mengukur skala waktu
puluhan juta, ratusan juta, atau miliaran tahun, hanya akurat dengan kisaran galat yang kirakira proporsional dengan skala waktu yang bersangkutan.

JAM-JAM RADIOAKTIF
Sekarang mari kita lihat jam-jam radioaktif. Ada banyak pilihannya, dan, seperti tadi saya
katakan, jam-jam radioaktif ini mencakup kisaran skala waktu yang sangat luas, dari abad
hingga ribuan juta tahun. Tiap-tiap jam ini memiliki margin galatnya sendiri, yang biasanya
sekitar 1 persen. Jadi kalau ingin menentukan usia batu yang skala waktunya miliaran tahun,
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kita harus puas dengan galat plus atau minus puluhan juta tahun. Kalau ingin menentukan
usia batu yang skala waktunya ratusan juta tahun, kita harus puas dengan galat jutaan tahun.
Untuk menentukan usia batu yang skala waktunya hanya puluhan juta tahun, kita harus puas
dengan galat plus atau minus ratusan ribu tahun.
Untuk memahami cara kerja jam-jam radioaktif, pertama-tama kita perlu memahami
apa yang dimaksud dengan isotop radioaktif. Semua materi terbuat dari unsur-unsur kimia,
yang biasanya dipadukan secara kimiawi dengan unsur-unsur yang lain. Ada sekitar 100
unsur kimia, sedikit lebih dari angka itu kalau unsur-unsur yang hanya pernah dideteksi di
laboratorium ikut dihitung, sedikit kurang dari angka itu kalau kita hanya menghitung unsurunsur yang ditemukan di alam. Contohnya adalah karbon, besi, nitrogen, aluminium,
magnesium, fluor, argon, klorin, sodium, uranium, timbal, oksigen, potasium, dan timah.
Teori atomis, yang saya rasa diterima semua orang, termasuk kalangan kreasionis,
menyatakan bahwa tiap unsur memiliki atom khasnya sendiri. Atom adalah partikel terkecil
hasil pembagian suatu unsur tanpa mengubahnya menjadi unsur yang lain. Seperti apa atom,
katakanlah atom timbal, atau tembaga, atau karbon, kelihatannya? Ya, yang jelas tidak
kelihatan seperti timbal atau tembaga atau karbon. Tidak kelihatan seperti apa pun, karena
ukurannya terlalu kecil untuk membentuk suatu citra tertentu di retina Anda, dengan bantuan
mikroskop yang super canggih sekalipun. Kita bisa menggunakan analogi atau model untuk
membantu kita membayangkan sebuah atom. Model yang paling terkenal diajukan oleh
fisikawan besar dari Denmark, Niels Bohr. Model Bohr, yang sekarang sebetulnya sudah
agak usang, berupa miniatur tata surya. Peran matahari dimainkan oleh inti atom, dan di
sekitarnya mengorbit elektron-elektron, yang memainkan peran sebagai planet. Layaknya
tata surya, hampir semua massa atom terkandung di dalam inti atom (‘matahari’), dan hampir
semua volumenya terkandung di ruang kosong yang memisahkan elektron-elektron (‘planet’)
dari inti atom. Tiap elektron kerdil di hadapan inti atom, dan ruang di antaranya besar sekali
jika dibandingkan dengan ukuran keduanya. Ada sebuah analogi terkenal yang mengiaskan
inti atom sebagai seekor lalat di tengah stadion olahraga. Inti atom lain yang terdekat
dengannya adalah lalat lain, di tengah stadion sebelah. Elektron-elektron dari tiap atom
mendengung pada orbit di sekeliling lalatnya masing-masing, lebih kecil dari agas terkerdil,
terlalu renik untuk bisa dilihat pada skala yang sama dengan si lalat. Saat melihat sebongkah
besi atau batu padat, kita ‘sebetulnya’ melihat ruang yang hampir sepenuhnya kosong. Besi
atau batu tampak dan terasa padat dan tidak tembus pandang karena sistem pancaindra dan
otak kita merasa nyaman memperlakukannya sebagai padat dan tidak tembus pandang.
Nyaman bagi otak untuk mencerap batu sebagai benda padat karena kita tidak dapat berjalan
menembusnya. ‘Padat’ adalah cara kita mengalami hal-hal yang tidak dapat kita tembusi atau
terjuni, karena gaya-gaya elektromagnetik di antara atom-atom. ‘Tidak tembus pandang’
adalah cara kita mengalami peristiwa ketika cahaya memantul dari permukaan sebuah benda,
dan tidak satu berkas sinar pun menembus permukaan tersebut.
Tiga jenis partikel berperan dalam rangkaian sebuah atom, setidaknya seperti
diilustrasikan di dalam model Bohr. Elektron sudah kita lihat. Dua yang lain, yang jauh lebih
besar dari elektron tetapi tetap renik dibanding segala hal yang bisa kita bayangkan atau
alami dengan pancaindra kita, disebut proton dan neutron, dan keduanya ada di dalam inti
atom. Ukuran keduanya hampir sama. Jumlah proton tetap untuk unsur apa pun dan setara
dengan jumlah elektron. Jumlah ini disebut nomor atom. Tiap unsur memiliki nomor
atomnya sendiri, dan tidak ada celah di dalam daftar nomor-nomor atom – yang biasa kita
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kenal dengan istilah tabel periodik. 3 Setiap nomor dalam urutan tersebut mengacu persis
pada satu, dan hanya satu, unsur saja. Unsur dengan nomor atom 1 adalah hidrogen, 2 adalah
helium, 3 litium, 4 berilium, 5 boron, 6 karbon, 7 nitrogen, 8 oksigen, dan seterusnya hingga
nomor-nomor besar seperti 92, nomor atom uranium.
Proton dan elektron membawa muatan listrik, dari kutub yang berlawanan – kita
menyebut yang satu positif dan yang lain negatif secara kesepakatan manasuka saja. Muatanmuatan ini penting ketika unsur-unsur saling menyatu untuk membentuk senyawa kimia,
proses yang sebagian besar dimediasi oleh elektron. Neutron di dalam sebuah atom diikat ke
inti atom bersama dengan proton. Berbeda dari proton, neutron tidak membawa muatan
listrik, dan tidak berperan dalam reaksi-reaksi kimia. Proton, neutron, dan elektron yang
terdapat pada satu unsur kimia sama persis dengan yang ada pada setiap unsur kimia lainnya.
Tidak ada yang namanya proton rasa emas atau elektron rasa tembaga atau neutron rasa
potasium. Proton ya proton, dan yang membuat atom tembaga itu tembaga adalah adanya
persis 29 proton (dan persis 29 elektron). Yang biasanya kita bayangkan sebagai kodrat
tembaga sebetulnya adalah perkara kimia. Kimia adalah tarian elektron. Intinya adalah
interaksi atom-atom melalui elektron-elektronnya. Ikatan-ikatan kimia mudah putus dan
terjalin kembali, karena hanya elektron saja yang lepas atau bertukar dalam reaksi-reaksi
kimia. Gaya-gaya tarik di dalam inti-inti atom jauh lebih sulit dipecah. Itu mengapa
‘membelah atom’ terdengar menyeramkan – tetapi memang bisa terjadi, dalam reaksi
‘nuklir’, bukan reaksi kimia, dan jam-jam radioaktif bergantung pada reaksi ini.
Elektron memiliki massa yang bisa diabaikan, sehingga massa total dari sebuah atom,
‘nomor massa’-nya, sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah total
tersebut biasanya sedikit lebih dari dua kali lipat nomor atom, karena biasanya ada beberapa
neutron lebih banyak dari proton di dalam sebuah inti atom. Tidak seperti jumlah proton,
jumlah neutron di dalam atom tidak menandakan identitas sebuah unsur kimia. Atom-atom
dari unsur apa pun bisa memiliki beberapa versi, disebut isotop, yang jumlah neutronnya
berbeda-beda, tetapi jumlah protonnya selalu sama. Beberapa unsur, seperti fluor, hanya
memiliki satu isotop yang terjadi secara alami. Nomor atom fluor adalah 9 dan nomor
massanya 19. Dari situ, kita bisa menyimpulkan bahwa fluor memiliki 9 proton dan 10
neutron. Unsur-unsur lain memiliki banyak isotop. Timbal memiliki lima isotop yang biasa
terjadi. Semua isotop timbal memiliki jumlah proton (dan elektron) yang sama, sesuai nomor
atomnya, yakni, 82, tetapi nomor massanya berkisar antara 202 hingga 208. Karbon memiliki
tiga isotop yang terjadi secara alami. Karbon-12 adalah isotop yang paling umum, dengan
jumlah neutron yang sama dengan proton: 6. Ada juga karbon-13, yang usianya terlalu
pendek untuk masuk hitungan, dan karbon-14 yang langka tetapi tidak terlalu langka
sehingga bisa tetap berguna untuk menentukan usia sampel-sampel organik yang relatif
muda, seperti akan kita lihat nanti.
Sekarang, saatnya menyajikan fakta latar penting berikutnya. Sebagian isotop stabil,
sebagian lain tidak. Timbal-202 adalah isotop yang tidak stabil; timbal-204, timbal-206,
timbal-207, dan timbal-208 adalah isotop yang stabil. ‘Tidak stabil’ berarti bahwa atomatomnya secara spontan meluruh menjadi unsur lain, pada kecepatan yang dapat
diperkirakan, tetapi pada saat yang tidak dapat diperkirakan. Dapat diperkirakannya
kecepatan peluruhan ini adalah kunci bagi semua jam radiometris. Kata lain untuk ‘tidak
stabil’ adalah ‘radioaktif’. Ada beberapa jenis peluruhan radioaktif, yang punya
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

64

kemungkinan untuk digunakan sebagai jam. Sebetulnya kita tidak perlu memahami semua
jenis tersebut, tetapi saya menjelaskannya di sini untuk menunjukkan level detail luar biasa
yang telah dicapai para fisikawan saat mengerjakan hal-hal seperti ini. Detail seperti ini
menelanjangi upaya sia-sia kalangan kreasionis untuk membantah bukti penanggalan
radioaktif, dan membuat Bumi awet muda seperti Peter Pan.
Neutron berperan dalam semua jenis ketakstabilan ini. Di satu jenisnya, neutron
berubah menjadi proton. Ini berarti bahwa nomor massanya tetap sama (karena proton dan
neutron memiliki massa yang sama) tetapi nomor atomnya naik satu, sehingga atom tersebut
menjadi unsur yang berbeda, setingkat lebih tinggi di tabel periodik. Contohnya, sodium-24
berubah menjadi magnesium-24. Pada jenis peluruhan radioaktif lainnya, yang terjadi justru
sebaliknya. Proton berubah menjadi neutron. Lagi-lagi, nomor massanya tetap sama, tetapi
kali ini nomor atomnya turun satu, dan atom tersebut berubah menjadi unsur lain yang
setingkat lebih rendah di tabel periodik. Untuk jenis ketiga peluruhan radioaktif, hasilnya
sama. Neutron liar kebetulan menumbuk inti atom dan melontarkan satu proton, mengambil
alih tempatnya. Lagi-lagi, nomor massanya tidak berubah; lagi-lagi, nomor atomnya turun
satu, dan atom tersebut berubah menjadi unsur lain yang setingkat lebih rendah di tabel
periodik. Ada juga jenis peluruhan radioaktif yang lebih rumit, saat atom mengeluarkan hal
yang disebut dengan partikel alfa. Partikel alfa terdiri atas dua proton dan dua neutron yang
menyatu. Ini berarti nomor massanya turun empat dan nomor atomnya turun dua. Atom
tersebut berubah menjadi unsur apa pun yang berada dua tingkat di bawahnya di dalam tabel
periodik. Contoh dari peluruhan alfa ini adalah berubahnya isotop yang sangat radioaktif,
uranium-238, dengan 92 proton dan 146 neutron, menjadi torium-234, dengan 90 proton dan
144 neutron.
Kita makin dekat dengan inti persoalan. Setiap isotop yang tidak stabil (radioaktif)
meluruh dengan kecepatan khasnya sendiri, yang kita ketahui dengan persis. Selain itu,
beberapa dari kecepatan ini jauh lebih lambat dari yang lain. Di semua kasus, peluruhan ini
bersifat eksponensial. Maksudnya, kalau kita mulai dengan, misalnya, 100 gram isotop
radioaktif, bukan berarti sejumlah tetap dari isotop tersebut, misalnya 10 gram, berubah
menjadi unsur lain dalam kurun waktu tertentu. Alih-alih, yang berubah menjadi unsur kedua
adalah se-proporsi tetap dari berapa pun jumlah yang tersisa. Ukuran kecepatan peluruhan
yang lebih disukai adalah ‘waktu paruh’. Waktu paruh dari sebuah isotop radioaktif adalah
waktu yang dibutuhkan agar separuh dari atom-atomnya meluruh. Waktu paruhnya sama,
terlepas dari berapa banyak atom yang telah meluruh – itulah arti peluruhan eksponensial.
Anda pasti paham bahwa, dengan pemaruhan beruntun, kita tidak akan benar-benar tahu
kapan atom dari suatu unsur tertentu telah sepenuhnya berubah menjadi unsur yang lain.
Akan tetapi, kita boleh bilang bahwa setelah beberapa waktu – misalnya sepuluh waktu
paruh – jumlah atom yang tersisa dari unsur tersebut begitu kecil sehingga bisa dianggap
habis. Contohnya, waktu paruh karbon-14 adalah antara 5.000 hingga 6.000 tahun. Untuk
spesimen-spesimen yang lebih tua dari kira-kira 50.000-60.000 tahun, penanggalan karbon
tidak bisa dipakai, dan kita perlu beralih ke jam yang lebih lambat.
Waktu paruh rubidium-87 adalah 49 miliar tahun. Waktu paruh fermium-244 adalah
3,3 milidetik. Perbedaan titik lajat yang mencengangkan seperti itu mengilustrasikan betapa
menakjubkannya kisaran jam-jam yang tersedia. Kendati waktu paruh karbon-15 (2,4 detik)
terlalu pendek untuk menjawab pertanyaan evolusi, waktu paruh karbon-14 (5.730 tahun) pas
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sekali untuk penanggalan dengan skala waktu arkeologis, dan kita akan segera
membahasnya. Isotop yang banyak dipakai untuk skala waktu evolusi adalah potasium-40,
dengan waktu paruh 1,26 miliar tahun, dan saya akan menggunakannya sebagai contoh saya,
untuk menjelaskan dengan lengkap ihwal jam radioaktif ini. Isotop ini sering disebut jam
potasium argon, karena argon-40 (setingkat lebih rendah di tabel periodik) adalah salah satu
unsur yang menjadi hasil peluruhan potasium-40 (unsur lainnya, hasil dari peluruhan
radioaktif yang berbeda, adalah kalsium-40, setingkat lebih tinggi di tabel periodik). Kalau
Anda punya sejumlah tertentu potasium-40, setelah 1,26 miliar tahun separuh dari potasium40 tersebut akan telah luruh menjadi argon-40. Itulah arti waktu paruh. Setelah 1,26 miliar
tahun berikutnya, separuh dari sisanya (seperempat dari jumlah awal) akan telah luruh, dan
seterusnya. Untuk kurun waktu yang lebih pendek dari 1,26 miliar tahun, jumlah potasium
yang luruh secara proporsional lebih kecil dari jumlah awalnya. Jadi, bayangkan Anda mulai
dengan sejumlah tertentu potasium-40, di dalam sebuah ruang tertutup tanpa argon-40.
Setelah beberapa ratus juta tahun berlalu, seorang ilmuwan tiba di ruang tertutup tersebut dan
mengukur proporsi relatif potasium-40 terhadap argon-40. Dari proporsi ini – terlepas dari
jumlah-jumlah absolutnya – dengan mengetahui waktu paruh peluruhan potasium-40 dan
dengan asumsi bahwa sebelumnya tidak ada argon di situ, orang dapat memperkirakan waktu
yang telah berlalu sejak proses peluruhannya dimulai. Dengan kata lain, sejak jamnya
‘dinolkan’. Perhatikan bahwa kita harus mengetahui rasio isotop induk (potasium-40)
terhadap isotop anak (argon-40). Selain itu, seperti telah kita lihat di bab sebelumnya,
penting pula bahwa jam kita ini memiliki sarana untuk dinolkan. Tetapi apa maksudnya
‘penolan’ jam radioaktif ini? Proses pengkristalan adalah maksudnya.
Seperti semua jam radioaktif yang digunakan oleh ahli geologi, pewaktuan
potasium/argon hanya berfungsi dengan batuan beku. Dinamai dari kata bahasa Latin untuk
‘api’ (nama lain batuan beku adalah batuan igneus, dari bahasa Latin ignis), batuan beku
memadat dari batuan cair – magma bawah tanah untuk kasus granit, lahar dari gunung berapi
untuk kasus basal. Ketika batuan cair membeku dan membentuk granit atau basal,
pembekuan ini terjadi lewat proses pengkristalan. Tidak seperti kuarsa yang biasanya besar
dan transparan, kristal-kristal ini terlalu kecil untuk tampak seperti kristal bagi mata
telanjang. Kristal-kristal ini punya berbagai tipe, dan beberapa darinya, seperti mika,
mengandung atom-atom potasium. Di antaranya terdapat atom-atom isotop radioaktif
potasium-40. Ketika sebuah kristal baru terbentuk, pada saat batuan cair membeku, ada
potasium-40 tetapi tidak ada argon. Jamnya ‘dinolkan’ dalam arti bahwa tidak ada atomatom argon di dalam kristal tersebut. Setelah jutaan tahun berlalu, potasium-40 perlahanlahan meluruh dan, satu per satu, atom-atom argon-40 menggantikan atom-atom potasium-40
di dalam kristal itu. Jumlah argon-40 yang terakumulasi adalah ukuran waktu yang telah
berlalu sejak batu tersebut terbentuk. Tetapi, untuk alasan yang baru saja saya jelaskan tadi,
jumlah ini hanya bermakna kalau diungkapkan sebagai rasio potasium-40 terhadap argon-40.
Ketika jamnya dinolkan, rasionya 100 persen potasium-40. Setelah 1,26 miliar tahun,
rasionya 50–50. Setelah 1,26 miliar tahun berikutnya, separuh dari jumlah potasium-40 yang
tersisa akan terkonversi menjadi argon-40, dan seterusnya. Proporsi-proporsi perantaranya
menandakan waktu-waktu perantara sejak jam kristal itu dinolkan. Maka, ahli geologi,
dengan mengukur rasio antara potasium-40 dan argon-40 di sebongkah batuan beku yang
mereka pungut hari ini, bisa tahu berapa lama waktu yang telah berlalu sejak batuan tersebut
pertama kali mengkristal dari bentuk cairnya. Batuan beku biasanya mengandung bermacamTerjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org
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macam isotop radioaktif, bukan hanya potasium-40. Karena batuan beku mengalami proses
solidifikasi secara sangat mendadak, semua jam yang terdapat di dalam sebongkah batu
dinolkan secara serentak – dan ini menjadi salah satu aspek yang menguntungkan kita.
Hanya batuan beku yang menyediakan jam radioaktif, tetapi fosil hampir tidak pernah
ditemukan pada batuan beku. Fosil terbentuk pada batuan sedimen seperti batu kapur dan
batu pasir, yang bukan lahar yang telah membeku. Batuan sedimen adalah lapisan-lapisan
lumpur atau debu atau pasir, yang terbentuk perlahan-lahan di dasar laut atau danau atau
muara. Seiring waktu, pasir atau lumpur ini memadat dan membatu. Jasad-jasad yang
terperangkap di dalam lumpur ini berpeluang menjadi fosil. Walaupun hanya sebagian kecil
jasad saja yang benar-benar memfosil, batu-batu sedimen adalah satu-satunya jenis batu yang
mengandung fosil yang layak dibicarakan.
Sayangnya, batuan sedimen tidak dapat ditentukan usianya lewat radioaktivitas.
Kemungkinan partikel-partikel debu atau pasir yang terdapat di dalam batuan sedimen
mengandung potasium-40 dan isotop-isotop radioaktif lain, dan karenanya dapat dianggap
mengandung jam-jam radioaktif; tetapi sayangnya jam-jam ini tidak berguna karena tidak
dinolkan dengan benar, atau dinolkan di waktu yang berbeda-beda. Partikel-partikel pasir
yang terpadatkan untuk membentuk batu pasir mungkin berasal dari batuan beku, tetapi
semua batuan beku tersebut membeku pada saat yang berbeda-beda. Jam yang terdapat di
setiap bulir pasir dinolkan pada waktunya sendiri, yang kemungkinan jauh sebelum batuan
sedimen itu terbentuk dan mengubur fosil yang coba kita tentukan usianya. Jadi, dari sudut
pandang penjadwalan, batuan sedimen kacau. Tidak bisa digunakan. Hal terbaik yang bisa
kita perbuat – dan alternatif ini memang baik adanya – adalah menggunakan tanggal-tanggal
batuan beku yang ditemukan tergeletak di dekat batu sedimen itu, atau yang tertanam di
dalamnya.
Untuk menentukan usia fosil, Anda tidak benar-benar harus menemukannya terimpit di
antara dua lempeng batuan beku, walaupun itu cara yang rapi untuk mengilustrasikan
prinsipnya. Metode aktual yang digunakan lebih halus dari itu. Di seluruh dunia, terdapat
lapisan-lapisan sedimen yang bisa dikenali kesalingmiripannya. Jauh sebelum penanggalan
radioaktif ditemukan, lapisan-lapisan ini telah ditemukenali dan dinamai: nama-nama seperti
Kambrium, Ordovisium, Devon, Jura, Kapur, Eosen, Oligosen, Miosen. Sedimen-sedimen
Devon dapat dikenali karakternya, bukan hanya di Devon (wilayah di barat daya Inggris
yang menjadi asal namanya) tetapi juga di bagian-bagian lain di dunia. Sedimen-sedimen ini
dapat dikenali kemiripannya satu sama lain, dan mengandung daftar fosil yang serupa. Para
ahli geologi telah lama mengetahui urutan terbentuknya sedimen-sedimen yang telah
dinamai ini. Namun, sebelum munculnya jam-jam radioaktif, kita tidak tahu kapan lapisanlapisan itu terbentuk. Kita bisa menyusun urutan lapisannya karena – jelas saja – sedimen
yang lebih tua cenderung terletak di bawah sedimen yang lebih muda. Sedimen Devon,
contohnya, lebih tua dari sedimen kurun Karbon (dinamai dari batu bara yang kerap
ditemukan di lapisan-lapisan Karbon) dan kita tahu ini karena, di bagian-bagian di dunia
tempat dua lapisan tersebut berimpitan, lapisan Devon terletak di bawah lapisan Karbon
(pengecualian untuk kaidah ini terjadi di tempat-tempat yang diketahui, dari bukti-bukti
lainnya, bahwa batuannya telah terungkit miring, atau bahkan terbalik). Kita tidak selalu
cukup beruntung untuk menemukan lapisan-lapisan yang tersusun lengkap, mulai dari
Kambrium di bawah hingga Holosen di atas. Tetapi karena lapisan-lapisan ini begitu mudah
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dikenali, kita dapat mengukur usia relatifnya melalui teknik menelusuri dan
mencocokkannya dengan lapisan-lapisan yang sama di seluruh dunia.
Jadi, jauh sebelum kita tahu usia fosil-fosil, kita sudah tahu urutan peletakannya, atau
setidaknya urutan terbentuknya sedimen-sedimen bernama itu. Kita tahu bahwa fosil-fosil
Kambrium, di seluruh penjuru bumi, lebih tua dari fosil-fosil Ordovisium, yang lebih tua dari
yang di kurun Silur; kemudian Devon, lalu Karbon, Perm, Trias, Jura, Kapur, dan seterusnya.
Dan pada lapisan-lapisan besar bernama ini, para ahli geologi juga membuat pembagian subwilayahnya: Jura atas, Jura tengah, Jura bawah, dan seterusnya.
Nama-nama strata ini biasanya ditentukan fosil-fosil yang dikandungnya. Dan kita
akan menggunakan pengurutan fosil-fosil tersebut sebagai bukti yang mendukung evolusi!
Tidakkah hal itu berisiko menimbulkan argumen memutar? Tentu tidak. Coba pikir. Fosilfosil Kambrium adalah kumpulan fosil yang khas, dapat dikenali tanpa keliru sebagai fosil
Kambrium. Untuk sementara, kita menggunakan kumpulan fosil khas ini sebagai label saja
untuk batuan Kambrium – spesies-spesies indikator – di mana pun kita menemukannya.
Inilah persisnya alasan perusahaan minyak mempekerjakan ahli fosil untuk mengidentifikasi
strata batu tertentu, biasanya dengan mikrofosil, makhluk-makhluk renik yang disebut
foraminifera, contohnya, atau radiolaria.
Daftar fosil khas dipakai untuk mengenali batuan Ordovisium, batuan Devon, dan
seterusnya. Sejauh ini, kita menggunakan kumpulan-kumpulan fosil ini untuk
mengidentifikasi apakah sebuah lempeng batu itu, katakanlah, Perm atau Silur. Sekarang kita
gunakan urutan peletakan strata bernama ini, yang disokong teknik penelusuran di seluruh
dunia, sebagai bukti strata mana yang lebih tua atau muda dari strata mana. Setelah
menetapkan dua perangkat informasi ini, kita bisa memperhatikan fosil-fosil di strata yang
berurut-urut makin muda, untuk melihat apakah fosil-fosil tersebut merupakan urutan evolusi
yang masuk akal bila dibandingkan satu sama lain secara berurutan. Apakah mereka maju ke
arah yang masuk akal? Apakah jenis-jenis fosil tertentu, misalnya mamalia, muncul hanya
setelah waktu tertentu, bukan sebelum? Jawaban untuk semua pertanyaan seperti itu adalah
ya. Selalu ya. Tanpa terkecuali. Ini bukti kuat adanya evolusi, karena evolusi bukanlah
sebuah fakta niscaya, bukan konklusi yang ditarik dari metode identifikasi strata atau metode
untuk memeroleh urutan waktu.
Adalah fakta bahwa tidak satu hal pun yang bisa disebut mamalia pernah ditemukan di
batuan Devon atau strata lain mana pun yang lebih tua. Bukan sekadar secara statistis lebih
langka di batuan Devon ketimbang batuan lain yang terbentuk lebih belakangan. Fosil
mamalia tidak pernah muncul di batuan yang lebih tua dari kurun tertentu. Tapi bukan berarti
harus begitu. Boleh jadi, saat kita menggali makin dan kian dalam dari lapisan Devon, terus
ke Silur, dan bahkan lebih tua lagi, melewati Ordovisium, tiba-tiba kita menemukan bahwa
era Kambrium – yang lebih tua dari semua kurun di atas – disesaki mamalia. Walau faktanya
bukan itu yang kita temukan, kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa kita tidak bisa
menuduh argumennya argumen memutar: tetap ada kemungkinan orang menemukan fosil
mamalia di batuan Kambrium, dan kalau itu terjadi teori evolusi langsung bubar. Dengan
kata lain, evolusi adalah teori yang dapat difalsifikasi dan, karenanya, ilmiah. Saya akan
kembali ke pokok bahasan ini di Bab 6.
Upaya-upaya kalangan kreasionis untuk menjelaskan temuan-temuan seperti itu kerap
mencapai kadar kejenakaan tingkat tinggi. Dikisahkan, banjir Nuh adalah kunci untuk
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memahami urutan ditemukannya fosil-fosil kelompok-kelompok besar hewan. Berikut ini
kutipan langsung dari sebuah situs web kreasionis pemenang penghargaan.
Urutan fosil di strata geologis menunjukkan:
(i) INVERTEBRATA (hewan-hewan laut yang bergerak lambat) terlebih dahulu
binasa, diikuti ikan-ikan yang lebih lincah yang diliputi lumpur banjir
(ii) AMFIBIA (dekat dengan laut) akan binasa setelahnya saat air naik.
(iii) REPTILIA (hewan-hewan darat yang bergerak lambat) mati setelahnya.
(iv) MAMALIA dapat lari dari banjir, dan yang lebih besar dan cepat dapat
bertahan hidup paling lama.
(v) MANUSIA akan menggunakan akalnya – berpegangan pada potongan kayu,
dsb. untuk lolos dari banjir.

Urutan ini merupakan penjelasan sempurna dan memuaskan atas urutan
ditemukannya berbagai fosil di dalam strata tersebut. Urutan ini BUKAN
urutan evolusinya tetapi urutan tenggelamnya pada saat banjir Nuh.

Agak berbeda dari semua alasan lain untuk menolak penjelasan yang luar biasa ini,
lumrahnya ada kecenderungan statistis bagi mamalia, misalnya, untuk secara rata-rata lebih
pandai meloloskan diri dari banjir ketimbang reptilia. Namun, seperti yang dapat kita lihat
pada teori evolusi, tidak ada satu pun mamalia di strata yang lebih rendah dari catatan
geologis. Teori ‘lari ke bukit’ akan berdasar lebih kuat andai saja ada pengurangan statistis
mamalia saat kita bergerak turun menyusuri strata-strata batuan. Tidak ada satu pun trilobit
di atas strata Perm, tidak ada dinosaurus (kecuali burung) di atas strata Kapur. Sekali lagi,
teori ‘lari ke bukit’ akan memprediksi adanya pengurangan statistis.

Kembali ke soal penanggalan, dan jam-jam radioaktif. Karena pengurutan relatif dari
strata-strata sedimen bernama itu sudah diketahui dengan baik, dan urutan yang sama
dijumpai di seluruh dunia, kita bisa menggunakan batuan beku yang terletak di atas atau
terletak di bawah strata sedimen, atau tertanam di dalamnya, untuk menentukan usia strata
sedimen bernama tadi, dan fosil-fosil yang terperangkap di dalamnya. Dengan
penyempurnaan metode tersebut, kita bisa menentukan bahwa usia fosil yang terletak di
dekat lapisan atas, misalnya, strata kurun Karbon atau Kapur, lebih muda dibanding fosilfosil yang terletak sedikit lebih rendah di strata yang sama. Kita tidak perlu mencari batuan
beku di dekat fosil tertentu yang ingin ditentukan usianya. Kita bisa tahu bahwa fosil kita,
misalnya, berasal dari kurun Devon akhir, dari posisinya di dalam strata Devon. Dan kita
tahu, dari penanggalan radioaktif batuan beku yang ditemukan dalam kaitannya dengan strata
Devon di seluruh dunia, bahwa kurun Devon berakhir kira-kira 360 juta tahun yang lalu.
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Jam-jam radioaktif
Jam potasium argon hanyalah satu dari banyak jam yang tersedia bagi ahli geologi,
dan semua menggunakan prinsip yang sama pada skala waktunya sendiri. Di atas saya
sajikan tabel jam, dengan kisaran dari lambat ke cepat. Lagi-lagi, perhatikan kisaran waktu
paruh, dari 49 miliar tahun pada ujung lambat hingga kurang dari 6.000 tahun pada ujung
cepatnya. Jam-jam yang lebih cepat, seperti karbon-14, berfungsi dengan cara yang agak
berbeda. Ini karena proses ‘penolan’ jam-jam dengan kecepatan yang lebih tinggi ini harus
berbeda. Untuk isotop-isotop dengan waktu paruh pendek, semua atom yang ada saat Bumi
pertama kali terbentuk telah lama hilang. Sebelum saya beralih ke cara kerja penanggalan
karbon, patut kita jeda sejenak untuk menimbang sebuah bukti lain untuk Bumi tua, planet
yang usianya diukur dalam miliaran tahun.
Di antara semua unsur kimia yang terjadi di Bumi ada 150 isotop stabil dan 158
istotop tak stabil. Jumlah totalnya 308. Dari 158 isotop tak stabil, 121 di antaranya sudah
punah atau tetap ada hanya karena terus diperbaharui, seperti karbon-14 (yang akan kita
bahas nanti). Nah, kalau kita perhatikan 37 unsur yang belum punah, kita akan melihat hal
yang menonjol. Tiap-tiap dari 37 unsur tersebut memiliki waktu paruh lebih panjang dari 700
juta tahun. Dan kalau kita lihat 121 unsur yang telah punah, tiap-tiap darinya memiliki waktu
paruh kurang dari 200 juta tahun. Omong-omong, jangan terkecoh dulu. Ingat, yang kita
bicarakan di sini adalah waktu paruh, bukan usia total! Bayangkan nasib sebuah isotop
dengan waktu paruh 100 juta tahun. Isotop-isotop yang waktu paruhnya kurang dari kira-kira
sepersepuluh usia Bumi bisa dianggap punah, dan tidak ada kecuali dalam kondisi-kondisi
khusus. Dengan pengecualian yang ada karena alasan khusus yang kita pahami, isotop-isotop
yang kita temukan di Bumi hanyalah yang memiliki waktu paruh yang cukup panjang untuk
bertahan di sebuah planet yang sangat tua. Karbon-14 adalah salah satu pengecualiannya,
dan isotop ini istimewa untuk alasan yang menarik, yaitu bahwa ia terus-menerus
diperbaharui. Oleh karena itu, peran karbon-14 sebagai jam perlu dipahami berbeda dari
isotop-isotop yang berusia lebih panjang. Khususnya, kita perlu memahami apa arti penolan
jam karbon-14 ini.

KARBON
Dari semua unsur kimia, karbon adalah yang tampaknya paling-paling vital perannya bagi
kehidupan – unsur yang, tanpanya, sulit membayangkan kehidupan ada di planet mana pun.
Hal ini karena kemampuan luar biasa karbon untuk membentuk rantai dan lingkaran dan
arsitektur molekuler kompleks lainnya. Karbon masuk ke jaringan makanan lewat
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fotosintesis, saat tumbuhan hijau mengambil molekul-molekul karbon dioksida dari atmosfer
dan menggunakan energi dari sinar matahari untuk menggabungkan atom-atom karbon
dengan air untuk menghasilkan gula. Semua karbon di dalam tubuh kita dan di dalam tubuh
semua makhluk hidup lainnya berasal, lewat tumbuhan, dari karbon dioksida yang terdapat
di atmosfer. Dan karbon terus didaur ulang, kembali ke atmosfer: saat kita menghela napas,
lewat ekskresi dari tubuh, dan saat kita mati.
Sebagian besar karbon di dalam himpunan karbon dioksida di atmosfer adalah karbon12, yang tidak bersifat radioaktif. Akan tetapi, sekitar satu dari satu triliun atom adalah
karbon-14, yang bersifat radioaktif. Karbon-14 agak cepat meluruh, dengan waktu paruh
5.730 tahun, seperti telah kita lihat, menjadi nitrogen-14. Sistem biokimia tumbuhan tidak
dapat membedakan kedua karbon ini. Bagi tumbuhan, karbon ya karbon. Jadi, tumbuhan
mengambil karbon-14 dan karbon-12, dan menggabungkan kedua jenis atom karbon ini ke
dalam gula, dengan proporsi yang sama seperti saat keduanya masih berada di atmosfer.
Karbon yang digabungkan dari atmosfer (lengkap dengan proporsi atom-atom karbon-14
yang sama) dengan cepat (jika dibandingkan dengan waktu paruh karbon-14) menyebar
melalui rantai makanan, saat tumbuhan dimakan oleh herbivor, herbivor oleh karnivor, dan
seterusnya. Semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, memiliki kira-kira rasio
karbon-12 terhadap karbon-14 yang sama, yang juga merupakan rasio antara keduanya di
atmosfer.
Jadi, kapan jamnya dinolkan? Ketika makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan, mati.
Pada saat itu, ia sudah terpisah dari rantai makanan, dan lepas dari arus karbon-14 baru dari
atmosfer, yang masuk lewat tumbuhan. Setelah abad demi abad berlalu, karbon-14 di dalam
jasad mati, atau bongkahan kayu, atau potongan kain, atau apa pun itu, perlahan-lahan
meluruh menjadi nitrogen-14. Rasio karbon-14 terhadap karbon-12 di dalam spesimen
tersebut makin lama makin turun ke bawah rasio standar keduanya di dalam makhluk hidup,
yang sama dengan rasio di atmosfer. Akhirnya yang tersisa adalah karbon-12 – atau, lebih
tepatnya, kandungan karbon-14 yang terlalu kecil untuk bisa diukur. Dan rasio karbon-12
terhadap karbon-14 dapat digunakan untuk menghitung waktu yang telah berlalu sejak
kematian memisahkan makhluk tersebut dari rantai makanan dan pertukaran karbonnya
dengan atmosfer.
Tampak baik-baik saja, tetapi sistem tersebut hanya dapat berfungsi karena terus
adanya pasokan karbon-14 di atmosfer. Tanpa itu, karbon-14 dengan waktu paruhnya yang
singkat sudah lama hilang dari muka Bumi, beserta semua isotopnya yang terbentuk secara
alami dan yang juga singkat waktu paruhnya. Karbon-14 istimewa karena terus-menerus
dibuat oleh sinar-sinar kosmik yang membombardir atom-atom nitrogen di lapisan atas
atmosfer. Nitrogen adalah gas yang paling banyak ditemukan di atmosfer dan nomor
massanya adalah 14, sama seperti nomor massa karbon-14. Perbedaannya di antara
keduanya: karbon-14 memiliki 6 proton dan 8 neutron, sementara nitrogen-14 memiliki 7
proton dan 7 neutron (ingat, massa neutron hampir sama dengan massa proton). Partikelpartikel sinar kosmik mampu menumbuk proton di dalam inti nitrogen dan mengubahnya
menjadi neutron. Saat ini terjadi, atomnya menjadi karbon-14, karena karbon berada satu
tingkat di bawah nitrogen di dalam tabel periodik. Kecepatan terjadinya perubahan ini kirakira konstan dari abad ke abad, dan itu mengapa penanggalan karbon dapat bekerja.
Sebetulnya, kecepatannya tidak mutlak konstan, dan idealnya fakta ini perlu dikompensasi.
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

71

Untungnya kita punya kalibrasi akurat dari pasokan karbon-14 yang naik turun di atmosfer
dan kita bisa menggunakannya untuk menyempurnakan kalkulasi penanggalan kita. Ingat
bahwa, untuk kisaran masa yang kira-kira sama dengan kisaran penanggalan karbon, kita
punya metode alternatif, yakni penanggalan kayu – dendrokronologi – yang sepenuhnya
akurat hingga ke tahun terdekat. Dengan melihat usia sampel-sampel kayu yang ditentukan
usianya lewat metode penanggalan karbon, kita bisa mengalibrasi fluktuasi galat yang
terdapat pada penanggalan karbon karena usia sampel-sampel tersebut telah terlebih dahulu
diketahui lewat metode penanggalan lingkar pohon. Lalu, kita bisa menggunakan ukuranukuran kalibrasi ini saat kembali ke (mayoritas) sampel organik yang tidak kita miliki data
penanggalan lingkar pohonnya.
Penanggalan karbon merupakan penemuan yang relatif baru (sekitar tahun 1940-an).
Di tahun-tahun pertamanya, sejumlah besar material organik dibutuhkan untuk prosedur
penanggalan ini. Kemudian, sekitar tahun 1970-an, sebuah teknik yang disebut spektrometri
massa diadaptasikan ke metode penanggalan karbon, dan karenanya membuat jumlah
material organik yang diperlukan menjadi sedikit sekali. Hal ini telah merevolusi
penanggalan arkeologis. Contoh yang paling dirayakan adalah Kain Kafan Turin. Karena
potongan kain terkenal ini tampak secara misterius memiliki cetakan citra seorang pria
berjanggut yang disalib, banyak orang berharap kain itu adalah kafan Yesus. Kain tersebut
pertama kali muncul di catatan sejarah pada pertengahan abad keempat belas di Prancis, dan
tidak ada yang tahu asal-muasal kain ini sebelumnya. Kain itu disimpan di Turin sejak 1578,
dalam perlindungan Vatikan sejak 1983. Karena spektrometri massal telah memungkinkan
dijalankannya proses penentuan usia dengan modal secuil sampel kain kafan saja, bukan
bergulung-gulung kain seperti sebelumnya, Vatikan mengizinkan diambilnya secarik kecil
kain tersebut untuk digunakan sebagai sampel. Potongan tersebut kemudian dibagi tiga dan
dikirim ke tiga laboratorium canggih yang berspesialisasi di bidang penanggalan karbon, di
Oxford, Arizona, dan Zurich. Bekerja dengan kondisi keterpisahan yang ketat – tidak saling
berbagi catatan – ketiga laboratorium ini melaporkan temuannya mengenai tahun matinya
tumbuhan rami yang menjadi bahan untuk menenun kain tersebut. Oxford melaporkan 1200
M, Arizona 1304 M, dan Zurich 1274 M. Semua temuan ini – yang berada dalam margin
galat yang normal – kompatibel satu dengan yang lain dan dengan tahun 1350-an, pertama
kalinya kain kafan tersebut disebutkan di dalam sejarah. Penanggalan kain kafan tersebut
tetap kontroversial, tetapi bukan karena keraguan terhadap teknik penanggalan karbon itu
sendiri. Contohnya, karbon di dalam kain kafan tersebut mungkin telah terkontaminasi api
kebakaran, yang diketahui terjadi di tahun 1532. Saya tidak akan membahasnya lebih jauh,
karena perkara kain kafan ini adalah perkara sejarah, bukan evolusi. Namun, ia tetap menjadi
contoh yang baik untuk mengilustrasikan metode penanggalan karbon, dan fakta bahwa,
tidak seperti dendrokronologi, metode ini tidak akurat hingga tahun terdekat, melainkan
akurat hanya hingga sekitar abad terdekat.
Saya telah berulang kali menekankan bahwa ada banyak jenis jam yang dapat
digunakan seorang detektif evolusi modern, dan juga bahwa jam-jam ini berfungsi paling
baik pada skala waktu yang berbeda-beda, tetapi tumpang-tindih. Jam-jam radioaktif dapat
digunakan untuk menghasilkan perkiraan-perkiraan tersendiri atas usia sebongkah batu,
mengingat bahwa semua jam ini dinolkan serentak saat batu tersebut membeku. Saat
perbandingan-perbandingan seperti itu telah dilakukan, jam-jam tersebut memunculkan hasil
yang serupa – dalam margin galat yang telah diperkirakan. Dengan begitu, kita dapat sangat
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meyakini ketepatan jam-jam tersebut. Karena sudah sama-sama dikalibrasi dan diverifikasi
pada batu-batu yang diketahui, kita bisa dengan yakin menggunakan jam-jam ini untuk
menjawab masalah penanggalan yang menarik, seperti usia Bumi itu sendiri. Usia yang saat
ini disepakati, 4,6 miliar tahun, merupakan estimasi yang menjadi titik konvergensi beberapa
jam. Kesesuaian ini tidak mengagetkan, tetapi sayangnya kita perlu menekankannya karena,
herannya, seperti telah saya tunjukkan di bagian Pengantar (dan dokumentasikan di bagian
Lampiran), sekitar 40 persen penduduk Amerika, dan sejumlah penduduk Inggris yang
persentasenya agak lebih kecil, mendaku percaya bahwa usia Bumi, jauh dari satuan ukur
miliaran tahun, adalah kurang dari 10.000 tahun. Perlu menjadi keprihatinan kita bersama
bahwa, khususnya di Amerika dan di banyak bagian dunia Islam, sebagian dari para
penyangkal sejarah ini memiliki kuasa atas sekolah dan silabus pendidikan yang dipakainya.
Nah, seorang penyangkal sejarah mungkin mengklaim, misalnya, bahwa ada yang
salah dengan jam potasium argon. Bagaimana kalau kecepatan peluruhan potasium-40 yang
saat ini sangat lambat itu ternyata baru ada setelah banjir Nuh? Bagaimana kalau ternyata,
sebelumnya, waktu paruh potasium-40 berbeda jauh, hanya beberapa abad saja, misalnya,
dan bukan 1,26 miliar tahun? Pengecualian istimewa (special pleading) di dalam klaimklaim seperti itu sungguh kelewatan. Kok bisa hukum fisika tiba-tiba berubah dengan begitu
masifnya dan begitu mudahnya? Dan lebih kelewatan lagi ketika Anda harus membuat
klaim-klaim pengecualian istimewa yang sama untuk tiap jam yang ada. Saat ini, semua
isotop yang digunakan untuk mengukur usia Bumi sepakat untuk menempatkan hasil
pengukurannya di kisaran antara empat dan lima miliar tahun. Dan kesepakatan itu muncul
atas asumsi bahwa waktu paruh semua isotop itu selalu sama seperti saat kita mengukurnya
saat ini – sebagaimana memang dengan tegas ditunjukkan oleh hukum-hukum fisika yang
diketahui. Para penyangkal sejarah harus mengutak-atik waktu paruh semua isotop dalam
proporsinya masing-masing, sehingga semua isotop itu sepakat bahwa Bumi bermula 6.000
tahun yang lalu. Itu baru namanya pengecualian istimewa! Saya belum lagi menyebutkan
berbagai metode penanggalan lain yang juga memunculkan hasil yang sama, misalnya
‘penanggalan jejak fisi’ (fission track dating). Bayangkan betapa besarnya perbedaan skala
waktu di antara bermacam-macam jam ini, dan betapa cerdik dan rumitnya utak-atik hukum
fisika yang perlu dilakukan untuk membuat semua jam itu saling bersepakat, berdasarkan
kisaran skala waktunya masing-masing, bahwa usia Bumi adalah 6.000 tahun dan bukan 4,6
miliar tahun! Mengingat satu-satunya motif utak-atik tersebut adalah hasrat untuk
menegakkan mitos asal-mula yang dikarang salah satu suku bangsa padang pasir dari Zaman
Perunggu, paling tidak kita harus terkejut menyaksikan bahwa ada orang yang bisa dikecoh
olehnya.
Ada satu lagi jenis jam evolusi, jam molekuler, tetapi saya akan menunda
pembahasannya hingga Bab 10, setelah mengemukakan beberapa gagasan lain mengenai
genetika molekuler.
1

Aku jam matahari, dan aku mengacaukan

Hal yang jauh lebih baik dikerjakan oleh jam tangan
Hilaire Belloc
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2

3

Yang kemungkinan besar berdasar pada kebetulan evolusi bahwa kita terlahir sebagai makhluk
berjari sepuluh. Fred Hoyle telah mengajukan spekulasi cemerlang bahwa, jika kita terlahir
dengan delapan jari dan karenanya lebih terbiasa dengan aritmetika oktal (delapan bilangan) dan
bukan desimal (sepuluh bilangan), kita mungkin bisa menciptakan aritmetika biner, dan
karenanya komputer elektronik, satu abad lebih cepat dari kenyataannya (karena 8 adalah hasil
dari 2 pangkat 3).

Hati-hati, legenda populer bahwa hal tersebut muncul di mimpi Dmitri Mendeleev mungkin palsu.
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BAB 5
DI DEPAN MATA KEPALA KITA
SAYA TELAH menggunakan metafora seorang detektif yang tiba di tempat kejadian perkara
setelah kejahatan dilakukan dan merekonstruksi hal yang pasti telah terjadi dari petunjukpetunjuk yang tertinggal. Tetapi sepertinya saya terlalu cepat mengklaim bahwa menjadi
saksi mata terjadinya evolusi adalah hal yang mustahil, Kendati mayoritas besar perubahan
evolusi terjadi sebelum manusia mana pun lahir, ada beberapa contoh yang terjadi begitu
cepat sehingga kita bisa menyaksikan kejadian evolusi dengan mata kepala kita selama satu
masa hidup manusia.
Bahkan ada indikasi bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada gajah, yang disebut oleh
Darwin sendiri sebagai salah satu hewan yang paling lambat bereproduksi, dan yang durasi
perputaran generasinya paling panjang. Salah satu sebab utama kematian gajah-gajah Afrika
adalah manusia bersenjata api yang memburu gading, baik sebagai trofi perburuan atau untuk
dijual untuk pengukiran. Lumrah bahwa pemburu cenderung memilih gajah-gajah dengan
gading terbesar. Ini berarti bahwa, setidaknya secara teori, gajah-gajah bergading kecil
memiliki keuntungan selektif. Sebagaimana lazimnya evolusi, akan ada tekanan-tekanan
seleksi yang bertentangan, dan yang kita lihat berevolusi adalah hasil sebuah kompromi.
Untuk urusan bersaing dengan sesamanya, gajah-gajah bergading besar sudah pasti memiliki
keuntungan kompetitif, tetapi hal ini akan diimbangi dengan kerugian yang mereka derita
saat berjumpa manusia bersenjata api. Setiap kali aktivitas berburu bertambah ramai, baik
dalam bentuk perburuan liar atau legal, neraca keuntungan akan condong mengarah ke
gading kecil. Dengan hal-hal lainnya tetap sama, kita boleh menduga adanya tren evolusi ke
arah gading-gading lebih kecil sebagai akibat perburuan oleh manusia, tetapi kemungkinan
besar evolusi tersebut baru dapat terdeteksi setelah ribuan tahun. Kita tidak akan berharap
dapat melihatnya dalam satu masa hidup manusia saja. Sekarang, mari arahkan perhatian
pada beberapa angka.

Bobot gading gajah-gajah Uganda
Grafik di atas menunjukkan data dari Departemen Perburuan Uganda, yang diterbitkan
pada 1962. Dengan mengacu hanya pada gajah-gajah yang ditembak secara legal oleh
pemburu berlisensi, data tersebut menunjukkan bobot gading rerata dalam satuan pon (yang
sekaligus berperan sebagai penanda waktunya) dari tahun ke tahun sejak 1925 hingga 1958
(kurun ketika Uganda masih menjadi negara protektorat Inggris). Titik-titiknya adalah
angka-angka tahunan. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut tidak ditarik begitu
saja, tetapi berdasarkan teknik statistika yang disebut regresi linear. 1 Anda bisa melihat
bahwa ada tren menurun selama tiga puluh tiga tahun itu. Dan tren tersebut sangat signifikan
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secara statistis, yang berarti bahwa ia hampir pasti merupakan tren yang nyata, bukan efek
kebetulan acak semata.
Fakta bahwa terdapat suatu tren yang signifikan secara statistik ke arah gading yang
lebih kecil tidak lantas berarti bahwa tren tersebut tren evolusi. Bila Anda hendak membuat
grafik tinggi rerata pria berusia 20 tahun, dari tahun ke tahun selama abad ke-20, Anda akan
melihat, di banyak negara, adanya tren signifikan ke arah peningkatan tinggi badan. Hal ini
biasanya dipahami bukan sebagai tren evolusi, tetapi sebagai efek peningkatan gizi. Akan
tetapi, untuk kasus gajah, kita punya alasan yang cukup kuat untuk mencurigai adanya arah
seleksi yang tajam berpaling dari gading-gading besar. Camkan bahwa, walaupun grafik
tersebut mengacu pada gading-gading yang diperoleh lewat perburuan berizin, tekanan
seleksi yang menghasilkan tren tersebut sebagian besar juga bisa berasal dari perburuan liar.
Kita harus sungguh-sungguh menimbang bahwa ini merupakan sebuah tren nyata evolusi
yang, bila benar, merupakan tren yang cepat sekali. Kita harus hati-hati sebelum terlalu
banyak menyimpulkan. Boleh jadi kita tengah mengamati seleksi alam yang kuat, yang
mungkin sekali berakibat pada perubahan-perubahan dalam berbagai frekuensi gen di dalam
populasi tersebut, tetapi efek-efek genetik seperti itu sejauh ini belum lagi tampak. Boleh
jadi, perbedaan antara gajah-gajah bergading besar dan bergading kecil adalah perbedaan
nongenetik. Begitu pun, saya condong untuk menganggap serius kemungkinan bahwa ini
memang tren evolusi nyata.
Selain itu, kolega saya Dr. Iain Douglas-Hamilton, pakar terkemuka di dunia untuk
populasi gajah liar Afrika, juga menganggapnya serius dan yakin bahwa kasus ini patut
mendapat perhatian lebih. Ia curiga bahwa tren ini bermula jauh sebelum 1925 dan tetap
berlanjut setelah 1958. Ia punya alasan untuk berpikir bahwa sebab yang sama, yang telah
terjadi di masa lampau, telah membuat banyak populasi lokal gajah-gajah Asia tidak
bergading. Di sini tampaknya kita punya kasus jelas evolusi cepat yang terjadi di depan mata
kita, kasus yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut.
Sekarang, saya akan sajikan satu kasus lain, yang riset terkini tentangnya sangat
menarik: studi kadal-kadal di kepulauan Adriatik.

KADAL-KADAL POD MRCARU
Ada dua pulau kecil di perairan yang tidak jauh dari pesisir Kroasia. Nama kedua pulau ini
adalah Pod Kopiste dan Pod Mrcaru. Pada 1971 sebuah populasi kadal Mediterania biasa,
Podarcis sicula, yang makanan pokoknya serangga, ada di Pod Kopiste tetapi tidak di Pod
Mrcaru. Di tahun tersebut, pelaku eksperimen mengangkut lima pasang Podarcis sicula dari
Pod Kopiste dan melepasliarkannya di Pod Mrcaru. Kemudian, pada 2008, sekelompok
ilmuwan lainnya yang kebanyakan berkebangsaan Belgia, yang berasosiasi dengan Anthony
Herrel, mengunjungi kedua pulau tersebut untuk melihat seperti apa jadinya. Mereka
menemukan sebuah populasi kadal yang tumbuh subur di Pod Mrcaru, yang lewat analisis
DNA dipastikan memang Podarcis sicula. Kadal-kadal ini diduga merupakan keturunan lima
pasang kadal perintis yang dahulu dipindahkan ke pulau itu. Herrel dan para koleganya
kemudian mengamati keturunan-keturunan kadal pindahan tersebut, dan membandingkannya
dengan kadal-kadal yang hidup di pulau leluhur aslinya. Terdapat beberapa perbedaan
mencolok. Para ilmuwan tersebut membuat asumsi yang kemungkinan besar dapat
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dibenarkan bahwa kadal-kadal di pulau leluhur, Pod Kopiste, tidak mengalami perubahan
sejak kadal-kadal leluhur tiga puluh enam tahun yang lalu. Dengan kata lain, mereka
menduga bahwa mereka sedang membandingkan kadal-kadal Pod Mrcaru yang telah
berevolusi dengan ‘leluhur-leluhur’nya yang tidak berevolusi (yang berarti, rekan sezaman
tetapi dari tipe leluhur) di Pod Kopiste. Kalaupun dugaan ini keliru – kalaupun, contohnya,
kadal-kadal Pod Kopiste telah berevolusi secepat kadal-kadal Pod Mrcaru – kita tetap sedang
mengamati divergensi evolusi di alam bebas, dalam kurun waktu puluhan tahun saja: skala
waktu yang dapat diamati manusia dalam satu masa hidup.
Dan apakah perbedaan di antara populasi kadal di kedua pulau tersebut, perbedaan
hasil evolusi sekitar tiga puluh tujuh tahun itu? 2 Kadal-kadal Pod Mrcaru – populasi yang
‘telah berevolusi’ – memiliki kepala yang secara signifikan lebih besar dari populasi ‘asli’ di
Pod Kopiste: kepala yang lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi. Ini berarti kadal-kadal Pod
Mrcaru memiliki daya gigit yang jauh lebih besar. Perubahan sejenis ini biasanya terjadi
seiring pergeseran ke pola makan yang lebih vegetarian dan, barang tentu, kadal-kadal Pod
Mrcaru memakan jauh lebih banyak bahan tumbuhan ketimbang kadal tipe ‘leluhur’ di Pod
Kopiste. Dari bahan makanan yang hampir seluruhnya serangga (arthropoda, seperti tampak
pada grafik di bawah) yang masih dinikmati oleh populasi modern Pod Kopiste, kadal-kadal
di Pod Mrcaru telah bergeser ke pola makan yang didominasi bahan tumbuhan, khususnya di
musim panas.
Mengapa seekor hewan butuh daya gigit yang lebih kuat ketika bergeser ke pola
makan vegetarian? Karena dinding-dinding sel tumbuhan, bukan hewan, diperkeras oleh
selulosa. Mamalia herbivor seperti kuda, sapi, dan gajah memiliki gigi-gigi besar seperti batu
giling untuk menggiling selulosa, cukup berbeda dari gigi-gigi tajam karnivor dan gigi-gigi
jarum pemakan serangga. Dan hewan-hewan ini memiliki otot-otot rahang yang sangat besar,
dan tengkorak yang lebih kuat untuk perlekatan ototnya (bayangkan garis pucuk keras yang
melintas di tengah bagian atas tengkorak gorila). 3 Vegetarian juga memiliki keunikan usus
yang khas. Hewan umumnya tidak dapat mencerna selulosa tanpa bantuan bakteri atau
mikro-organisme lain, dan banyak hewan bertulang belakang menyisakan sebuah gang buntu
di perutnya yang disebut sekum (usus buntu), yang menampung bakteri tersebut dan berlaku
sebagai kamar fermentasi (umbai cacing kita adalah sisa dari sekum yang lebih besar pada
tubuh leluhur kita yang lebih vegetarian). Pada herbivor spesialis, sekum, dan bagian-bagian
usus yang lain, bisa lebih rumit. Karnivor biasanya memiliki usus yang lebih sederhana, dan
lebih kecil, dari herbivor. Di antara pelbagai kerumitan yang tersisip ke usus herbivor adalah
katup-katup sekal. Katup adalah partisi tak lengkap, kadang berotot, yang dapat berfungsi
mengatur atau memperlambat aliran bahan makanan melalui usus, atau sekadar
meningkatkan bidang permukaan bagian dalam sekum saja. Gambar di kiri menunjukkan
sekum yang telah dibuka dari satu spesies kadal terkait yang memakan banyak bahan
tumbuhan. Katupnya ditunjukkan dengan anak panah. Nah, yang luar biasa adalah bahwa,
kendati tidak biasanya muncul pada Podarcis sicula dan langka di dalam famili hewan ini,
katup-katup sekal telah mulai berevolusi di populasi P. sicula di Pod Mrcaru, populasi yang
telah berevolusi, dalam tiga puluh tujuh tahun terakhir saja, ke arah cara hidup herbivor. Para
penyelidik menemukan perubahan-perubahan evolusi lain pada kadal-kadal Pod Mrcaru.
Kepadatan populasinya meningkat dan, tidak seperti populasi ‘leluhur’nya di Pod Kopiste,
kadal-kadal ini berhenti mempertahankan wilayah kekuasaannya. Patut saya ulangi bahwa
satu-satunya hal yang sungguh istimewa soal kisah ini, sekaligus alasan saya
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menceritakannya di sini, adalah bahwa semua itu terjadi dengan teramat cepatnya, dalam
hitungan beberapa dasawarsa saja: evolusi di depan mata kepala kita.

Makanan musim panas kadal-kadal di dua pulau Adriatik

Katup sekal

EMPAT PULUH LIMA RIBU GENERASI EVOLUSI DI
LABORATORIUM
Durasi rerata perputaran generasi kadal-kadal tersebut adalah sekitar dua tahun; sehingga
perubahan evolusi yang diamati di Pod Mrcaru merepresentasikan delapan belas atau
sembilan belas generasi saja. Bayangkan hal yang bisa kita saksikan dalam tiga atau empat
puluh tahun kalau kita mengikuti evolusi bakteri, yang generasi-generasinya diukur tidak
dalam hitungan tahun, tetapi jam atau bahkan menit! Bakteri menjadi bahan amatan lain
yang tak terkira nilainya bagi kalangan evolusionis. Di beberapa kasus, Anda bisa
membekukan bakteri untuk waktu yang tidak terbatas, lalu menghidupkannya lagi, dan
setelahnya mereka kembali bereproduksi seperti biasa. Ini berarti pelaku eksperimen dapat
meletakkan ‘catatan fosil hidup’ mereka sendiri, cuplikan titik persis proses evolusi yang
telah tercapai dalam waktu yang telah ditentukan sesuai keinginan. Bayangkan kalau kita
bisa menghidupkan lagi Lucy, fosil pra-manusia luar biasa yang ditemukan oleh Don
Johanson, dari keadaan beku dan membuat spesiesnya berevolusi kembali! Semua ini telah
dicapai dengan bakteri Escherichia coli, dalam eksperimen jangka panjang menakjubkan
oleh ahli bakteriologi Richard Lenski dan para koleganya di Universitas Negeri Michigan.
Dewasa ini, penelitian ilmiah kerap menjadi upaya sebuah tim. Di bagian berikut ini, saya
sesekali menggunakan nama ‘Lenski’ demi keringkasan, tetapi Anda patut membacanya
sebagai ‘Lenski dan para kolega serta mahasiswa di laboratoriumnya’. Seperti akan kita lihat
nanti, eksperimen-eksperimen Lenski sangat menyulitkan kalangan kreasionis, untuk alasan
yang sangat patut. Semua eksperimen tersebut merupakan demonstrasi indah evolusi pada
praktiknya, hal yang sulit diejek dengan tawa mencibir walaupun motivasi untuk
melakukannya sangat kuat. Dan motivasi untuk kalangan kreasionis fanatik memang kuat
sekali. Saya akan kembali membahas soal itu di bagian akhir nanti.
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E. coli adalah bakteri biasa. Sangat sering dijumpai. Ada sekitar seratus miliar miliar
jumlahnya di seluruh dunia selama ini, yang sekitar semiliar di antaranya, atas dasar
kalkulasi Lenski, berada di usus besar Anda saat ini. Sebagian besar dari bakteri ini tidak
berbahaya atau bahkan bermanfaat, tetapi kadang-kadang galur bakteri jahatnya keluar juga.
Inovasi evolusioner berkala seperti ini tidaklah mengejutkan bila Anda buat hitunghitungannya, sekalipun mutasi itu peristiwa langka. Jika kita berasumsi bahwa probabilitas
sebuah gen bermutasi selama satu kali reproduksi bakteri itu serendah satu banding semiliar,
jumlah bakterinya begitu akbar sehingga hampir setiap gen di dalam genom akan bermutasi
di suatu tempat di dunia, setiap hari. Seperti kata Richard Lenski, ‘Ada banyak kesempatan
untuk evolusi.’
Lenski dan kolega-koleganya memanfaatkan kesempatan tersebut, secara terkontrol, di
dalam laboratorium. Pekerjaan mereka amat sangat menyeluruh dan teliti di setiap detailnya.
Detail-detail ini sungguh berkontribusi pada dampak dari bukti yang mendukung evolusi
yang diberikan eksperimen-eksperimen ini, dan karena itu saya tidak akan setengah-setengah
menjelaskannya. Ini berarti, tidak terelakkan, beberapa halaman berikutnya agak rumit –
tidak sulit, hanya sarat akan detail-detail rumit saja. Ada baiknya Anda tidak membaca
bagian ini ketika lelah, di penghujung hari yang panjang. Yang mempermudah kita untuk
mengikutinya adalah bahwa setiap detailnya masuk akal: tidak satu pun membuat kita
mengernyitkan dahi dan bingung apa maksudnya. Jadi, mari ikut saya, kita tapaki langkah
demi langkah serangkaian eksperimen yang ditata dengan indah dan dilaksanakan dengan
anggun ini.
Bakteri-bakteri ini bereproduksi secara aseksual – dengan pembelahan sel yang
sederhana – sehingga mudah untuk mengklonakan sepopulasi besar individu-individu identik
dalam waktu singkat. Pada 1988, Lenski mengatur supaya satu populasi bakteri seperti itu
menjangkiti dua belas botol yang identik, yang semuanya mengandung kaldu nutrien yang
sama, termasuk glukosa sebagai sumber makanan vitalnya. Kedua belas botol ini, masingmasing dengan populasi bakteri perintisnya, kemudian diletakkan di dalam sebuah ‘inkubator
getar’, tempat mereka tinggal dengan nyaman, dan digoyang agar bakteri tersebar merata ke
seluruh cairan itu. Kedua belas botol ini mengawali dua belas garis evolusi yang sengaja
dijaga agar tetap terpisah satu dengan yang lain selama dua dasawarsa hingga kini: seperti
dua belas suku Israel, tetapi bedanya, di antara suku-suku Israel tidak ada hukum yang
melarang percampuran.
Dua belas suku bakteri ini tidak selamanya disimpan di dua belas botol yang sama.
Sebaliknya, tiap suku mendapat satu botol baru setiap hari. Bayangkan dua belas baris botol,
masing-masing terbentang hingga sepanjang lebih dari 7.000 botol! Setiap hari, untuk tiaptiap dari dua belas suku ini, satu botol perawan baru dijangkiti dengan cairan dari botol hari
sebelumnya. Sebuah sampel kecil, persisnya seperseratus dari isi botol yang lama, ditimba
dan diteteskan ke botol yang baru, yang mengandung pasokan kaldu kaya glukosa yang baru.
Populasi bakteri di dalam botol tersebut lalu mula melejit; tetapi kemudian merata di hari
berikutnya karena persediaan makanan sudah habis dan kelaparan melanda. Dengan kata
lain, populasi di setiap botol berlipat ganda begitu hebatnya, lalu mencapai titik datar, dan di
titik itu pula sampel baru ditimba untuk diceburkan ke botol baru dan siklus tersebut
berulang lagi keesokan harinya. Oleh karena itu, ribuan kali di sepanjang versi kurun masa
geologinya yang berkecepatan tinggi, bakteri-bakteri ini tiap hari mengulangi siklus panen,
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lalu paceklik, yang darinya seperseratus yang beruntung diselamatkan dan dibawa, dalam
Bahtera Nuh yang terbuat dari kaca, ke masa panen glukosa baru – tetapi tetap sementara:
kondisi yang teramat sangat sempurna untuk evolusi, dan, selain itu, eksperimennya
dilakukan dalam dua belas garis paralel yang terpisah.
Sejauh ini Lenski dan timnya telah melangsungkan rutinitas harian ini selama lebih
dari dua puluh tahun. Ini berarti sekitar 7.000 ‘generasi botol’ dan 45.000 generasi bakteri –
dengan rata-rata antara enam dan tujuh generasi bakteri per hari. Sebagai perbandingan, jika
kita hendak menelusuri 45.000 generasi manusia ke belakang, waktu yang dibutuhkan adalah
sekitar satu juta tahun, balik ke masa Homo erectus, yang sebetulnya belum lama sekali
berlalu. Jadi, perubahan evolusi apa pun yang mungkin telah dicatat Lenski dalam generasigenerasi bakteri yang akan butuh waktu sejuta tahun untuk terjadi dalam evolusi manusia,
bayangkan seberapa besar lagi perubahan evolusi yang dapat terjadi dalam, misalnya, 100
juta tahun evolusi mamalia. Dan 100 juta tahun sekalipun masih relatif sebentar, jika diukur
dengan standar-standar geologi.
Selain eksperimen evolusi utamanya, kelompok Lenski menggunakan bakteri tersebut
untuk berbagai eksperimen sampingan yang mencerahkan, misalnya mengganti glukosa
dengan jenis gula yang lain, maltosa, setelah 2.000 generasi, tetapi saya akan memusatkan
perhatian pada eksperimen sentralnya, yang selalu menggunakan glukosa. Mereka
mengambil sampel dari dua belas suku bakteri tersebut pada selang-selang waktu tertentu
selama dua puluh tahun, untuk melihat seperti apa evolusi berlangsung. Mereka juga
membekukan sampel dari tiap-tiap suku tersebut sebagai sumber ‘fosil’ yang dapat
diresusitasi, yang mewakili titik-titik strategis di sepanjang jalan evolusinya. Sulit untuk
melebih-lebihkan betapa cemerlangnya cara merencanakan serangkaian eksperimen ini.
Berikut ini satu contoh kecil siasat perencanaan yang sempurna. Tadi saya berkata
bahwa kedua belas botol perintis itu semuanya dibibiti dari klon yang sama dan karena itu
sama-sama bermula identik secara genetik. Tapi itu tidak sepenuhnya benar – untuk alasan
yang menarik lagi cerdik. Laboratorium Lenski sebelumnya telah mengeksploitasi sebuah
gen yang disebut ara yang ada dua bentuknya, Ara+ dan Ara−. Anda tidak bisa mengetahui
perbedaan antara keduanya hingga Anda mengambil sampel dari bakteri tersebut dan
‘menyajikannya’ di atas keping alas agar yang mengandung kaldu bergizi ditambah gula
arabinose dan pewarna kimiawi bernama tetrazolium. ‘Menyajikan’ (plating out) adalah
salah satu pekerjaan ahli bakteriologi. Istilah ini berarti menempatkan setetes cairan, yang
mengandung bakteri, di atas keping alas yang telah ditutupi dengan selembar tipis gel agar
dan kemudian menginkubasi keping alas tersebut. Koloni-koloni bakteri tumbuh menyerupai
lingkaran yang membesar 4 – dari tetesan cairan tersebut, mengambil makan dari bahan gizi
yang dicampurkan ke dalam agar. Jika campuran tersebut mengandung arabinose dan
pewarna indikatornya, perbedaan antara Ara+ dan Ara− pun terkuak, seperti memanaskan
tinta tak kasatmata: keduanya muncul sebagai, berturut-turut, koloni putih dan merah. Tim
Lenski menemukan bahwa perbedaan warna ini berguna untuk tujuan pelabelan, seperti akan
kita lihat nanti, dan mereka mengantisipasi kebergunaan ini dengan membuat enam dari dua
belas suku bakteri mereka sebagai Ara+ dan enam sisanya Ara−. Sebagai satu contoh saja
cara mereka mengeksploitasi kode pewarnaan bakteri ini, mereka menggunakannya sebagai
kontrol pada prosedur laboratorium mereka sendiri. Ketika melaksanakan ritual harian
menjangkiti botol-botol baru dengan bakteri, mereka sengaja menangani botol-botol Ara+
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dan Ara− secara bergantian. Dengan begitu, kalau mereka melakukan kesalahan – pipet
transfernya terpercik cairan atau semacamnya – kesalahan itu akan tampak saat mereka
menjalankan tes merah/putih pada sampel-sampelnya. Cerdik? Ya. Dan cermat. Ilmuwan
yang baik memang harus cerdik dan cermat.
Tetapi mari kita lupakan Ara+ dan Ara− untuk saat ini. Di semua segi lainnya,
populasi-populasi perintis kedua belas suku bakteri tersebut bermula identik. Tidak terdeteksi
adanya perbedaan lain di antara Ara− dan Ara+, sehingga mereka benar-benar dapat
diperlakukan sebagai penanda warna biasa, seperti cincin-cincin warna yang dipasang ahli
ornitologi pada kaki-kaki burung.
Kalau begitu, baik. Sekarang ada dua belas suku, berpawai melalui versi waktu
geologinya sendiri yang berkecepatan tinggi, secara paralel, dengan kondisi panen dan
paceklik yang sama. Pertanyaan menariknya adalah, apakah mereka akan tetap sama dengan
para leluhurnya? Ataukah mereka akan berevolusi? Dan kalau berevolusi, akankah kedua
belas suku tersebut berevolusi dengan cara yang sama, ataukah saling memisah?
Kaldunya, seperti saya katakan tadi, mengandung glukosa. Walau bukan satu-satunya
makanan di situ, glukosa merupakan sumber daya pembatasnya. Ini berarti bahwa kehabisan
glukosa adalah faktor kunci yang menyebabkan ukuran populasi, di setiap botol setiap
harinya, berhenti menanjak dan mencapai titik datar. Dengan kata lain, kalau para pelaku
eksperimen menaruh glukosa tambahan ke dalam botol-botol harian itu, titik datar populasi
di penghujung hari akan lebih tinggi. Atau, kalau mereka menambahkan sendok glukosa
kedua setelah titik datar tercapai, mereka akan menyaksikan lonjakan pertumbuhan populasi
kedua, menuju titik datar yang baru.
Dengan kondisi-kondisi ini, ekspektasi Darwinian-nya adalah bahwa, kalau terjadi
mutasi yang membantu satu individu bakteri memanfaatkan glukosa secara lebih efisien,
seleksi alam akan memilihnya, dan ia akan menyebar ke seluruh botol ketika reproduksi
individu-individu mutan mengalahkan reproduksi individu-individu nonmutan. Jenisnya
kemudian akan secara tidak seimbang menjangkiti botol yang baru di garis silsilah tersebut
dan, seiring botol berganti botol, lekas saja si mutan ini akan memonopoli sukunya. Dan
itulah persisnya yang terjadi di kedua belas suku bakteri tersebut. Seiring berjalannya
‘generasi-generasi botol’ ini, kedua belas silsilah bakteri ini telah lebih baik dari para
leluhurnya: lebih pintar memanfaatkan glukosa sebagai sumber makanan. Tetapi, yang
sangat menarik adalah bahwa mereka lebih pintar dengan cara yang berbeda-beda – artinya,
tiap-tiap suku mengembangkan serangkaian mutasinya sendiri.
Seperti apa para ilmuwan ini mengetahuinya? Mereka bisa tahu dengan cara
mengambil sampel silsilah-silsilah seiring evolusinya, dan membandingkan ‘kesesuaian’ tiap
sampel terhadap sampel ‘fosil-fosil’ yang diambil dari populasi perintis aslinya. Ingat bahwa
‘fosil’ di sini berarti sampel-sampel beku bakteri yang, ketika diawabekukan, akan kembali
hidup dan bereproduksi seperti biasa. Dan seperti apa Lenski dan para koleganya
membandingkan ‘kesesuaian’ ini? Seperti apa mereka membandingkan bakteri ‘modern’
dengan leluhur-leluhur ‘fosil’nya? Dengan kecerdikan yang luar biasa. Mereka mengambil
sampel dari populasi yang dianggap berevolusi dan menaruhnya di sebuah botol baru. Dan
mereka menempatkan sampel yang sepadan ukurannya dari populasi leluhur yang telah
dicairkan ke dalam botol yang sama. Barang tentu, botol-botol campuran yang merupakan
eksperimen tersendiri ini kemudian dipisahkan total dari silsilah dua belas suku yang terus
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berlanjut dalam eksperimen evolusi jangka panjangnya. Eksperimen sampingan ini dilakukan
dengan sampel-sampel yang tidak lagi berperan dalam eksperimen yang utama.
Jadi, ada botol eksperimen baru yang mengandung dua galur yang saling bersaing,
‘modern’ dan ‘fosil hidup’, dan kita ingin tahu populasi mana dari kedua galur tersebut yang
akan mendominasi. Tapi, kalau keduanya dicampur, bagaimana cara membedakannya?
Bagaimana cara membedakan dua galur tersebut, bila dicampur-baurkan ke dalam satu ‘botol
persaingan’? Sudah saya bilang, caranya cerdik. Ingat kode pewarnaan, dengan ‘merah’
(Ara−) dan ‘putih’ (Ara+) tadi? Nah, jika Anda ingin membandingkan kesesuaian, misalnya,
Suku 5 dengan populasi fosil leluhur, bagaimana caranya? Misalkan, Suku 5 adalah Ara+.
Kalau begitu, tinggal pastikan saja bahwa ‘fosil-fosil leluhur’ yang akan dijadikan
pembanding untuk Suku 5 adalah Ara−. Dan jika Suku 6 kebetulan Ara−, ‘fosil-fosil’ yang
Anda pilih untuk diawabekukan dan dicampurkan dengannya adalah Ara+. Gen-gen Ara+
dan Ara− itu sendiri, sebagaimana telah diketahui tim Lenski dari percobaan sebelumnya,
tidak berpengaruh pada kesesuaian. Jadi mereka bisa menggunakan penanda-penanda warna
ini untuk menelaah kemampuan bersaing dari tiap suku yang berevolusi, dengan ‘leluhur’
yang telah difosilkan sebagai standar kompetitifnya, di dalam setiap kasus. Mereka tinggal
meletakkan sampel-sampel dari botol-botol campuran di atas keping alas agar,
menginkubasinya, lalu melihat berapa banyak bakteri yang tumbuh di situ berwarna putih
dan berapa banyak berwarna merah.
Seperti saya katakan, pada kedua belas suku tingkat kesesuaian rata-ratanya meningkat
seiring berjalannya ribuan generasi. Kedua belas garis silsilah itu makin pintar bertahan
hidup di bawah kondisi-kondisi yang dibatasi glukosa ini. Peningkatan kesesuaian ini dapat
dikaitkan dengan beberapa perubahan. Populasi tumbuh makin cepat dari botol yang satu ke
yang berikutnya, dan ukuran tubuh rata-rata bakteri di kedua belas garis silsilah tersebut
bertumbuh. Grafik bagian atas berikut mengurutkan ukuran tubuh bakteri rata-rata untuk
salah satu suku, yang tipikal. Titik-titik pada grafik itu merepresentasikan titik-titik data yang
asli. Kurvanya merupakan aproksimasi matematis. Garis lengkung tersebut adalah garis
kesesuaian terbaik atas data teramati untuk jenis kurva ini, yang disebut hiperbola. 5 Fungsi
matematis yang lebih rumit dari hiperbola mungkin saja mampu memberikan garis
kesesuaian yang lebih dekat dengan datanya, tetapi hiperbola ini pun sudah cukup baik, jadi
tidak perlu repot-repot lagi. Ahli biologi kerap menyesuaikan kurva-kurva matematis ke data
teramati, tetapi, tidak seperti fisikawan, ahli biologi tidak terbiasa melihat kesesuaian yang
sedekat ini. Biasanya data kami semrawut. Dalam biologi, kebalikan dari ilmu-ilmu fisika,
kami memperkirakan akan memperoleh kurva-kurva mulus hanya bila kami punya sejumlah
sangat besar data yang dikumpulkan dalam kondisi-kondisi yang dikontrol secara teliti.
Penelitian Lenski adalah penelitian jempolan.
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Eksperimen Lenski: ukuran tubuh bakteri pada satu suku
Anda bisa melihat bahwa sebagian besar dari peningkatan ukuran tubuh ini terjadi
pada kurang-lebih 2.000 generasi pertama. Ini pertanyaan berikutnya. Melihat bahwa kedua
belas suku ini meningkat ukuran tubuhnya di sepanjang garis waktu evolusi, apakah mereka
semua meningkat dengan cara yang sama, lewat rute genetik yang sama? Tidak, dan itulah
hasil menarik kedua. Grafik di atas merepresentasikan satu dari dua belas suku. Sekarang
lihat garis kesesuaian hiperbolis terbaik untuk kedua belas suku (grafik di bawah). Lihat
betapa tersebar kurva-kurvanya. Mereka semua tampak mendekati titik datar, tetapi yang
tertinggi dari dua belas titik datar itu hampir dua kali lebih tinggi dari yang terendah. Dan
bentuk kurva-kurvanya berbeda-beda: kurva yang mencapai nilai tertinggi pada generasi
10.000 mulai dengan pertumbuhan yang lebih lambat dari sebagian yang lain, lalu
mendahului sebagian kurva lain tersebut sebelum generasi 7.000. Omong-omong, jangan
merancukan titik-titik datar ini dengan titik-titik datar ukuran populasi harian di dalam tiap
botol. Kita sedang melihat kurva-kurva dalam masa evolusi, yang diukur dengan satuan
generasi botol, bukan masa individu bakteri, yang diukur dengan satuan jam di dalam satu
botol.

Eksperimen Lenski: ukuran tubuh bakteri pada kedua belas suku
Perubahan evolusi ini menunjukkan bahwa menjadi lebih besar, untuk alasan tertentu,
adalah opsi yang baik di tengah-tengah perjuangan untuk bertahan hidup dalam lingkungan
kaya gula/miskin gula yang silih berganti. Saya tidak akan berspekulasi tentang mengapa
peningkatan ukuran tubuh boleh jadi menguntungkan – ada banyak kemungkinannya – tetapi
sepertinya memang begitu, karena kedua belas suku tersebut melakukannya. Ada banyak
cara untuk menjadi besar – rangkaian mutasi yang berbeda-beda – dan tampaknya cara yang
berbeda-beda ini ditemukan oleh silsilah yang berbeda-beda di dalam eksperimen ini. Hal itu
lumayan menarik. Tetapi mungkin yang lebih menarik adalah bahwa kadang sepasang suku
tampak telah menemukan cara membesar yang sama secara terpisah. Lenski dan beberapa
kolega yang lain menyelidiki fenomena ini dengan mengambil dua dari suku-suku tersebut,
Ara+1 dan Ara−1, yang tampak, selama 20.000 generasi, telah mengikuti lintasan evolusi
yang sama, dan melihat DNA mereka. Hasil menakjubkan yang mereka temukan adalah
bahwa 59 gen telah mengubah level-level ekspresinya di kedua suku tersebut, dan semua
dari 59 gen ini berubah ke arah yang sama. Kalau bukan karena seleksi alam, paralelisme
independen seperti ini, secara independen pada 59 gen, adalah hal yang mustahil. Peluangnya
untuk terjadi secara kebetulan luar biasa kecil. Hal seperti inilah yang dikatakan kalangan
kreasionis tidak mungkin terjadi, karena mereka berpikir terlalu muskil ia terjadi karena
kebetulan. Tetapi ternyata terjadi. Dan penjelasannya, tentu saja, adalah bahwa ia terjadi
bukan karena kebetulan, tetapi karena seleksi alam yang terjadi secara gradual, langkah demi
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langkah, dan kumulatif telah memilih perubahan-perubahan menguntungkan yang sama –
benar-benar sama – pada kedua garis silsilah itu secara terpisah.

Eksperimen Lenski: peningkatan kesesuaian
Kurva mulus di grafik peningkatan ukuran sel seiring berjalannya generasi tersebut
mendukung gagasan bahwa peningkatannya terjadi secara gradual. Tapi apa tidak terlalu
gradual? Tidakkah semestinya ada langkah-langkah nyata, saat populasi tersebut
‘menunggu’ mutasi peningkatan yang berikutnya terjadi? Tidak mesti. Tergantung pada
faktor-faktor seperti jumlah mutasinya, besarnya efek dari tiap mutasi, variasi ukuran sel
yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh selain gen, dan seberapa sering bakteri tersebut
disampelkan. Dan menariknya, jika kita perhatikan grafik peningkatan kesesuaian, dan bukan
peningkatan ukuran sel, kita melihat hal yang setidaknya dapat ditafsirkan sebagai gambar
yang lebih menyerupai langkah-langkah (atas). Anda ingat, saat saya membahas hiperbola
tadi, saya bilang mungkin saja ada fungsi matematis yang lebih rumit yang bisa lebih sesuai
dengan datanya. Matematikawan menyebutnya ‘model’. Anda bisa menyesuaikan sebuah
model hiperbolis ke titik-titik ini, seperti di grafik sebelumnya, tetapi kesesuaiannya bahkan
lebih baik lagi dengan ‘model langkah’, seperti yang digunakan di gambar ini.
Kesesuaiannya tidak sedekat kesesuaian grafik ukuran sel dengan hiperbola. Pada kedua
perkara tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa datanya persis sesuai dengan modelnya, dan
memang tidak pula bisa hal itu dilakukan. Tetapi data itu setidaknya kompatibel dengan
gagasan bahwa perubahan evolusi yang kita amati ini merepresentasikan akumulasi mutasimutasi secara langkah demi langkah. 6
Sejauh ini kita telah melihat demonstrasi indah evolusi pada praktiknya: evolusi di
depan mata kepala kita, yang didokumentasikan dengan cara membandingkan dua belas garis
silsilah yang terpisah, dan juga membandingkan tiap garis dengan ‘fosil-fosil hidup’, yang
secara harfiah berasal dari masa lalu.
Sekarang kita siap untuk bergeser ke hasil yang lebih menarik lagi. Sejauh ini, saya
telah menyiratkan bahwa kedua belas suku bakteri tersebut berevolusi menuju kesesuaian
yang lebih baik dengan cara yang secara umum sama, hanya berbeda pada perinciannya saja
– sebagian sedikit lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat dari yang lain. Akan tetapi,
eksperimen jangka panjang ini memunculkan satu pengecualian yang dramatis. Tidak lama
setelah generasi 33.000, terjadi sesuatu yang sangat mencolok mata. Satu dari dua belas
silsilah ini, Ara−3, tiba-tiba mengamuk. Lihat grafik berikut ini. Sumbu vertikal, yang
berlabel OD, singkatan dari optical density (kepadatan optis) atau ‘keburaman’, adalah unit
ukuran populasi di dalam botol. Cairannya menjadi buram karena banyaknya jumlah bakteri
di dalamnya; tingkat pekat keburaman tersebut dapat diukur sebagai angka, dan angka itu
adalah indeks kepadatan populasi. Anda bisa lihat bahwa hingga generasi 33.000, kepadatan
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populasi rata-rata Suku Ara−3 berkisar di sekitar OD 0,04, yang tidak jauh berbeda dari
semua suku lainnya. Lalu, persis setelah generasi 33.100, skor OD Suku Ara−3 (dan hanya
satu suku itu saja di antara dua belas suku ini) membubung vertikal. Skornya melejit enam
kali lipat, ke nilai OD sekitar 0,25. Populasi suku ini dari botol yang satu ke botol yang lain
naik tinggi. Setelah hanya beberapa hari saja, titik datar tipikal yang menjadi titik stabil
botol-botol suku ini memiliki angka OD sekitar enam kali lebih besar dari sebelumnya, dan
dari angka yang masih ditunjukkan suku-suku lainnya. Titik datar yang lebih tinggi ini
kemudian diraih di semua generasi berikutnya, pada suku ini saja, tidak yang lainnya.
Seolah-olah sedosis besar glukosa tambahan telah disuntikkan ke setiap botol Suku Ara−3,
tetapi tidak ke suku lainnya. Tetapi bukan begitu ceritanya. Jatah glukosa yang sama telah
dengan teliti diberikan ke semua botol, sama rata.

Eksperimen Lenski: kepadatan populasi
Kalau begitu, apa yang sedang terjadi? Apa yang tiba-tiba terjadi pada Suku Ara−3?
Lenski dan dua koleganya menyelidiki kasus ini lebih jauh, dan berhasil menemukan
jawabannya. Ceritanya menakjubkan. Anda ingat tadi saya bilang bahwa glukosa adalah
sumber daya pembatas, dan setiap mutan yang ‘menemukan’ cara menggunakan glukosa
yang lebih efisien akan mendapatkan keuntungan. Itulah yang terjadi dalam evolusi kedua
belas suku bakteri ini. Tetapi saya juga bilang tadi bahwa glukosa bukan satu-satunya nutrien
di dalam kaldu itu. Nutrien lain adalah sitrat (terkait zat yang membuat jeruk nipis terasa
masam). Kaldu tersebut mengandung banyak sitrat, tetapi E. coli biasanya tidak dapat
menggunakannya, setidaknya bukan saat ada oksigen di dalam air, seperti di botol-botol
Lenski. Tetapi kalau saja ada mutan yang bisa ‘menemukan’ cara menggunakan sitrat, mutan
ini akan panen besar. Inilah persisnya yang terjadi dengan Ara−3. Suku ini, dan semua yang
lain tidak, tiba-tiba memeroleh kemampuan untuk memakan sitrat dan glukosa, bukan
glukosa saja. Oleh karenanya, jumlah makanan yang tersedia di tiap-tiap dari rentetan botol
di silsilah tersebut melejit. Melejit pulalah titik datar stabilnya jumlah populasi tersebut
setiap hari di dalam tiap-tiap dari rentetan botol.
Setelah menemukan keistimewaan suku Ara−3, Lenski dan kolega-koleganya lanjut
mengetengahkan pertanyaan yang lebih menarik lagi. Apakah peningkatan mendadak untuk
kemampuan menyerap gizi ini semata-mata terjadi akibat satu mutasi dramatis saja, mutasi
yang begitu langka sehingga hanya satu dari dua belas silsilah yang cukup beruntung untuk
menjalaninya? Dengan kata lain, apakah itu cuma satu langkah mutasi lain, seperti mutasimutasi yang tampak didemonstrasikan dalam langkah-langkah kecil pada grafik kesesuaian
di atas? Bagi Lenski, tampaknya tidak begitu, dan alasannya menarik. Mengetahui kecepatan
mutasi rata-rata tiap gen di dalam genom bakteri-bakteri ini, ia menghitung bahwa 30.000
generasi sudah cukup bagi setiap gen untuk bermutasi setidaknya satu kali di tiap-tiap dari
dua belas garis silsilah ini. Jadi, tampaknya tidak mungkin bahwa kelangkaan mutasilah yang
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membuat Ara−3 istimewa. Mutasi ini mestinya telah ‘ditemukan’ oleh beberapa suku
lainnya.
Ada satu kemungkinan teoretis lagi, dan yang sangat menggiurkan. Di titik ini
ceritanya mulai agak rumit sehingga, jika saat ini sudah larut malam, ada baiknya Anda
melanjutkan membaca besok saja . . .
Bagaimana kalau keajaiban biokimiawi yang diperlukan agar mampu memakan sitrat
ternyata butuh tidak hanya satu mutasi saja tetapi dua (atau tiga)? Yang kita maksud di sini
bukan dua mutasi yang saling melengkapi secara tambah-tambahan sederhana. Kalau
memang iya, mutasi mana pun yang lebih dahulu diperoleh, tidak jadi masalah. Salah satu
mutasi saja akan membawa kita (katakanlah) setengah jalan ke tujuan; dan salah satu mutasi
saja akan memberi bakteri itu kemampuan menyerap gizi dari sitrat, tetapi tidak sebanyak
kalau kedua mutasinya telah berpadu. Hal seperti itu sepadan dengan mutasi-mutasi untuk
peningkatan ukuran tubuh yang kita bahas tadi. Tetapi keadaan seperti itu tidak cukup langka
untuk menjadi alasan timbulnya keunikan dramatis Suku Ara−3. Tidak, kelangkaan
metabolisme sitrat menyiratkan bahwa yang kita cari adalah sesuatu yang lebih mirip dengan
‘kerumitan tak tereduksi’ dari propaganda kalangan kreasionis. Yang kita cari mungkin suatu
jalur biokimiawi di mana produk dari satu reaksi kimia mengasupi reaksi kimia kedua, dan
keduanya tidak dapat melakukan terobosan tanpa yang lain. Yang dibutuhkan adalah dua
mutasi, sebut saja A dan B, untuk mengkatalisasi kedua reaksi tersebut. Pada hipotesis ini,
kedua mutasi tersebut benar-benar dibutuhkan sebelum perkembangan apa pun bisa terjadi,
dan hal itu benar-benar cukup muskil sehingga layak menunjang hasil teramati: bahwa hanya
satu dari dua belas suku yang berhasil mencapai prestasi ini.
Itu semua baru hipotesis. Dapatkah kelompok Lenski mengetahui, lewat eksperimen,
apa yang sebetulnya tengah terjadi? Mereka bisa mengambil langkah tegap dan lebar ke arah
tersebut, dengan cerdas menggunakan ‘fosil-fosil’ beku, yang terus saja terasa faedahnya di
penelitian ini. Saya ulangi, hipotesisnya adalah bahwa, di suatu saat yang belum diketahui,
Suku Ara−3 kebetulan mengalami mutasi, mutasi A. Hal ini tidak memiliki efek yang dapat
terdeteksi karena mutasi penting lainnya, B, masih belum ada. Ada kemungkinan yang setara
bahwa mutasi B muncul di yang mana pun dari kedua belas suku. Malah mungkin memang
muncul. Tetapi B tidak berguna – benar-benar tidak punya efek bermanfaat sama sekali –
kecuali suku tersebut ternyata sudah siap karena sebelumnya sudah mengalami mutasi A.
Dan ternyata hanya suku Ara−3 yang begitu siap.
Lenski bahkan bisa saja membahasakan hipotesisnya dalam bentuk prediksi yang
dapat diuji – dan menarik kalau dipaparkan seperti ini karena memang itu prediksi sekalipun,
memang, terjadi di masa lalu. Kalau saya jadi Lenski, begini cara saya mengungkapkan
prediksinya:
Saya akan mencairkan fosil-fosil dari Suku Ara-3, yang dipilih secara strategis
dari berbagai titik waktu ke belakang. Tiap-tiap dari ‘klon-klon Lazarus’ ini
kemudian dibiarkan berkembang lebih jauh, dengan perlakuan klinis yang
serupa dengan, tetapi sepenuhnya dipisah dari, eksperimen evolusi utama. Dan
inilah prediksi saya. Sebagian dari klon-klon Lazarus ini akan ‘menemukan’
cara mengonsumsi sitrat, tetapi hanya jika mereka dicairkan dari catatan fosil
setelah generasi kritis tertentu di dalam eksperimen evolusi yang semula. Kita
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tidak (belum) tahu generasi ajaib ini berasal dari titik waktu yang mana tetapi
kita akan mengenalinya, dengan pengamatan setelah kejadian, sebagai momen
ketika, menurut hipotesis kita, mutasi A terjadi di suku tersebut.
Berbahagialah kita mendengar bahwa persis seperti itulah hal yang ditemukan mahasiswa
Lenski, Zachary Blount, ketika ia menjalankan serangkaian eksperimen yang sangat
melelahkan dengan sekitar empat puluh triliun – 40.000.000.000.000 – sel E. coli dari
seluruh generasinya. Momen ajaib tersebut ternyata terjadi kira-kira di generasi 20.000.
Klon-klon Ara−3 yang dicairkan dan berasal dari generasi setelah 20.000 di dalam ‘catatan
fosil’ menunjukkan peningkatan kemungkinan untuk kemudian mengembangkan kemampuan
mengonsumsi sitrat. Tidak satu pun klon yang berasal dari sebelum generasi 20.000 bisa
seperti itu. Menurut hipotesisnya, setelah generasi 20.000, klon-klon tersebut sekarang ‘siap’
untuk memanfaatkan mutasi B bilamana ia muncul. Dan tidak ada perubahan kemungkinan
lebih lanjut, baik ke arah negatif maupun positif, begitu ‘hari kebangkitan’ fosil-fosil tersebut
lebih belakangan dari titik ajaib generasi 20.000: di generasi mana pun yang disampelkan
Blount setelah generasi 20.000, peningkatan kemungkinan fosil-fosil yang dicairkan itu
untuk kemudian memeroleh kemampuan mengonsumsi sitrat tetap sama. Tetapi fosil-fosil
yang dicairkan dari sebelum generasi 20.000 tidak mengalami peningkatan kemungkinan
untuk mengembangkan kemampuan mengonsumsi sitrat sama sekali. Suku Ara−3, sebelum
generasi 20.000, sama saja dengan semua suku-suku yang lain. Kendati anggota-anggotanya
adalah bagian dari Suku Ara−3, mereka tidak memiliki mutasi A. Tetapi setelah generasi
20.000, Suku Ara−3 sudah ‘siap’. Hanya mereka yang mampu memanfaatkan ‘mutasi B’
ketika mutasi ini muncul. Dan mutasi B boleh jadi muncul di beberapa suku lainnya, tetapi
tanpa efek yang positif. Dalam penelitian ilmiah ada saat-saat sukacita luar biasa, dan
momen ini pastilah salah satunya.
Penelitian Lenski menunjukkan, di jagad renik dan di laboratorium, dipercepat secara
masif sehingga terjadi di depan mata kepala kita, banyak dari komponen-komponen esensial
evolusi oleh seleksi alam: mutasi acak diikuti seleksi alam nonacak; adaptasi ke lingkungan
yang sama lewat rute-rute yang terpisah; cara rentetan mutasi melengkapi mutasi
pendahulunya untuk menghasilkan perubahan evolusi; cara beberapa gen bergantung pada
kehadiran gen-gen lain untuk memunculkan efeknya. Tetapi itu semua terjadi dalam waktu
yang amat sangat jauh lebih singkat dari waktu evolusi lazimnya terjadi.
Ada cerita lanjutan jenaka dari kisah kemenangan upaya ilmiah ini. Kalangan
kreasionis membencinya. Tidak hanya memeragakan evolusi pada praktiknya; tidak hanya
menunjukkan informasi baru masuk ke dalam genom-genom tanpa campur tangan seorang
perancang – kalangan kreasionis disuruh untuk menolak kemungkinannya (‘disuruh’ karena
kebanyakan mereka tidak paham apa arti ‘informasi’); tidak hanya mendemonstrasikan
kekuatan seleksi alam untuk menyatukan berbagai kombinasi gen yang, lewat kalkulasi naif
yang sangat digemari kreasionis, semestinya hampir sama dengan mustahil; upaya ini juga
merongrong dogma inti ‘kerumitan tak tereduksi’ yang mereka anut. Jadi, tidak heran kalau
mereka gelisah karena penelitian Lenski, dan sangat getol mencari-cari letak celanya.
Andrew Schlafly, redaktur kreasionis ‘Conservapedia’, jiplakan Wikipedia yang
terkenal dan menyesatkan itu, menulis surat kepada Dr. Lenski, menuntut diberi akses ke
data aslinya, menyiratkan asumsi akurasi penelitian tersebut diragukan. Lenski tentu tidak
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punya kewajiban apa pun untuk sekadar membalas saran yang kasar ini tetapi, dengan amat
mulia, ia melakukannya, diiringi saran halus bahwa Schlafly perlu membaca makalahnya
terlebih dahulu sebelum melontarkan kritik. Lenski kemudian menetakkan poin intinya
bahwa data terbaik penelitiannya disimpan dalam bentuk kultur-kultur bakteri beku, yang
pada prinsipnya dapat diperiksa oleh siapa saja guna memverifkasi kesimpulankesimpulannya. Ia dengan senang hati akan mengirimkan sampel kepada ahli bakteriologi
mana pun yang berkualifikasi menangani sampel tersebut, sembari menekankan bahwa di
tangan orang yang tidak berkualifikasi, sampel tersebut justru berbahaya. Lenski membuat
daftar kualifikasi ini dalam perincian yang tanpa ampun, dan kita hampir bisa mendengar
desah girang saat ia menuliskan butir-butir daftar tersebut, karena tahu bahwa Schlafly –
yang seorang pengacara dan, maaf, sama sekali bukan ilmuwan – bakal tak sanggup
memahami kata-kata di dalamnya, apalagi punya kualifikasi sebagai seorang ahli
bakteriologi yang kompeten untuk melaksanakan prosedur-prosedur laboratorium tingkat
lanjut yang aman, serta analisis statistika dari hasil-hasilnya. Segenap perkara ini dirangkum
dengan tajam dan pedas oleh penulis blog ilmiah terkenal PZ Myers, dalam sebuah paragraf
yang dimulai dengan, ‘Sekali lagi, Richard Lenski menulis balasan kepada para gerombolan
dungu di Conservapedia, dan ya ampun, dia unggul telak.’
Eksperimen-eksperimen Lenski, khususnya teknik ‘pemfosilan’ yang cerdik itu,
menunjukkan kekuatan seleksi alam untuk merangsang ganas terjadinya perubahan evolusi
pada skala waktu yang dapat kita pahami dalam satu masa hidup manusia, di depan mata
kepala kita. Tetapi bakteri memberikan contoh-contoh lain yang mengesankan, kendati kalah
jelas diterangkan. Banyak galur bakteri telah berevolusi sehingga resistan terhadap antibiotik
dalam kurun waktu yang luar biasa pendek. Lagi pula, antibiotik pertama, penisilin,
dikembangkan, secara heroik, oleh Florey dan Chain baru di era Perang Dunia Kedua. Sejak
saat itu, antibiotik-antibiotik baru telah cukup sering muncul, dan bakteri telah berevolusi
sehingga resistan terhadap hampir semua antibiotik tersebut. Dewasa ini, contoh yang paling
menyeramkan adalah MRSA (Staphylococcus aureus yang resistan terhadap metisilin), yang
berhasil membuat banyak rumah sakit menjadi tempat yang berbahaya untuk dikunjungi.
Pembawa celaka yang lain adalah ‘C. diff.’ (Clostridium difficile). Lagi-lagi, seleksi alam
memilih galur-galur yang resistan terhadap antibiotik; tetapi efeknya diperkuat oleh yang
lain. Penggunaan antibiotik berkepanjangan cenderung membunuh bakteri ‘baik’ di dalam
usus, beserta bakteri jahat. C. diff., karena resistan terhadap sebagian besar antibiotik, sangat
terbantu dengan absennya spesies-spesies bakteri lain yang biasanya bersaing dengannya.
Sama seperti prinsip ‘musuhnya musuhku adalah kawanku’.
Saya sedikit kesal membaca pamflet di ruang tunggu dokter saya, yang berisi
peringatan akan bahaya tidak mengonsumsi pil antibiotik sampai habis. Tidak ada yang salah
dengan peringatan itu; tetapi alasan yang mendasarinya yang bagi saya mengkhawatirkan.
Pamflet tersebut menjelaskan bahwa bakteri itu ‘pintar’; mereka ‘belajar’ untuk kebal
antibiotik. Mungkin penulis pamflet itu berpikir fenomena resistensi terhadap antibiotik akan
lebih mudah dimengerti kalau disebut sebagai proses belajar, bukan seleksi alam. Tetapi
menyebut bakteri pintar, dan belajar, itu amat membingungkan, dan justru tidak membantu
pasien memahami instruksi untuk terus mengonsumsi pil-pil antibiotik sampai habis. Siapa
pun bisa tahu bahwa mana mungkin bakteri itu pintar. Dan kalau memang pintar, dari mana
ceritanya tidak menghabiskan pil antibiotik bisa membuat daya belajar bakteri yang pintar itu
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

88

melemah? Sebaliknya, begitu Anda berpikir dalam kerangka seleksi alam, semua jadi masuk
akal.
Seperti racun mana pun, efek antibiotik tergantung pada dosisnya. Dosis yang cukup
tinggi akan membunuh semua bakterinya. Dosis yang cukup rendah tidak akan membunuh
satu bakteri pun. Dosis sedang akan membunuh sebagian, tetapi tidak semua. Kalau ada
variasi genetik di antara bakteri, sehingga sebagian lebih rentan terhadap antibiotik daripada
yang lain, dosis sedang akan justru membuat gen-gen resistan dipilih. Ketika dokter
menyuruh Anda untuk menghabiskan pilnya, maksudnya adalah agar peluang untuk
membunuh semua bakteri jadi lebih tinggi dan agar tidak tersisa bakteri-bakteri mutan yang
resistan atau semi-resistan. Melihat hal ini, tidak berlebihan kalau kita berkata andai saja kita
semua menerima didikan cara pikir Darwinian yang lebih baik, kita akan lebih cepat
menyadari bahaya galur-galur bakteri resisten akan dipilih. Pamflet seperti yang terpajang di
ruang tunggu dokter saya tidak edukatif – dan betapa sayang karena hilang kesempatan untuk
mengajarkan sesuatu tentang kekuatan seleksi alam yang menakjubkan.

IKAN GUPI
Kolega saya Dr. John Endler, yang baru-baru ini pindah dari Amerika Utara ke Universitas
Exeter, pernah bercerita tentang sebuah kisah yang mengagumkan, sekaligus menyedihkan.
Ia tengah bepergian di Amerika Serikat dengan penerbangan domestik, dan penumpang di
kursi sebelahnya mengajak bercakap-cakap dengan bertanya apa pekerjaannya. Endler
menjawab bahwa ia profesor biologi, yang tengah meneliti populasi ikan gupi liar di
Trinidad. Pria tersebut kian tertarik dengan penelitian itu dan mengajukan banyak
pertanyaan. Tergelitik dengan keanggunan teori yang tampaknya mendasari eksperimen
tersebut, ia bertanya kepada Endler apa nama teorinya, dan siapa pencetusnya. Baru setelah
itulah Dr. Endler membunyikan kalimat yang, tepat seperti dugaannya, menjadi gong
penutup obrolan: ‘Namanya teori evolusi oleh seleksi alam Darwin!’ Sikap pria tadi seketika
berubah. Wajahnya memerah; ia langsung memalingkan muka, menolak untuk lanjut bicara
dan mengakhiri obrolan yang, sebelumnya, merupakan perbincangan ramah-tamah. Lebih
dari sekadar ramah-tamah, malah: Dr. Endler menulis kepada saya bahwa pria itu
‘mengajukan berbagai pertanyaan luar biasa sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ia
mengikuti argumennya dengan antusias dan cerdas. Sungguh tragis.’

Eksperimen-eksperimen yang diceritakan John Endler kepada sesama penumpang
yang berpikiran tertutup ini elegan dan sederhana, dan dengan indah mengilustrasikan
kecepatan kerja seleksi alam. Cocok bila saya menggunakan penelitian Endler di sini, karena
ia juga penulis buku Natural Selection in the Wild, buku utama yang memuat contoh-contoh
studi tersebut, dan memaparkan metode-metodenya.
Ikan gupi adalah ikan hias air tawar yang populer. Seperti burung pegar yang kita
jumpai di Bab 3, pejantan hewan ini berwarna lebih terang dari betinanya, dan peternak ikan
hias telah membiakkan mereka agar berwarna lebih cemerlang lagi. Endler mempelajari ikan
gupi liar (Poecilia reticulata) yang hidup di sungai-sungai pegunungan di Trinidad, Tobago,
dan Venezuela. Ia memperhatikan bahwa populasi-populasi ikan setempat berbeda jauh satu
sama lain. Pada beberapa populasi, pejantan dewasanya berwarna pelangi, hampir secerah
ikan yang dibiakkan di akuarium. Ia menduga leluhur-leluhur ikan ini telah diseleksi untuk
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warna-warna cerah oleh ikan-ikan gupi betina, sama seperti pegar jantan diseleksi oleh
burung betinanya. Di area-area yang lain, para pejantannya berwarna lebih kusam, walau
tetap lebih terang dari betinanya. Seperti betinanya, walau tidak sepenuhnya, ikan-ikan
jantan ini terkamuflasekan cukup baik di latar dasar sungai berbatu kerikil tempat mereka
hidup. Endler menunjukkan, dengan perbandingan kuantitatif yang elegan di antara banyak
lokasi di Venezuela dan Trinidad, bahwa sungai-sungai tempat ikan jantannya kalah terang
adalah sungai-sungai yang pemangsanya lebih ganas. Di sungai-sungai yang lebih tidak sarat
pemangsa, ikan-ikan gupi jantannya berwarna lebih cerah, dengan totol-totol yang lebih
besar, mencolok, dan banyak: di sini para pejantan bebas mengevolusikan warna-warna
cerah untuk memikat ikan betina. Tekanan dari ikan betina pada ikan jantan untuk
mengevolusikan warna-warna cerah senantiasa ada, di semua ragam populasi yang saling
terpisah ini, baik ketika pemangsa lokal mendorong tekanan itu ke arah yang berlawanan
dengan kuat atau lemah. Seperti biasanya, evolusi menemukan kompromi di tengah berbagai
tekanan seleksi. Yang menarik tentang ikan gupi adalah bahwa Endler bisa melihat seperti
apa kompromi ini bervariasi di sungai yang berbeda-beda. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia
menguji pengamatannya dengan berbagai eksperimen.
Kalau ingin menyiapkan eksperimen ideal sebagai demonstrasi evolusi kamuflase: apa
yang akan Anda perbuat? Hewan-hewan penyamar ini meniru lingkungan latar mereka.
Bisakah Anda menyiapkan eksperimen yang memungkinkan hewan-hewan berevolusi, di
depan mata kepala kita, untuk menyerupai lingkungan latar yang telah secara eksperimental
Anda sediakan untuk mereka? Lebih bagus lagi kalau dua lingkungan latar, dengan populasi
yang masing-masing berbeda. Tujuannya adalah menjalankan proses yang serupa dengan
seleksi dua silsilah tumbuhan jagung untuk kandungan minyak yang tinggi dan rendah,
seperti yang kita lihat di Bab 3. Tetapi di dalam eksperimen-eksperimen ini, seleksinya akan
dilakukan bukan oleh manusia, melainkan pemangsa dan ikan gupi betina. Satu-satunya hal
yang akan membedakan dua silsilah eksperimental ini adalah lingkungan latar yang kita
berikan.
Ambil beberapa hewan dari spesies kamuflase, mungkin spesies serangga, dan taruh
mereka secara acak di kandang (atau kurungan, atau kolam, atau apa pun yang pas) yang
berbeda-beda, yang telah diwarnai, atau diberi pola, lingkungan latar yang berbeda.
Misalnya, Anda membuat setengah dari kurungan-kurungan tersebut berlingkungan latar
hutan hijau dan setengahnya lagi gurun cokelat kemerah-merahan. Setelah menaruh hewanhewan itu di kurungan hijau atau cokelat, Anda membiarkan mereka hidup dan berkembang
biak sebanyak jumlah generasi yang sempat Anda amati, dan setelahnya Anda akan melihat
apakah mereka telah berevolusi untuk menyerupai lingkungan latar hijau atau cokelatnya
masing-masing. Tentu saja, hasil ini hanya bisa Anda lihat jika Anda juga menaruh
pemangsa ke dalam kurungan tersebut. Jadi, kita taruh, misalnya, bunglon. Di semua
kurungan? Tidak, tentu tidak. Ingat, ini eksperimen; jadi Anda akan menaruh pemangsa di
setengah kurungan hijau dan setengah kurungan merah. Eksperimen ini tujuannya adalah
menguji prediksi bahwa, di dalam kurungan yang ada pemangsanya, serangga-serangga
tersebut akan berevolusi menjadi hijau atau cokelat – menjadi mirip dengan lingkungan latar
mereka. Tetapi di dalam kurungan tanpa pemangsa, kalaupun berevolusi, mereka mungkin
akan menjadi lebih berbeda dari lingkungan latarnya, agar lebih mudah dilirik serangga
betina.
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Saya sudah lama menyimpan keinginan untuk melakukan eksperimen yang persis
seperti ini dengan lalat buah (karena masa perputaran reproduksi hewan ini begitu singkat)
tetapi, apa boleh buat, saya belum sempat. Karena itu, senang sekali hati saya mengatakan
bahwa inilah persisnya yang dikerjakan John Endler, bukan dengan serangga tetapi dengan
ikan gupi. Pastinya ia tidak menggunakan bunglon sebagai pemangsa, melainkan ikan pike
cichlid (dilafalkan ‘sick lid’), Crenicichla alta, yang merupakan pemangsa berbahaya bagi
ikan-ikan gupi ini di alam liar. Ia juga tidak menggunakan lingkungan latar hijau versus
cokelat – ia memilih opsi yang lebih menarik dari itu. Ia memperhatikan bahwa kamuflase
ikan gupi didominasi oleh totol-totolnya, yang kerap besar-besar, dan yang polanya
menyerupai pola dasar berkerikil dari sungai asalnya. Beberapa sungai memiliki kerikil yang
lebih kasar dan besar, beberapa sungai yang lain kerikilnya lebih halus dan kecil. Dua
lingkungan latar itulah yang ia gunakan, dan Anda pasti sepakat bahwa kamuflase yang
dicarinya lebih rumit dan menarik dari lingkungan hijau versus cokelat saya.
Endler mendirikan rumah kaca yang besar, untuk menyimulasikan dunia tropis ikan
gupi, dan membuat sepuluh kolam di dalamnya. Ia menaruh kerikil di dasar dari semua
kolam itu, tetapi lima di antaranya diberi kerikil yang kasar dan besar, sementara lima yang
lain diberi kerikil yang lebih halus dan kecil. Bisa Anda lihat ke mana arahnya. Prediksinya
adalah bahwa, saat terpapar situasi sarat pemangsa, ikan-ikan gupi di kedua lingkungan latar
tersebut, di sepanjang masa evolusinya, akan meragam (mengalami divergensi) ke arah
menyerupai lingkungan latarnya masing-masing. Saat lingkungannya sepi atau bahkan tanpa
pemangsa, prediksinya adalah bahwa gupi jantan cenderung berevolusi ke arah menjadi lebih
mencolok, untuk memikat gupi betina.
Alih-alih menaruh pemangsa di setengah kolam dan tanpa pemangsa di setengah yang
lain, lagi-lagi Endler melakukan sesuatu yang lebih pelik. Ia menata tiga kadar pemangsaan.
Dua kolam (satu berkerikil halus dan satu kasar) tanpa pemangsa sama sekali. Empat kolam
(dua berkerikil kasar dan dua halus) punya ikan pike cichlid yang berbahaya. Di empat kolam
sisanya, Endler menaruh spesies ikan yang lain, Rivulus hartii, yang, meski nama Inggrisnya
‘killifish’ (sebetulnya info ini kurang relevan karena namanya diambil dari nama Mr. Kille),
relatif tidak berbahaya bagi ikan gupi. Killifish adalah ‘pemangsa lemah’, sementara pike
cichlid adalah pemangsa ganas. Situasi ‘pemangsa lemah’ adalah kondisi kontrol yang lebih
baik dari tanpa pemangsa sama sekali. Ini karena, seperti dijelaskannya, Endler mencoba
untuk menyimulasikan dua kondisi alami, dan ia tahu bahwa tidak ada sungai alami yang
benar-benar bersih dari pemangsa: itu mengapa perbandingan antara pemangsaan ganas dan
lemah adalah perbandingan yang lebih alami.
Jadi, begini penataan eksperimennya: ikan-ikan gupi ditaruh secara acak di sepuluh
kolam itu, lima dengan kerikil kasar dan lima dengan kerikil halus. Kesepuluh koloni gupi
ini dibiarkan berkembang biak dengan bebas selama enam bulan tanpa pemangsa. Di titik ini,
eksperimennya dapat dimulai. Endler menaruh satu ‘pemangsa ganas’ ke dalam tiap-tiap dari
dua kolam berkerikil kasar dan dua kolam berkerikil halus. Ia menaruh enam ‘pemangsa
lemah’ (enam, bukan satu, agar perkiraannya lebih dekat dengan kepadatan relatif dari
populasi dua jenis ikan ini di alam liar) ke dalam tiap-tiap dari dua kolam berkerikil kasar
dan dua kolam berkerikil halus. Dan dua kolam sisanya tetap sama, tanpa pemangsa sama
sekali.
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Setelah eksperimen ini berlangsung selama lima bulan, Endler menyensus semua
kolam itu, dan menghitung serta mengukur totol-totol semua ikan gupi di semua kolam.
Sembilan bulan kemudian, atau setelah total empat belas bulan, ia melakukan sensus lagi,
menghitung dan mengukur dengan cara yang sama. Dan apa hasilnya? Luar biasa, meski
baru sebentar saja. Endler menggunakan berbagai satuan ukur pola warna ikan, salah satunya
adalah ‘totol per ikan’. Saat ikan-ikan gupi itu pertama sekali ditaruh ke kolamnya masingmasing, sebelum pemangsa dihadirkan, terdapat kisaran jumlah totol yang sangat lebar,
karena ikan tersebut dikumpulkan dari berbagai sungai, dengan kandungan pemangsa yang
sangat berbeda-beda pula. Selama enam bulan sebelum pemangsa dihadirkan, jumlah rerata
totol per ikan melonjak drastis. Diduga, ini adalah respons terhadap seleksi oleh ikan betina.
Kemudian, di titik ketika pemangsa dihadirkan, terjadi perubahan dramatis. Pada empat
kolam yang diberi pemangsa ganas, jumlah rerata totolnya anjlok. Perbedaan ini sepenuhnya
tampak pada sensus bulan kelima, dan jumlah totol telah menurun lebih jauh lagi pada sensus
bulan keempat belas. Tetapi pada dua kolam tanpa pemangsa, dan empat kolam dengan
pemangsa lemah, jumlah totolnya terus naik. Jumlah ini mencapai titik datarnya pada sensus
bulan kelima, dan tetap tinggi pada sensus bulan keempat belas. Dari segi jumlah totol,
situasi pemangsa lemah tampaknya cukup sama dengan situasi tanpa pemangsa, didominasi
seleksi seksual oleh ikan betina yang lebih menyukai banyak totol.
Kita tinggalkan pembahasan soal jumlah totol. Ukuran totol mengisahkan cerita yang
sama menariknya. Dengan hadirnya pemangsa, baik lemah atau pun ganas, kerikil kasar
mendorong terbentuknya totol yang lebih besar, sementara kerikil halus mendorong
terbentuknya totol yang lebih kecil. Hal ini dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai ukuran
totol meniru ukuran batu. Akan tetapi, yang sangat menarik adalah bahwa pada kolam-kolam
yang tanpa pemangsa, Endler mendapati hasil yang berbeda 180 derajat. Kerikil halus
mendorong terbentuknya totol besar pada gupi jantan, dan kerikil kasar mendorong
terbentuknya totol lebih kecil. Para pejantan ini lebih mencolok justru kalau tidak meniru
batu-batu di lingkungan latarnya masing-masing, dan tampil mencolok itu baik untuk
memikat betina. Apik!
Ya, apik. Tapi itu di laboratorium. Bisakah Endler mendapatkan hasil yang serupa di
alam liar? Ya. Ia mendatangi sebuah sungai alami yang di dalamnya terdapat pemangsa
berbahaya pike cichlid, dan ikan-ikan gupi jantannya relatif tidak mencolok. Ia menangkap
ikan-ikan gupi dari kedua jenis kelamin dan memindah-tempatkan mereka ke anak dari
sungai yang sama, yang di dalamnya tidak ada ikan gupi dan pemangsa berbahaya, kendati
ikan pemangsa lemah killfish ada di sana. Ia meninggalkan mereka di sana untuk terus hidup
dan berkembang biak. Dua puluh tiga bulan kemudian, ia kembali dan memeriksa ulang
ikan-ikan gupi itu untuk melihat apa yang terjadi. Menakjubkan, setelah kurang dari dua
tahun, para pejantannya sudah tampak berubah ke arah warna lebih cerah – sudah pasti atas
tekanan seleksi oleh ikan betina, dan bebas terus bergeser ke arah itu karena tiadanya
pemangsa yang berbahaya.
Salah satu hal baik mengenai ilmu pengetahuan adalah sifatnya sebagai aktivitas
publik. Ilmuwan menerbitkan metode dan kesimpulan mereka, yang berarti bahwa siapa pun,
di mana pun di dunia, bisa mengulang karya mereka. Kalau hasilnya tidak sama, kita ingin
tahu alasannya. Biasanya karya sebelumnya tidak sekadar diulang, tetapi diperluas: didorong
lebih jauh lagi. Penelitian brilian John Endler mengenai ikan gupi sangat menggoda untuk
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dilanjutkan dan diperluas. Di antara peneliti yang melakukannya adalah David Reznick dari
Universitas California di Riverside.
Sembilan tahun setelah Endler mengambil sampel di sungai eksperimentalnya dengan
hasil yang luar biasa, Reznick dan para koleganya menjenguk kembali tempat tersebut dan
mengambil kembali sampel keturunan-keturunan populasi eksperimental Endler. Para
pejantannya kini berwarna sangat cerah. Tren dorongan seleksi ikan betina yang diamati
Ender telah berlanjut, dengan hebatnya. Dan tidak itu saja. Anda ingat rubah-rubah perak di
Bab 3, dan seperti apa seleksi buatan untuk mendapatkan satu ciri (kejinakan) telah menyeret
gugusan perubahan yang lain: berubahnya musim berbiak, bentuk telinga, ekor, warna bulu,
dan lainnya? Ikan-ikan gupi pun mengalami hal yang sama, tetap lewat proses seleksi alam.
Reznick dan Endler sudah memperhatikan bahwa ketika kita membandingkan ikan
gupi di sungai yang sarat pemangsa ganas dengan ikan gupi di sungai yang pemangsanya
lemah, perbedaan warna hanyalah puncak dari gunung es. Ada segugus perbedaan lainnya.
Ikan gupi dari sungai dengan level pemangsaan rendah mencapai kematangan seksual lebih
belakangan dari ikan gupi dari sungai dengan pemangsaan tinggi, dan mereka lebih besar
saat mencapai usia dewasa; mereka lebih jarang menghasilkan keturunan; dan jumlah
keturunannya lebih sedikit, tetapi ukurannya lebih besar. Ketika Reznick menelaah
keturunan-keturunan ikan gupi Endler, temuannya benar-benar mencengangkan. Ikan jantan
yang dibebaskan untuk mengikuti seleksi seksual oleh ikan betina daripada seleksi oleh
pemangsa untuk ketahanan hidup individual tidak hanya menjadi berwarna lebih cerah: pada
semua segi lain yang saya paparkan tadi, ikan-ikan ini telah mengevolusikan seluruh
perubahan lain, sepadan dengan yang biasanya dijumpai pada populasi liar yang bebas dari
pemangsa. Ikan-ikan gupi tersebut dewasa pada usia yang lebih lanjut dari ikan gupi yang
tinggal di sungai sarat pemangsa, tubuhnya lebih besar, keturunannya lebih sedikit dan
bertubuh lebih besar. Neraca keseimbangannya telah condong ke norma kolam tanpa
pemangsa, di mana daya pikat seksual lebih dikedepankan. Dan ini semua terjadi dalam
waktu yang cepatnya mengejutkan, bila diukur dengan standar evolusi. Nanti kita akan
melihat bahwa perubahan evolusi yang disaksikan oleh Endler dan Reznick, yang murni
didorong oleh seleksi alam (dengan ketat menyertakan seleksi seksual), berpacu pada
kecepatan yang sebanding dengan yang telah dicapai seleksi buatan hewan-hewan domestik.
Perubahan tersebut adalah contoh evolusi menawan di depan mata kepala kita.
Salah satu hal mengejutkan yang telah kita pelajari tentang evolusi adalah bahwa
prosesnya bisa sangat cepat – seperti kita lihat di bab ini – dan, dalam keadaan yang lain,
sangat lambat, seperti kita ketahui dari catatan fosil. Yang paling lambat adalah makhlukmakhluk hidup yang kita sebut ‘fosil hidup’. Mereka tidak secara harfiah dibangkitkan dari
kematian seperti bakteri beku Lenski. Tetapi mereka adalah makhluk yang, sejak zaman
leluhur jauhnya, begitu sedikit berubah sehingga seolah-olah mereka itu fosil.
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Lingula
Fosil hidup favorit saya adalah brakiopoda Lingula. Anda tidak perlu tahu apa itu
brakiopoda. Hewan-hewan dari filum ini sudah pasti jadi hidangan wajib andai kata restoran
sari laut tumbuh subur sebelum era kepunahan besar Permian seperempat miliar tahun yang
lalu – kepunahan paling dahsyat sepanjang zaman. Kalau dilihat sekilas, kita mungkin
mengira mereka sama dengan moluska bivalvia – remis, kerang, dan sebangsanya – tetapi
sebetulnya jauh berbeda. Kedua cangkangnya ada di atas dan bawah, sementara cangkang
remis kanan dan kiri. Dalam sejarah evolusi, bivalvia dan brakiopoda adalah, meminjam
istilah Stephen Jay Gould yang terkenal, kapal-kapal yang berlayar malam. Ada sedikit
brakiopoda yang selamat dari ‘Kematian Akbar’ (lagi-lagi, istilah Gould), dan Lingula
modern (atas) begitu mirip dengan Lingulella, fosil di bawah, sehingga fosil tersebut
awalnya diberi nama generik yang sama, Lingula. Spesimen Lingulella ini berasal dari kurun
Ordovisium, 450 juta tahun yang lalu. Tetapi ada fosil-fosil, yang awalnya diberi nama
Lingula dan kini dikenal sebagai Lingulella, yang berasal dari kurun Kambrium, lebih dari
setengah miliar tahun yang lalu. Akan tetapi, harus saya akui bahwa sebuah cangkang fosil
saja tidak bisa menjadi dasar kuat, dan sebagian ahli zoologi menentang klaim bahwa
Lingula merupakan ‘fosil hidup’ yang hampir tidak berubah sepenuhnya.

Lingulella – hampir identik dengan kerabat-kerabat modernnya
Sebagian besar masalah yang kita jumpai dalam argumentasi evolusi timbul hanya
karena hewan-hewan ‘bersikap’ acuh tak acuh dan berevolusi dengan kecepatan yang
berbeda-beda, dan bahkan mungkin cukup masa bodoh untuk tidak berevolusi sama sekali.
Kalau saja ada hukum alam yang mendikte bahwa jumlah perubahan evolusi wajib selalu
proporsional dengan waktu yang telah dilalui, derajat kemiripannya akan dengan persis
mencerminkan kedekatan hubungan sepupu. Akan tetapi, di dunia nyata kita harus
berperkara dengan para pelari cepat evolusi seperti burung, yang meninggalkan asal-usul
reptilianya di kumpulan abu Mesozoikum – ditunjang, dalam persepsi kita atas keunikannya,
oleh kebetulan bahwa semua tetangga mereka di pohon evolusi tewas akibat musibah besar
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dari luar angkasa. Di titik ekstrem yang lain, kita harus berurusan dengan ‘fosil-fosil hidup’
seperti Lingula yang, pada kasus-kasus ekstrem, begitu sedikit berubah sehingga mereka
mungkin hampir bisa kawin-silang dengan leluhur jauhnya, kalau saja mesin waktu cari
jodoh bisa mengatur kencan mereka.
Lingula bukan satu-satunya contoh fosil hidup terkenal. Contoh lain meliputi Limulus,
belangkas, dan ikan raja laut coelacanth, yang akan kita jumpai di bab berikutnya.
1

2
3

4
5

6

Kira-kira seperti ini. Bayangkan semua garis lurus yang mungkin ada. Untuk tiap garis, hitung
seberapa dekat kesesuaiannya dengan titik-titik tersebut, dengan mengukur jarak tiap titik dari
garis tersebut, dan menambahkan semua jarak itu (setelah menguadratkannya, untuk alasan
matematis yang akan terlalu dalam kalau kita bahas di sini). Dari semua garis lurus yang mungkin
ada, garis yang meminimalkan jumlah jarak-jarak kuadrat titik-ke-garis, yang dijumlahkan dari
semua titik, adalah garis regresi yang sesuai. Garis ini menunjukkan trennya, dan kita bisa
melihatnya tanpa terusik semua titik yang lain. Ada berbagai kalkulasi tersendiri yang dilakukan
statistikawan untuk menghitung seberapa andal garis tersebut sebagai indikator sebuah tren.
Kalkulasi-kalkulasi ini disebut uji signifikansi statistis. Yang digunakan adalah lebar serakan di
sekitar garisnya.
Hingga dua kali lebih panjang kalau kadal-kadal Pod Kopiste telah berevolusi dengan kecepatan
yang sama sejak leluhur bersamanya tiga puluh tujuh tahun yang lalu.

Fitur-fitur mirip-gorila yang sama pada tengkorak dan gigi sepupu kuat kita Paranthropus boisei
(‘manusia peremuk kacang’, yang juga dijuluki ‘Zinj’ dan ‘Dear Boy’) mengindikasikan bahwa
spesies ini sudah pasti vegetarian.
Ini bukan kiasan semata, karena lingkar-lingkar peri dari jamur mencapai bentuk melingkarnya
karena sebab yang persis sama.

Masih ingat garis lurus yang merupakan garis kesesuaian terbaik bagi data mengerdilnya ukuran
gading gajah dari 1925 hingga 1958? Saya menjelaskan bahwa metode ini sepadan dengan
mencoba semua garis lurus yang mungkin ada dan menemukan satu yang meminimalkan jumlah
kuadrat jarak-jarak dari titik-titik pada grafik dari garis itu. Tetapi Anda bisa melakukan hal yang
sama, tanpa harus terbatas pada garis lurus. Anda bisa melihat semua kurva yang mungkin ada
dari tipe kurva tertentu yang didefinisikan oleh matematikawan. Hiperbola adalah salah satu
kurva semacam itu. Dalam kasus ini, secara bergiliran kita melihat semua hiperbola yang mungkin
ada, mengukur jaraknya ke garis tiap titik pada grafik, lalu menambahkan jumlah jarak kuadrat
semua titik. Lakukan hal yang sama untuk semua hiperbola, lalu pilih hiperbola yang
meminimalkan jumlah tersebut. Lenski mengambil semacam jalan pintas yang sepadan dengan
operasi matematis yang melelahkan ini untuk sampai pada hiperbola yang paling sesuai, yakni
yang Anda lihat di dalam gambar.

Pola evolusi berlangkah dapat diperkirakan muncul pada makhluk-makhluk seperti bakteri, yang
(sebagian besar) tidak bereproduksi secara seksual. Pada hewan seperti kita, yang bereproduksi
secara seksual saja, perubahan evolusi biasanya tidak ‘nongkrong’ sembari ‘menunggu’
munculnya mutasi penentu (inilah kesalahan lazim yang dilakukan para penentang evolusi yang
berpretensi ilmiah). Alih-alih, populasi yang bereproduksi secara seksual biasanya memiliki
pasokan variasi genetik yang siap pakai, yang siap diseleksi. Kendati awalnya dihasilkan oleh
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mutasi terdahulu, sejumlah besar varian genetik sering muncul di lungkang gen sewaktu-waktu,
diawali oleh mutasi beberapa saat sebelumnya dan kini dikocok oleh rekombinasi seksual. Seleksi
alam kerap berperan untuk menggeser keseimbangan variasi yang sudah ada, ketimbang
menunggu munculnya mutasi-mutasi penentu. Pada bakteri tanpa reproduksi seksual, gagasan
lungkang gen tidak berlaku dengan benar. Itulah mengapa kita bisa dengan realistis berharap
melihat langkah-langkah diskret, yang mungkin tidak bisa kita temukan pada populasi burung,
mamalia, atau ikan.
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BAB 6
MATA RANTAI YANG HILANG? APA MAKSUDNYA,
‘HILANG’?
KREASIONIS begitu terpikat dengan catatan fosil, karena mereka telah diajari (oleh satu sama
lain) untuk mengulang, terus-menerus, mantra bahwa catatan fosil sarat akan ‘celah’: ‘Coba
tunjukkan spesies “perantaranya”!’ Mereka gemar (gemar sekali) membayangkan bahwa
‘celah-celah’ ini adalah cela bagi kaum evolusionis. Sebetulnya, fosil ada saja kita sudah
beruntung, apalagi kalau, seperti sekarang, jumlahnya cukup masif untuk
mendokumentasikan riwayat evolusi – sejumlah besar fosil yang, diukur dengan standar apa
pun, mampu menjadi mata-mata rantai ‘perantara’ yang patut. Saya akan menekankan di Bab
9 dan 10 bahwa kita tidak butuh fosil untuk mendemonstrasikan bahwa evolusi itu fakta.
Bukti yang mendukung evolusi tetap kokoh, sekalipun jasad yang terfosilkan tak pernah ada.
Bonus kalau nyatanya ada lapisan-lapisan tanah kaya fosil untuk kita gali, dan jumlah yang
ditemukan kian hari kian bertambah. Bukti fosil yang mendukung evolusi dalam kelompokkelompok besar hewan luar biasa kuat. Akan tetapi, tentu saja ada celah, dan kalangan
kreasionis begitu terobsesi dengannya.
Mari kita gunakan lagi analogi detektif yang tiba di tempat terjadinya kejahatan tanpa
saksi mata. Sang raden telah ditembak. Sidik jari, jejak kaki, DNA dari noda keringat yang
menempel di pistol, dan adanya motif yang kuat, semuanya mengarah ke abdi dalem.
Kasusnya tinggal ketok palu, dan juri serta semua orang di pengadilan yakin bahwa abdi
dalemlah pelakunya. Tetapi sekeping bukti baru ditemukan, tepat sebelum juri berembuk
untuk menimbang putusan bersalah yang tampaknya sudah pasti: ada yang ingat bahwa ada
kamera pengawas antimaling terpasang di rumah sang raden. Sambil menahan napas, seisi
sidang menonton rekamannya. Salah satu rekaman menunjukkan abdi dalem tengah
membuka laci di dapur, mengeluarkan pistol, mengisi pelurunya, dan berjingkat pelan keluar
dari ruangan itu dengan sorot jahat terpancar dari matanya. Anda mungkin berpikir ini justru
makin membuktikan kebenaran sangkaan terhadap abdi dalem. Namun, perhatikan
kelanjutannya. Pembela abdi dalem dengan cerdik menuding bahwa tidak ada kamera
pengawas di perpustakaan tempat pembunuhan terjadi, dan tidak ada kamera pengawas di
lorong menuju perpustakaan dari dapur abdi dalem. Ia kibaskan jarinya, dengan lagak tegas
khas pengacara. ‘Ada celah di rekaman video itu! Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah
abdi dalem meninggalkan dapur. Jelas, tidak cukup bukti untuk memidanakan klien saya.’
Penuntut umum lalu mengingatkan bahwa ada kamera kedua di ruangan biliar, dan
rekamannya menunjukkan abdi dalem lewat di depan pintu yang terbuka, senjata siap di
tangan, bersitinjak pelan di lorong menuju perpustakaan. Tentu ini menutup celah di
rekaman videonya? Tentu tuduhan terhadap abdi dalem tak terbantahkan? Tidak. Dengan
gagah pembela memainkan kartu As-nya. ‘Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum atau
sesudah abdi dalem lewat di depan pintu ruangan biliar yang terbuka itu. Sekarang ada dua
celah di rekaman video ini. Bapak dan ibu juri, demikianlah. Sekarang bukti yang
memberatkan klien saya justru lebih lemah dari sebelumnya.’
Catatan fosil, seperti kamera pengawas di cerita pembunuhan tadi, adalah bonus, hal
yang tidak berhak kita tuntut ketersediaannya. Sudah ada lebih dari cukup bukti untuk
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memidanakan abdi dalem tanpa kamera pengawas, dan juri sudah hendak menyampaikan
vonis bersalah sebelum bukti kamera pengawas ditemukan. Demikian pula, sudah ada lebih
dari cukup bukti yang mendukung fakta evolusi dalam studi komparatif spesies modern (Bab
10) dan distribusi geografisnya (Bab 9). Kita tidak butuh fosil – tanpa fosil sekalipun,
kebenaran evolusi kedap dari sangkalan; karenanya, paradoksal kalau menuding celah di
dalam catatan fosil seolah ia itu bukti bahwa evolusi tidak benar. Seperti saya katakan, fosil
ada saja kita sudah beruntung.
Yang bakal menjadi bukti kuat untuk menentang evolusi adalah ditemukannya satu
saja fosil di strata geologis yang salah. Saya sudah menegaskannya di Bab 4. Ketika ditanya
apa yang akan membuktikan kekeliruan teori evolusi, J.B.S. Haldane pernah dengan ketus
menjawab, ‘Kelinci fosil di lapisan Prakambrium!’ Kelinci-kelinci itu, fosil-fosil anakronistis
tulen yang macam mana pun, tidak pernah ditemukan. Semua fosil yang kita punya, dan
jumlahnya amat sangat banyak, muncul, tanpa satu pun pengecualian yang autentik, pada
urutan kurun yang tepat. Ya, celah memang ada, tanpa fosil sama sekali, dan itu wajar saja.
Namun, tidak satu pun fosil pernah ditemukan sebelum makhluknya mungkin berevolusi. Ini
fakta yang gamblang (dan tidak ada alasan mengapa kita mesti mengharapkannya ada pada
teori kreasionis). Seperti saya sebut singkat di Bab 4, teori yang baik, teori yang ilmiah,
adalah teori yang rentan disangkal, tetapi tidak tersangkal. Evolusi dapat dengan mudah
disangkal jika muncul satu saja fosil di urutan kurun yang keliru. Evolusi telah lulus dari
ujian ini dengan semarak. Kalangan yang skeptis terhadap evolusi, yang ingin membuktikan
kebenaran anggapan mereka, mesti rajin menggaruk-garuk batu, mati-matian mencoba
menemukan fosil-fosil anakronistis. Mungkin mereka akan menemukannya. Mau bertaruh?
Celah terbesar, dan yang paling disukai kaum kreasionis, adalah celah yang
mendahului Ledakan Kambrium. Tak jauh dari setengah miliar tahun yang lalu, pada kurun
Kambrium, sebagian besar filum besar hewan – pembagian utama di dalam dunia hewan –
‘tiba-tiba’ muncul di dalam catatan fosil. Tiba-tiba, dalam arti tidak satu pun fosil dari
kelompok-kelompok hewan ini diketahui ada pada batuan yang lebih tua dari Kambrium,
bukan tiba-tiba dalam arti sekejap mata: kurun yang kita bahas di sini panjangnya sekitar 20
juta tahun. Dua puluh juta tahun terasa singkat kalau kita bicara setengah miliar tahun yang
lalu. Tetapi tentu ini sama saja dengan 20 juta tahun kurun evolusi saat ini! Terlepas dari itu,
kurun ini terasa cukup tiba-tiba, dan, seperti saya tulis di salah satu buku terdahulu saya,
kurun Kambrium menunjukkan sejumlah besar filum besar hewan
yang sudah berada di tataran evolusi lanjut, saat muncul pertama sekali.
Seolah-olah mereka ditanamkan di sana, tanpa riwayat evolusi sama sekali.
Barang tentu, yang tampak seperti ‘penanaman’ tiba-tiba ini menggugah selera
kalangan kreasionis.
Kalimat terakhir itu menunjukkan bahwa saya cukup paham untuk menyadari bahwa
kreasionis bakal menyukai Ledakan Kambrium. Tapi dahulu (di tahun 1986), saya tidak
cukup paham untuk menyadari bahwa mereka akan dengan riang mengutip baris-baris
kalimat saya untuk menyerang balik, berkali-kali, dengan awas mengabaikan baris-baris
penjelasan saya setelahnya. Iseng, saya menelusuri internet untuk ‘It is as though they were
just planted there, without any evolutionary history’ (‘Seolah-olah mereka ditanamkan di
sana, tanpa riwayat evolusi sama sekali’) dan mendapatkan tidak kurang dari 1.250 hasil
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pencarian. Sebagai tes kontrol kasar dari hipotesis bahwa mayoritas hasil pencarian ini
merupakan upaya kreasionis untuk mencerabut kutipan itu dari konteksnya, saya mencari,
sebagai pembanding, klausa yang muncul persis setelah kutipan di atas dalam buku The
Blind Watchmaker: ‘Evolutionists of all stripes believe, however, that this really does
represent a very large gap in the fossil record’ (‘Akan tetapi, kaum evolusionis dari kalangan
mana pun yakin bahwa ini semata-mata merupakan celah yang sangat lebar pada catatan
fosil’). Saya memeroleh jumlah total 63 hasil, bandingkan dengan 1.250 hasil untuk kalimat
sebelumnya, Rasio 1250 berbanding 63 adalah 19.8. Kita boleh sebut rasio ini Indeks
Pencerabutan Kutipan dari Konteksnya.
Saya sudah panjang-lebar memaparkan hal-ihwal Ledakan Kambrium, khususnya di
buku Unweaving the Rainbow. Di sini saya akan menambahkan satu poin baru saja, yang
diilustrasikan dengan cacing pipih, Platyhelminthes. Filum besar cacing-cacing ini meliputi
kelompok parasit cacing isap dan cacing pita, yang sangat penting secara medis. Akan tetapi,
favorit saya adalah cacing-cacing turbellaria yang hidup bebas, filum dengan lebih dari
empat ribu spesies: kira-kira sama banyaknya dengan semua spesies mamalia. Sebagian dari
cacing-cacing turbellaria ini adalah makhluk-makhluk yang amat indah, seperti tampak pada
dua gambar berikut. Jumlahnya banyak, baik di air maupun di darat, dan kemungkinan sudah
seperti itu sejak dahulu kala. Oleh karena itu, Anda berharap akan melihat riwayat fosil yang
kaya. Sayangnya, hampir tidak ada. Selain sekelumit fosil-fosil jejak yang ambigu, tidak satu
pun cacing pipih fosil pernah ditemukan. Untuk ukuran cacing, Platyhelminthes ‘sudah
berada di tataran evolusi lanjut, saat muncul pertama sekali. Seolah-olah mereka ditanamkan
di sana, tanpa riwayat evolusi sama sekali.’ Tetapi dalam perkara ini, ‘saat muncul pertama
sekali’ di situ bukan dalam kurun Kambrium, tetapi saat ini. Menurut Anda apa artinya ini,
atau setidaknya bakal seperti apa kalangan kreasionis memahami ini? Kreasionis percaya
bahwa cacing pipih diciptakan di pekan yang sama dengan semua makhluk lainnya. Oleh
karena itu, cacing pipih punya waktu yang sama untuk memfosil seperti semua hewan
lainnya. Selama berabad-abad ketika semua hewan bertulang atau bercangkang tengah
menyetorkan fosil-fosil mereka sebanyak ribuan, cacing pipih pasti tengah pula hidup
bahagia berdampingan dengan mereka, tetapi tanpa meninggalkan jejak kehadiran yang
signifikan di lapisan-lapisan batu. Kalau begitu, apa yang istimewa dengan celah-celah pada
catatan hewan-hewan yang memang memfosil, mengingat riwayat lampau cacing-cacing
pipih ini juga merupakan satu celah lebar: sekalipun cacing pipih, menurut anggapan
kreasionis, telah hidup untuk kurun waktu yang sama panjangnya? Kalau celah sebelum
Ledakan Kambrium digunakan sebagai bukti bahwa sebagian besar hewan tiba-tiba ada di
kurun Kambrium, ‘logika’ yang persis sama semestinya digunakan untuk membuktikan
bahwa cacing pipih tiba-tiba ada kemarin. Namun, ini bertentangan dengan kepercayaan
kreasionis bahwa cacing pipih diciptakan pada pekan penciptaan yang sama dengan semua
hal lainnya. Harus pilih salah satu, tidak bisa dua-duanya. Argumen ini, dalam sekali pukul,
meruntuhkan anggapan kreasionis bahwa celah Prakambrium dalam catatan fosil
melemahkan bukti pendukung evolusi.

Cacing-cacing turbellaria – tanpa catatan fosil, tetapi makhluk-makhluk ini pasti ada
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Dalam pandangan evolusi, mengapa hanya ada sedikit sekali fosil sebelum kurun
Kambrium? Kemungkinan, apa pun faktor yang berlaku pada cacing pipih di sepanjang masa
geologis hingga hari ini berlaku pula pada segenap isi kerajaan hewan lainnya sebelum kurun
Kambrium. Kemungkinan, sebagian besar hewan sebelum kurun Kambrium memiliki tubuh
lunak seperti cacing pipih modern, mungkin pula ukurannya agak kecil seperti turbellaria
modern – bukan bahan fosil yang baik. Lalu, setengah miliar tahun yang lalu, terjadi sesuatu
yang memungkinkan hewan-hewan memfosil dengan mudah – contohnya, munculnya
kerangka-kerangka tubuh yang keras dan bermineral.
Nama lama ‘celah pada catatan fosil’ adalah ‘mata rantai yang hilang’. Frasa ini
mendapat sambutan semarak di Inggris abad Victoria akhir, dan bertahan hingga abad kedua
puluh. Diilhami kesalahpahaman atas teori Darwin, istilah tersebut dipakai sebagai ejekan,
kira-kira seperti istilah ‘neanderthal’ secara pasaran (dan tak patut) dipakai untuk tujuan
yang sama sekarang ini. Di antara daftar kutipan representatif Oxford English Dictionary,
ada satu kutipan dari tahun 1930 ketika D. H. Lawrence membalas seorang perempuan yang
menulis surat untuknya dan menyebut namanya ‘bau’, ‘You, who are a mixture of the
missing-link and the chimpanzee.’ (‘Dasar kamu, campuran mata rantai yang hilang dan
simpanse’).
Makna aslinya, yang kerancuannya akan saya tunjukkan, menyiratkan bahwa mata
rantai vital antara manusia dan primata lainnya alpa dari teori Darwin. Sebuah kutipan lain
dari kamus tersebut, dari masa Victoria, menggunakan istilah itu seperti ini: ‘I’ve heard talk
o’ some missing link, atween men and puggies’ (‘Saya pernah dengar soal mata rantai yang
hilang, antara manusia dan monyet’ (‘puggie’ adalah kata dari dialek bahasa Inggris
Skotlandia untuk monyet)). Para penyangkal sejarah, hingga hari ini, gemar sekali berkata,
dalam nada bicara yang mereka bayangkan serupa cibiran: ‘Tapi Anda masih belum
menemukan mata rantai yang hilang,’ dan mereka kerap mengoceh panjang-lebar soal
Manusia Piltdown. Tak ada yang tahu siapa yang membuat hoaks tentang si Piltdown ini,
tetapi orang tersebut harus bertanggung jawab. 1 Fakta bahwa salah satu dari para kandidat
pertama untuk fosil manusia-kera yang ditemukan ternyata hoaks belaka menjadi dalih para
penyangkal sejarah untuk mengabaikan sejumlah besar fosil yang bukan hoaks; dan mereka
masih belum berhenti berkoar-koar tentangnya. Andai saja mereka melihat fakta-faktanya,
mereka akan tahu bahwa sekarang kita sudah punya sederet panjang fosil perantara yang
menautkan manusia modern ke leluhur bersama kita dengan simpanse. Di pihak manusia,
maksudnya. Menariknya, belum lagi ada fosil yang menautkan leluhur tersebut (yang bukan
simpanse, bukan pula manusia) ke simpanse modern. Mungkin ini karena simpanse hidup di
hutan, bukan lingkungan yang kondusif untuk proses pemfosilan. Kalaupun memang perlu,
bukan manusia, tetapi simpanselah yang hari ini berhak untuk mengeluhkan mata rantai yang
hilang!
Itu satu makna ‘mata rantai yang hilang’. Mata rantai yang hilang adalah celah yang
diduga ada di antara manusia dan segenap kerajaan hewan lainnya. Untuk pengertian yang
ini, halusnya, mata rantai tersebut sudah tidak hilang lagi. Saya akan bahas ini lebih lanjut di
bab berikutnya, yang khusus berbicara soal fosil-fosil manusia.
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Makna yang lain berkenaan dengan alpanya ‘bentuk peralihan’ di antara kelompokkelompok besar: antara reptilia dan burung, contohnya, atau antara ikan dan amfibi. ‘Mana
hewan perantaramu?!’ Kalangan evolusionis sering menanggapi tantangan dari para
penyangkal sejarah ini dengan mengajukan fosil Archaeopteryx, ‘perantara’ ternama antara
‘reptilia’ dan burung. Respons yang keliru, dan nanti saya perlihatkan kenapa. Archaeopteryx
bukan jawaban untuk sebuah tantangan, karena tak ada tantangan yang patut dijawab.
Mengajukan satu saja fosil terkenal seperti Archaeopteryx berisiko menyesatkan. Faktanya,
untuk sejumlah besar fosil, kita dapat menyatakan kebenaran bahwa tiap-tiap dari fosil
tersebut merupakan perantara dari satu hal ke hal yang lain. Tantangan yang tampak dijawab
dengan Archaeopteryx ini berpijak pada sebuah konsepsi usang, yang dahulu dikenal dengan
istilah Rantai Keberadaan; dan istilah ini akan menjadi judul pembahasan saya tentangnya
nanti di bab ini.
Paling konyol dari tantangan ‘mata rantai yang hilang’ adalah dua yang berikut (atau
varian-variannya, yang banyak jumlahnya). Yang pertama, ‘Kalau manusia turun dari
monyet melalui katak dan ikan, lalu kenapa di catatan fosil tidak ada “kanyet”?’ Saya pernah
melihat seorang kreasionis Muslim bertanya garang mengapa tidak ada hewan buabek. Dan,
yang kedua, ‘Saya akan percaya evolusi kalau saya lihat seekor monyet melahirkan bayi
manusia’. Yang kedua ini salahnya sama dengan semua yang lain, ditambah satu lagi sesat
pikir bahwa perubahan evolusi terjadi dalam sehari-semalam.
Kebetulan, dua dari sesat pikir ini menyembul bersebelahan di dalam daftar panjang
komentar tanggapan atas sebuah artikel di surat kabar Sunday Times (London) tentang acara
dokumenter mengenai Darwin yang saya bawakan di televisi:
Pendapat Dawkins mengenai agama itu absurd karena Evolusi itu ya agama –
orang harus percaya bahwa kita semua berasal dari satu sel saja . . . dan bahwa
keong bisa jadi monyet dll. Ha Ha – sungguh agama yang bikin ketawa!!
Joyce, Warwickshire, Inggris

Dawkins mesti menjelaskan mengapa ilmu pengetahuan gagal menemukan
mata rantai yang hilang. Mengimani ilmu pengetahuan yang tak berdasar itu
lebih delusif dari mengimani Tuhan.
Bob, Las Vegas, A.S.
Bab ini akan mengupas semua sesat pikir terkait, dimulai dari yang paling konyol, karena
jawaban atasnya dapat menjadi pengantar menuju yang lain.
‘MANA BUABEK-MU?!’
‘Mengapa tidak ada kanyet dalam catatan fosil?’ Ya, jelas saja tidak ada, karena monyet tidak
turun dari katak. Tidak satu pun evolusionis waras yang pernah berkata begitu, atau bahwa
bebek turun dari buaya atau sebaliknya. Monyet dan katak memiliki satu leluhur bersama,
yang tentunya tidak mirip katak dan tidak mirip monyet. Mungkin tampak sedikit mirip
salamander, dan kita memang punya fosil-fosil mirip salamander yang berasal dari kurun
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waktu yang tepat. Tetapi bukan itu poinnya. Semua dari jutaan spesies hewan memiliki
leluhur bersama satu dengan lainnya. Kalau pemahaman Anda mengenai evolusi begitu
kusut sehingga Anda berpikir mestinya ada kanyet dan buabek, dengan cibir yang sama
Anda mesti mengeluhkan bahwa andanil dan jahpanse juga tidak ada. Malah, kenapa harus
sebatas mamalia saja? Kenapa tidak sekalian kangcoak (perantara kanguru dan kecoak), atau
gurcantul (perantara gurita dan macan tutul)? Jumlah nama hewan yang bisa Anda campurcampurkan seperti itu tak terbatas. 2 Tentu saja kuda nil tidak turun dari anjing, atau
sebaliknya. Simpanse tidak turun dari gajah atau sebaliknya, seperti monyet tidak turun dari
katak. Tidak satu pun spesies modern turun dari spesies modern yang lain (kalau kita
kesampingkan kasus pemisahan spesies yang terjadi belum lama ini). Seperti kita bisa
menemukan fosil-fosil yang kira-kira serupa leluhur bersama katak dan monyet, kita juga
bisa menemukan fosil-fosil yang kira-kira serupa leluhur bersama gajah dan simpanse. Ini
satu, bernama Eomaia, yang hidup di kurun Kapur awal, sedikit lebih dari 100 juta tahun
yang lalu.
Seperti bisa Anda lihat, Eomaia tidak mirip simpanse dan tidak mirip gajah. Samarsamar mirip seekor celurut, hewan ini cukup serupa dengan leluhur bersama gajah dan
simpanse, yang kira-kira hidup sezaman dengannya, dan Anda dapat melihat bahwa sejumlah
besar perubahan evolusi telah terjadi di sepanjang kedua jalan perkembangan dari leluhur
mirip Eomaia ke keturunan gajah, dan dari leluhur mirip Eomaia yang sama ke keturunan
simpanse. Tapi jelas, sama sekali bukan jahpanse. Kalau iya, hewan ini juga pasti angong,
karena apa pun leluhur bersama simpanse dan gajah jugalah leluhur bersama anjing dan
dugong. Dan dia juga pasti binahdanil, karena leluhur tersebut juga merupakan leluhur
bersama babi tanah dan kuda nil. Bayangan soal angong (atau jahpanse, atau binahdanil atau
kangcoak atau bausinga) amat sangat tidak evolusioner dan konyol. Begitu pula kanyet, dan
sangat disayangkan bahwa tokoh pemrakarsa cocokologi ini, John Mackay, seorang
pengkhotbah keliling dari Australia, telah singgah di sekolah-sekolah Inggris pada 2008 dan
2009, berlagak sebagai seorang ‘ahli geologi’, dan mengajarkan anak-anak tak berdosa
bahwa jika evolusi itu benar maka mestinya ada ‘kanyet’ dalam catatan fosil.

Eomaia
Contoh lain yang sama konyolnya ada dalam buku besar, berformat mewah, lengkap
dengan ilustrasi mengkilap, tetapi kelewat dungu karya seorang apologis Muslim, Harun
Yahya, berjudul Atlas of Creation. Ongkos produksinya pasti mahal sekali, sehingga kita
patut heran kalau buku ini disebar gratis ke puluhan ribu guru sains, termasuk saya. Terlepas
dari lewahnya jumlah dana yang dibelanjakan untuk membuat buku ini, kesalahan-kesalahan
di dalamnya legendaris. Saat menggambarkan konsepsi keliru bahwa sebagian besar fosil
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purba tidak dapat dibedakan dari hewan padanannya di era modern, Yahya menunjukkan ular
laut sebagai ‘belut’ (dua hewan yang begitu berbeda sehingga dikelompokkan ke dalam
kelas-kelas vertebrata yang berbeda), bintang laut sebagai ‘bintang ular’ (yang sebetulnya
tergolong ke dalam kelas-kelas echinodermata yang berbeda), cacing sabellida (annelida)
sebagai ‘lili laut’ crinoidea (echinodermata: pasangan ini berasal bukan hanya dari filum
yang berbeda tetapi dari sub-kerajaan yang berbeda pula, sehingga keduanya amat sangat
berlainan, walau masih sama-sama hewan), dan – yang paling jenaka – umpan pancing
sebagai ‘lalat kadis’ (lihat Halaman berwarna 8).
Tetapi selain contoh-contoh yang bikin geli ini, buku tersebut juga memiliki bagian
yang membahas mata rantai yang hilang. Satu gambar diajukan dengan serius untuk
mengilustrasikan fakta bahwa tidak terdapat bentuk perantara antara ikan dan bintang laut.
Sungguh mustahil bagi otak saya untuk percaya bahwa penulis buku ini serius menyangka
bahwa evolusionis sungguh menduga ada bentuk peralihan di antara dua hewan yang
seberbeda bintang laut dan ikan. Oleh karena itu, tak pelak saya curiga Harun Yahya begitu
mengenal pembacanya, dan dengan sengaja serta sinis mengeksploitasi ketaktahuan mereka.
‘SAYA AKAN PERCAYA EVOLUSI KALAU ADA MONYET
MELAHIRKAN BAYI MANUSIA’
Sekali lagi, manusia tidak turun dari monyet. Kita dan monyet memiliki satu leluhur
bersama. Kebetulan, leluhur bersama ini tampak jauh lebih mirip monyet ketimbang
manusia, dan kita memang mungkin akan menyebutnya monyet kalau bertemu dengannya,
sekitar 25 juta tahun yang lalu. Tetapi biarpun manusia berevolusi dari leluhur yang dengan
wajar bisa kita sebut monyet, tak ada hewan yang tiba-tiba melahirkan spesies baru, atau
setidaknya yang begitu berbeda darinya seperti manusia berbeda dari monyet, atau dari
simpanse sekalipun. Evolusi tidak seperti itu. Evolusi itu gradual bukan sebagai fakta saja;
teori evolusi memang harus gradual kalau hendak dipakai sebagai penjelasan. Lompatan
besar dalam satu generasi – monyet melahirkan manusia, contohnya – hampir sama
muskilnya dengan penciptaan ilahi, dan disisihkan dari perhitungan untuk alasan yang sama:
terlalu muskil secara statistis. Akan baik sekali bila orang-orang yang menentang evolusi
mau sedikit repot untuk belajar aspek-aspek dasar pun mengenai hal yang mereka tentang.

WARISAN MERUGIKAN MITOS RANTAI KEBERADAAN
Yang melandasi tuntutan keliru ‘mata rantai yang hilang’ adalah mitos abad pertengahan,
yang meruyaki pikiran manusia (lelaki) hingga masa Darwin dan, seperti noda membandel,
tak mau luntur dari benak mereka setelahnya. Namanya mitos Rantai Keberadaan. Menurut
mitos ini, segala sesuatu di alam semesta duduk di atas sebuah tangga, dan Tuhan ada di
puncaknya, lalu malaikat agung, lalu berbagai peringkat malaikat, lalu manusia, lalu hewan,
lalu tumbuhan, terus ke bawah hingga batu-batuan, dan semua benda mati ciptaan lainnya.
Mengingat mitos ini berasal dari masa ketika rasisme masih dianggap biasa, tidak usah heran
kalau ternyata tidak semua manusia duduk di anak tangga yang sama. Oh, tentu tidak. Dan
tentu pula laki-laki duduk manis satu anak tangga di atas perempuan (dan itu mengapa saya
sengaja menuliskan ‘meruyaki pikiran manusia (lelaki)’ di kalimat pembuka bagian ini).
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Tetapi yang disangka hierarki dalam kerajaan hewanlah yang paling mampu mengeruhkan
pikiran saat gagasan evolusi tampil ke permukaan. Tampak lumrah kalau kita bilang bahwa
hewan-hewan ‘lebih rendah’ berevolusi menjadi hewan-hewan ‘lebih tinggi’. Dan kalau
begitu, sudah seharusnya ada ‘mata rantai’ di antara mereka, di sepanjang ‘tangga’ tersebut,
ke atas dan ke bawah. Tangga dengan banyak anak tangga yang hilang kurang meyakinkan.
Citra tangga tanpa anak tangga inilah yang mengintai di balik sebagian besar skeptisisme
tentang ‘mata rantai yang hilang’. Tetapi segenap mitos tangga ini sungguh salah kaprah dan
tidak evolusioner. Saya tunjukkan sekarang sebabnya.
Begitu lanyah istilah ‘hewan lebih tinggi’ dan ‘hewan lebih rendah’ meluncur dari
lidah sampai-sampai kita kaget bahwa, bukannya pas dengan cara pikir evolusioner
sebagaimana kita duga, keduanya justru antitesis evolusi. Kita pikir kita tahu simpanse
adalah hewan tinggi dan cacing tanah hewan rendah, kita pikir selama ini kita tahu apa
artinya itu, dan kita pikir evolusi membuatnya tambah jelas. Padahal tidak. Kosok bali
semacam ini sama sekali tidak jelas definisinya. Atau, kalaupun ada, definisinya banyak
sekali sehingga menyesatkan, bahkan merugikan.

Berikut ini daftar pengertian yang kurang-lebih membingungkan bila Anda katakan,
contohnya, bahwa monyet ‘lebih tinggi’ dari cacing tanah.
1 ‘Monyet berevolusi dari cacing tanah.’ Ini keliru, sama kelirunya dengan
manusia berevolusi dari simpanse. Monyet dan cacing tanah memiliki satu
leluhur bersama.
2 ‘Leluhur bersama monyet dan cacing tanah lebih mirip cacing tanah daripada
monyet.’ Nah, yang ini kemungkinan lebih masuk akal. Anda bahkan bisa
menggunakan kata ‘primitif’ secara setengah tepat, jika didefinisikan sebagai
‘menyerupai leluhur’, dan memang benar bahwa dalam pengertian ini sebagian
hewan modern lebih primitif dari yang lain. Maksud sebetulnya, kalau Anda
pikirkan, adalah bahwa, di antara dua spesies, yang lebih primitif adalah yang
lebih sedikit berubah semenjak leluhur bersama tersebut (semua spesies, tanpa
terkecuali, memiliki satu leluhur bersama kalau kita tengok cukup jauh ke
belakang). Kalau salah satu spesies tidak berubah secara dramatis lebih dari yang
lain, kata ‘primitif’ tidak patut digunakan saat membandingkan keduanya.

Saya perlu jeda sejenak untuk mengetengahkan poin yang berkaitan dengan bahasan
ini. Sulit mengukur derajat kemiripan. Dan, bagaimanapun juga, leluhur bersama dari dua
hewan modern tidak harus lebih mirip yang satu daripada yang lain. Kalau ada dua hewan,
misalnya ikan hering dan cumi-cumi, mungkin saja memang salah satunya lebih mirip
dengan leluhur bersama dari yang lain, tetapi tidak berarti memang harus seperti itu. Bagi
kedua hewan ini, durasi waktu yang tersedia untuk memisah dari leluhurnya setara. Jadi,
kalaupun perlu, ekspektasi awal seorang evolusionis adalah bahwa tidak satu pun hewan
modern mesti lebih primitif dari yang lain. Kita boleh berekspektasi bahwa keduanya
memiliki derajat perubahan yang sama, tetapi ke arah yang berbeda, sejak masa si leluhur
bersama itu. Ekspektasi ini, kebetulan, sering dilanggar (seperti kasus monyet dan cacing
tanah), tetapi tidak ada alasan niscaya mengapa ekspektasi itu harus dilanggar. Selain itu,
bagian-bagian tubuh semua hewan tidak harus berevolusi dengan kecepatan yang sama.
Seekor hewan mungkin primitif dari pinggang ke bawah tetapi telah jauh berevolusi dari
pinggang ke atas. Lebih serius lagi, hewan yang satu mungkin lebih primitif dari segi sistem
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sarafnya, sementara yang lain lebih primitif dari segi kerangkanya. Perhatikan khususnya
bahwa kata ‘primitif’ dalam pengertian ‘menyerupai leluhur’ tidak harus bersanding dengan
kata ‘sederhana’ (artinya, kalah rumit). Kaki seekor kuda lebih sederhana dari kaki manusia
(hanya berjari satu dan bukan lima, contohnya), tetapi kaki manusia lebih primitif (leluhur
bersama kita dan kuda punya lima jari, seperti kita, jadi kuda telah lebih banyak berubah).
Hal ini mengantar kita ke butir berikutnya dari daftar ini.
3 ‘Monyet lebih pintar [atau lebih cantik, punya genom lebih besar, lebih rumit
struktur tubuhnya, dst. dst.] dari cacing tanah.’ Sikap angkuh zoologis semacam
ini langsung kacau saat Anda mulai mencoba menerapkannya secara ilmiah.
Butir ini saya sebutkan hanya karena ia sudah rancu dengan makna-makna yang
lain, dan cara terbaik untuk mengurai kerancuan adalah dengan
menyingkapkannya. Anda boleh membayangkan sejumlah besar skala untuk
menyusun peringkat hewan – bukan hanya empat skala yang sudah saya
sebutkan. Hewan-hewan yang berada di bagian atas salah satu dari tangga-tangga
ini mungkin atau mungkin tidak lebih tinggi dari yang lain. Mamalia memang
punya otak yang lebih besar dari salamander, tetapi genomnya lebih kecil dari
salamander.
4 ‘Monyet lebih mirip manusia, cacing tanah tidak.’ Pasti begitu kalau contohnya
monyet dan cacing tanah. Tapi terus kenapa? Kenapa kita mesti memilih manusia
sebagai standar untuk menilai organisme-organisme lain? Lintah yang
tersinggung mungkin menunjukkan bahwa cacing tanah lebih mulia karena lebih
mirip lintah, tidak seperti manusia. Kendati secara tradisional di dalam Rantai
Keberadaan manusia ada di peringkat di antara hewan dan malaikat, tidak ada
justifikasi evolusioner untuk asumsi yang lazim beredar bahwa evolusi ‘ada
untuk membentuk’ manusia, atau bahwa manusia adalah ‘titik akhir evolusi’.
Sangat mengherankan betapa lazimnya asumsi pongah ini diajukan. Pada kadar
terkasarnya, Anda menjumpainya dalam sungut-sungut yang kerap terdengar,
‘Kalau simpanse berevolusi menjadi kita, kok bisa masih ada simpanse di
sekeliling kita?’ Saya sudah menyebut ini, dan saya serius. Saya berhadapan
dengan pertanyaan ini berkali-kali, kadang dari orang yang tampaknya
berpendidikan. 3
5 ‘Monyet [dan hewan-hewan ‘lebih tinggi’ lainnya] lebih pintar bertahan hidup
dari cacing tanah [dan hewan-hewan ‘lebih rendah’ lainnya].’ Pernyataan ini
masuk akal saja tidak, apalagi benar. Semua spesies yang masih hidup telah
bertahan paling tidak hingga saat ini. Sebagian monyet, seperti tamarin emas
yang elok, berada di ambang kepunahan. Mereka kalah hebat dalam bertahan
hidup kalau dibandingkan dengan cacing tanah. Tikus dan kecoak tumbuh subur,
kendati oleh banyak orang dianggap ‘lebih rendah’ dari gorila dan orang utan,
yang sudah hampir punah.

Semoga saya sudah cukup menunjukkan betapa tak masuk akalnya kalau kita
memeringkatkan spesies-spesies modern dengan konsep tangga, seolah sudah jelas apa
artinya ‘lebih tinggi’ dan ‘lebih rendah’. Semoga pula saya sudah cukup menunjukkan betapa
tidak evolusionernya konsep tersebut. Anda bisa membayangkan begitu banyak tangga;
kadang mungkin masuk akal kalau kita memeringkatkan hewan setidaknya pada beberapa
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tangga yang terpisah, tetapi tangga-tangga ini tidak berkorelasi baik satu sama lain, dan tidak
satu pun darinya patut disebut ‘skala evolusi’. Telah kita lihat faktor historis yang menyeret
kita pada kesalahan kasar seperti ‘Mengapa tidak ada kanyet?’ Tetapi warisan merugikan
Rantai Keberadaan juga melandasi tantangan ‘Mana makhluk perantara kelompok-kelompok
besar hewan?’ dan, hampir sama sayangnya, mendasari kecenderungan kalangan evolusionis
untuk menjawab tantangan seperti itu dengan mengetengahkan fosil-fosil tertentu, seperti
Archaeopteryx, ‘perantara reptilia dan burung’ yang masyhur itu. Bagaimanapun, ada hal
lain di balik kekeliruan Archaeopteryx, dan ini penting diketahui umum; jadi, saya akan
luangkan dua paragraf untuk membahasnya, dengan Archaeopteryx sebagai contoh khusus
atas kasus umum.
Para ahli zoologi biasanya membagi hewan bertulang belakang ke dalam beberapa
kelas: bagian-bagian besarnya diberi nama seperti mamalia, burung, reptilia, dan amfibi.
Sebagian ahli zoologi, yang disebut ‘kladistikawan’, 4 bersikeras bahwa kelas yang benar
harus terdiri atas hewan-hewan yang semuanya memiliki satu leluhur bersama yang
tergolong ke dalam kelas tersebut dan yang tidak memiliki keturunan di luar kelompok
tersebut. Burung adalah contoh kelas yang baik. 5 Semua burung turun dari satu leluhur yang
juga akan disebut burung dan memiliki ciri-ciri diagnostik pokok yang sama dengan burungburung modern – bulu, sayap, paruh, dll. Hewan-hewan yang biasanya disebut reptilia
bukanlah kelas yang baik dalam pengertian ini. Ini karena, setidaknya dalam taksonomitaksonomi konvensional, kategori tersebut secara eksplisit mengecualikan burung (kelompok
hewan yang punya kelasnya sendiri) padahal sebagian ‘reptilia’ sebagaimana biasanya
dikenali (mis. buaya dan dinosaurus) bersepupu lebih dekat ke burung ketimbang ke
‘reptilia’ lain (mis. kadal dan kura-kura). Malah, beberapa dinosaurus bersepupu lebih dekat
dengan burung ketimbang dinosaurus lainnya. Maka, ‘reptilia’ adalah kelas artifisial, karena
burung secara artifisial dikecualikan. Dalam pengertian yang ketat, jika hendak menjadikan
reptilia kelas yang alami sejati, kita mesti menyertakan burung sebagai reptilia juga. Ahliahli zoologi yang condong ke kladistika sama sekali tidak menggunakan kata ‘reptilia’;
mereka membaginya menjadi Arkosaurus (buaya, dinosaurus, dan burung), Lepidosaurus
(ular, kadal, dan Sphenodon dari Selandia Baru yang langka) dan Testudinata (kura-kura dan
penyu). Ahli-ahli zoologi yang tidak condong ke kladistika tidak bermasalah dengan kata
seperti ‘reptilia’ karena bagi mereka istilah ini punya fungsi deskriptif yang baik, sekalipun
memang secara artifisial mengecualikan burung.
Namun, ada apa dengan burung sehingga kita tergoda untuk mengurungnya di sangkar
yang berbeda dari reptilia? Apa hal yang tampak membenarkan tindakan menggelari burung
sebagai ‘kelas’ bila hewan-hewan ini, dari sudut pandang evolusi, hanyalah salah satu
cabang di dalam kelompok reptilia? Jawabnya adalah fakta bahwa reptilia yang bertetangga
langsung dengan burung di pranata pohon kehidupan kebetulan sudah punah, sementara
burung itu sendiri tetap lanjut. Para kerabat terdekat burung ada di antara dinosaurusdinosaurus yang sudah lama punah. Kalau saja berbagai silsilah dinosaurus bertahan hidup,
burung tidak akan menonjol: hewan-hewan ini tidak akan diangkat ke status kelas khususnya
sebagai vertebrata, dan pertanyaan seperti ‘Mana mata rantai yang memerantarai reptilia dan
burung?’ tidak akan muncul. Archaeopteryx akan tetap jadi fosil yang pantas dipajang di
museum, tetapi ia tidak akan memainkan perannya sebagai jawaban siap-pakai (seperti
sekarang ini) atas tantangan kosong: ‘Mana hewan perantaramu?!’ Kalau saja mereka tidak
punah, akan ada banyak dinosaurus berkeliaran, termasuk sebagian dinosaurus yang berbulu,
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terbang, dan berparuh yang disebut burung. Dan memang, fosil-fosil dinosaurus berbulu
sekarang kian banyak ditemukan, sehingga kian jelas pula bahwa tantangan ‘Mana mata
rantai yang hilang itu?!’, yang dijawab dengan Archaeopteryx, sesungguhnya cuma gertak
sambal semata.
Sekarang, mari kita lanjut ke beberapa dari peralihan besar dalam evolusi, yang ‘mata
rantai’ perantaranya diduga ‘hilang’.

NAIK DARI LAUT
Selain terbang dengan roket ke luar angkasa, sulit membayangkan langkah yang lebih
berani dan nekat dari naik ke daratan dari perairan. Dua zona kehidupan ini amat berbeda
sehingga pindah dari yang satu ke yang lain menuntut perubahan radikal di hampir semua
bagian tubuh. Insang yang berfungsi baik mengekstrak oksigen dari air sama sekali tak
berguna di udara, dan paru-paru tak berguna di air. Teknik berpindah tempat yang cepat,
tangkas, dan efisien di air justru kikuk mencelakakan di darat, dan sebaliknya. Tidak heran
‘seperti ikan di luar air’ dan ‘seperti orang tenggelam’ sama-sama jadi pepatah. Dan tidak
heran ‘mata-mata rantai yang hilang’ di wilayah catatan fosil ini jauh lebih menyedot
perhatian.

Kalau kita tengok cukup jauh ke belakang, segala sesuatu hidup di laut – alma mater
berair dan asin dari semua makhluk hidup. Pada berbagai titik dalam riwayat evolusi,
individu-individu dari banyak kelompok hewan pindah ke darat, kadang akhirnya hingga ke
gurun-gurun terkering, membawa serta bekal air laut mereka di dalam darah dan cairancairan sel. Selain reptilia, burung, mamalia, dan serangga yang kita lihat di sekeliling kita,
kelompok-kelompok lain yang berhasil keluar dari rahim berair kehidupan meliputi
kalajengking, siput, krustasea seperti kutu kayu dan kepiting darat, kaki seribu dan kaki
seratus, laba-laba dan kerabatnya, dan setidaknya tiga filum cacing. Dan jangan lupakan
tumbuhan, sang pemula karbon yang berguna, yang kalau tidak merambah daratan terlebih
dahulu, tidak satu pun migrasi lain dapat terjadi.
Untungnya, tahap-tahap peralihan dari hijrah kita ini, saat ikan naik ke darat, dengan
indah maktub dalam catatan fosil. Begitu juga dengan tahap-tahap peralihan sebaliknya yang
terjadi jauh setelahnya, saat para leluhur paus dan dugong meninggalkan tanah kering yang
susah-payah mereka menangkan dan kembali ke air tempat asal nenek moyang. Pada kedua
kasus itu, mata-mata rantai yang dahulu hilang kini melimpah dan menghiasi museummuseum kita.
Saat menyebut ‘ikan’ naik ke darat, ingat bahwa ‘ikan’, seperti ‘reptilia’, bukan
merupakan kelompok alami. Ikan didefinisikan lewat pengecualian. Ikan adalah semua
hewan bertulang belakang kecuali yang pindah ke daratan. Karena semua evolusi awal
hewan bertulang belakang terjadi di air, tidak mengagetkan bahwa sebagian besar cabangcabang pohon vertebrata yang bertahan hidup masih tinggal di laut. Dan kita tetap
menyebutnya ‘ikan’ sekalipun mereka hanya berkerabat jauh dengan ‘ikan’ lainnya. Trout
dan tuna bersepupu lebih dekat dengan manusia daripada dengan hiu, tetapi kita menyebut
keduanya ‘ikan’. Ikan lempung (lungfish) dan ikan raja laut (coelacanths) bersepupu lebih
dekat dengan manusia daripada dengan trout dan tuna (apalagi hiu) tetapi, lagi-lagi, kita
sebut mereka semua ‘ikan’. Bahkan hiu bersepupu lebih dekat dengan manusia daripada
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dengan lamprey dan remang (dua spesies modern yang tersisa dari kelompok ikan tak
berahang yang dahulu ramai dan beragam) tetapi lagi-lagi, kita sebut semuanya ikan. Hewan
bertulang belakang yang para leluhurnya tidak pernah merambah daratan semuanya tampak
seperti ‘ikan’, mereka semua berenang seperti ikan (berbeda dengan lumba-lumba, yang
berenang dengan gerak lekuk tulang punggung atas-bawah, dan bukan kiri-kanan seperti
ikan), dan mereka semua, saya kira, terasa seperti ikan.
Bagi seorang evolusionis, seperti barusan kita lihat dalam contoh reptilia dan burung,
kelompok hewan yang ‘alami’ adalah kelompok yang semua anggotanya bersepupu lebih
dekat satu dengan yang lain daripada semua hewan lain yang bukan anggota kelompok
tersebut. ‘Burung’, seperti kita lihat tadi, adalah kelompok yang alami, karena mereka
memiliki satu leluhur bersama terdekat yang bukan leluhur bersama nonburung. Dengan
definisi yang sama, ‘ikan’ dan ‘reptilia’ bukan kelompok alami. Leluhur bersama terdekat
semua ‘ikan’ juga leluhur bersama nonikan. Jika kita kesampingkan sepupu jauh kita, hiu,
kita mamalia tergolong ke dalam sebuah kelompok alami yang meliputi semua ikan
bertulang modern (tidak seperti hiu yang bertulang rawan). Jika kita kesampingkan lagi
‘ikan-ikan bersirip kipas’ (salmon, trout, tuna, ikan bidadari: hampir semua ikan yang bukan
hiu), kelompok alami yang menaungi kita meliputi semua vertebrata darat plus ikan sirip
berdaging. Dari golongan-golongan ikan sirip berdaginglah kita berasal, dan sekarang kita
harus memberi perhatian khusus pada ikan-ikan sirip berdaging ini.
Ikan-ikan sirip berdaging kini menyusut menjadi ikan lempung dan ikan raja laut
(‘menyusut’ sebagai ‘ikan’, maksudnya, tetapi sekuat tenaga merambah daratan: kita
vertebrata darat adalah ikan lempung yang menyimpang). Ikan-ikan ini disebut ‘sirip
berdaging’ karena sirip-sirip mereka serupa kaki, bukan seperti sirip kipas pada ikan
kebanyakan. Malah, Old Fourlegs (Kaki Empat Purba) adalah judul buku populer tentang
ikan raja laut (coelacanth) yang ditulis J. L. B. Smith, ahli biologi dari Afrika Selatan yang
paling berperan membuat hewan ini mendapat sorotan setelah versi hidupnya secara dramatis
ditemukan pertama kali pada 1938 dalam tangkapan perahu pukat Afrika Selatan: ‘Saya
tidak akan lebih kaget walau melihat seekor dinosaurus menggelandang di jalan raya kita.’
Coelacanth sudah diketahui sebelumnya, sebagai fosil, tetapi hewan ini disangka telah punah
sejak zaman dinosaurus. Menggebu-gebu Smith melukiskan momen ketika pertama kalinya
ia melihat temuan mencengangkan ini, setelah diundang oleh penemunya, Margaret Latimer
(ia kemudian menamainya Latimeria), untuk memberikan pendapat ahlinya:
Kami langsung beranjak ke Museum. Waktu itu, Nona Latimer sedang tidak di
tempat. Pengurus gedung mengantar kami ke ruangan dalam dan, astaga, di
situ dia – Coelacanth! Walau saya datang dengan hati siap, pandangan pertama
itu menghantam saya dengan hebatnya, membuat saya merasa goyah dan
gamang, tubuh saya menggelenyar. Saya berdiri mematung. Ya, tidak
diragukan lagi, sisik demi sisik, tulang demi tulang, sirip demi sirip, itu
Coelacanth asli. Mungkin dia salah satu makhluk dari 200 juta tahun yang lalu
yang bangkit hidup kembali. Saya lupa diri, mata terpaku padanya, lalu hampir
takut-takut mendekati dan menyentuh dan mengelusnya. Istri saya diam
memperhatikan. Nona Latimer masuk dan menyapa kami hangat. Barulah
lidah saya bebas dari kelu, saya lupa kata-kata persisnya, tetapi saya beri tahu
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mereka bahwa benar, sungguh benar, tidak diragukan lagi ini Coelacanth.
Saya yakin seyakin-yakinnya.
Coelacanth adalah sepupu yang lebih dekat ke kita daripada sebagian besar ikan
lainnya. Mereka memang ada berubah sejak masa leluhur bersama kita, tetapi tidak cukup
berubah untuk pantas dikeluarkan dari kategori hewan yang, lazimnya dan bagi nelayan,
digolongkan sebagai ikan. Tetapi mereka, dan ikan lempung, sudah pasti bersepupu lebih
dekat dengan kita daripada dengan trout, tuna, dan mayoritas ikan lainnya. Coelacanth dan
ikan lempung adalah contoh ‘fosil-fosil hidup’.
Akan tetapi, kita tidak berasal dari ikan lempung, atau dari coelacanth. Kita dan ikan
lempung memiliki leluhur bersama, yang tampak lebih mirip ikan lempung daripada mirip
kita. Dengan ikan lempung pun tidak mirip-mirip amat. Ikan lempung memang fosil hidup,
tetapi hewan ini tetap tidak sangat mirip dengan leluhur kita. Untuk mencarinya, kita perlu
mengalihkan perhatian pada fosil-fosil sungguhan di batu-batu. Dan khususnya, kita akan
menyoroti fosil-fosil dari kurun Devon yang mencuplik proses peralihan antara ikan
penghuni air dan vertebrata pertama yang hidup di darat. Di antara fosil-fosil sungguhan
sekalipun, terlalu muluk-muluk kalau kita berharap bisa benar-benar menemukan leluhurleluhur kita. Akan tetapi, kita bisa berharap menemukan para sepupu leluhur-leluhur kita
yang cukup dekat sehingga kita dapat memperkirakan seperti apa perawakan mereka.
Salah satu celah paling terkenal di catatan fosil – cukup mencolok sehingga patut
diberi nama, ‘Celah Romer’ (A.S. Romer adalah paleontolog terkenal dari Amerika Serikat)
– merentang dari sekitar 360 juta tahun yang lalu, di akhir kurun Devon, hingga kira-kira 340
juta tahun yang lalu, di bagian awal kurun Karbon, ‘Coal Measures’ (‘Lapisan-Lapisan Batu
Bara). Setelah Celah Romer, kita menemukan hewan-hewan amfibi merayap melalui rawarawa, margasatwa mirip salamander, yang sebagian di antaranya sebesar, dan sekilas mirip,
buaya. Tampaknya banyak raksasa hidup di kurun ini, karena ada capung yang rentang
sayapnya sepanjang lengan saya, serangga terbesar yang pernah hidup. 6 Mulai sekitar 340
juta tahun yang lalu, kita hampir bisa menyebut kurun Karbon sebagai padanan amfibi bagi
kurun dinosaurus. Akan tetapi, sebelum itu, ada Celah Romer. Dan sebelum celah ini, Romer
hanya bisa melihat ada ikan, ikan sirip berdaging, yang hidup di air. Di mana hewan-hewan
perantaranya, dan apa yang mendorong mereka untuk merambah dunia kering?
Imajinasi mahasiswa S1 saya di Oxford dahulu dipantik oleh kuliah-kuliah Harold
Pusey yang luar biasa luas pengetahuannya yang, terlepas dari gaya penyampaiannya yang
kering dan berpanjang-panjang, punya bakat untuk mereka-reka rupa lengkap hewan-hewan
yang harus hidup di dunia jauh, lewat tulang-tulang kering fosil mereka. 7 Paparannya
mengenai hal yang mendorong ikan sirip berdaging untuk menumbuhkan paru-paru dan kaki,
yang diturunkan dari Romer sendiri, mengiang jernih di telinga saya yang masih mahasiswa,
dan tetap terdengar masuk akal hingga sekarang walaupun di kalangan ahli paleontologi
modern sudah tidak seterkenal dahulu di masa Romer. Romer, dan Pusey, membayangkan
musim kering tahunan. Pada musim itu, danau dan kolam dan sungai kering, lalu tergenang
air kembali di tahun berikutnya. Ikan yang hidup di air mendapat keuntungan jika punya
kemampuan sementara untuk bertahan hidup di darat, selagi mereka terseok-seok pindah dari
danau/kolam dangkal yang terancam kering-kerontang ke danau/kolam yang lebih dalam
untuk bertahan hidup hingga musim basah berikutnya. Dalam pandangan ini, leluhur-leluhur
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

109

kita bukan naik ke darat dari air, tetapi menggunakan lahan kering sebagai jembatan
sementara untuk lolos kembali ke air. Banyak hewan modern yang juga begitu.
Agak disayangkan, Romer mengantarkan teorinya dengan sebuah mukadimah yang
tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kurun Devon merupakan kurun kekeringan.
Kemudian, saat bukti yang lebih baru membuktikan kekeliruan asumsi ini, seluruh teori
Romer ikut kena getahnya. Sebetulnya mukadimah itu lebih baik ditiadakan saja, lagi pula
memang berlebihan. Seperti saya ketengahkan dalam The Ancestor’s Tale, teori itu tetap
masuk akal, sekalipun kurun Devon tidak sekering yang Romer bayangkan.
Mari kembali kita pusatkan perhatian pada fosil-fosilnya. Jumlahnya jarang di
sepanjang masa Devon akhir, kurun yang persis mendahului kurun Karbon: jejak-jejak
menggiurkan ‘mata rantai yang hilang’, hewan-hewan yang tampak menjembatani sebagian
celah antara ikan-ikan sirip berdaging yang melimpah banyaknya di lautan Devon, dan
hewan-hewan amfibi yang kemudian merayap melalui rawa-rawa Karbon. Mengisi celah di
pihak ikan, Eusthenopteron ditemukan pada tahun 1881 dalam sekumpulan fosil dari
Kanada. Hewan ini tampaknya ikan yang berburu mangsa di permukaan air dan
kemungkinan tidak pernah merambah daratan, terlepas dari beberapa rekonstruksi imajinatif
awal tentangnya. Begitupun, Eusthenopteron memiliki beberapa kemiripan anatomis dengan
hewan-hewan amfibi dari 50 juta tahun setelahnya, termasuk tulang-tulang tengkorak, gigi,
dan lebih dari itu, sirip-siripnya. Kendati kemungkinan dipakai untuk berenang, bukan
berjalan, tulang-tulang tersebut mengikuti pola tipikal hewan tetrapoda (nama yang diberikan
untuk semua vertebrata darat). Pada tungkai depan, satu tulang lengan atas bersambung ke
dua tulang, pengumpil dan hasta, yang bersambung ke banyak tulang kecil, yang hewan
tetrapoda seperti kita sebut sebagai tulang pergelangan tangan (karpal), tulang telapak tangan
(metakarpal), dan tulang jari. Dan tungkai belakang menunjukkan pola mirip tetrapoda yang
serupa.
Lalu, di dekat celah dari pihak amfibi, sekitar 20 juta tahun kemudian, di perbatasan
antara kurun Devon dan Karbon, dunia keilmuan bersorak atas penemuan fosil di Greenland
pada 1932: Ichthyostega. Omong-omong, jangan terkecoh dengan bayangan gigil beku dan
es. Greenland di masa Ichthyostega terletak di garis khatulistiwa. Ichthyostega pertama
sekali direkonstruksi oleh ahli paleontologi dari Swedia Erik Jarvik pada 1955, dan lagi-lagi
ia menggambarkannya lebih dekat ke penghuni darat, tidak seperti rekonstruksi yang
dilakukan para ahli kiwari. Rekonstruksi teranyar, oleh Per Ahlberg di universitas Uppsala
tempat Jarvik dulu berkarier, lebih condong menempatkan Ichthyostega di air, kendati hewan
ini kemungkinan sesekali merambah daratan. Akan tetapi, hewan ini tampak lebih seperti
seekor salamander raksasa daripada seekor ikan, dan kepalanya datar, khas hewan amfibi.
Tidak seperti semua hewan tetrapoda modern, yang punya lima jari tangan dan jari kaki
(setidaknya saat masih embrio, kendati beberapa hilang saat sudah dewasa), Ichthyostega
punya tujuh jari kaki. Tampaknya tetrapoda awal lebih bebas untuk ‘bereksperimen’ dengan
berbagai jumlah jari ketimbang kita sekarang. Dapat diasumsikan bahwa di titik tertentu
proses-proses embriologisnya tetap mengarah ke lima jari, lalu diambillah satu langkah yang
sukar dibalikkan. Walau, memang, tidak mustahil. Ada kucing, dan juga manusia, yang
punya enam jari kaki. Jari kaki tambahan ini kemungkinan muncul melalui kesalahan
duplikasi dalam embriologi.
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Eusthenopteron

Ichthyostega
Penemuan menarik lainnya, juga dari Greenland yang tropis dan juga dari perbatasan
antara kurun Devon dan Karbon, adalah Acanthostega. Acanthostega pun memiliki
tengkorak datar khas amfibi dan kaki-kaki mirip tetrapoda; tetapi hewan ini juga
menyimpang, bahkan lebih jauh dari Ichthyostega, dari lima jari yang saat ini kita pikir
merupakan standarnya. Acanthostega punya delapan jari. Ilmuwan yang paling berperan
menyumbangkan pengetahuan ini bagi kita, Jenny Clack dan Michael Coates dari
Universitas Cambridge, yakin bahwa, seperti Ichthyostega, Acanthostega lebih merupakan
penghuni air, tetapi ia punya paru-paru dan kaki-kakinya kuat, yang menyiratkan bahwa ia
mampu bertahan di darat sebaik di air bila perlu. Lagi-lagi, hewan ini tampak cukup mirip
seekor salamander raksasa. Bergeser ke pihak ikan, Panderichthys, juga berasal dari kurun
Devon akhir, pun sedikit lebih mirip amfibi, dan sedikit lebih tidak mirip ikan, ketimbang
Eusthenopteron. Tetapi kalau melihatnya, Anda pasti lebih ingin menyebutnya ikan daripada
salamander.

Acanthostega

Panderichthys
Jadi, sekarang tersisa celah antara Panderichthys, ikan mirip amfibi, dan
Acanthostega, amfibi mirip ikan. Di mana ‘mata rantai yang hilang’ di antara keduanya?
Satu regu ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, termasuk Neil Shubin dan Edward
Daeschler, berupaya menemukannya. Shubin menjadikan pencarian mereka dasar bagi
serangkaian refleksi menyenangkan atas evolusi manusia dalam buku karyanya Your Inner
Fish. Mereka dengan sengaja memikirkan tempat terbaik untuk mencarinya, dan dengan teliti
memilih sebuah wilayah berbatu persis dari bagian akhir kurun Devon di daerah Kutub Utara
di Kanada. Ke sanalah mereka beranjak – dan menemukan harta-karun zoologis. Tiktaalik!
Nama yang tak bakal terlupakan. Nama ini diambil dari kata dalam bahasa Inuit untuk ikan
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air tawar yang besar. Untuk nama spesifiknya, roseae, izinkan saya ceritakan sebuah kisah
salah-sangka saya sendiri. Saat saya pertama kali mendengar nama ini, dan melihat foto-foto
seperti yang direproduksi pada Halaman berwarna 10, pikiran saya langsung melompat ke
kurun Devon, ‘Batuan Pasir Merah Tua’, warna daerah Devon, warna Petra (‘Kota merah
mawar, yang berusia setengah umur waktu’). Ah, ternyata saya salah. Foto-foto itu terlalu
melebih-lebihkan pendar merah mawarnya. Nama itu dipilih sebagai bentuk apresiasi
terhadap orang yang membantu mendanai ekspedisi ke wilayah kurun Devon di Kutub Utara.
Saya mendapat kesempatan berharga dari Dr. Daeschler untuk melihat Tiktaalik roseae
ketika kami makan siang bersama di Philadelphia, tak lama setelah penemuannya, dan jiwa
ahli zoologi saya – atau mungkin jiwa ikan saya – tak berkutik di hadapannya. Lewat kaca
mata merah mawar saya membayangkan tengah menatap wajah leluhur langsung saya.
Serasa mimpi, fosil yang tak-begitu-merah-mawar ini mungkin titik pertemuan terdekat saya
dengan leluhur asli yang sudah mati selama setengah usia waktu.
Kalau Anda berhadapan dengan Tiktaalik hidup, moncong bertemu moncong, Anda
mungkin tersentak seolah sedang diancam seekor buaya, karena seperti itulah bentuk
mukanya. Kepalanya buaya, batang tubuhnya salamander, dan bagian tubuh belakang serta
ekornya ikan. Tidak seperti lazimnya ikan, Tiktaalik punya leher. Hewan ini bisa menoleh.
Hampir di setiap segi khususnya, Tiktaalik adalah mata rantai hilang yang sempurna –
sempurna, karena ia hampir persis berada di tengah-tengah ikan dan amfibi, dan sempurna
karena ia tidak hilang lagi. Kita punya fosilnya. Anda bisa melihatnya, menyentuhnya,
mencoba memahami panjang usianya – dan gagal.

KUHARUS KE LAUT LAGI 8
Perpindahan dari air ke darat telah mengawali rancang-ulang besar setiap aspek kehidupan,
dari pernapasan hingga reproduksi: kembara akbar melalui ruang biologis. Akan tetapi,
dengan sikap yang hampir seperti keusilan nakal, cukup banyak hewan darat yang kemudian
balik kanan, menanggalkan perkakas hidup di darat yang sudah susah-payah didapatkan, dan
beramai-ramai kembali ke air. Anjing laut dan singa laut baru setengah balik saja. Mereka
menunjukkan kepada kita seperti apa rupa hewan-hewan perantaranya dahulu, menuju kasuskasus ekstrem seperti paus dan dugong. Paus (termasuk paus kecil yang kita sebut lumbalumba), dan dugong dengan sepupu dekatnya, lembu laut, sepenuhnya pensiun dari status
makhluk darat dan kembali ke kebiasaan-kebiasaan bahari total dari para leluhur jauhnya.
Mereka bahkan tidak ke darat untuk berkembang biak. Akan tetapi, mereka masih bernapas
di udara, karena belum pernah mengembangkan organ yang sepadan dengan insang para
moyang bahari mereka dahulu. Hewan-hewan lain yang kembali ke air dari darat, setidaknya
secara sebagian, adalah siput kolam, laba-laba air, kumbang air, buaya, berang-berang, ular
laut, celurut air, burung kormoran Galaspagos yang tak bisa terbang, iguana air Galapagos,
yapok (marsupialia dari Amerika Selatan), platipus, penguin, dan kura-kura.
Paus sudah jadi teka-teki lama, tetapi baru-baru ini pengetahuan kita mengenai evolusi
paus sudah lebih baik. Bukti genetik molekuler (lihat Bab 10 untuk kodrat dari bukti jenis
ini) menunjukkan bahwa sepupu-sepupu hidup terdekat paus adalah kuda nil, lalu babi, lalu
hewan pemamah biak. Lebih mengagetkan lagi, bukti molekuler menunjukkan bahwa kuda
nil berkerabat lebih dekat dengan paus daripada dengan hewan-hewan berkuku belah (seperti
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babi dan pemamah biak) yang perawakannya jauh lebih mirip kuda nil. Inilah contoh lain
ketaksesuaian yang kadang bisa timbul di antara kedekatan hubungan sepupu dan derajat
kemiripan fisik. Kita sudah membahasnya di atas: ada ikan yang bersepupu lebih dekat
dengan kita daripada dengan ikan lainnya. Di kasus tersebut, anomalinya muncul karena
garis silsilah kita meninggalkan laut menuju darat, lalu mencabang luar biasa jauh dalam
pohon evolusi, meninggalkan sepupu ikan dekat kita (ikan lempung dan coelacanth), yang
mirip sepupu ikan jauh kita karena mereka menetap di air. Sekarang, kita berjumpa
fenomena yang sama, tetapi kebalikannya. Karena tidak sepenuhnya pindah ke air (menetap
di di darat), kuda nil masih mirip sepupu-sepupu penghuni darat jauh mereka, hewan
pemamah biak, sementara sepupu-sepupu dekatnya, paus, beranjak ke laut dan berubah
begitu drastis sehingga kedekatannya dengan kuda nil lolos dari perhatian semua ahli biologi
kecuali para genetikawan molekuler. Seperti saat leluhur ikannya dahulu beranjak ke arah
sebaliknya, agak mirip dengan lepas landas ke luar angkasa, atau setidaknya seperti
meluncurkan balon udara, leluhur-leluhur paus mengambang bebas dari beban gaya tarik
bumi yang membatasi dan memutus tali tambat mereka dari daratan kering.
Di saat bersamaan, catatan fosil evolusi paus yang dahulu agak minim kini telah terisi
tegas, sebagian besar oleh harta-karun fosil baru dari Pakistan. Akan tetapi, cerita paus-paus
fosil ini telah dengan begitu baik dikisahkan dalam buku-buku yang belum lama terbit,
contohnya karya Donald Prothero Evolution: What the Fossils Say and Why It Matters, dan,
lebih baru lagi, karya Jerry Coyne Why Evolution Is True, sehingga saya memutuskan untuk
tidak menyajikan perincian yang sama di sini. Alih-alih, saya membatasi diri dengan satu
diagram (di bawah), diambil dari buku Prothero, yang menunjukkan rentetan fosil yang
diurutkan sesuai waktunya. Perhatikan cara teliti dalam menyusun gambar tersebut. Orang
gampang tergoda – dan buku-buku lama dahulu melakukannya – untuk menggambarkan
rentetan fosil dengan anak panah dari yang lama ke yang baru. Tetapi tidak seorang pun bisa
berkata, contohnya, bahwa Ambulocetus diturunkan dari Pakicetus. Atau bahwa
Basilosaurus diturunkan dari Rodhocetus. Alih-alih, diagram tersebut mengikuti kaidah yang
lebih hati-hati: menggambarkan bahwa, misalnya, paus diturunkan dari sepupu sezaman
Ambulocetus yang kemungkinan agak mirip Ambulocetus (dan bahkan mungkin memang
Ambulocetus). Fosil-fosil yang ditunjukkan itu mewakili berbagai tahapan evolusi paus.
Hilangnya kaki-kaki belakang secara gradual, transformasi kaki-kaki depan dari kaki untuk
berjalan ke sirip untuk berenang, dan memipihnya ekor, adalah sebagian dari perubahanperubahan yang muncul dalam urutan yang elegan.

Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

113

Paus-paus fosil
Gambar 14.16. Evolusi paus dari makhluk darat, menunjukkan sejumlah besar fosil
peralihan yang kini terdokumentasikan dari lapisan-lapisan Eosen wilayah Afrika dan
Pakistan. (Gambar oleh Carl Buell)
Itu saja yang hendak saya katakan mengenai riwayat fosil paus, karena sisanya telah
dipaparkan dengan sangat apik di dalam buku-buku yang saya sebutkan tadi. Kelompok
mamalia laut yang lain, dengan jumlah anggota dan ragam yang lebih sedikit, sirenia –
dugong dan lembu laut – tidak terdokumentasikan dengan begitu baik dalam catatan fosil,
tetapi satu ‘mata rantai hilang’ yang amat indah baru-baru ini telah ditemukan. Kira-kira
sezaman dengan Ambulocetus, ‘paus berjalan’ dari kurun Eosen, adalah Pezosiren, fosil
‘lembu laut berjalan’ dari Jamaika. Perawakannya cukup mirip lembu laut atau dugong,
kecuali bahwa kaki-kaki depan dan belakangnya memang untuk berjalan, tanpa sirip di
depan dan tanpa tungkai sama sekali di bagian belakang. Gambar berikut menunjukkan
tulang kerangka dugong modern (atas), dan Pezosiren (bawah).
Seperti paus yang berkerabat dengan kuda nil, sirenia juga berkerabat dengan gajah,
seperti ditunjukkan oleh banyak bukti, termasuk bukti teramat penting dari bidang genetika
molekuler. Pezosiren, begitupun, kemungkinan hidup seperti kuda nil, banyak menghabiskan
waktu di air dan dengan kaki-kakinya ia berenang serta berjalan di dasar air. Tidak salah lagi,
tengkoraknya sirenian. Pezosiren mungkin atau mungkin bukan leluhur sebenarnya dari
lembu laut dan dugong modern, tetapi hewan ini menjadi kandidat sempurna untuk peran
tersebut.
Buku ini sudah hampir masuk ke proses cetak ketika terbit sebuah berita menarik, dari
jurnal Nature, mengenai fosil baru dari wilayah Kutub Utara negara Kanada, yang mengisi
celah di garis keturunan anjing laut, singa laut, dan walrus (bersama-sama disebut
‘pinnipedia’). Satu set tulang kerangka, sekitar 65 persen lengkap, Puijila darwini berasal
dari kurun Miosen awal (kira-kira 20 juta tahun yang lalu). Kurun itu terbilang cukup baru,
peta dunia saat itu hampir sama dengan sekarang. Jadi, anjing laut/singa laut awal ini
(keduanya belum lagi memisah) merupakan hewan Kutub Utara, penghuni perairan dingin.
Bukti menyiratkan bahwa hewan tersebut hidup dan mencari makan di air tawar (seperti
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kebanyakan berang-berang kecuali berang-berang laut yang terkenal dari California), dan
bukan di air laut (seperti kebanyakan anjing laut modern kecuali anjing laut Danau Baikal
yang terkenal itu). Puijila tidak bersirip, melainkan berkaki-jaring. Hewan ini kemungkinan
berlari seperti anjing di darat (sangat lain dari hewan pinnipedia modern) tetapi
menghabiskan sebagian besar waktunya di air, berenang-renang seperti anjing, tidak seperti
dua gaya renang lain yang diadopsi, berturut-turut, oleh anjing laut dan singa laut modern.
Puijila dengan rapi menutup celah di antara darat dan air dalam garis keturunan pinnipedia.
Ia menjadi tambahan menarik bagi daftar tumbuh ‘mata rantai’ kita yang sudah tidak lagi
hilang.

Dugong modern

Pezosiren – dugong purba
Sekarang saya ingin beralih ke kelompok hewan lain yang kembali ke laut dari
daratan: contoh yang secara khusus sangat menarik karena sebagian di antaranya balik kanan
lagi dan kembali ke darat untuk kedua kalinya! Penyu, di satu segi pentingnya, tidak begitu
total dengan niatnya kembali ke air kalau dibandingkan dengan paus atau dugong, karena
mereka masih bertelur di pantai. Seperti semua hewan bertulang belakang yang kembali ke
air, penyu belum meninggalkan pola bernapas di udara, tetapi di aspek ini sebagian penyu
malah lebih canggih dari paus. Penyu-penyu ini mengekstrak oksigen tambahan dari air
melalui sepasang bilik di bagian ujung belakang tubuhnya, yang kaya akan pembuluh darah.
Ada satu jenis kura-kura sungai di Australia yang malah mendapatkan sebagian besar
oksigennya dengan menghirup napas dari (maaf) lubang pantatnya.
Sebelum lebih lanjut membahas ini, saya tidak bisa lolos dari poin melelahkan soal
asal-usul kata, dan pembenaran amatan George Bernard Shaw yang patut disesalkan: bahwa
‘Inggris dan Amerika adalah dua negara yang dipisahkan oleh bahasa yang sama.’ Di
Inggris, penyu (turtle) hidup di laut, kura-kura (tortoise) hidup di darat dan labi-labi
(terrapin) hidup di air tawar atau payau. Di Amerika, semua hewan ini, baik yang hidup di
darat atau di air, disebut kura-kura (turtle). ‘Penyu darat’ terdengar ganjil di telinga saya,
tetapi tidak bagi orang Amerika, yang baginya tortoise adalah cabang hewan turtle yang
hidup di darat. Sebagian orang Amerika menggunakan kata ‘tortoise’ dengan kerangka
definisi taksonomi ketat untuk Testudinata, yang merupakan nama ilmiah untuk kura-kura
darat modern. Di Inggris, kami lebih condong menyebut semua hewan chelonia penghuni
darat sebagai tortoise, baik itu yang merupakan anggota Testudinata atau bukan (seperti kita
lihat nanti, ada ‘tortoise’ fosil yang hidup di darat tetapi bukan dari golongan Testudinata).
Dalam paparan berikut ini saya mencoba menghindari kebingungan istilah ini bagi para
pembaca di Inggris dan Amerika (dan Australia, karena di sana istilahnya beda lagi), tetapi
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susah. Terminologinya saja sudah kacau. Para ahli zoologi menggunakan ‘chelonia’ untuk
semua hewan ini, penyu, kura-kura, dan labi-labi, mana pun versi bahasa Inggris yang kita
tuturkan.
Fitur yang paling mudah dikenali dari hewan chelonia adalah tempurungnya.
Bagaimana tempurung berevolusi, dan seperti apa perawakan hewan-hewan perantaranya?
Di mana mata-mata rantai yang hilang itu? Apa (seorang kreasionis fanatik mungkin
bertanya) guna setengah tempurung? Mengagumkan, karena sebuah fosil baru belum lama
ini dideskripsikan, sekaligus menjadi jawaban fasih bagi pertanyaan itu. Fosil ini tampil
pertama sekali di jurnal Nature persis sebelum saya mengirim naskah buku ini ke penerbit.
Hewan fosil ini berupa penyu akuatik, yang ditemukan di endapan-endapan kurun Triase
akhir di Tiongkok, dan usianya diperkirakan 220 juta tahun. Namanya Odontochelys
semitestacea, yang mungkin membuat Anda bisa menarik kesimpulan bahwa, tidak seperti
penyu atau kura-kura modern, hewan ini memiliki gigi, dan tempurungnya memang setengah
saja. Ia juga punya ekor yang lebih panjang dari penyu atau kura-kura modern. Ketiga fitur
tersebut menandakan bahwa hewan ini dapat menjadi kandidat utama ‘mata rantai yang
hilang’. Perutnya tertutup tempurung, yang disebut plastron, cukup mirip seperti seekor
penyu modern. Tetapi ia hampir tidak punya tempurung di bagian punggung, yang disebut
karapas. Punggungnya kemungkinan lunak, seperti kadal, kendati terdapat beberapa bagian
keras bertulang di bagian tengah atas tulang punggungnya, seperti buaya, dan tulang-tulang
rusuknya rata, seolah tengah ‘mencoba’ membentuk titik-titik awal evolusi karapas.
Dan di sini ada kontroversi yang menarik. Para penulis makalah yang
memperkenalkan Odontochelys pada dunia, Li, Wu, Rieppel, Wang, dan Zhao (agar singkat,
saya akan menyebut mereka para penulis Tiongkok, meski Rieppel bukan orang Tiongkok),
berpikir bahwa hewan mereka sudah setengah jalan untuk mendapatkan tempurung. Pihak
lain mempertanyakan klaim Odontochelys sebagai demonstrasi bahwa tempurungnya
berevolusi di dalam air. Nature punya tradisi mengagumkan: meminta pakar-pakar selain
penulis untuk menyusun komentar atas artikel-artikel menarik di satu pekan, yang mereka
terbitkan dalam rubrik ‘News and Views’. Komentar di rubrik ‘News and Views’ mengenai
makalah Odontochelys dibuat oleh dua ahli biologi dari Kanada, Robert Reisz dan Jason
Head, dan mereka menawarkan tafsir alternatifnya. Mungkin seluruh tempurungnya sudah
berevolusi di daratan, sebelum para leluhur Odontochelys kembali ke air. Dan mungkin
Odontochelys kehilangan karapasnya setelah kembali ke air. Reisz dan Head menunjukkan
bahwa sebagian penyu modern, contohnya penyu belimbing raksasa, telah kehilangan
sepenuhnya atau sebagian besar karapas mereka, Jadi, teori mereka ada benarnya.
Saya perlu menuliskan beberapa catatan sampingan untuk menjawab pertanyaan, ‘Apa
guna setengah tempurung?’ Lebih spesifik lagi, kenapa Odontochelys tamengnya di bawah
bukan di atas? Mungkin karena bahaya mengancam dari bawah, yang menyiratkan bahwa
makhluk ini banyak menghabiskan waktunya berenang di dekat permukaan air – lagi pula,
mereka memang harus mengambil napas ke permukaan. Hiu modern sering menyerang dari
bawah, hiu bakal menjadi faktor celaka penting dalam dunia Odontochelys, dan tidak ada
alasan untuk menduga bahwa kebiasaan berburu mereka berbeda di masa itu. Sebagai contoh
paralel, salah satu pencapaian evolusi yang paling mengejutkan, sepasang mata tambahan
pada ikan Bathylychnops (lihat gambar berikut), kemungkinan besar ditujukan untuk
mendeteksi serangan pemangsa dari bawah. Arah lihat mata utama adalah ke luar, seperti
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lazimnya mata ikan. Tetapi tiap-tiap dari dua mata utama ini memiliki sebuah mata kecil
tambahan, lengkap dengan lensa dan retina, terselip ke sebelah bawahnya. Jika
Bathylychnops saja mau bersusah-susah menumbuhkan sepasang mata lengkap, yang diduga
berfungsi mengawasi serangan yang datang dari bawah, bukan tidak mungkin Odontochelys
menumbuhkan tameng yang ditujukan untuk menangkis serangan dari arah yang sama.
Adanya plastron (bagian bawah tempurung) jadi masuk akal. Dan kalau Anda ingin bilang,
ya, tetapi kenapa tidak sekalian karapasnya, supaya lebih aman, jawabannya mudah.
Tempurung itu berat dan rumit, mahal membuatnya dan susah membawanya. Dalam evolusi
selalu ada kompromi. Untuk kura-kura (darat), komprominya berujung pada pengembangan
tameng tebal dan kokoh di atas dan di bawah. Untuk penyu (laut), komprominya condong
pada plastron yang kuat di bawah tetapi tameng yang lebih ringan di atas. Dan bahwa
Odontochelys mengembangkan tren tersebut sedikit lebih lanjut adalah prasaran yang masih
masuk akal.

Mata ekstra Bathylychnops
Jika, di lain pihak, para penulis Tiongkok ini benar bahwa Odontochelys sebetulnya
tengah mengevolusikan tempurung yang sempurna, dan bahwa tempurung tersebut
berevolusi di air, tampak masuk akal bila kura-kura darat modern, yang memiliki tempurung
yang telah berkembang dengan baik, turun dari penyu. Seperti kita lihat nanti, pernyataan ini
boleh jadi benar. Tetapi pernyataan itu sangat mencolok, karena artinya kura-kura darat
modern adalah representasi dari migrasi kedua dari air ke darat. Tidak satu pun orang pernah
mengklaim bahwa paus, atau dugong, kembali ke daratan setelah menginvasi perairan. Cerita
alternatif untuk kura-kura darat adalah bahwa mereka memang sudah berada di daratan dan
secara independen mengevolusikan tempurung, paralel dengan para sepupu akuatiknya.
Tentu saja ini bukan hal yang mustahil; tetapi, kebetulan, kita punya alasan kuat untuk yakin
bahwa penyu memang kembali ke daratan untuk kedua kalinya dan menjadi kura-kura lagi.
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Pohon keluarga kura-kura dan penyu
KETERANGAN
cetak tebal = darat
normal = akuatik
Jika kita jabarkan pohon keluarga semua penyu dan kura-kura modern, berdasarkan
perbandingan molekuler dan perbandingan lainnya, hampir semua cabangnya akuatik (cetak
normal). Kura-kura darat direpresentasikan dengan cetak tebal, dan Anda bisa melihat bahwa
kura-kura darat modern merupakan satu cabang tunggal, Testudinata, terselubung dalam
rimbunnya cabang-cabang hewan chelonia akuatik. Semua sepupu dekat mereka akuatik.
Kura-kura darat modern hanyalah sebatang ranting di antara semak-semak kura-kura akuatik.
Leluhur akuatik mereka berubah menjadi kura-kura dan berbaris balik kembali ke darat.
Fakta ini sesuai dengan hipotesis bahwa tempurungnya berkembang di air, pada makhluk
seperti Odontochelys. Tetapi kini ada kesulitan lain. Kalau Anda lihat pohon keluarga
tersebut, Anda akan memperhatikan bahwa, selain Testudinata (semua kura-kura darat
modern) ada dua genera fosil hewan dengan tempurung sempurna, yaitu Proganochelys 9 dan
Palaeochersis. Keduanya digambarkan sebagai penghuni darat, dan alasannya akan kita lihat
di paragraf selanjutnya. Mereka terletak tepat di luar cabang-cabang yang mewakili penyu.
Tampak bahwa kedua genera ini hewan terestrial purba.
Sebelum Odontochelys ditemukan, kedua fosil ini adalah fosil hewan chelonia tertua
yang diketahui. Seperti Odontochelys mereka hidup di kurun Trias akhir, tetapi sekitar 15
juta tahun lebih belakangan dari Odontochelys. Sebagian pakar telah merekonstruksi mereka
sebagai hewan yang hidup di air tawar, tetapi bukti terbaru justru menempatkan keduanya
sebagai makhluk darat, seperti ditunjukkan oleh cetak tebal pada diagram. Anda mungkin
bertanya-tanya: bagaimana kita bisa tahu bahwa hewan-hewan fosil, terlebih jika yang
ditemukan hanyalah keping-keping tulang sisa, hidup di darat atau di air? Kadang, sudah
tampak jelas. Ichthyosaurus adalah reptilia bersirip dan bertubuh memanjang yang hidup
sezaman dengan dinosaurus. Fosil-fosilnya tampak seperti lumba-lumba dan mereka sudah
pasti hidup di air, seperti lumba-lumba. Untuk kura-kura dan penyu, tidak sejelas itu. Seperti
yang mungkin sudah Anda duga, perbedaan terbesar terletak pada tungkainya. Tungkai untuk
mendayung tampak agak berbeda dari kaki untuk berjalan. Walter Joyce dan Jacques
Gauthier, dari Universitas Yale, menggunakan intuisi umum ini dan memberikan kalkulasi
untuk menyokongnya. Mereka mengambil tiga ukuran pokok pada tulang-tulang lengan dan
tangan tujuh puluh satu spesies hewan chelonia yang masih hidup. Saya akan menahan diri
untuk tidak menjelaskan kalkulasi elegan yang mereka susun, tetapi kesimpulannya jelas.
Hewan-hewan ini dahulu memiliki kaki untuk berjalan, bukan tungkai untuk mendayung.
Dalam bahasa Inggris Britania, mereka adalah ‘tortoise’ (kura-kura), bukan ‘turtle’ (penyu).
Mereka hidup di darat. Akan tetapi, mereka hanyalah sepupu-sepupu jauh dari kura-kura
darat modern.
Nah, di sini ada masalah. Jika, seperti diyakini para penulis makalah yang
mendeskripsikan Odontochelys, fosil dengan setengah tempurung mereka menunjukkan
bahwa tempurung tersebut berevolusi di air, bagaimana cara kita menjelaskan dua genera
‘kura-kura’ bertempurung sempurna di darat, 15 juta tahun kemudian? Kalau Odontochelys
belum ditemukan, saya tidak akan ragu untuk berkata bahwa Proganochelys dan
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Palaeochersis mewakili tipe leluhur hewan penghuni darat sebelum kembali ke air.
Tempurungnya berevolusi di darat. Sebagian kura-kura bertempurung kembali ke laut,
seperti yang kemudian dilakukan anjing laut, paus, dan dugong. Sebagian lain tetap di darat,
tetapi punah. Lalu sebagian penyu kembali ke darat, dan menurunkan semua kura-kura darat
modern. Itu yang akan saya katakan – dan memang itu yang saya tuliskan pada naskah awal
bab ini sebelum penemuan Odontochelys diumumkan. Tetapi Odontochelys meminta
spekulasi tersebut dipertimbangkan kembali. Sekarang ada tiga kemungkinan, yang samasama menarik.
1 Proganochelys dan Palaeochersis mungkin merupakan penyintas dari hewanhewan penghuni darat yang sebelumnya mengirim sebagian perwakilannya ke
laut, termasuk para leluhur Odontochelys. Hipotesis ini akan menyarankan bahwa
tempurungnya telah sebelumnya berevolusi di darat, dan Odontochelys
kehilangan karapasnya di air, tetapi tetap mempertahankan plastron ventralnya.
2 Tempurungnya mungkin telah berevolusi di air, seperti prasaran para penulis
Tiongkok, dengan plastron di bagian perut berevolusi terlebih dahulu, lalu
karapas di bagian punggung berevolusi setelahnya. Jika demikian, seperti apa
kita memahami Proganochelys dan Palaeochersis, yang hidup di darat setelah
Odontochelys hidup di air dengan tempurunya yang hanya separuh?
Proganochelys dan Palaeochersis mungkin telah mengevolusikan tempurungnya
secara terpisah. Tetapi ada kemungkinan lain:
3 Proganochelys dan Palaeochersis boleh jadi menunjukkan migrasi balik dari air
ke darat yang lebih awal. Bukankah itu pemikiran yang menarik dan
mencengangkan?
Kita sudah cukup yakin dengan fakta luar biasa bahwa penyu melakukan perjalanan evolusi
bolak-balik: kerumunan awal ‘kura-kura’ darat kembali ke lingkungan perairan para leluhur
ikan mereka yang lebih awal lagi, menjadi penyu, lalu kembali lagi ke darat, sebagai wujud
baru kura-kura darat, Testudinata. Itu sudah kita ketahui, atau hampir kita yakini. Tetapi kini
kita dihadapkan pada kemungkinan tambahan, bahwa perjalanan bolak-balik ini terjadi dua
kali! Bukan hanya untuk melahirkan kura-kura modern, tetapi jauh lebih dini dari itu, untuk
memunculkan Proganochelys dan Palaeochersis pada kurun Trias.
Di buku yang lain, saya menggambarkan DNA sebagai ‘Kitab Genetik Makhluk Mati’.
Karena cara kerja seleksi alam, DNA seekor hewan dalam arti tertentu merupakan sebuah
deskripsi tekstual dari dunia-dunia tempat para leluhurnya dahulu diseleksi secara alami.
Untuk ikan, kitab genetik makhluk matinya menggambarkan laut-laut purbakala. Untuk kita
dan sebagian besar mamalia, bab-bab awal dari kitab ini semuanya berlatar-tempat di laut
dan bab-bab setelahnya semuanya di darat. Untuk paus, dugong, iguana air, penguin, anjing
laut, singa laut, dan penyu, ada bagian kitab ketiga yang mencatat perjalanan besar mereka
kembali ke ‘tanah air’ nenek moyang mereka di masa lampau: laut. Tetapi untuk kura-kura
darat, mungkin dua kali secara independen pada dua kesempatan yang terpisah jauh secara
waktu, masih ada bagian kitab keempat yang menjadi penutup (iya, kah?) cerita: kemunculan
kembali di darat. Bisakah ada hewan lain yang kitab genetik makhluk matinya akan
mengisahkan perjalanan balik-badan evolusi lebih dari sekali? Sebagai dugaan awal, saya
sangat tergelitik untuk menjajaki versi air tawar dan air payau (‘labi-labi’), yang merupakan
sepupu-sepupu dekat kura-kura darat. Apakah leluhur mereka pindah langsung dari laut ke
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air payau lalu ke air tawar? Apakah mereka merepresentasikan tahap antara dalam perjalanan
dari laut kembali ke darat? Atau, mungkinkah mereka tengah dalam perjalanan kembali lagi
ke air dari leluhur mereka, yaitu kura-kura darat modern? Apakah hewan-hewan chelonia
telah bolak-balik perairan-daratan selama waktu evolusi? Mungkinkah tulisan-tulisan di kitab
mereka ditimpa dengan kisah-kisah baru yang lebih dari yang saya bayangkan?
NOTABENE
Pada 19 Mei 2009, saat sedang mengoreksi naskah buku ini, penemuan
sebuah ‘mata rantai yang hilang’ antara primata mirip lemur dan primata
mirip monyet diumumkan di jurnal ilmiah daring PLOS One. Bernama
Darwinius masillae, hewan ini hidup 47 juta tahun yang lalu di hutan hujan
yang sekarang merupakan wilayah Jerman. Oleh para penulis jurnal
tersebut, temuan ini diklaim sebagai primata fosil terlengkap yang pernah
ditemukan: bukan hanya tulang-belulang, tetapi juga kulit, bulu, beberapa
organ dalam, dan makanan terakhirnya. Tidak diragukan lagi, Darwinius
masillae fosil yang sangat baik (lihat Halaman berwarna 9),
pengumumannya disertai reaksi sensasional yang mengaburkan akal sehat.
Menurut Sky News fosil ini adalah ‘keajaiban dunia kedelapan’ yang
‘akhirnya memastikan kebenaran teori evolusi Darwin’. Astaga! Kegaiban
‘mata rantai yang hilang’ yang kurang-lebih tak masuk akal itu tampaknya
masih kuat saja.
1

2

3

4
5

Sebagian besar orang mencurigai paleontolog amatir Charles Dawson, tetapi Stephen Jay Gould
dengan menarik mengajukan kemungkinan lain: Pierre Teilhard de Chardin. Anda mungkin
mengenal Teilhard sebagai teolog Jesuit yang bukunya, The Phenomenon of Man, menerima ulasan
negatif terdahsyat sepanjang masa, dari sosok sekaliber Peter Medawar (dicetak ulang di The Art
of the Soluble dan Pluto’s Republic).

Saya pakai istilah ‘tak terhingga’ dalam makna retorisnya yang lazim, dan kerap disalahgunakan,
untuk menyebut amat sangat besar. Angka sebetulnya adalah jumlah kombinasi pasangan setiap
spesies dengan setiap spesies lainnya – dan jumlahnya memang amat sangat besar, sehingga sama
saja!

‘Berpendidikan’ mengingatkan saya pada pengamatan jeli Peter Medawar bahwa ‘penyebaran
pendidikan menengah dan, kemudian, tinggi telah membentuk sekelompok besar orang, yang
kerap memiliki selera sastrawi dan keilmuan tinggi, tetapi yang dididik jauh melampaui
kapasitasnya untuk berpikir secara analitis’. Luar biasa, bukan? Jenis tulisan seperti ini membuat
saya ingin bergegas turun ke jalan dan berbagi pengetahuan dengan seseorang – siapa saja –
karena pengetahuan itu terlalu bagus untuk disimpan sendiri.
Dari istilah ‘clade’, berarti satu kelompok organisme yang diyakini meliputi semua keturunan
evolusioner dari satu leluhur bersama.

Setidaknya menurut kesepakatan para ahli zoologi, dan saya akan tetap menggunakan burung,
untuk argumen ini, sebagai contoh kelas yang baik. Penelitian fosil terkini menunjukkan sejumlah
dinosaurus berbulu, dan orang dapat mengajukan klaim bahwa sebagian hewan modern yang kita
sebut burung berasal dari satu kelompok dinosaurus berbulu yang berbeda dari yang lain. Jika
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leluhur bersama terbaru semua burung modern ternyata hewan yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai burung, pernyataan saya bahwa burung merupakan kelas yang baik harus saya revisi.

Omong-omong, ada prasaran bahwa gigantisme ini dimungkinkan oleh kandungan oksigen yang
lebih tinggi di atmosfer saat itu. Serangga tidak memiliki paru-paru, dan hewan ini bernapas
dengan selang-selang udara kecil yang menyalurkan udara ke seluruh tubuhnya. Selang-selang
udara tidak mampu membentuk sistem distribusi yang komprehensif dan rumit seperti
pembuluh-pembuluh darah, dan kemungkinan ini membatasi ukuran tubuh. Batas tersebut
semestinya lebih tinggi di atmosfer dengan 35% oksigen, bukan 21% seperti udara yang kita
hirup sekarang ini. Ini penjelasan yang memuaskan untuk kasus capung raksasa, tetapi belum
tentu benar. Kebetulan, saya agak bingung mengapa, dengan begitu banyaknya oksigen yang
beredar, kebakaran tidak selalu terjadi. Atau mungkin memang terjadi. Kebakaran hutan pastinya
lebih lazim terjadi saat itu daripada saat ini, dan fosil-fosil menunjukkan banyaknya spesies
tumbuhan yang tahan api. Belum diketahui dengan pasti mengapa kandungan oksigen di atmosfer
sangat tinggi selama kurun Karbon dan Permian. Mungkin ada kaitannya dengan sekuestrasi
begitu banyak karbon di bawah tanah, menjadi batu bara.
Seorang guru Oxford gaya lama, yang percaya bahwa panggilan hidupnya adalah mengajar
mahasiswa S1. Ia tak bakal mampu bertahan di tengah budaya asesmen riset zaman sekarang.
Dengan hampir tak satu pun artikel yang diterbitkan atas namanya, warisannya bersemayam
dalam bergenerasi-generasi siswa yang telah menerima kearifannya dan setidaknya sebagian dari
pengetahuan luasnya.

Dari I must go to the sea again (baris pertama puisi “Sea Fever” karya John Masefield). Tampaknya
bentuk tunggal ‘sea’ adalah kutipan yang benar. The Oxford Dictionary of Quotations menyarankan
bahwa bentuk jamak ‘seas’ yang biasanya dikutip berasal dari salah cetak dalam edisi asli puisi
Masefield di tahun 1902: contoh menarik untuk mem mutan yang berhasil bertahan.

Saya diberi tahu bahwa makna kata ini tidak begitu ‘bunyi’ dalam bahasa Yunani. Kalau saja
Progonochelys, maknanya jauh lebih jelas. Maknanya seperti ‘kura-kura leluhur’ atau ‘kura-kura
purba’, dan saya ada firasat bahwa mungkin memang itulah yang sebetulnya dimaksudkan para
penulis aslinya ketika mereka menamainya. Sayang sekali, kaidah-kaidah tata nama zoologi begitu
ketat, dan nama yang jelas-jelas salah sekalipun tidak boleh lagi diubah bila sudah diabadikan
dalam publikasi pemberian nama. Kesalahan-kesalahan yang sudah memfosil seperti ini
berserakan dalam ilmu taksonomi. Favorit saya Khaya, pohon mahoni Afrika. Konon (dan saya
ingin sekali mempercayainya), dalam bahasa setempat, Khaya berarti ‘Aku tak tahu’, dengan nada
tambahan, ‘Dan tak mau tahu dan kenapa sih kamu tanya-tanya soal nama-nama tumbuhan
melulu.’
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BAB 7
ORANG-ORANG HILANG? TIDAK HILANG LAGI
PEMBAHASAN Darwin mengenai evolusi manusia dalam karya masyhurnya, On the Origin of
Species, terbatas pada tujuh kata-kata menakjubkan: ‘Cahaya akan menerangi asal-mula
manusia dan riwayatnya.’ Itu pilihan kalimat dari edisi pertama, edisi yang selalu menjadi
sumber kutipan saya kecuali dinyatakan sebaliknya. Di edisi keenam (terakhir), Darwin
mengimbuhkan satu kata tambahan, dan kalimatnya menjadi ‘Banyak cahaya akan menerangi
asal-mula manusia dan riwayatnya.’ Saya sering membayangkan pena Darwin, siaga setelah
edisi kelima, sembari sang begawan dengan bijak merenungkan apakah ‘Cahaya’ perlu
diterangkan lagi dengan kata 'Banyak'. Dengan 'banyak' itu pun, kalimat tersebut merupakan
pernyataan merendah yang diperhitungkan.
Darwin sengaja menunda telaahnya mengenai evolusi manusia hingga buku yang lain,
The Descent of Man. Mungkin tidak mengagetkan bila dua jilid karya yang terbit belakangan
tersebut memberi lebih banyak ruang untuk topik dari anak judulnya, Selection in Relation to
Sex (sebagian besar diselidiki pada burung), daripada untuk evolusi manusia. Tidak
mengagetkan karena, di masa Darwin menulis karya itu, sama sekali tidak ada fosil yang
menautkan kita dengan kerabat terdekat kita di antara kera-kera. Darwin hanya bisa
mengamati kera-kera hidup, dan ia menggunakannya dengan baik, mengajukan argumen
dengan tepat (dan hampir sendiri) bahwa kerabat terdekat kita yang masih hidup semuanya
berasal dari Afrika (gorila dan simpanse – di masa itu bonobo tidak dianggap terpisah dari
simpanse, tetapi hewan ini pun dari Afrika), dan karenanya ia memprediksi bahwa, bila ingin
menemukan fosil-fosil manusia purba, Afrika adalah tempat untuk mencarinya. Darwin
menyesalkan kelangkaan fosil, tetapi ia tetap bersikap sangat optimis. Mengutip Lyell,
pembimbingnya dan geolog besar kala itu, ia menunjukkan bahwa ‘di semua kelas
vertebrata, penemuan sisa-sisa fosil telah menjadi proses yang amat sangat lambat dan kerap
kebetulan’ lalu menambahkan, ‘Tidak pula boleh dilupakan bahwa kawasan-kawasan yang
kemungkinan paling besar mengandung sisa-sisa yang menghubungkan manusia dengan
makhluk mirip kera yang telah punah belum lagi digeledah oleh para ahli geologi.’ Yang ia
maksud adalah Afrika, dan pencarian tersebut terpaksa tertunda lagi karena para penerus
Darwin mengabaikan nasihatnya dan justru berpaling ke Asia.
Namun, memang di Asia-lah ‘mata-mata rantai yang hilang’ itu pertama sekali mulai
tidak hilang lagi. Tetapi fosil-fosil pertama yang ditemukan tersebut relatif baru, kurang dari
satu juta tahun, berasal dari masa ketika hominid (kera-kera besar) sudah cukup dekat
dengan manusia modern dan telah bermigrasi keluar dari Afrika dan mencapai Timur Jauh.
Fosil-fosil itu bernama ‘Manusia Jawa’ dan ‘Manusia Peking’, nama yang diambil dari situssitus penemuannya. 1 Manusia Jawa ditemukan oleh antropolog Belanda Eugene Dubois pada
1891. Ia memberinya nama Pithecanthropus erectus, yang menandakan keyakinannya bahwa
ia telah mewujudkan ambisi besarnya dan menemukan ‘mata rantai yang hilang’. Silangpendapat timbul dari dua sumber yang bertentangan, yang sebetulnya agak membuktikan
poin Dubois: sebagian berkata fosilnya adalah fosil manusia murni, sebagian lain berkata
fosilnya fosil siamang raksasa. Kemudian di kehidupannya yang agak pahit dan sarat
pertengkaran, Dubois jengkel dengan anggapan bahwa fosil-fosil Peking yang ditemukan
lebih belakangan itu serupa dengan Manusia Jawa-nya. Posesif berat, bahkan protektif,
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dengan fosilnya, Dubois yakin bahwa hanya Manusia Jawa-lah mata rantai hilang yang
sejati. Untuk menegaskan perbedaan fosilnya dari fosil-fosil Manusia Peking, ia
menggambarkan bahwa Manusia Peking jauh lebih dekat dengan manusia modern, dan
Manusia Jawa dari Trinil miliknya merupakan perantara manusia dan kera.
Pithecanthropus [Manusia Jawa] bukan manusia, melainkan suatu genus besar
yang bertalian dengan siamang, tetapi lebih unggul dari siamang mengingat
volume otak yang jauh lebih besar sekaligus dibedakan pula dengan
kemampuannya untuk memiliki sikap tubuh dan cara berjalan tegak. Ia
memiliki sefalisasi [rasio ukuran otak terhadap ukuran tubuh] dua kali lebih
besar dari kera-kera antropoid pada umumnya dan setengah dari manusia . . .
Volume otak yang mengejutkan inilah – yang jauh terlalu besar untuk seekor
kera antropoid, dan kecil dibandingkan volume rata-rata otak manusia, kendati
tidak lebih kecil dari otak terkecil manusia – yang berujung pada pandangan
yang diterima hampir semua orang bahwa ‘Manusia Kera’ dari Trinil, Jawa
benar-benar Manusia primitif. Akan tetapi, secara morfologis bagian
kalvarianya [pucuk tengkorak] mirip dekat dengan kalvaria kera-kera
antropoid, khususnya siamang . . .
Kejengkelan Dubois tidak mereda karena orang lain menganggapnya berkata bahwa
Pithecanthropus hanyalah siamang raksasa, bukan perantara siamang dan manusia, dan ia
gemas sekali menegaskan kembali pendapat awalnya: ‘Saya masih yakin, lebih dari
sebelumnya, bahwa Pithecanthropus dari Trinil adalah “mata rantai hilang” yang asli.’

Kaum kreasionis sesekali menggunakan tuduhan bahwa Dubois menarik kembali
klaimnya (bahwa Pithecanthropus adalah manusia-kera perantara) sebagai senjata politis
mereka. Akan tetapi, organisasi kreasionis Answers in Genesis telah menambahkannya ke
dalam daftar argumen yang sudah terbukti keliru, dan yang kini mereka anggap tidak
semestinya digunakan. Mereka layak dipuji karena membuat daftar seperti itu. Seperti saya
katakan tadi, saat ini telah ditunjukkan bahwa spesimen Pithecanthropus Jawa dan Peking
berusia cukup muda, kurang dari satu juta tahun. Keduanya kini diklasifikasikan ke dalam
genus Homo, dengan nama spesifik yang sama seperti diberikan Dubois, erectus: Homo
erectus.
Dubois memilih belahan dunia yang salah untuk mencari ‘mata rantai yang hilang’.
Wajar memang kalau seorang Belanda memilih Hindia Belanda sebagai tempat
pencariannya, tetapi seseorang dengan dedikasi seperti Dubois semestinya mengikuti nasihat
Darwin dan beranjak ke Afrika: karena Afrika adalah tempat evolusi para leluhur kita,
seperti akan kita lihat nanti. Jadi, buat apa spesimen-spesimen Homo erectus ini keluar dari
Afrika? Frasa ‘keluar dari Afrika’ dipinjam dari Karen Blixen 2 untuk mengacu pada migrasi
besar para leluhur kita dari Afrika. Tetapi ada dua migrasi dan jangan sampai kita
merancukannya. Relatif baru-baru ini, mungkin kurang dari 100.000 tahun yang lalu,
kumpulan-kumpulan Homo sapiens pengelana yang tampak cukup mirip seperti kita
meninggalkan Afrika dan meragam ke dalam berbagai ras yang kita lihat di seluruh dunia
saat ini: Inuit, pribumi Amerika, pribumi Australia, Tionghoa, dan seterusnya. Pada migrasi
yang lebih belakangan inilah frasa ‘keluar dari Afrika’ biasanya diterapkan. Tetapi ada satu
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lagi migrasi dari Afrika yang lebih dahulu terjadi, dan para perintis erectus ini meninggalkan
fosil-fosilnya di Asia dan Eropa, termasuk spesimen-spesimen Jawa dan Peking. Fosil tertua
yang diketahui di luar Afrika ditemukan di negara Asia tengah Georgia dan dijuluki
‘Manusia Georgia’: makhluk kecil yang tengkoraknya (terawetkan cukup baik), dengan
metode pengukuran modern, berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Spesimen ini telah disebut
Homo georgicus (oleh sebagian ahli taksonomi, kendati sebagian ahli taksonomi lain tidak
mengakuinya sebagai spesies yang berbeda) untuk menunjukkan bahwa ia tampak agak lebih
primitif dari seluruh pengembara awal lainnya dari Afrika, yang semuanya diklasifikasikan
sebagai Homo erectus. Beberapa alat batu yang sedikit lebih tua dari Manusia Georgia baru
saja ditemukan di Malaysia, dan hal ini telah memicu pencarian tulang-tulang fosil baru di
semenanjung tersebut. Bagaimanapun, semua fosil Asia awal ini cukup dekat dengan
manusia modern dan semuanya kini diklasifikasikan ke dalam genus Homo; untuk mencari
pendahulu kita yang lebih dini, kita harus pergi ke Afrika. Namun, sebelum itu, kita jeda
sejenak untuk memeriksa ekspektasi kita terhadap sebuah ‘mata rantai yang hilang’.

Homo georgicus

Simpanse
Misalkan, sebagai dasar diskusi saja, kita sepakat dengan makna rancu istilah ‘mata
rantai yang hilang’, dan mencari hewan perantara yang menjembatani simpanse (lihat kanan)
dan kita sendiri. Kita bukan keturunan simpanse, tetapi cukup patut kalau kita anggap bahwa
leluhur bersama kita dan mereka lebih mirip simpanse daripada mirip kita. Khususnya,
hewan ini tidak memiliki otak yang besar seperti kita, kemungkinan tidak berjalan tegak
seperti kita, kemungkinan jauh lebih berbulu dari kita, dan pastinya tidak memiliki fitur
canggih manusia seperti bahasa. Jadi, sekalipun di hadapan salah kaprah yang lazim terjadi
kita harus tetap teguh bahwa kita tidak turun dari simpanse, tidak ada salahnya kalau kita
bertanya seperti apa perawakan hewan yang memerantarai simpanse dan kita.
Barang tentu, rambut dan bahasa tidak memfosil dengan baik, tetapi kita bisa
mendapatkan petunjuk bagus soal ukuran otak dari tengkorak, dan petunjuk bagus soal cara
berjalan dari seluruh kerangka (termasuk tengkorak, karena foramen magnum, lubang untuk
saraf tulang belakang, pada hewan berkaki dua mengarah ke bawah, sementara pada hewan
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berkaki empat lebih mengarah ke belakang). Bakal calon mata rantai yang hilang
kemungkinan memiliki salah satu dari atribut-atribut berikut:
1 Ukuran otak semenjana dan cara berjalan semenjana: mungkin berjalan dengan
kaki diseret dan agak membungkuk, bukan sikap tubuh tegak sempurna yang
disukai pelatih baris-berbaris.
2 Otak seukuran otak simpanse, berjalan tegak seperti manusia.
3 Otak yang lebih besar seperti otak manusia, berjalan dengan empat kaki seperti
simpanse.
Dengan mengingat tiga kemungkinan ini, mari kita periksa beberapa dari sekian banyak fosil
Afrika yang sekarang tersedia bagi kita, tetapi sayangnya tidak bagi Darwin.

SAYA MASIH JAHIL BERHARAP . . .
Bukti molekuler (yang nanti akan saya bahas di Bab 10) menunjukkan bahwa leluhur
bersama kita dan simpanse hidup sekitar enam juta tahun yang lalu atau sedikit lebih awal
dari itu. Karenanya, kita akan bagi dua lalu melihat beberapa fosil yang berusia tiga juta
tahun. Fosil paling terkenal dengan jangka usia semacam itu adalah ‘Lucy’, yang
diklasifikasikan oleh penemunya di Etiopia, Donald Johanson, sebagai Australopithecus
afarensis. Sayangnya kita hanya punya fragmen-fragmen kranium Lucy, tetapi rahang
bawahnya terawetkan dengan baik. Tubuh Lucy kecil menurut ukuran standar modern,
kendati tidak sekecil Homo floresiensis, makhluk kerdil yang dengan menjengkelkan dijuluki
‘si Katai’ (‘the Hobbit’) oleh surat kabar, yang mati belum lama ini di Flores, Indonesia.
Kerangka Lucy cukup lengkap sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ia berjalan tegak di
atas tanah, tetapi juga mungkin berlindung di pohon-pohon, tempatnya memanjat dengan
tangkas. Ada bukti kuat bahwa tulang-tulang yang diatribusikan kepada Lucy memang
berasal dari satu individu saja. Tidak seperti fosil ‘Keluarga Pertama’, sekumpulan tulang
dari sedikitnya tiga belas individu, mirip Lucy dan berasal dari masa yang kira-kira sama
pula, yang entah bagaimana terkubur jadi satu, di Etiopia juga. Fragmen-fragmen dari Lucy
dan dari Keluarga Pertama memberi gambaran jelas seperti apa perawakan Australopithecus
afarensis, tetapi sulit untuk membuat rekonstruksi yang lengkap secara autentik dari
kepingan-kepingan tulang banyak individu. Untungnya, tengkorak yang agak lengkap,
dinamai AL 444-2 (kanan), ditemukan pada 1992 di area yang sama di Etiopia, dan ini
mengonfirmasi rekonstruksi sementara yang dibuat sebelumnya.
Kesimpulan dari kajian-kajian mengenai Lucy dan sebangsanya adalah bahwa mereka
memiliki otak yang ukurannya kira-kira sama dengan otak simpanse tetapi, tidak seperti
simpanse, mereka berjalan tegak dengan kaki-kaki belakangnya, seperti kita – yang kedua
dari tiga skenario hipotetis kita. ‘Kaum Lucy’ agak seperti simpanse-simpanse yang berjalan
tegak. Ke-kakidua-an mereka secara dramatis dipastikan dengan beberapa jejak kaki yang
menggugah ingatan, yang ditemukan Mary Leakey di abu vulkanis yang telah memfosil.
Jejak-jejak kaki ini ditemukan lebih jauh ke selatan, di Laetoli di Tanzania, dan usianya lebih
tua dari Lucy maupun AL 444-2: sekitar 3,6 juta tahun. Mereka biasanya dianggap berasal
dari sepasang Australopithecus afarensis yang berjalan bersama (bergandeng tangan?) tetapi
pokok pentingnya adalah bahwa, 3,6 juta tahun yang lalu, seekor kera tegak berjalan di muka
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Bumi, dengan dua kaki yang cukup mirip seperti kaki kita kendati otaknya masih seukuran
otak simpanse.

AL 444-2
Tampak cukup mungkin jika para leluhur kita tiga juta tahun yang lalu tergolong
dalam spesies yang kita sebut Australopithecus afarensis – spesies Lucy. Fosil-fosil yang
lain telah ditempatkan dalam berbagai spesies dari genus yang sama, dan hampir pasti bahwa
para leluhur kita merupakan anggota dari genus tersebut. Australopithecine pertama yang
ditemukan, dan spesimen tipe dari genus tersebut, diberi nama Anak Taung. Pada usia tiga
setengah tahun, Anak Taung dimakan oleh seekor rajawali. Buktinya, tanda kerusakan di
rongga-rongga mata fosil tersebut identik dengan tanda yang dibuat rajawali modern pada
monyet modern saat hewan ini mencabut mata mereka. Sungguh malang nasibmu, Anak
Taung, menjerit takut diterpa angin saat dibawa terbang rajawali, tiada damai kau temukan
dalam ketersohoranmu, dua setengah juta tahun kemudian, sebagai spesimen tipe
Australopithecus africanus. Sungguh malang nasibmu, ibunda Taung, tersedu-sedan di kurun
Pliosen.
Spesimen tipe adalah individu pertama dari satu spesies baru yang dinamai dan secara
resmi diberi label perdana di sebuah museum. Secara teoretis, temuan-temuan selanjutnya
dibandingkan dengan spesimen tipe untuk melihat kecocokannya. Anak Taung ditemukan
dan diberi nama genus dan spesies baru oleh antropolog Afrika Selatan Raymond Dart pada
1924.
Apa perbedaan antara ‘spesies’ dan ‘genus’? Sebelum lanjut, kita jawab cepat dahulu
pertanyaan ini. Genus adalah pembagian yang lebih inklusif. Satu spesies tergolong ke dalam
satu genus, yang seringnya juga berisi spesies-spesies lain. Homo sapiens dan Homo erectus
adalah dua spesies di dalam genus Homo. Australopithecus africanus dan Australopithecus
afarensis adalah dua spesies di dalam genus Australopithecus. Nama Latin dari hewan atau
tumbuhan selalu menyertakan nama generik (dengan huruf pertama kapital) diikuti nama
spesifik (tanpa huruf kapital). Kedua nama ini ditulis miring. Kadang ada nama subspesifik
tambahan, yang mengikuti nama spesifik, contohnya, Homo sapiens neanderthalensis. Para
ahli taksonomi kerap memperbantahkan nama. Misalnya, banyak yang menyebut Homo
neanderthalensis bukan Homo sapiens neanderthalensis, mengangkat manusia Neanderthal
dari status subspesies ke spesies. Nama generik dan nama spesifik juga kerap
diperbantahkan, dan sering diubah dengan revisi-revisi dalam kepustakaan ilmiah.
Paranthropus boisei dahulu pernah bernama Zinjanthropus boisei dan Australopithecus
boisei, 3 dan masih sering disebut, secara informal, sebagai Australopithecine tegap – berbeda
dari dua spesies ‘semampai’ (langsing) Australopithecus yang disebut di atas. Salah satu
pesan utama bab ini berkenaan dengan sifat klasifikasi zoologis yang agak manasuka.
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Raymond Dart, dahulu, menamai Anak Taung Australopithecus, spesimen tipe dari
genus tersebut, dan sejak itu kita terjebak dalam nama yang kelewat tidak imajinatif untuk
leluhur kita ini. Artinya cuma ‘kera selatan’. Tidak ada kaitan dengan Australia, yang cuma
berarti ‘negara selatan’. Anda mungkin berpikir bisa jadi Dart telah memikirkan nama yang
lebih imajinatif untuk genus sepenting itu. Ia bahkan mungkin telah menduga bahwa
anggota-anggota lain genus ini kelak akan ditemukan di sebelah utara garis khatulistiwa.
Sedikit lebih tua dari Anak Taung, salah satu tengkorak yang terawetkan paling baik
yang ada, walau kurang rahang bawahnya, disebut ‘Ny. Ples’. Ny. Ples, yang mungkin
sebetulnya jantan bertubuh kecil dan bukan betina bertubuh besar, memeroleh julukannya
karena awalnya diklasifikasikan ke dalam genus Plesianthropus. Artinya, ‘hampir manusia’,
nama yang lebih baik dari ‘kera selatan’. Orang mungkin berharap bahwa, bila nanti para
ahli taksonomi memutuskan bahwa Ny. Ples dan sebangsanya benar-benar tergolong ke
dalam genus yang sama dengan Anak Taung, Plesianthropus akan menjadi nama dari
mereka semua. Sayangnya, aturan-aturan tata nama zoologis sangat ketat, hingga bisa
dianggap pedantis. Prioritas penamaan mendahului arti dan kesesuaian. ‘Kera selatan’
mungkin nama yang jelek tapi, bagaimanapun, mendahului Plesianthropus yang lebih masuk
akal dan tampaknya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali . . . Saya masih jahil
berharap seseorang akang menemukan, di dalam almari berdebu di sebuah museum Afrika
Selatan, sebuah fosil yang telah lama terlupakan, jelas-jelas sebangsa Ny. Ples dan Anak
Taung, tetapi diberi label dengan tulisan cakar ayam, ‘spesimen tipe Hemianthropus, 1920’.
Sekaligus, semua museum di dunia langsung harus melabeli ulang spesimen-spesimen dan
cetakan-cetakan Australopithecus mereka, dan semua buku serta artikel mengenai prasejarah
hominid pun terpaksa ikut. Program-program pengolah kata di seluruh dunia akan bekerja
lembur, mendeteksi setiap kemunculan kata Australopithecus dan menggantinya dengan
Hemianthropus. Saya tak bisa memikirkan hal lain yang dapat membuat aturan-aturan
internasional cukup digdaya untuk mendikte terjadinya perubahan kilat bahasa yang bersifat
retroversif dan di seluruh dunia.

‘Ny. Ples’
Sekarang, poin penting saya berikutnya tentang mata-mata rantai yang diduga hilang
dan kemanasukaan nama. Pastinya, saat nama Ny. Ples diubah dari Plesianthropus ke
Australopithecus, dunia nyata tidak berubah sama sekali. Bisa dibilang, tidak satu orang pun
akan tergoda untuk memikirkan hal lain apa pun. Tetapi coba timbang kasus serupa, saat
sebuah fosil diperiksa kembali dan digeser, karena alasan-alasan anatomis, dari satu genus ke
genus yang lain. Atau saat status generiknya diperbantahkan – dan ini sangat sering terjadi –
oleh antropolog pesaing. Lagi pula, memang penting bagi logika evolusi bahwa pasti pernah
ada individu-individu yang duduk pas di garis batas antara dua genus, misalnya
Australopithecus dan Homo. Mudah untuk melihat tengkorak Ny. Ples dan Homo sapiens
modern dan berkata, ya, tidak diragukan lagi kedua tengkorak ini berbeda genus. Jika kita
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asumsikan, seperti yang hampir setiap antropolog akui sekarang ini, bahwa semua anggota
genus Homo turun dari leluhur-leluhur yang tergolong ke dalam genus yang kita sebut
Australopithecus, logis kalau, di suatu titik di sepanjang rantai keturunan dari satu spesies ke
spesies yang lain, pasti ada setidaknya satu individu yang duduk pas di garis batasnya. Ini
pokok penting. Karena itu, saya akan membahasnya sedikit lebih panjang.

KNM ER 1813

KNM ER 1470
Dengan mengingat bentuk tengkorak Ny. Ples sebagai perwakilan Australopithecus
africanus 2,6 juta tahun yang lalu, lihatlah tengkorak (bagian atas) berikut, yang disebut
KNM ER 1813. Lalu lihat tengkorak di bawahnya, yang disebut KNM ER 1470. Keduanya
berasal dari kira-kira 1,9 juta tahun lalu, dan keduanya ditempatkan oleh sebagian besar
pakar di genus Homo. Sekarang ini, 1813 memang diklasifikasikan sebagai Homo habilis,
tetapi dahulu tidak. Hingga belum lama ini, 1470 pun begitu, tetapi sekarang tengah ada
gelagat untuk mereklasifikasinya sebagai Homo rudolfensis. Sekali lagi, lihatlah betapa plinplan dan fananya nama-nama kita. Tetapi bagaimanapun, keduanya tampak baku tergolong
ke dalam genus Homo. Perbedaan jelas dari Ny. Ples dan sebangsanya adalah bahwa ia
memiliki wajah yang lebih menonjol ke depan dan rongga otak yang lebih kecil. Di kedua
aspek itu, 1813 dan 1470 tampak lebih manusia, Ny. Ples lebih ‘mirip kera’.
Sekarang, lihat tengkorak di bawah, yang disebut ‘Twiggy’. Twiggy saat ini juga
biasanya diklasifikasikan sebagai Homo habilis. Tetapi moncongnya yang menunjuk ke
depan membuatnya lebih mirip Ny. Ples daripada 1470 atau 1813. Anda mungkin tidak akan
terkejut jika diberi tahu bahwa Twiggy telah ditempatkan oleh sebagian antropolog ke dalam
genus Australopithecus dan oleh sebagian antropolog lain ke dalam genus Homo. Malah,
tiap-tiap dari tiga fosil ini pernah, di beberapa titik waktu, diklasifikasikan sebagai Homo
habilis dan sebagai Australopithecus habilis. Seperti telah saya utarakan, sebagian pakar
pernah memberi 1470 nama spesifik yang berbeda, mengubah dari habilis ke rudolfensis.
Dan, untuk melengkapi semua itu, nama spesifik rudolfensis telah dieratkan ke dua nama
generik, Australopithecus dan Homo. Ringkasnya, ketiga fosil ini telah menerima berbagai
nama, dari pakar yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda, seperti berikut:
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‘Twiggy’
KNM ER 1813:

Australopithecus habilis, Homo habilis

KNM ER 1470:

Australopithecus habilis, Homo habilis,
Australopithecus rudolfensis, Homo rudolfensis

OH 24 (‘Twiggy’):

Australopithecus habilis, Homo habilis

Haruskah silang-sengkarut nama ini menggoyahkan keyakinan kita pada ilmu pengetahuan
evolusi? Justru sebaliknya. Memang begitulah seharusnya, mengingat makhluk-makhluk ini
semuanya perantara evolusioner, mata-mata rantai yang tadinya hilang tetapi tidak hilang
lagi. Kita malah harus khawatir kalau tidak ada perantara yang begitu dekat dengan garis
batas sehingga sulit diklasifikasikan. Dalam pandangan evolusi, pemberian nama-nama
diskret justru jadi mustahil jika saja catatan fosil itu lebih lengkap. Di satu sisi, untung saja
fosil-fosil itu langka. Kalau ada catatan fosil yang mulus dan tidak putus-putus, pemberian
nama-nama khusus untuk spesies dan genus akan menjadi mustahil, atau setidaknya sangat
problematis. Tidak berlebihan kalau disimpulkan bahwa akar perselisihan di antara para
paleoantropolog – fosil ini dan itu tergolong ke dalam spesies/genus ini atau itu – teramat
(dan menariknya) sia-sia.

Ingat-ingat nosi hipotetis bahwa kita mungkin, secara kebetulan, diberkahi catatan
fosil seluruh perubahan evolusi yang berkelanjutan, tanpa mata rantai yang hilang sama
sekali. Sekarang lihat empat nama Latin yang telah diterapkan pada 1470. Sekilas, perubahan
dari habilis ke rudolfensis akan tampak seperti perubahan yang lebih kecil ketimbang dari
Australopithecus ke Homo. Dua spesies di dalam satu genus lebih mirip satu sama lain
daripada dua genus. Bukankah begitu? Bukankah itu dasar untuk pembedaan antara tingkat
genus (misalnya Homo atau Pan sebagai genus-genus alternatif kera-kera Afrika) dan tingkat
spesies (misalnya troglodytes atau paniscus di dalam simpanse) dalam hierarki klasifikasi?
Ya, benar bila yang sedang kita klasifikasikan adalah hewan-hewan modern, yang dapat
dianggap sebagai ujung dari ranting-ranting di pohon evolusi, dan para pendahulunya di
dalam pucuk pohon itu semuanya sudah mati dan sirna. Sewajarnya, ranting-ranting yang
saling menyatu lebih jauh ke belakang (lebih jauh ke bagian dalam pucuk pohon) akan
cenderung lebih tidak mirip daripada mereka yang persimpangannya (leluhur bersama yang
lebih baru) lebih dekat ke ujung-ujungnya. Sistem ini berfungsi baik, selama kita tidak
mencoba mengklasifikasikan makhluk-makhluk pendahulu yang sudah mati. Tetapi begitu
kita menyertakan catatan fosil lengkap hipotetis tadi, seluruh pemisahan yang sudah rapi ini
jadi berantakan. Nama-nama diskret, bisa dibilang, jadi mustahil untuk diterapkan. Kita bisa
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dengan mudah melihatnya jika kita berjalan terus ke belakang menelusuri waktu, mirip
seperti yang kita lakukan dengan kelinci-kelinci di Bab 2.
Saat kita menyusuri jalur keturunan Homo sapiens ke belakang, pasti kita akan tiba
pada titik waktu saat perbedaan dari orang-orang yang hidup ketika itu begitu besar sehingga
pantas diberi nama spesifik yang lain, misalnya Homo ergaster. Namun, di setiap langkah,
setiap individu dapat dianggap cukup mirip dengan orang tua dan anak-anak mereka
sehingga bisa digolongkan ke dalam spesies yang sama. Sekarang kita berjalan lebih jauh ke
belakang, menyusuri jalur keluarga Homo ergaster, dan kita pasti tiba pada titik waktu yang
individu-individunya cukup berbeda dari ergaster ‘pada umumnya’ sehingga patut diberi
nama spesifik lain, misalnya Homo habilis. Tibalah kita pada pokok dari argumen ini. Saat
kita berjalan lebih jauh lagi ke belakang, di suatu titik kita pasti mulai bertemu individuindividu yang cukup berbeda dari Homo sapiens modern sehingga layak diberi nama genus
lain: misalnya Australopithecus. Masalahnya, ‘cukup berbeda dari Homo sapiens modern’
merupakan perkara yang sepenuhnya lain dari ‘cukup berbeda dari Homo paling awal’, yang
dalam hal ini adalah Homo habilis. Bayangkan spesimen pertama Homo habilis yang
dilahirkan. Orang tuanya Australopithecus. Apa lantas dia tergolong ke genus yang berbeda
dari orang tuanya? Konyol nggak, tuh? Ya, tentu saja. Jangan salahkan kenyataan, salahkan
kebersikerasan kita manusia yang ingin mengotak-ngotakkan segalanya ke dalam sebuah
kategori bernama. Kenyataannya, tidak ada yang namanya spesimen pertama Homo habilis.
Tidak ada yang namanya spesimen pertama spesies apa pun atau genus apa pun atau ordo
apa pun atau kelas apa pun atau filum apa pun. Setiap makhluk yang pernah dilahirkan pasti
akan diklasifikasikan – semisal waktu itu ada ahli zoologi yang akan melakukannya –
sebagai spesies yang sama persis dengan orang tua atau anak-anaknya. Namun, dilihat dari
kacamata modern setelah kejadian, dan karena untungnya – ya, untungnya dalam arti yang
paradoksal – sebagian besar mata rantai yang ada itu hilang, klasifikasi ke dalam spesies,
genus, famili, ordo, kelas, dan filum yang berbeda-beda jadi mungkin dilakukan.
Seandainya kita benar-benar punya jejak fosil yang lengkap dan tidak putus, rekaman
sinematik dari seluruh perubahan evolusi sebagaimana ia terjadi. Seandainya saja. Tapi
sedikit pun bukan karena saya ingin melihat merah malu wajah-wajah ahli zoologi dan
antropologi yang terlibat dalam perseteruan seumur hidup satu dengan yang lain mengenai
fosil A atau B tergolong spesies C atau D, genus E atau F. Tuan-tuan – kenapa tampaknya
tak pernah nyonya-nyonya – Anda sekalian berdebat soal kata, bukan kenyataan. Seperti
Darwin sendiri katakan, dalam The Descent of Man, ‘Dalam serangkaian bentuk yang
berubah sangat perlahan hingga tidak kentara dari makhluk mirip kera ke manusia seperti
sekarang adanya, akan mustahil untuk menetapkan di titik pasti yang mana istilah “manusia”
semestinya digunakan.’
Mari kita melanjutkan ziarah fosil kita, dan melihat beberapa mata rantai yang lebih
baru di antara fosil-fosil yang tidak lagi hilang, kendati dahulu hilang di masa Darwin.
Makhluk-makhluk perantara apa yang bisa kita temukan di antara kita dan makhluk-makhluk
seperti 1470 dan Twiggy, yang kadang disebut Homo, kadang Australopithecus? Kita sudah
bertemu beberapa dari mereka, Manusia Jawa dan Manusia Peking, yang biasanya
diklasifikasikan sebagai Homo erectus. Tetapi keduanya hidup di Asia, dan ada bukti kuat
bahwa sebagian besar evolusi manusia terjadi di Afrika. Manusia Jawa dan Manusia Peking
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makhluk padanan mereka saat ini biasanya diklasifikasikan sebagai Homo ergaster, walau
selama bertahun-tahun mereka disebut Homo erectus – satu lagi contoh plin-plannya tata
cara penamaan kita. Spesimen paling terkenal dari Homo ergaster, dan salah satu fosil
pramanusia terlengkap yang pernah ditemukan, adalah Bocah Turkana, atau Bocah
Nariokotome, yang ditemukan oleh Kamoya Kimeu, ‘si detektor fosil’ di tim paleontolog
Richard Leakey.

Homo erectus
Bocah Turkana hidup kira-kira 1,6 juta tahun yang lalu dan mati pada usia sekitar
sebelas tahun. Ada beberapa indikasi bahwa bocah ini bakal tumbuh hingga tinggi badan 6
kaki (183 cm) kalau saja dia hidup hingga dewasa. Volume otak dewasanya diperkirakan 900
sentimeter kubik (cc). Ini volume tipikal otak Homo ergaster/erectus, yang bervariasi di
sekitar angka 1.000 cc. Cukup jauh lebih kecil dari otak manusia modern, yang bervariasi di
kisaran 1.300 atau 1.400 cc, tetapi lebih besar dari Homo habilis (sekitar 600 cc) yang lebih
besar dari Australopithecus (sekitar 400 cc) dan simpanse (kira-kira sama). Anda ingat
kesimpulan kita bahwa leluhur kita dari tiga juta tahun yang lalu memiliki otak seekor
simpanse tetapi berjalan dengan tungkai belakangnya. Dari sini kita bisa menduga bahwa
paruh kedua dari kisah ini, dari 3 juta tahun yang lalu hingga sekarang, adalah cerita tentang
peningkatan ukuran otak. Dan memang terbukti begitulah.
Homo ergaster/erectus, yang spesimen-spesimen fosilnya ada banyak, merupakan
mata rantai pertengahan yang sangat meyakinkan, dan tidak lagi hilang, di antara Homo
sapiens sekarang dan Homo habilis dua juta tahun yang lalu, yang pada gilirannya
merupakan mata rantai indah menuju Australopithecus tiga juta tahun yang lalu, yang,
seperti kita lihat tadi, dapat digambarkan sebagai simpanse yang berjalan tegak. Berapa
banyak mata rantai yang diperlukan, sebelum Anda mengakui bahwa mereka tidak lagi
‘hilang’? Dan bisa jugakah kita menjembatani celah di antara Homo ergaster dan Homo
sapiens modern? Ya: ada bermacam-macam fosil, meliputi beberapa ratus ribu tahun
terakhir, yang merupakan perantara di antara keduanya. Sebagian telah diberi nama spesies,
seperti Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis dan Homo neanderthalensis. Yang lain
(dan kadang yang sama) disebut Homo sapiens ‘arkais’. Tapi, seperti berkali-kali saya
ulangi, nama tidak jadi pasal. Yang penting adalah mata-mata rantai ini tidak lagi hilang.
Ada berlimpah-limpah perantara.

PERGILAH DAN LIHATLAH
Jadi, ada dokumentasi fosil perubahan gradual yang baik, mulai dari Lucy, ‘simpanse
berjalan tegak’ dari tiga juta tahun yang lalu, hingga kita hari ini. Bagaimana para
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penyangkal sejarah menghadapi bukti ini? Sebagian dari mereka, menyangkalnya tanpa
tedeng aling-aling. Saya mendapatinya dalam sebuah wawancara yang saya lakukan untuk
acara dokumenter TV Channel Four The Genius of Charles Darwin pada 2008. Yang saya
wawancarai adalah Wendy Wright, Presiden ‘Perempuan Peduli Amerika’. Opininya bahwa
‘pil antihamil adalah sahabat orang pedofil’ cukup menggambarkan kapasitas nalarnya, dan
selama wawancara tidak sekalipun ia keluar dari gambaran ini. Hanya sebagian kecil saja
dari isi wawancara itu yang digunakan untuk acara dokumenternya. Berikut ini transkripsi
yang jauh lebih lengkap, tetapi tentu untuk keperluan bab ini saya batasi saja pada poin-poin
ketika kami membahas catatan fosil garis keturunan manusia.
Wendy: Poin saya adalah bahwa ilmu pengetahuan yang mendukung klaim
kalangan evolusionis masih tidak memadai. Yang justru terjadi, ilmu
pengetahuan yang tidak menyokong evolusi disensor. Seperti bahwa tidak ada
bukti evolusi dari satu spesies ke spesies lainnya. Kalau evolusi memang
terjadi, maka tentu, mau itu dari burung ke mamalia atau, atau, bahkan lebih
jauh dari itu, tentu setidaknya ada satu bukti.
Richard: Ada banyak sekali bukti. Maaf, tapi Anda terus mengulang itu seolah
mantra saja karena Anda, Anda, hanya mau mendengarkan kalangan sendiri.
Maksud saya, kalau saja Anda mau membuka mata dan melihat buktinya.
Wendy: Tunjukkan kepada saya, tunjukkan saya, tunjukkan tulang-tulangnya,
tunjukkan saya bangkainya, tunjukkan saya bukti tahap-tahap perantara dari
satu spesies ke yang lainnya.
Richard: Setiap kali sebuah fosil ditemukan dan fosil itu perantara satu spesies
dan yang lain orang-orang seperti Anda bilang, ‘Ah, tadinya hanya ada satu
celah, tetapi sekarang jadi dua.’ Maksud saya, hampir setiap fosil yang
ditemukan itu merupakan jembatan di antara sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Wendy [tertawa]: Kalau memang begitu adanya, Museum Sejarah Alam
Smithsonian akan penuh dengan contoh-contohnya, tetapi kenyataannya tidak.
Richard: Kenyataannya iya . . . dalam hal manusia, sejak masa Darwin,
sekarang sudah ada sejumlah besar bukti mengenai perantara-perantara dalam
bentuk fosil-fosil manusia dan ada berbagai macam spesies Australopithecus
contohnya, dan . . . kemudian ada Homo habilis – semua ini adalah penengah
antara Australopithecus yang merupakan spesies yang lebih tua dan Homo
sapiens yang merupakan spesies yang lebih muda. Mengapa Anda tidak
melihat itu sebagai perantaranya?
Wendy: . . . kalau evolusi memang punya bukti yang tulen maka bukti itu akan
ditampilkan di museum bukan dalam bentuk ilustrasi.
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Richard: Saya baru saja memberi tahu Anda tentang Australopithecus, Homo
habilis, Homo erectus, Homo sapiens – Homo sapiens arkais, lalu Homo
sapiens modern – itu rangkaian perantara yang sudah baik.
Wendy: Bukti materielnya masih kurang, jadi . . .

Richard: Bukti materielnya ada. Pergilah ke museum dan lihatlah. . . Tentu
saja tidak saya bawa ke sini, tetapi Anda bisa pergi ke museum mana saja dan
Anda bisa melihat Australopithecus, Anda bisa melihat Homo habilis, Anda
bila melihat Homo erectus, Anda bisa melihat Homo sapiens arkais dan Homo
sapiens modern. Rangkaian perantara yang baik sekali. Kenapa Anda tetap
bilang ‘Tunjukkan buktinya’ padahal saya sudah melakukannya? Pergilah ke
museum dan lihatlah.
Wendy: Dan saya sudah ke sana. Saya sudah pergi ke museum-museum dan
ada banyak sekali dari kami yang masih tidak yakin . . .
Richard: Anda sudah lihat, Anda sudah lihat Homo erectus?
Wendy: Dan saya rasa ada upaya, ada upaya yang agak agresif untuk mencoba
meredam suara kami dan menyensor kami. Tampaknya ini muncul dari rasa
frustrasi karena begitu banyak orang masih tidak percaya evolusi. Kalau
kalangan evolusionis memang meyakini kepercayaannya, upaya untuk
menyensor informasi tentu tidak akan ada. Itu menunjukkan bahwa evolusi
masih tidak memadai dan dapat dipertanyakan.
Richard: Saya . . . Saya mengaku frustrasi. Bukan karena ditekan, tetapi
karena saya sudah memberi tahu Anda tentang empat atau lima fosil . . .
[Wendy tertawa] . . . dan Anda tampak mengabaikan saja perkataan saya . . .
Mengapa Anda tidak pergi dan melihat fosil-fosilnya?
Wendy: . . . Kalau ada di museum-museum, dan saya sudah ke sana berkalikali, maka saya akan melihatnya secara objektif, tetapi poinnya adalah . . .
Richard: Memang ada di museum.
Wendy: Poinnya adalah filosofi evolusi dapat berujung pada ideologi-ideologi
yang sudah berdampak begitu merusak bagi umat manusia . . .
Richard: Ya, tetapi alangkah baiknya, daripada menunjukkan salah persepsi
mengenai Darwinisme, yang telah dengan mengerikan disalahgunakan secara
politis, jika Anda mencoba memahami Darwinisme, sehingga Anda mampu
melawan berbagai kesalahpahaman yang buruk ini.
Wendy: Sebetulnya kami malah sering sekali ditekan dengan keagresifan
orang-orang pendukung evolusi. Bukan seolah informasi yang terus Anda
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berikan ini tersembunyi dari kami. Bukan seolah kami tidak mengetahuinya,
kami tidak bisa lolos darinya. Informasi itu terus dicekokkan kepada kami.
Tapi saya rasa rasa frustrasi Anda muncul karena fakta bahwa begitu banyak
dari kami yang telah melihat informasi Anda masih tidak mau terseret arus
ideologi Anda.
Richard: Anda sudah lihat Homo erectus? Anda sudah lihat Homo habilis?
Anda sudah lihat Australopithecus? Itu tadi pertanyaan saya.
Wendy: Yang saya lihat adalah bahwa, di museum-museum dan di buku-buku
ajar, setiap kali mereka mengklaim telah menunjukkan perbedaan-perbedaan
evolusioner dari satu spesies ke spesies lain, semua bertumpu pada ilustrasi
dan gambar . . . bukan bukti materiel.
Richard: Anda memang harus pergi ke Museum Nairobi untuk melihat fosilfosil aslinya tetapi Anda bisa melihat cetakan-cetakan fosil – salinan-salinan
persis dari fosil-fosil ini di museum besar mana pun yang ingin Anda datangi.
Wendy: Saya tanya, mengapa Anda begitu agresif? Mengapa penting bagi
Anda semua orang percaya dengan hal yang Anda percayai?
Richard: Saya tidak bicara soal kepercayaan, saya bicara soal fakta. Saya
sudah beri tahu Anda tentang fosil-fosil tertentu, dan setiap kali saya tanya
Anda mengelak dan beralih ke hal lain.
Wendy: . . . Harusnya ada bertumpuk-tumpuk bukti materiel, bukan satu saja,
tapi lagi-lagi tidak ada bukti.
Richard: Saya kebetulan saja memilih fosil-fosil hominid karena saya pikir
Anda paling tertarik pada yang seperti itu, tetapi Anda bisa menemukan fosilfosil serupa dari kelompok vertebrata mana pun yang Anda mau.
Wendy: Tapi saya rasa semua kembali ke mengapa penting sekali bagi Anda
kalau semua orang percaya evolusi . . .
Richard: Saya tidak suka kata percaya. Saya lebih suka meminta orang melihat
buktinya, dan saya sedang meminta Anda melihat buktinya . . . Saya ingin
Anda pergi ke museum-museum dan melihat fakta-faktanya dan jangan
langsung percaya kalau dibilang tidak ada bukti. Pergilah dahulu dan lihatlah
buktinya.
Wendy [tertawa]: Ya, dan tanggapan saya . . .
Richard: Apa yang lucu? Saya serius, pergilah lihat. Saya sudah beri tahu
Anda soal fosil-fosil hominid, dan Anda bisa juga melihat evolusi kuda, Anda
bisa melihat evolusi mamalia awal, Anda bisa melihat evolusi ikan, Anda bisa
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melihat peralihan dari ikan ke hewan-hewan amfibi dan reptilia yang hidup di
darat. Semua akan Anda temukan di museum bagus mana pun. Bukalah mata
dan lihat fakta-faktanya.
Wendy: Dan tanggapan saya, bukalah mata dan lihatlah umat-umat yang telah
dibina oleh mereka yang percaya pada Tuhan yang mahakasih, yang
menciptakan kita semua . . .
Mungkin, di percakapan itu, saya tampak terlalu bersikeras memintanya pergi ke museum
dan melihat buktinya, tapi saya serius dengan permintaan itu. Orang-orang ini telah dilatih
untuk berkata, ‘Tidak ada bukti, tunjukkan buktinya, tunjukkan satu fosil saja . . .’ dan
mereka telah begitu sering mengucapkannya sehingga percaya. Jadi saya mencoba
menyebutkan tiga atau empat fosil ke wanita ini dan tidak mau membiarkannya
mengabaikannya saja. Hasilnya menyedihkan, dan itulah contoh taktik paling lazim yang
dipakai para penyangkal sejarah ketika dihadapkan dengan bukti sejarah – yakni, abaikan
dan ulangi mantra: ‘Tunjukkan fosilnya. Di mana fosilnya? Fosilnya tak ada. Saya cuma
minta ditunjukkan satu saja fosil perantara . . .’

Yang lain membingungkan dirinya sendiri dengan nama, dan kecenderungan tak
terelakkan dari nama-nama ini untuk menarik garis-garis pembeda palsu yang sebetulnya
tidak ada. Setiap fosil yang berpotensi menjadi perantara selalu diklasifikasikan sebagai
Homo atau Australopithecus. Tidak satu pun pernah diklasifikasikan sebagai perantara. Oleh
karena itu, tidak ada perantara. Tetapi, seperti sudah saya jelaskan di atas, ini hanya
konsekuensi tak terelakkan dari konvensi-konvensi nomenklatur ilmu zoologi, bukan fakta
tentang dunia nyata. Perantara paling sempurna yang bisa dibayangkan pun akan tetap
digolongkan ke dalam Homo atau Australopithecus. Malah, mungkin akan disebut Homo
oleh separuh kalangan ahli paleontologi dan Australopithecus oleh separuhnya lagi. Dan
sayangnya, alih-alih bersatu dan sepakat bahwa fosil-fosil perantara yang ambigu memang
sewajarnya ada dalam teori evolusi, para ahli paleontologi justru memberikan kesan yang
sepenuhnya keliru dengan tampak hampir bertengkar karena perbedaan pendapat
terminologis mereka.
Sedikit seperti pembedaan legal antara ‘dewasa’ dan ‘anak-anak’. Untuk tujuan
hukum, dan untuk menentukan apakah seorang muda sudah cukup usia untuk memilih dalam
pemilu atau masuk angkatan bersenjata, memang perlu dibuat garis batas yang mutlak. Pada
1969, usia pemilih legal di Inggris diturunkan dari dua puluh satu ke delapan belas tahun
(pada 1971 perubahan yang sama diterapkan di AS). Sekarang sudah ada pembahasan untuk
menurunkannya lagi ke enam belas tahun. Tetapi, terlepas dari usia legal pemilih yang
ditentukan, tak satu pun orang berpikir bahwa setelah lewat tengah malam pada ulang tahun
kedelapan belas (atau dua puluh satu, atau enam belas) Anda berubah jadi jenis orang yang
berbeda. Tak satu pun orang yang benar-benar percaya ada dua jenis orang, anak-anak dan
dewasa, ‘tanpa perantara’. Jelas kita semua paham bahwa segenap kurun pertumbuhan
menjadi dewasa merupakan serentetan titik antara yang panjang. Ada yang bilang, sebagian
dari kita tidak pernah benar-benar dewasa. Demikian pula, evolusi manusia, dari sesuatu
seperti Australopithecus afarensis ke Homo sapiens, terdiri dari serangkaian tak putus orang
tua yang melahirkan anak-anak yang tentu saja akan ditempatkan, oleh ahli taksonomi
kontemporer, ke dalam golongan spesies yang sama seperti orang tuanya. Bila ditinjau ke
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belakang, dan untuk alasan-alasan yang tidak jauh berbeda dari alasan legalistis, ahli
taksonomi modern bersikeras menempelkan label di tiap fosil, yang harus berbunyi seperti
Australopithecus atau Homo. Label-label museum sudah pasti tidak diizinkan untuk
menampilkan nama ‘perantara Australopithecus africanus dan Homo habilis’. Para
penyangkal sejarah memegang teguh konvensi penamaan ini seolah ia bukti tiadanya
perantara di dunia nyata. Kalau begitu, sekalian saja bilang bahwa tidak ada yang namanya
remaja karena setiap orang yang Anda lihat ternyata orang dewasa dengan hak pilih (delapan
belas tahun ke atas) atau anak-anak tanpa hak pilih (di bahwa delapan belas tahun). Itu sama
saja dengan bilang bahwa keperluan legal untuk batas usia pemilih membuktikan bahwa
remaja itu tidak ada.
Kembali ke fosil. Kalau kaum apologis kreasionis itu benar, Australopithecus ‘cuma
seekor kera’, sehingga para pendahulunya sendiri tidak relevan dalam pencarian ‘mata rantai
yang hilang’. Akan tetapi, ada baiknya kita tetap melihatnya. Ada beberapa jejak, walau
tidak lengkap. Ardipithecus, yang hidup 4–5 juta tahun yang lalu, dikenali terutama dari
giginya, tetapi telah ditemukan cukup banyak tulang tengkorak dan tulang kaki untuk
mengajukan, setidaknya kepada para ahli anatomi yang telah berurusan dengannya, bahwa ia
berjalan tegak. Kesimpulan yang serupa juga diambil oleh para penemu dua fosil yang lebih
tua lagi, Orrorin (‘Manusia Milenium’) dan Sahelanthropus (‘Toumai’, bawah).
Sahelanthropus luar bisa tua (enam juta tahun, secara usia dekat dengan leluhur
bersama kita dan simpanse) dan karena ditemukan jauh di barat Lembah Rift (di Chad,
tempat julukannya, ‘Toumai’, berarti ‘asa kehidupan’). Paleoantropolog lain skeptis dengan
klaim-klaim ke-kakidua-an yang dibuat atas nama Orrorin dan Sahelanthropus oleh para
penemunya. Dan, seperti mungkin digarisbawahi seorang sinis, untuk tiap fosil problematis
semacam itu, sebagian dari kalangan yang meragukannya adalah para penemu fosil yang
lain!

Sahelanthropus
Paleoantropologi, lebih dari bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya, diwabahi – atau
justru dimeriahkan? – oleh rivalitas. Kita harus mengakui bahwa catatan fosil yang
menghubungkan kera berjalan tegak Australopithecus dengan (kemungkinan) makhluk
berkaki empat yang merupakan leluhur bersama kita dan simpanse masih banyak bolongnya.
Kita tidak tahu seperti apa para leluhur kita menegak ke kedua tungkai belakangnya. Kita
butuh lebih banyak fosil. Tetapi setidaknya kita patut gembira dengan catatan fosil bagus
yang kita – tidak seperti Darwin – bisa nikmati, yang menunjukkan kepada kita peralihan
evolusioner dari Australopithecus, dengan otak seukuran otak simpansenya, ke Homo
sapiens modern dengan tengkorak mirip balon dan otak besar kita.
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Di sepanjang bagian ini saya telah mereproduksi gambar-gambar tengkorak dan
mendorong Anda untuk membandingkannya. Anda mungkin memperhatikan, contohnya,
kemenonjolan moncong atau gigir alis beberapa fosil. Kadang perbedaannya agak halus,
tetapi itu membantu kita memahami peralihan perlahan dari satu fosil ke fosil yang lebih
belakangan. Namun, sekarang saya ingin mengajukan sebuah kerumitan, yang akan
berkembang menjadi poin menarik dalam dirinya sendiri. Perubahan-perubahan yang terjadi
dalam masa hidup suatu individu, saat ia tumbuh, bagaimanapun juga jauh lebih dramatis
daripada perubahan-perubahan yang kita lihat saat membandingkan individu-individu
dewasa generasi demi generasi.

Simpanse, sesaat sebelum lahir
Tengkorak di atas adalah tengkorak seekor simpanse sesaat sebelum kelahirannya.
Sama sekali berbeda dari tengkorak simpanse dewasa yang ditunjukkan di bawah dan jauh
lebih mirip tengkorak manusia (manusia yang sudah dewasa maupun yang masih bayi). Ada
gambar yang banyak direproduksi (dan direproduksi lagi di halaman berikutnya) dari seekor
simpanse bayi dan seekor simpanse dewasa, yang sering dipakai untuk mengilustrasikan
gagasan menarik bahwa dalam evolusi manusia ciri-ciri remaja dipertahankan hingga masa
dewasa (atau – yang mungkin tidak lantas sama – kita menjadi matang secara seksual ketika
tubuh kita masih remaja). Saya pikir gambar ini terlalu bagus, dan saya mengirimkannya ke
kolega saya Desmond Morris untuk meminta pendapat ahlinya. Saya tanya dia, apa mungkin
itu palsu? Pernahkah dia melihat simpanse kecil yang tampak sangat mirip manusia? Dr
Morris skeptis dengan punggung dan bahunya tetapi menanggapi positif bagian kepala.
‘Simpanse punya ciri khas postur bungkuk dan yang di foto ini lehernya terlalu tegak dan
mirip leher manusia. Tapi kalau yang dinilai kepalanya saja, gambar ini bisa dipercaya.’
Sheila Lee, peneliti gambar dari pihak penerbit untuk buku ini, melacak sumber asli foto
terkenal ini, ekspedisi ke Kongo pada tahun 1909–1915 yang dilangsungkan oleh Museum
Sejarah Alam Amerika. Hewan-hewan tersebut sudah mati saat difoto, dan Lee
memberitahukan bahwa fotografernya, Herbert Lang, juga seorang taksidermis. Rasanya
gatal untuk menduga bahwa postur ganjil bayi simpanse yang mirip postur manusia itu
terbentuk karena teknik pengisian (stuffing) yang buruk – kalau bukan karena fakta bahwa,
menurut museumnya, Lang memfoto spesimen-spesimennya sebelum pengisian dilakukan.
Akan tetapi, postur seekor simpanse mati dapat diatur sedemikian rupa untuk membentuk
lagak tubuh yang tidak bisa ditiru simpanse hidup. Kesimpulan Desmond Morris tampaknya
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tidak goyah. Postur mirip manusia dari bahu bayi simpanse itu mencurigakan, tetapi bentuk
kepalanya bisa dipercaya.

Foto bayi simpanse dan simpanse dewasa yang dibuat Lang
Kita anggap bagian kepalanya benar, sekalipun bagian bahunya tidak bisa dibilang
asli, Anda langsung bisa melihat seperti apa perbandingan tengkorak-tengkorak fosil dewasa
dapat menyesatkan kita. Atau, dengan nada yang lebih positif, perbedaan dramatis di antara
kepala dewasa dan remaja menunjukkan betapa mudahnya sebuah ciri seperti kemenonjolan
moncong dapat berubah menjadi lebih – atau, di kasus ini, lebih tidak – mirip manusia.
Embriologi simpanse ‘tahu’ cara membuat kepala mirip kepala manusia, seperti
dilakukannya pada setiap simpanse saat hewan ini melewati tahun-tahun hidupnya sebagai
bayi. Tampak sangat mungkin bahwa, saat Australopithecus berevolusi melalui berbagai titik
antara menuju Homo sapiens, sembari memangkas panjang moncongnya, ia melakukannya
dengan cara yang jelas: mempertahankan ciri-ciri remaja hingga masa dewasa (proses yang
disebut neoteni, sudah disebut di Bab 2). Di semua kasus, sebagian besar perubahan
evolusioner terdiri dari perubahan-perubahan dalam hal kecepatan pertumbuhan bagianbagian tubuh tertentu, relatif terhadap bagian-bagian yang lain. Istilahnya, pertumbuhan
heterokronis (‘tumbuh pada waktu yang berbeda-beda’). Saya rasa yang saya ingin katakan
adalah bahwa perubahan evolusioner itu gampang, begitu Anda menerima fakta-fakta
perubahan embriologis yang teramati. Embrio-embrio dibentuk dengan pertumbuhan
diferensial – bagian-bagiannya tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Tengkorak
bayi simpanse berubah menjadi tengkorak dewasa melalui pertumbuhan tulang-tulang rahang
dan moncong yang relatif cepat jika dibandingkan dengan tulang-tulang tengkorak yang lain.
Saya ulangi, setiap hewan dari setiap spesies berubah, selama perkembangan embriologisnya
sendiri, jauh lebih dramatis dari berubahnya bentuk dewasa tipikal dari generasi ke generasi
seiring berjalannya waktu geologis. Dan inilah isyarat saya untuk bab mengenai embriologi
dan relevansinya dengan evolusi.
1

Bisa diduga, sekarang fosil Peking kadang disebut Manusia Beijing. Sebagai penutur bahasa
Inggris dan bukan Mandarin, mengapa pula kita harus ikut bilang ‘Beijing’, saat menyebut ibu kota
Tiongkok? Ada satu acara yang agak menarik di televisi Inggris, judulnya Grumpy Old Men (KakekKakek Cerewet), berisi kumpulan keluhan dan sambatan seperti ini yang disunting dengan apik.
Kalau saya diliput, saya akan bilang seperti ini. Kita tidak memercikkan Eau de Köln untuk
mengusir bau ikan asin Mumbai Duck, atau berdansa dengan irama waltz untuk memutar ‘The
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Blue Dunaj’ atau ‘Tales from the Wien Woods’. Kita tidak membandingkan Neville Chamberlain,
Terkenal karena München, dengan mundurnya Napoleon dari Moskva. Tidak juga (walau lihat
saja nanti) kita ajak hewan peliharaan kecil kita si Beij yang suka mendengus untuk jalan-jalan.
Apa yang salah dengan Peking, kalau bahasa yang kita ucapkan adalah bahasa Inggris? Saya
gembira karena baru-baru ini bertemu seorang anggota korps diplomat Inggris, fasih berbahasa
Mandarin, yang berperan besar di kedutaan besar kami dalam menjaga kata Peking.
Nama penanya Isak Dinesen, tapi saya suka menggunakan nama aslinya karena saya
menghabiskan masa kanak-kanak paling awal saya di dekat Karen, desa ‘di kaki Perbukitan
Ngong’ yang masih dinamai dengan namanya.

Tidak seperti penyakit, yang sering diberi nama sesuai nama penemunya, spesies-spesies baru
diberi nama oleh para penemunya, bukan sesuai nama mereka sendiri. Ini jadi kesempatan baik
bagi seorang ahli biologi untuk menghormati nama ahli biologi lain, atau, di kasus ini, nama
seorang donatur. Tidak heran, kolega terhormat saya mendiang W.D. Hamilton beberapa kali
dimuliakan dengan cara ini. Bisa dibilang penerus Darwin terhebat di abad ke-20, dia punya sikap
pemurung yang mengingatkan kita pada tokoh di buku A.A. Milne, Eeyore (bukan versi Walt
Disney yang patut disayangkan itu, tentunya). Hamilton pernah ikut sebuah ekspedisi ke hulu
Amazon. Suatu kali, di atas perahu kecilnya, ia disengat seekor tawon. Karena tahu bahwa ia
seorang ahli entomologi kawakan, rekan seperjalanannya berkata, ‘Bill, kau tahu nama tawon itu?’
‘Ya,’ gumam Bill murung dengan suara mirip Eeyore-nya. ‘Malah, tawon itu dinamai dengan
namaku.’
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BAB 8
ANDA SENDIRI MELAKUKANNYA DALAM SEMBILAN
BULAN
GENIUS galak J.B.S. Haldane, yang melakukan begitu banyak hal lain di luar perannya
sebagai satu dari tiga arsitek terkemuka neo-Darwinisme, pernah dibantah oleh seorang
wanita setelah sebuah kuliah umum. Cerita ini beredar dari mulut ke mulut, dan sayangnya
John Maynard Smith tidak lagi ada bersama kita untuk memastikan kata-kata persisnya,
tetapi kira-kira seperti ini percakapannya:
Penyangsi evolusi: Profesor Haldane, walaupun Anda katakan ada miliaran
tahun tersedia untuk evolusi, saya tidak bisa yakin bahwa sebuah sel bisa
berubah menjadi tubuh manusia yang rumit, dengan triliunan selnya tersusun
menjadi tulang dan otot dan saraf, jantung yang berdetak tanpa henti selama
puluhan tahun, berkilo-kilometer pembuluh darah dan ginjal, dan otak yang
mampu berpikir dan berbicara dan merasa.
JBS: Tapi Bu, Anda sendiri sudah melakukannya. Dan hanya dalam sembilan
bulan saja.
Penanya itu mungkin terkesiap sejenak karena tak menyangka arah datangnya balasan
Haldane. Ungkapan lidah kelu pun sepertinya belum cukup untuk menggambarkan
perasaannya. Tetapi mungkin ada sisi dari jawaban Haldane yang membuatnya tetap merasa
tak puas. Saya tidak tahu ia lanjut bertanya atau tidak tetapi, kalau iya, mungkin kira-kira
begini bunyinya:
Penyangsi evolusi: Ah ya, tetapi perkembangan embrio mengikuti instruksiinstruksi genetik. Dan instruksi-instruksi untuk cara membangun tubuh yang
rumit itulah yang Anda, Professor Haldane, klaim berevolusi lewat seleksi
alam. Saya masih merasa sulit meyakininya, sekalipun ada semiliar tahun
waktu tersedia untuk evolusi.
Mungkin dia ada benarnya. Dan sekalipun sesosok kecerdasan ilahi memang ternyata telah
merancang kompleksitas hayati, sudah pasti tidak benar bahwa ia membentuk tubuh-tubuh
hidup dengan cara yang dipakai pematung tanah liat, misalnya, atau tukang kayu, perajin
tembikar, penjahit, atau produsen mobil saat mengerjakan karyanya. Kita boleh jadi
‘dikembangkan secara menakjubkan’ tetapi kita tidak ‘dibuat secara menakjubkan’. Ketika
anak-anak bernyanyi, ‘Ia membuat kilau warna-warninya / Ia membuat sayap-sayap
kecilnya’, 1 mereka mengucapkan kekeliruan yang sangat kekanak-kanakan. Apa pun hal lain
yang Tuhan kerjakan, sudah pasti ia tidak membuat kilau warna-warni dan sayap-sayap kecil.
Kalau memang ada, yang ia kerjakan adalah menyelia perkembangan embrionik segala
sesuatu, misalnya dengan menjalin ujung-ujung rangkaian gen yang mengarahkan proses
perkembangan terotomasi. Sayap tidak dibuat, sayap tumbuh – secara progresif – dari tunastunas tungkai di dalam telur.
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Mengulang pokok penting ini, yang mestinya sudah jelas tetapi ternyata tidak, Tuhan
tidak pernah membuat sebelah sayap kecil pun dalam hidupnya yang abadi. Kalaupun ada
yang dibuatnya (dalam pandangan saya, tidak ada, tapi biarlah, karena bukan itu poinnya),
yang dibuatnya adalah resep embriologis atau sesuatu seperti program komputer untuk
mengontrol perkembangan embrionik dari sayap kecil (selain bejibun hal lainnya juga).
Tentu, Tuhan boleh mendaku bahwa merancang sebuah resep atau program untuk
menumbuhkan sayap itu sama pintarnya, sama luar biasa piawainya, dengan membuat sayap.
Tapi untuk saat ini, saya hanya ingin menjabarkan perbedaan tegas antara membuat sesuatu
seperti sayap, dan yang sesungguhnya terjadi dalam embriologi.

TANPA PENATA TARI
Sejarah awal embriologi terbelah menjadi dua doktrin yang saling bertentangan:
praformisme dan epigenesis. Perbedaan di antara keduanya tidak selalu jernih dipahami, jadi
saya akan luangkan sedikit waktu untuk menjelaskan kedua istilah ini. Kalangan praformis
yakin bahwa sel telur (atau sperma, karena praformis terbagi lagi menjadi golongan ‘ovis’
dan ‘spermis’) mengandung bayi miniatur kecil atau ‘homunculus’. Semua bagian tubuh si
bayi dengan ruwetnya sudah ada di sana, masing-masing pada tempatnya, menunggu untuk
digembungkan seperti balon bersekat-sekat. Pandangan ini memunculkan masalah-masalah
yang jelas. Pertama, setidaknya dalam bentuk naif awalnya, pandangan tersebut mengandung
nosi yang semua orang anggap keliru: bahwa kita mewarisi ciri-ciri dari satu orang tua saja –
ibu bagi kalangan ovis, ayah bagi kalangan spermis. Kedua, kalangan praformis seperti ini
harus menghadapi regresi homunculus ala boneka Rusia yang tak berhingga panjangnya –
atau kalaupun berhingga, setidaknya cukup panjang untuk sampai ke Hawa (atau Adam bagi
kalangan spermis). Satu-satunya jalan untuk lolos dari regresi ini adalah mengonstruksi
homunculus tersebut dari awal di setiap generasi dengan pemindaian rumit nan teliti tubuh
dewasa dari generasi sebelumnya. ‘Pewarisan ciri-ciri terperoleh’ ini tidak terjadi – kalau iya,
anak-anak laki-laki Yahudi akan terlahir dalam keadaan sudah bersunat, dan bayi-bayi dari
binaragawan yang rajin angkat beban (tetapi tidak teman-teman pemalas mereka yang tukang
makan) akan terlahir dengan otot perut, dada, dan paha terpahat.
Agar adil, kalangan praformis memang dengan berani menghadapi masalah regresi
logis ini, seberapa absurd pun cara mereka menghadapinya. Setidaknya sebagian dari mereka
benar-benar yakin bahwa perempuan (atau laki-laki) pertama memang mengandung embrioembrio miniatur dari semua keturunannya, dengan masing-masing embrio tersimpan di
dalam embrio pendahulunya, seperti boneka Rusia. Dan memang ada pengertian yang
mengharuskan mereka meyakininya: pengertian yang patut disebutkan karena akan
mengantarkan kita pada inti persoalan bab ini. Kalau Anda percaya bahwa Adam ‘dibuat’
dan bukan dilahirkan, Anda menyiratkan bahwa Adam tidak punya gen – atau setidaknya
tidak butuh gen untuk perkembangannya. Adam tidak memiliki embriologi, tetapi mengada
begitu saja. Tarikan kesimpulan terkait telah membuat penulis abad Victoria, Philip Gosse
(ayah dalam karya Edmund Gosse Father and Son), menulis sebuah buku berjudul
Omphalos (kata Yunani untuk ‘pusar’) yang berisi argumen bahwa Adam pasti memiliki
pusar, sekalipun ia tidak dilahirkan. Konsekuensi lebih pelik dari penalaran omfalogis ini
adalah bahwa bintang-bintang yang jaraknya dari kita lebih dari beberapa ribu tahun cahaya
pastilah diciptakan dengan berkas-berkas sinar jadi yang merentang hampir di sepanjang
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jalan dari lokasinya ke kita – kalau tidak, kita takkan bisa melihat bintang-bintang itu hingga
jauh di hari depan! Mengolok-olok omfalogi memang terdengar keruan saja, tetapi ada poin
serius di sini tentang embriologi, yang menjadi pokok bahasan bab ini. Pokok ini memang
agak sulit dicerap – malah, saya sendiri masih dalam proses mencerapnya – dan saya
menjajakinya dari berbagai arah.
Untuk alasan-alasan yang diberikan tadi, praformisme, setidaknya dalam versi asli ‘ala
boneka Rusia’-nya, memang sudah tidak bisa dijadikan awal argumentasi. Adakah versi
praformisme yang bisa dengan masuk akal dihidupkan kembali di zaman DNA ini?
Mungkin, tetapi saya meragukannya. Buku-buku ajar biologi telah mengulang, berkali-kali,
bahwa DNA adalah ‘cetak biru’ untuk membangun sebuah tubuh. Sebetulnya tidak. Cetak
biru sejati dari, misalnya, mobil atau rumah merupakan penggambaran satu-lawan-satu dari
kertas ke produk akhirnya. Dari situ dapat disimpulkan bahwa cetak biru dapat dibalik.
Membalik prosesnya dari rumah ke cetak biru sama mudahnya dengan yang sebaliknya,
karena penggambarannya memang satu-lawan-satu. Malah sebetulnya lebih mudah, karena
Anda harus membangun rumahnya, tetapi Anda hanya perlu mengambil beberapa ukuran dan
kemudian menggambar cetak birunya. Untuk tubuh seekor hewan, tidak peduli seberapa
banyak ukuran mendetail yang diambil, Anda tidak bisa merekonstruksi DNA-nya. Di titik
itulah mengatakan bahwa DNA itu cetak biru salah.
Secara teoretis bisa dibayangkan – mungkin seperti itulah cara kerja segala sesuatu di
planet alien – bahwa DNA dapat berupa deskripsi tubuh yang terkodekan: semacam peta tiga
dimensi yang diejawantahkan ke dalam kode linear ‘huruf-huruf’ DNA. Bila begitu, maka
bisa dibalik. Memindai tubuh untuk membuat sebuah cetak biru genetik bukan gagasan sama
sekali konyol. Kalau demikian cara kerja DNA, kita dapat merepresentasikannya sebagai
semacam neo-praformisme. Momok boneka Rusia tidak akan muncul. Namun, belum jelas
bagi saya apakah momok pewarisan dari satu orang tua saja akan tetap muncul atau tidak.
DNA memiliki cara yang luar biasa jitu untuk menjalin separuh pas informasi paternal
dengan separuh pas informasi maternal, tetapi bagaimana cara DNA menjalin setengah
pindaian tubuh ibu dengan setengah pindaian tubuh ayah? Anggap angin lalu: ini jauh sekali
dari kenyataan.
DNA, karenanya, jelas-jelas bukan cetak biru. Tidak seperti Adam, yang tubuhnya
dibentuk langsung dalam rupa dewasa, semua tubuh nyata berkembang dan tumbuh dari satu
sel melalui tahap-tahap perantara menuju dewasa: embrio, janin, bayi, anak-anak, dan
remaja. Mungkin di suatu dunia alien makhluk-makhluk hidupnya merakit diri mereka dari
ubun-ubun hingga ujung jari kaki sebagai satu set bio-piksel tiga dimensi tertata yang dibaca
dari sebaris pindaian terkodekan. Tetapi tidak demikian adanya di planet kita, dan sebetulnya
saya rasa ada berbagai alasan – yang sudah saya jabarkan di tempat lain sehingga tidak akan
saya bahas lagi di sini – mengapa tidak demikian pula adanya di planet mana pun. 2
Alternatif historis dari praformisme adalah epigenesis. Jika praformisme intinya
tentang cetak biru, epigenesis intinya tentang sesuatu yang lebih seperti resep atau program
komputer. Definisi kata ini dalam Shorter Oxford English Dictionary agak modern, dan saya
tidak yakin Aristoteles, filsuf yang menciptakan kata ini, akan mengenalinya:
epigenesis: Sebuah teori perkembangan organisme melalui proses diferensiasi
progresif dari himpunan yang awalnya tidak terdiferensiasi. 3
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Principles of Development, oleh Lewis Wolpert dan kolega-koleganya,
mendeskripsikan epigenesis sebagai gagasan bahwa pranata-pranata baru timbul secara
progresif. Epigenesis bisa dianggap terbukti benar dalam dirinya sendiri, tetapi detaildetailnya tetap penting dan kita harus menghindari klise. Bagaimana organisme berkembang
secara progresif? Bagaimana suatu himpunan yang awalnya tidak terdiferensiasi ‘tahu’ cara
berdiferensiasi secara progresif, kalau bukan dengan mengikuti sebuah cetak biru?
Pembedaan yang ingin saya tegaskan di bab ini, yang sangat berkaitan dengan pembedaan di
antara praformisme dan epigenesis, adalah pembedaan antara arsitektur terencana dan proses
bangun swarakit. Makna arsitektur terencana jelas kita pahami karena kita melihatnya di
sekitar kita dalam bentuk bangunan dan artefak-artefak lainnya. Proses bangun swarakit
lebih asing, dan perlu saya terangkan. Dalam bidang perkembangan, proses swarakit
menempati posisi yang sepadan dengan seleksi alam dalam evolusi, kendati keduanya bukan
proses yang sama. Keduanya mencapai, lewat cara-cara otomatis, tidak disengaja, dan tidak
terencana, hasil-hasil yang sekilas tampak seolah direncanakan dengan teliti.
J.B.S. Haldane mengutarakan kebenaran sederhana kepada orang skeptis yang
bertanya kepadanya, tetapi ia tidak bakal menyangkal bahwa ada misteri, yang hampir
berada di ambang (tapi tidak pernah menjadi) keajaiban dalam fakta bahwa sebuah sel dapat
memunculkan tubuh manusia dengan semua kompleksitasnya. Dan kepekatan misteri ini
tidak sepenuhnya sirna oleh kemampuan yang dicapai dengan bantuan instruksi-instruksi
DNA. Kabut misterinya tetap ada karena kita sulit membayangkan, dalam prinsipnya
sekalipun, bagaimana kita dapat mulai menuliskan instruksi-instruksi untuk membangun
sebuah tubuh, sedemikian rupa, sehingga tubuh tersebut benar-benar terbangun, yaitu dengan
hal yang saya sebut ‘proses bangun swarakit’ tadi, yang berkaitan dengan hal yang kadang
disebut para pemrogram komputer sebagai prosedur ‘bawah ke atas’, bukan ‘atas ke bawah’.
Seorang arsitek merancang katedral megah. Kemudian, melalui rantai komando yang
hierarkis, operasi pembangunan dipecah ke dalam beberapa bidang terpisah, yang kemudian
dipecah lebih kecil lagi ke dalam beberapa sub-bidang, dan seterusnya hingga instruksiinstruksi akhirnya sampai ke tangan para tukang bangunan, tukang kayu, dan tukang kaca,
yang bekerja hingga katedralnya berdiri, tampak serupa dengan gambar asli si arsitek. Itu
desain atas ke bawah namanya.
Desain bawah ke atas berfungsi dengan cara yang sama sekali berbeda. Saya sih tidak
percaya, tetapi pernah ada mitos bahwa beberapa dari katedral abad pertengahan terbaik di
Eropa dibangun tanpa arsitek. Tidak ada yang mendesain katedralnya. Tiap tukang bangunan
dan tukang kayu sibuk sendiri, sesuai keterampilannya sendiri, dengan sudut kecil bangunan
bagiannya sendiri, hampir tanpa memperhatikan pekerjaan yang tengah digarap tukangtukang yang lain dan tanpa memperhatikan suatu rencana umum sama sekali. Entah
bagaimana, dari anarki semacam itu, sebuah katedral berdiri. Kalau memang betul itu terjadi,
itulah arsitektur bawah ke atas. Terlepas dari mitos tersebut, tentu tidak seperti itu
kejadiannya dalam kasus pembangunan katedral. 4 Tetapi hampir seperti itulah kejadiannya
dalam proses pembangunan sarang rayap atau semut – dan dalam perkembangan sebuah
embrio. Inilah yang membuat embriologi begitu berbeda dari apa pun yang kita, manusia,
biasa lihat dalam proses konstruksi atau manufaktur.
Prinsip yang sama berlaku bagi jenis-jenis program komputer tertentu, bagi jenis-jenis
perilaku hewan tertentu, dan – memadukan keduanya – bagi program-program komputer
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yang didesain untuk menyimulasikan perilaku hewan. Misalkan kita ingin memahami
perilaku berkerumun burung jalak. Ada beberapa film luar biasa bagus di YouTube, dan
gambar-gambar di Halaman berwarna 16 diambil dari situ. Manuver-manuver mirip balet
ini difoto di Otmoor, dekat Oxford, oleh Dylan Winter. Yang mencolok mengenai perilaku
burung-burung jalak ini adalah bahwa, terlepas dari kelihatannya, tak ada penata tari dan,
sejauh yang kita ketahui, tak ada yang memimpin. Tiap-tiap burung hanya mengikuti aturanaturan lokal.
Jumlah burung dalam kerumunan-kerumunan ini bisa mencapai ribuan, tetapi mereka
hampir benar-benar tak pernah bertumbukan. Itu juga karena, mengingat kecepatan
terbangnya, tumbukan semacam itu akan menyebabkan mereka cedera parah. Sering pula,
kerumunan itu tampak berperilaku seperti satu individu burung saja, memutar dan memuntir
sebagai satu kesatuan. Kerumunan-kerumunan ini bisa tampak seolah sedang bergerak
melalui satu sama lain dari arah-arah yang berlawanan, sembari menjaga keutuhan koherensi
mereka sebagai kerumunan-kerumunan terpisah. Hampir tampak ajaib, tetapi sebetulnya
kerumunan-kerumunan tersebut berada di jarak yang berbeda-beda dari kamera dan tidak
betul-betul bergerak melalui satu sama lain. Garis-garis tepi semua kerumunan ini begitu
tegas, dan itu menambah keindahan visualnya. Garis-garis itu tidak menghilang berangsurangsur tetapi membentuk batas yang tegas. Kepadatan burung yang berada persis di dekat
batas tersebut tidak kurang dari yang berada di tengah-tengah kerumunan, sementara di luar
batas itu tidak ada burung sama sekali. Begitu Anda merenungkannya, tidakkah luar biasa
mencengangkan?
Pertunjukan ini akan menjadi layar screensaver komputer yang lebih elegan dari
biasanya. Anda tidak mau film burung jalak karena screensaver Anda akan mengulang
gerakan-gerakan balet identik yang sama berkali-kali, dan karenanya tidak menggunakan
semua pikselnya dengan setara. Yang Anda mau adalah sebuah simulasi komputer burungburung jalak; dan, seperti akan dikatakan pemrogram komputer mana pun, ada dua cara
melakukannya: cara yang benar dan cara yang salah. Jangan mencoba menata seluruh
tariannya – itu gaya pemrograman yang buruk sekali untuk tugas seperti ini. Saya perlu
membahas cara lebih baik untuk melakukannya karena hampir pasti seperti itulah cara
burung-burung itu sendiri diprogram, di dalam otak mereka. Selain itu, ini merupakan
analogi bagus untuk cara kerja embriologi.
Berikut ini cara memprogram perilaku berkerumun burung jalak. Curahkan hampir
seluruh upaya Anda untuk memprogram perilaku satu individu burung saja. Ke dalam jalakrobo Anda, bangun aturan-aturan terperinci untuk cara terbang, dan cara bereaksi terhadap
kehadiran jalak-jalak lain di sekitar, tergantung jarak dan posisi relatif mereka. Tanamkan
aturan-aturan untuk bobot yang diberikan pada perilaku burung-burung sekitar, dan bobot
yang diberikan pada inisiatif sendiri dalam mengubah arah. Aturan-aturan model ini akan
didasarkan pada berbagai ukuran teliti yang diambil dari perilaku burung asli. Berkahi
burung siber Anda dengan kecenderungan tertentu untuk meragamkan aturan-aturannya
secara acak. Setelah menulis program rumit untuk menentukan aturan-aturan berperilaku
seekor jalak, kita masuk ke langkah penentu yang tengah saya tekankan di bab ini. Jangan
coba memprogram perilaku seisi kerumunannya, seperti yang mungkin telah dilakukan oleh
generasi awal pemrogram komputer. Alih-alih, klonakan seekor jalak komputer yang Anda
program tadi. Buat seribu salinan burung-robo, boleh sama semua, boleh juga dengan sedikit
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

144

variasi acak di antara mereka dalam hal aturan-aturannya. Dan sekarang ‘lepaskan’ ribuan
jalak model di komputer Anda, sehingga mereka bebas saling berinteraksi, semua mematuhi
aturan yang sama.
Jika untuk jalak yang seekor itu aturan-aturan perilaku yang Anda tanamkan tepat,
seribu jalak komputer, yang masing-masing berupa satu titik di layar Anda, akan berperilaku
seperti burung-burung jalak asli yang berkerumun di musim dingin. Jika perilaku
berkerumunnya kurang tepat, kembali dan atur lagi perilaku jalak yang seekor tadi, mungkin
sesuai dengan ukuran-ukuran yang lebih jauh dan terperinci dari perilaku burung-burung
jalak asli. Sekarang, klonakan lagi versi baru itu seribu kali, untuk mengganti seribu yang
kurang berhasil tadi. Terus ulangi pemrograman ulang jalak seekor yang diklonakan itu,
hingga perilaku berkerumun ribuan burung-burung jalak komputer Anda di layar menjadi
screensaver yang cukup realistis. Menyebutnya ‘Boids’, Craig Reynolds menulis sebuah
program semacam ini (walau secara spesifik tidak untuk burung jalak) pada 1986.
Pokok utamanya adalah bahwa tidak ada penata tari atau pemimpin. Aturan, tatanan,
pranata – semua ini muncul sebagai produk sampingan dari aturan-aturan yang dipatuhi
secara lokal dan berkali-kali, bukan secara global. Dan seperti itulah cara kerja embriologi.
Semuanya dikerjakan dengan aturan-aturan lokal, di berbagai level, tetapi terutama di level
satu sel. Tanpa penata tari. Tanpa konduktor orkestra. Tanpa perencanaan pusat. Tanpa
arsitek. Di bidang perkembangan, atau manufaktur, padanan dari pemrograman semacam ini
adalah proses bangun swarakit.
Tubuh manusia, rajawali, tikus mondok, lumba-lumba, citah, katak tutul, walet: semua
disusun dengan begitu indah sehingga tampak mustahil untuk percaya bahwa gen-gen yang
memprogram perkembangannya tidak berfungsi layaknya sebuah cetak biru, sebuah desain,
sebuah rencana induk. Memang tidak: seperti burung-burung jalak komputer itu, semua
dilakukan oleh sel-sel yang mematuhi aturan-aturan lokal. Tubuh yang ‘terancang’ indah
muncul sebagai konsekuensi dari aturan-aturan yang dipatuhi secara lokal oleh sel-sel
individual, tanpa mengacu pada sesuatu apa pun yang bisa disebut rencana global
menyeluruh. Sel-sel embrio yang sedang berkembang berputar dan menari satu dengan yang
lain seperti burung-burung jalak dalam kerumunan-kerumunan besar. Ada beberapa
perbedaan, dan perbedaan ini penting. Tidak seperti jalak, sel-sel secara fisik saling melekat
dalam lembaran dan balok: ‘kerumunan’ mereka disebut ‘jaringan’. Saat mereka berputar
dan menari seperti jalak-jalak kecil, konsekuensinya adalah terbangunnya bentuk-bentuk tiga
dimensi, saat jaringan-jaringan menginvaginasi (melipat ke dalam), menanggapi gerakangerakan sel-sel; 5 atau membengkak atau mengerut karena pola-pola lokal pertumbuhan dan
kematian sel. Analogi yang saya sukai untuk hal ini adalah seni melipat kertas origami, yang
diajukan oleh ahli embriologi terkemuka Lewis Wolpert dalam bukunya The Triumph of the
Embryo; tetapi sebelum masuk ke sana saya perlu menjernihkan terlebih dahulu beberapa
analogi alternatif yang mungkin melintas di benak kita – analogi-analogi dari kerajinan
tangan manusia dan proses-proses manufaktur.

ANALOGI-ANALOGI UNTUK PERKEMBANGAN
Rupa-rupanya cukup sulit untuk menemukan analogi yang bagus bagi perkembangan
jaringan hidup, tetapi Anda bisa menemukan kemiripan-kemiripan parsial dengan aspekTerjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org
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aspek tertentu dari prosesnya. Analogi resep menerangkan satu segi dari kebenaran utuhnya,
dan resep adalah analogi yang kadang saya pakai untuk menjelaskan mengapa ‘cetak biru’
tidak pas. Tidak seperti cetak biru, resep tidak dapat dibalik. Jika Anda ikuti langkah-langkah
dalam sebuah resep kue, kuenya jadi. Tetapi Anda tidak bisa melihat kue lalu merekonstruksi
resepnya – apalagi kata-kata persis dari resep tersebut – sementara, seperti sudah kita lihat,
Anda bisa melihat rumah dan merekonstruksi sesuatu yang mirip dengan cetak biru aslinya.
Ini karena penggambaran satu-lawan-satu di antara bagian-bagian rumah dan bagian-bagian
cetak biru. Dengan pengecualian mencolok seperti ‘buah ceri di atas’, tidak ada
penggambaran satu-lawan-satu di antara bagian-bagian kue dengan kata-kata atau kalimatkalimat resepnya.
Apa lagi analogi yang tersedia dari ranah pembuatan benda oleh tangan manusia?
Pemahatan adalah analogi yang hampir meleset total. Seorang pemahat memulai kerjanya
dengan sebongkah batu atau kayu dan membentuknya dengan metode pengurangan, mencuili
bongkahan bahan sedikit demi sedikit hingga tersisa bentuk yang diinginkan. Memang ada
kemiripan kuat antara pemahatan dengan sebuah proses tertentu dalam embriologi yang
disebut apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang telah diprogram, dan proses ini
terlibat, contohnya, dalam perkembangan jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Dalam embrio
manusia, jari-jari tangan dan jari-jari kaki semuanya bergabung. Di dalam rahim, saya dan
Anda memiliki kaki-kaki dan tangan-tangan yang berselaput. Selaput ini hilang (pada
sebagian besar orang: kadang-kadang ada pengecualian) melalui kematian sel yang telah
diprogram. Hal ini sedikit mirip dengan cara seorang pemahat membuat bentuk, tetapi proses
tersebut tidak cukup umum atau penting untuk memadai cara kerja normal embriologi. Ahliahli embriologi mungkin sepintas membayangkan ‘tatah pemahat’, tetapi bayangan itu tidak
mereka biarkan lama.
Sebagian pemahat bekerja tidak dengan metode pemahatan subtraktif, tetapi dengan
mengambil segumpal tanah liat, atau lilin lunak, dan mengulinya ke sebuah bentuk (yang
kemudian mungkin menjadi cetakan, dalam kerajinan perunggu contohnya). Lagi-lagi, itu
bukan analogi yang baik untuk embriologi. Kerajinan menjahit atau membuat pakaian pun
bukan. Kain-kain yang sudah ada dipotong, sesuai dengan bentuk-bentuk yang ditata dalam
sebuah pola yang sudah dibuat terlebih dahulu, kemudian dijahitkan ke bentuk-bentuk lain
yang sudah dipotong. Hasil-hasil jahitan ini kemudian sering dibalik ke dalam untuk
menyamarkan bekas jahitannya – dan bagian itu, setidaknya, merupakan analogi yang baik
untuk bagian-bagian tertentu embriologi. Tetapi secara keseluruhan, embriologi tidak seperti
menjahit, tidak pula seperti memahat. Menyulam mungkin analogi yang lebih baik, karena
bentuk utuh dari sebuah baju hangat, misalnya, dibangun dari sejumlah besar jahitan
tersendiri, seperti sel-sel individual. Tetapi ada analogi-analogi yang lebih baik, seperti akan
kita lihat nanti.
Bagaimana dengan perakitan sebuah mobil, atau mesin rumit yang lain, di lini
perakitan sebuah pabrik: apakah itu analogi yang baik? Seperti memahat dan menjahit,
perakitan bagian-bagian yang sudah dibuat terlebih dahulu merupakan cara efisien untuk
membuat sesuatu. Dalam sebuah pabrik mobil, bagian-bagian mobil dibuat terlebih dahulu,
seringnya dengan metode tuang ke cetakan di bengkel tuang (dan, saya rasa, embriologi tidak
melibatkan satu pun proses yang seperti penuangan). Kemudian bagian-bagian yang telah
dibuat terlebih dahulu ini disatukan dalam lini perakitan dan dimur, dikeling, dilas atau
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ditempel, selangkah demi selangkah sesuai denah yang digambar teliti. Sekali lagi,
embriologi sama sekali tidak menyerupai denah yang digambar terlebih dahulu. Tetapi ada
miripnya dengan proses penyatuan tertata komponen-komponen yang telah dirakit terlebih
dahulu, seperti ketika, dalam fasilitas perakitan mobil, karburator dan kepala distributor dan
sabuk kipas dan kepala silinder yang sudah dibuat terlebih dahulu digabung menjadi satu
dalam posisi-posisi yang berdekatan.
Di bawah ini ada gambar tiga jenis virus. Di sebelah kiri adalah virus mosaik
tembakau (TMV), yang menjangkiti tanaman tembakau dan anggota-anggota lain dari famili
Solanaceae, seperti tanaman tomat. Di tengah adalah adenovirus, yang menginfeksi sistem
pernapasan pada banyak hewan, termasuk kita. Di sebelah kanan adalah bakteriofag T4, yang
menjadi parasit di tubuh bakteri. Perawakannya seperti wahana pendarat bulan, dan
perilakunya pun agaknya begitu, ‘mendarat’ di permukaan sebuah bakteri (yang jauh lebih
besar), lalu merendahkan tubuh di atas ‘kaki-kaki’ laba-labanya, lalu menghunjamkan
sebuah kuar ke bagian tengah, menembus dinding sel si bakteri, dan menyuntikkan DNA-nya
ke dalam. DNA virus ini kemudian membajak mesin pembuat protein bakteri tersebut, yang
disubversi untuk membuat virus-virus baru. Kedua virus yang lain di gambar tersebut
melakukan hal yang serupa, kendati tidak tampak atau berperilaku seperti wahana pendarat
bulan. Di semua kasus, bahan genetik ketiganya membajak perangkat pembuat protein dari
sel inang dan mengalihkan lini produksi molekulernya untuk menghasilkan virus, bukan
produk-produk normalnya.

Tiga jenis virus
Sebagian besar dari yang Anda lihat di dalam gambar-gambar tersebut adalah wadah
protein untuk bahan genetik, dan pada kasus T4 (‘wahana pendarat bulan’) mesin untuk
menginfeksi si inang. Yang menarik adalah cara perangkat protein ini disatukan. Benar-benar
swarakit. Tiap virus dirakit dari beberapa molekul protein yang telah dibuat terlebih dahulu.
Tiap molekul protein, dengan cara yang akan kita lihat nanti, sebelumnya telah merakit
dirinya sendiri ke, melihat rangkaian asam aminonya, sebuah ‘struktur tersier’ khas menurut
hukum-hukum kimia. Lalu, di dalam virus, molekul-molekul tersebut saling bergabung
untuk membentuk ‘struktur kuaterner’, sekali lagi dengan mengikuti aturan-aturan lokal.
Tanpa rencana global, tanpa cetak biru.
Subunit-subunit protein, yang saling bertaut seperti balok-balok Lego untuk
membentuk struktur kuaterner itu, disebut kapsomer. Perhatikan betapa bangunan-bangunan
kecil ini sempurna secara geometris. Adenovirus di tengah itu memiliki persis 252 kapsomer,
yang di sini digambarkan sebagai bola-bola kecil, tersusun ke dalam bangun ruang
ikosahedron. Ikosahedron adalah bangun ruang Platonik sempurna yang memiliki 20 bidang
segitiga. Kapsomer-kapsomer itu tersusun ke bentuk ikosahedron bukan dengan rencana
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induk atau cetak biru apa pun, melainkan hanya lewat proses tiap-tiap kapsomer mematuhi
hukum-hukum tarik-menarik kimiawi secara lokal ketika sebuah kapsomer bersenggolan
dengan kapsomer lain seperti dirinya. Seperti inilah kristal terbentuk, dan, memang,
adenovirus bisa digambarkan sebagai kristal kopong yang sangat kecil. ‘Kristalisasi’ virus
merupakan contoh istimewa proses bangun ‘swarakit’ yang saya gadang-gadangkan sebagai
prinsip utama penyatuan makhluk hidup. ‘Pendarat bulan’ T4 juga memiliki sebuah
ikosahedron untuk wadah DNA utamanya, tetapi struktur kuaterner swarakitnya lebih
kompleks, menggabungkan unit-unit protein tambahan, yang dirakit menurut aturan lokal
yang berbeda-beda, di dalam perangkat injeksi serta ‘kaki-kaki’ yang melekat ke
ikosahedron tersebut.
Kembali dari virus ke embriologi makhluk-makhluk yang lebih besar, kita masuk ke
analogi favorit saya di antara teknik-teknik konstruksi manusia: origami. Origami adalah seni
melipat kertas konstruktif, yang dikembangkan hingga ke levelnya yang paling lanjut di
Jepang. Satu-satunya kreasi origami yang saya tahu cara membuatnya adalah ‘Kapal Jung
Tiongkok’. Saya diajari ayah saya, yang mempelajari caranya dalam demam origami yang
melanda asrama sekolahnya selama tahun 1920an. 6 Satu fiturnya yang realistis secara
biologis adalah bahwa ‘embriologi’ kapal jung Tiongkok melalui beberapa tahap ‘larva’
perantara, yang pada dirinya sendiri sudah berupa kreasi yang sedap dipandang, persis
seperti ulat bulu yang merupakan perantara indah menuju kupu-kupu, kendati keduanya
hampir tidak mirip sama sekali. Dimulai dengan secarik kertas berbentuk bujur sangkar, dan
dengan melipatnya saja – tanpa memotong, tanpa mengelem, dan tanpa menyertakan
potongan kertas lain – prosedurnya membawa kita melalui tiga ‘tahap larva’ yang bentuknya
bisa dikenali: ‘perahu dua lambung’, ‘kotak dengan dua bidang penutup’, dan ‘gambar di
dalam bingkai’, sebelum memuncak pada kapal jung Tiongkok ‘dewasa’ itu sendiri.
Mendukung analogi origami, saat Anda pertama sekali diajarkan cara membuat kapal jung
Tiongkok, bukan kapal jungnya saja tetapi juga tiap-tiap dari ketiga tahap ‘larva’nya –
perahu dua lambung, kotak, bingkai gambar – muncul sebagai kejutan. Tangan-tangan Anda
memang melipat kertasnya, tetapi jelas Anda tidak sedang mengikuti cetak biru untuk kapal
jung Tiongkok, atau untuk yang mana pun dari tiga tahap larvanya. Anda mengikuti
serangkaian aturan melipat kertas yang tampak tidak berkaitan dengan produk akhirnya,
hingga produk tersebut kemudian muncul seperti kupu-kupu dari kepompong. Analogi
origami di sini sepadan dengan pentingnya ‘aturan-aturan lokal’, bukan rencana global.
Satu lagi aspek positif analogi origami: melipat, invaginasi, dan membalik dari dalam
ke luar adalah beberapa dari trik-trik favorit yang digunakan jaringan-jaringan embrionik
saat membuat sebuah tubuh. Analogi ini berlaku baik khususnya untuk tahap-tahap
embrionik awal. Tetapi ada kekurangannya, dan berikut ini dua kekurangan yang jelas
tampak. Pertama, tangan-tangan manusia tetap harus melakukan proses melipat. Kedua,
‘embrio’ kertas yang berkembang itu tidak tumbuh besar. Berat hasil akhirnya sama persis
dengan berat awal kertasnya. Karena perbedaan ini, sesekali saya akan menyebut embriologi
biologis dengan istilah ‘origami menggembung’, dan bukan ‘origami’ saja.
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Origami kapal jung Tiongkok, dengan tiga ‘tahap larva’: ‘perahu dua lambung’, ‘kotak
dengan dua bidang penutup’, dan ‘gambar di dalam bingkai’
Sebetulnya, kedua kekurangan ini agaknya saling menghilangkan. Lembar-lembar
jaringan yang melipat, menginvaginasi, dan membalik dari dalam ke luar di dalam embrio
yang sedang berkembang itu sebenarnya bertumbuh, dan pertumbuhan itulah yang
menyediakan sebagian dari daya motif yang, di dalam origami, disuplai oleh tangan manusia.
Jika Anda ingin membuat sebuah model origami dengan selembar jaringan hidup dan bukan
kertas mati, setidaknya ada kemungkinan bahwa, jika lembar tersebut tumbuh dengan cara
yang benar, bukan serentak tetapi beberapa bagian tumbuh lebih cepat dari bagian-bagian
lain, hal ini bisa secara otomatis menyebabkan lembar tersebut membuat bentuknya sendiri –
dan bahkan melipat atau menginvaginasi atau membalik dari dalam ke luar dengan cara
tertentu – tanpa perlu tangan untuk menarik dan melipatnya, dan tanpa perlu rencana global,
hanya aturan-aturan lokal. Dan sebetulnya ini lebih dari sekadar kemungkinan karena
memang terjadi. Kita sebut saja ‘oto-origami’. Bagaimana, pada praktiknya, oto-origami
terjadi dalam embriologi? Terjadi karena di dalam embrio sungguhan, ketika selembar
jaringan tumbuh, sel-selnya membelah. Dan pertumbuhan diferensial dari berbagai bagian
dari lembar jaringan tersebut dicapai oleh sel-sel, dalam tiap bagian dari lembar itu, yang
membelah dengan kecepatan yang ditentukan oleh aturan-aturan lokal. Maka dengan rute
memutar, kita kembali ke prinsip fundamental aturan-aturan lokal bawah ke atas, bukan
aturan-aturan global atas ke bawah. Seluruh rangkaian versi-versi (yang jauh lebih rumit)
dari prinsip sederhana inilah yang sebenarnya berlangsung dalam tahap-tahap awal
perkembangan embrionik.
Berikut ini cara kerja origami dalam tahap-tahap awal perkembangan hewan bertulang
belakang. Sel telur yang telah dibuahi membelah menjadi dua sel. Kemudian, kedua sel
tersebut membelah menjadi empat. Begitu seterusnya, jumlah sel dengan cepat berlipatganda dan berlipat-ganda lagi. Di tahap ini, tidak ada pertumbuhan, tidak ada
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penggembungan. Volume awal sel telur yang telah dibuahi tersebut benar-benar terbagi rata,
seperti kue yang dipotong-potong, membentuk sebuah bola sel-sel yang ukurannya sama
dengan sel telur yang awal tadi. Bukan bola yang padat tetapi bola kopong, dan sebutannya
blastula. Tahap berikutnya, gastrulasi, adalah pokok bahasan sebuah kelakar terkenal dari
Lewis Wolpert: ‘Bukan kelahiran, pernikahan, atau kematian, melainkan gastrulasilah yang
sesungguhnya merupakan masa terpenting dalam hidupmu.’
Gastrulasi adalah sejenis gempa bumi mikrokosmik yang melanda permukaan blastula
dan merevolusi segenap bentuknya. Jaringan-jaringan embrio menjadi tersusun ulang secara
masif. Dalam gastrulasi, bola berongga (blastula) dipenyokkan, sehingga terbentuk dua
lapisan dengan sebuah bukaan ke dunia luar (lihat simulasi komputer di hal. 151). Lapisan
luar dari ‘gastrula’ ini disebut ektoderm, lapisan dalamnya endoderm, dan ada juga beberapa
sel yang dilontarkan ke ruang di antara ektoderm dan endoderm, yang disebut mesoderm.
Tiap-tiap dari ketiga lapisan primordial ini ditakdirkan untuk membuat bagian-bagian besar
tubuh. Contohnya, kulit luar dan sistem saraf berasal dari ektoderm; usus dan organ-organ
dalam berasal dari endoderm; dan mesoderm membentuk otot serta tulang.

Neurulasi
Tahap selanjutnya dalam origami embrio ini disebut neurulasi. Diagram di kanan
menunjukkan tampang-lintang di tengah-tengah punggung embrio amfibi (bisa katak atau
salamander) yang tengah berneurulasi. Lingkaran hitam itu adalah ‘notokord’, sebuah batang
pengeras yang berlaku sebagai cikal-bakal tulang punggung. Notokord adalah ciri diagnostik
filum Chordata, filum kita dan semua vertebrata lainnya (walau kita, seperti kebanyakan
vertebrata modern, memilikinya hanya ketika kita masih berupa embrio). Dalam neurulasi,
seperti dalam gastrulasi, invaginasi tampak jelas terjadi. Tadi saya mengatakan bahwa sistem
saraf berasal dari ektoderm. Begini prosesnya. Satu tampang dari ektoderm berinvaginasi
(mundur secara progresif di sepanjang tubuh seperti sebuah ritsleting), menggulung
membentuk tabung, dan diputus di sisi-sisi tempat tabung tersebut ‘menutup’ sehingga
melintang di sepanjang tubuh di antara lapisan luar dan notokord. Tabung tersebut kelak
menjadi tulang belakang, batang saraf utama tubuh. Ujung depannya membengkak dan
menjadi otak. Dan semua saraf lainnya ditarik, dengan pembelahan-pembelahan sel
setelahnya, dari tabung primordial ini. 7
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Saya tidak ingin masuk ke pembahasan terperinci mengenai gastrulasi atau neurulasi.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa dua tahap ini menakjubkan, dan bahwa metafora
origami masih mantap mengilustrasikan keduanya. Yang menjadi perhatian saya adalah
prinsip-prinsip umum yang berlaku ketika embrio menjadi lebih rumit melalui origami
menggembung. Di bawah ini salah satu hal yang dilakukan lembar-lembar sel sebagaimana
teramati selama masa perkembangan embrionik, contohnya selama gastrulasi. Anda bisa
dengan mudah melihat seperti apa invaginasi ini bisa menjadi cara ampuh dalam origami
menggembung, dan invaginasi memang memainkan peran besar dalam gastrulasi dan
neurulasi.

Invaginasi dalam selembar sel-sel
Gastrulasi dan neurulasi dicapai di titik awal perkembangan dan keduanya
memengaruhi bentuk keseluruhan embrio. Invaginasi dan manuver-manuver ‘origami
menggembung’ lainnya mencapai tahap-tahap embriologi awal ini dan, beserta trik-trik
serupa, juga terlibat dalam proses perkembangan lebih lanjut, ketika organ-organ khusus
seperti mata dan jantung dibuat. Tetapi, mengingat tak ada tangan untuk melipat, lewat
proses mekanis apa gerakan-gerakan dinamis ini dicapai? Sebagian, seperti saya katakan
tadi, lewat ekspansi sederhana itu sendiri. Sel-sel memperbanyak diri di seluruh bagian
selembar jaringan. Oleh karena itu, luasnya bertambah dan, karena tidak bisa ke mana-mana
lagi, lembar jaringan hanya bisa melengkung atau berinvaginasi. Tetapi sebetulnya prosesnya
lebih terkontrol, dan proses ini telah diuraikan oleh sekelompok ilmuwan yang bekerja di
bawah arahan ahli biologi matematis brilian George Oster, dari Universitas California di
Berkeley.

PEMODELAN SEL SEPERTI JALAK
Oster dan kolega-koleganya mengikuti siasat yang sama seperti yang kita timbang tadi di bab
ini untuk simulasi komputer kerumunan burung jalak. Alih-alih memprogram perilaku
blastulanya, mereka memprogram perilaku sebuah sel. Lalu mereka ‘mengklonakan’ banyak
sekali sel, semua sama, dan melihat apa yang terjadi ketika sel-sel tersebut berkumpul di
dalam komputer. Ketika saya bilang mereka memprogram perilaku sebuah sel, ungkapan
yang lebih tepat adalah memprogram model matematis dari sebuah sel, menanamkan faktafakta tertentu yang diketahui mengenai sebuah sel ke dalam model tersebut, tetapi dalam
bentuk yang disederhanakan. Secara spesifik, diketahui bahwa di bagian-bagian interior sel
ada mikrofilamen-mikrofilamen yang tersusun saling-silang. Mikrofilamen adalah semacam
pita miniatur yang elastis, tetapi dengan sifat tambahan: mampu berkontraksi secara aktif,
seperti serat-serat otot yang berkedut-kedut. Mikrofilamen-mikrofilamen ini memang
menggunakan prinsip kontraksi yang sama dengan serat-serat otot. 8 Model Oster
menyederhanakan sel ke bentuk dua dimensi untuk digambar ke layar komputer, dan dengan
hanya setengah lusin filamen, yang ditempatkan secara strategis pada sel tersebut, seperti
tampak pada diagram di atas. Dalam model komputer itu, semua mikrofilamen diberi sifatTerjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org
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sifat kuantitatif tertentu dengan nama-nama yang dipahami para fisikawan: ‘koefisien
redaman kental’ dan ‘konstanta pegas elastis’. Tidak usah pusing dengan arti persisnya:
nama-nama ini semacam sesuatu yang diukur fisikawan pada sebuah pegas. Kendati ada
kemungkinan bahwa di dalam sel sungguhan jumlah filamen yang mampu berkontraksi itu
jamak, Oster dan kolega-koleganya menyederhanakannya dengan memberikan kapasitas ini
pada satu saja dari enam filamen mereka. Kalau mereka bisa memeroleh hasil-hasil yang
realistis sekalipun beberapa dari sifat sel yang diketahui ini dikesampingkan, ada
kemungkinan untuk mendapatkan hasil-hasil yang sama baiknya dengan model lebih rumit
yang mempertahankan sifat-sifat itu. Alih-alih membiarkan satu filamen kontraktil di dalam
model mereka itu berkontraksi sesuka hati, mereka menanamkan sebuah sifat yang juga
dimiliki jenis-jenis serat otot tertentu: ketika ditarik melebihi panjang kritis tertentu, serat
tersebut akan merespons dengan berkontraksi ke panjang yang jauh lebih pendek dari
panjang setimbang normalnya.

Mikrofilamen-mikrofilamen di dalam sel model Oster
Dengan demikian, ada model sebuah sel: model sangat disederhanakan yang terdiri
dari bidang dua dimensi yang ke dalamnya dirangkai enam pegas elastis, yang salah satunya
memiliki sifat khusus untuk merespons tarikan dari luar dengan berkontraksi secara aktif. Ini
tahap satu dari proses pemodelannya. Di tahap dua, Oster dan para koleganya mengklonakan
beberapa lusin sel model mereka dan menyusunnya ke dalam lingkaran, seperti blastula (dua
dimensi). Kemudian mereka mengutak-atik filamen kontraktil salah satu sel untuk memicu
kontraksinya. Yang terjadi berikutnya hampir terlalu menakjubkan untuk disaksikan.
Blastula model tersebut bergastrulasi! Berikut ini enam tangkapan layar yang menunjukkan
kejadiannya (a sampai f di bawah). Sebuah gelombang kontraksi menyebar ke samping dari
sel yang dipicu, dan bola sel-sel itu spontan berinvaginasi.

Blastula model Oster bergastrulasi
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

152

Dari situ, yang terjadi lebih menawan lagi. Oster dan kolega-koleganya mencoba
eksperimen, pada model komputer mereka, menurunkan ‘ambang picu’ filamen-filamen
kontraktil. Hasilnya adalah gelombang invaginasi yang bergerak lebih jauh, dan melekuk
tajam hingga membentuk ‘tabung neural’ (tangkapan layar a sampai h di halaman
berikutnya). Penting untuk memahami apa sesungguhnya arti model semacam ini. Model ini
bukan representasi akurat dari neurulasi. Selain fakta bahwa sifatnya dua dimensi dan
disederhanakan di banyak aspek lainnya, bola sel-sel yang ‘berneurulasi’ (tangkapan layar a)
bukanlah ‘gastrula’ dua-lapis sebagaimana aslinya. Bola sel-sel tersebut adalah titik mula
mirip blastula yang sama seperti yang ada di model gastrulasi di atas. Tidak jadi pasal: model
memang tidak harus sepenuhnya akurat hingga ke setiap detailnya. Model ini tetap
menunjukkan betapa mudah meniru berbagai segi perilaku sel-sel di dalam sebuah embrio
awal. Fakta bahwa ‘bola’ sel-sel dua dimensi itu secara spontan merespons rangsangannya
sekalipun model tersebut lebih sederhana dari situasi aslinya menjadikan ini sebuah bukti
yang kuat. Ia meyakinkan kita bahwa evolusi berbagai prosedur perkembangan embrionik
awal tidaklah harus sesulit itu. Perhatikan bahwa yang sederhana itu modelnya, bukan
fenomena yang diperagakannya. Itulah tanda model ilmiah yang baik.

Pembentukan ‘tabung neural’ dalam model Oster
Tujuan saya menguraikan secara terperinci model-model Oster adalah untuk
menunjukkan jenis umum prinsip yang bisa berlaku dalam interaksi sel-sel tunggal satu sama
lain untuk membangun sebuah tubuh, tanpa adanya cetak biru yang merepresentasikan
keseluruhan tubuh tersebut. Pelipatan ala origami, invaginasi dan jepit-putus ala Oster:
semua ini hanyalah beberapa dari trik-trik paling sederhana untuk membangun embrio. Triktrik yang lebih rumit akan memainkan perannya nanti di tahap perkembangan embrionik
selanjutnya. Contohnya, eksperimen-eksperimen cerdas telah menunjukkan bahwa sel-sel
saraf, ketika tumbuh keluar dari tulang belakang, atau dari otak, menemukan jalannya ke
organ sasaran bukan dengan mengikuti sebuah rencana besar tetapi lewat gaya tarik kimiawi,
ibarat anjing jantan mengendus bau anjing betina di musim kawin. Sebuah eksperimen klasik
awal oleh ahli embriologi pemenang Hadiah Nobel Roger Sperry mengilustrasikan prinsip
ini dengan sempurna. Sperry dan seorang koleganya mengambil kecebong dan melepaskan
sepetak kecil kulit dari punggungnya. Mereka melepaskan sepetak kulit lain, dengan ukuran
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yang sama, dari perutnya. Mereka lalu mencangkok-silangkan kedua petak kulit tersebut:
kulit perut dicangkokkan ke punggung, dan kulit punggung ke perut. Saat kecebong itu
tumbuh menjadi katak, hasilnya lumayan apik, seperti lazimnya eksperimen-eksperimen di
bidang embriologi: ada sepetak rapi kulit perut berwarna putih di tengah kulit punggung
yang gelap berbintik, dan sepetak rapi kulit berwarna gelap berbintik di tengah kulit perut
yang putih. Sekarang, inti dari cerita ini. Biasanya, jika Anda menggelitik seekor katak di
punggungnya dengan sehelai bulu, katak akan mengusap titik gelitik itu dengan kakinya,
seperti sedang mengusir lalat yang mengganggu. Tapi ketika Sperry menggelitik katak
eksperimentalnya pada ‘sepetak kulit’ di punggungnya, katak itu malah mengusap perutnya!
Dan ketika Sperry menggelitik petak kulit gelap di bagian perut, katak itu mengusap
punggungnya.
Yang terjadi di dalam perkembangan embrionik normal, menurut interpretasi Sperry,
adalah bahwa akson (‘kawat-kawat’ panjang, masing-masing berupa perpanjangan berbentuk
pipa sempit dari satu sel saraf) tumbuh ke luar tulang belakang dan mencari-cari, ibarat
anjing yang mengendus-endus, kulit perut. Akson yang lain tumbuh ke luar tulang belakang,
mengendus-endus kulit punggung. Dan biasanya ini membuahkan hasil yang benar: gelitik di
punggung terasa seperti geli di punggung, sementara gelitik di perut terasa seperti geli di
perut. Tetapi pada katak eksperimental Sperry, sebagian dari sel-sel saraf yang mengendus
mencari kulit perut menemukan sepetak kulit perut yang dicangkokkan ke punggung,
kemungkinan karena baunya tepat. Dan sebaliknya. Orang yang meyakini gagasan seperti
teori tabula rasa – bahwa kita semua lahir dengan pikiran seperti kertas kosong, dan
mengisinya dengan pengalaman – pasti kaget dengan hasil eksperimen Sperry. Mereka akan
mengira bahwa katak belajar mengenali rangsangan di sekujur kulitnya lewat pengalaman,
mengaitkan sensasi yang benar ke tempat yang benar pada kulit. Akan tetapi, tampaknya tiap
sel saraf di tulang belakang sudah diberi label, misalnya, sel saraf perut atau sel saraf
punggung, walau belum bersinggungan dengan kulit yang benar. Ia akan menemukan piksel
kulit sasarannya itu nanti, di mana pun letak kulit tersebut. Kalau seekor lalat menggerayangi
sekujur punggungnya, katak Sperry kemungkinan akan mengalami ilusi bahwa lalat tersebut
tiba-tiba melompat dari punggung ke perut, berjalan sedikit, lalu dalam sekejap melompat
balik ke punggung lagi.
Eksperimen-eksperimen seperti ini membuat Sperry merumuskan hipotesis ‘kemoafinitas’nya. Menurut hipotesis ini, sistem saraf merangkai diri bukan dengan mengikuti
sebuah cetak biru besar, tetapi dengan tiap akson mencari organ-organ sasaran yang
berafinitas (berhubungan dekat) secara kimiawi dengannya. Sekali lagi, ada unit-unit kecil
lokal yang mengikuti aturan-aturan lokal. Sel-sel pada umumnya meremang dengan ‘labellabel’, lencana-lencana kimiawi yang memampukan mereka menemukan ‘mitra-mitra’nya.
Dan kita bisa kembali ke analogi origami untuk mencari tempat lain yang memanfaatkan
prinsip pelabelan ini. Origami kertas ala manusia tidak, tapi bisa, menggunakan lem. Dan
origami embrio, ketika tubuh-tubuh hewan menyatu, memang menggunakan sesuatu yang
sepadan dengan lem. Lem-lem, tepatnya, karena ada banyak, dan di titik inilah pelabelan
menemukan peran utamanya. Sel-sel memiliki sebuah repertoar rumit ‘molekul-molekul
pelekatan’ di permukaan-permukaannya, tempat mereka menempel dengan sel-sel yang lain.
Pengeleman seluler ini memainkan peran penting dalam perkembangan embrionik di semua
bagian tubuh. Akan tetapi, ada perbedaan mencolok dari lem yang biasa kita kenal. Bagi kita,
lem ya lem. Ada lem yang lebih kuat dari yang lain, ada lem yang lebih cepat kering dari
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yang lain, dan ada lem yang lebih cocok untuk kayu, misalnya, sementara yang lain lebih
cocok untuk logam atau plastik. Tapi cuma sampai situ saja keragaman di antara lem-lem.
Molekul-molekul pelekatan sel jauh lebih lihai dari itu. Atau, bisa dibilang, lebih
rewel. Tidak seperti lem-lem buatan kita, yang mau menempel di sebagian besar permukaan,
molekul-molekul pelekatan sel hanya mau melekat dengan molekul-molekul pelekatan sel
lain dari jenis yang sama tepat. Satu golongan molekul-molekul pelekatan pada vertebrata,
cadherin, memiliki sekitar delapan puluh cita rasa yang saat ini diketahui. Dengan beberapa
pengecualian, tiap-tiap dari sekitar delapan puluh cadherin ini akan melekat hanya pada
jenisnya sendiri. Lupakan lem untuk sesaat. Barangkali analogi yang lebih pas adalah
permainan pesta anak-anak: tiap anak diberi peran seekor hewan, dan mereka semua harus
berkeliling ruangan, bersuara seperti hewan yang mereka perankan. Tiap anak tahu bahwa
hanya ada satu anak lain saja yang berperan sebagai hewan yang sama dengannya, dan dia
harus menemukan pasangannya ini dengan mengenali suara di antara hiruk-pikuk bunyi
tiruan suara hewan lainnya. Seperti itulah cara kerja cadherin. Mungkin, seperti saya, Anda
bisa lamat-lamat membayangkan seperti apa pelapisan permukaan-permukaan sel dengan
cadherin tertentu secara bijak di titik-titik strategis dapat menyempurnakan dan merumitkan
prinsip-prinsip swarakit origami embrio. Perhatikan, sekali lagi, bahwa proses ini tidak
menyiratkan adanya rencana besar, melainkan sekumpulan aturan lokal.

ENZIM
Setelah melihat seperti apa lembar-lembar sel bermain origami saat membentuk embrio, mari
kita menyelam ke dalam satu sel saja, tempat prinsip swalipat dan swagumal yang sama
berlaku, tetapi pada skala yang jauh lebih kecil, skala sebuah molekul protein. Protein
teramat sangat penting, untuk alasan-alasan yang perlu pelan-pelan saya jelaskan, dimulai
dengan sebuah spekulasi memikat untuk merayakan arti unik protein. Saya suka berspekulasi
tentang betapa ganjil dan berbedanya kehidupan di tempat lain di alam semesta, tetapi saya
rasa satu atau dua hal berlaku universal, di mana pun tempat kehidupan berada. Semua
kehidupan mestilah berevolusi melalui proses yang berkaitan dengan seleksi alam Darwinian
terhadap gen-gen. Dan kehidupan sangat bergantung pada protein – atau molekul yang,
seperti protein, mampu melipat dirinya ke bermacam-macam bentuk. Molekul-molekul
protein jagonya seni oto-origami, pada skala yang jauh lebih kecil dari skala lembar-lembar
sel yang sejauh ini sudah kita bahas. Molekul-molekul protein dengan memukau
menunjukkan hal yang bisa dicapai bila aturan-aturan lokal dipatuhi pada skala lokal.
Protein adalah rantai-rantai molekul lebih kecil yang disebut asam amino, dan rantairantai ini, seperti lembar-lembar sel yang telah kita tinjau, juga melipat dirinya, mengikuti
aturan-aturan yang sudah ditentukan tetapi pada skala yang jauh lebih kecil. Dalam protein
yang terbentuk secara alami (ini salah satu fakta yang kemungkinan akan berbeda di dunia
alien) hanya ada dua puluh jenis asam amino, dan semua protein merupakan rantai yang
dirangkai dari repertoar dua puluh jenis ini, yang ditarik dari sehimpunan lebih besar asamasam amino yang mungkin ada. Sekarang, oto-origaminya. Molekul protein, hanya dengan
mengikuti hukum kimia dan termodinamika, secara spontan dan otomatis memuntir dirinya
ke konfigurasi-konfigurasi tiga dimensi dengan bentuk pasti – saya hampir bilang ‘simpul’
untuk ‘konfigurasi’ tetapi, tidak seperti ikan remang (kalau boleh saya sajikan satu fakta
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remeh tapi menarik), protein tidak secara harfiah membentuk simpul. Struktur tiga dimensi
yang dibentuk rantai protein saat melipat dan memuntir dirinya adalah ‘struktur tersier’ yang
sempat kita jumpai saat mengulas swaperakitan virus-virus. Setiap rangkaian asam amino
mendiktekan satu pola lipat tertentu. Rangkaian asam amino, yang ditentukan oleh rangkaian
huruf-huruf dalam kode genetik, menentukan bentuk pola tersiernya. 9 Bentuk dari struktur
tersier tersebut nantinya memiliki konsekuensi-konsekuensi kimiawi yang sungguh penting.
Oto-origami yang dipakai rantai-rantai protein untuk melipat dan menggelung dirinya
sendiri diatur oleh hukum-hukum gaya tarik kimiawi, dan hukum-hukum yang menentukan
sudut-sudut yang dipakai atom-atom untuk saling mengikatkan diri. Bayangkan seuntai
kalung magnet-magnet yang berbentuk ganjil. Kalung itu tidak akan menggantung
membentuk lengkung katener anggun di leher yang anggun. Bentuknya lain, kusut-masai
karena magnet-magnetnya kait-mengait dan menyelip ke sudut dan celah satu sama lain di
berbagai titik di sepanjang rantai tersebut. Tidak seperti kasus rantai protein, bentuk pasti
untaian ini tidak dapat diprediksi, karena magnet yang mana pun akan menarik magnet yang
mana pun. Tetapi prosesnya tetap menunjukkan seperti apa rantai-rantai asam amino bisa
secara spontan membentuk struktur mirip simpul rumit, yang mungkin tidak tampak seperti
rantai atau kalung.
Detail-detail seperti apa hukum-hukum kimia menentukan struktur tersier sebuah
protein belum sepenuhnya dipahami: ahli kimia belum mampu menyimpulkan, di semua
kasus, seperti apa satu rangkaian asam amino tertentu akan menggulung. Akan tetapi, ada
bukti kuat bahwa struktur tersier tersebut pada prinsipnya dapat disimpulkan dari rangkaian
asam amino. Tidak ada yang misterius dengan frasa ‘pada prinsipnya’. Tak satu pun orang
bisa memperkirakan cara jatuhnya dadu, tetapi kita semua yakin bahwa secara keseluruhan
hal itu ditentukan oleh detail-detail persis cara dadu dilempar, selain oleh fakta-fakta
tambahan mengenai hambatan angin dan seterusnya. Bahwa serangkaian asam amino
tertentu selalu menggulung ke sebuah bentuk tertentu, atau salah satu dari bentuk-bentuk
alternatif yang berbeda-beda, adalah sebuah fakta terdemonstrasikan (lihat catatan kaki
panjang di bawah). Dan – poin pentingnya untuk evolusi – rangkaian asam amino itu sendiri
sepenuhnya ditentukan, melalui penerapan aturan-aturan kode genetik, oleh rangkaian tiga
‘huruf’ di dalam sebuah gen. Sekalipun tidak mudah bagi ahli kimia untuk memprediksi
perubahan bentuk protein apa yang akan muncul dari suatu mutasi genetik tertentu, bahwa
setelah mutasi terjadi hasil perubahan bentuk protein pada prinsipnya dapat diprediksi
tetaplah fakta. Gen mutan tersebut akan mampu menghasilkan bentuk protein yang terubah
itu (atau sekumpulan bentuk alternatif tersendiri). Dan itu saja yang penting bagi seleksi
alam. Seleksi alam tidak perlu memahami mengapa sebuah perubahan genetik memiliki
konsekuensi tertentu. Bahwa perubahan itu terjadi saja sudah cukup. Kalau konsekuensinya
memengaruhi ketahanan hidup, gen yang terubah itu sendiri akan bertahan atau kalah dalam
persaingan untuk mendominasi lungkang gen, terlepas dari paham-tidaknya kita dengan rute
pasti yang diambil gen untuk memengaruhi proteinnya.
Kalau bentuk protein begitu fleksibel, dan kalau bentuk protein ditentukan oleh gengen, mengapa ia teramat sangat penting? Sebagian karena beberapa protein memainkan
peran struktural langsung di dalam tubuh. Protein-protein berserat, seperti kolagen,
bergabung dan membentuk tali-tali begap, yang kita sebut ligamen dan urat otot (tendon).
Namun, sebagian besar protein tidak berserat. Alih-alih, mereka melipat diri ke bentuk bulat
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khasnya sendiri, lengkap dengan lekuk-lekuk halus, dan bentuk ini menentukan peran khas si
protein sebagai enzim, yang merupakan katalis.
Katalis adalah zat kimia yang mempercepat, hingga semiliar atau bahkan setriliun kali,
sebuah reaksi kimia di antara zat-zat lain, sementara katalis itu sendiri keluar dari prosesnya
tanpa cedera dan bebas untuk mengatalisasi lagi. Enzim, yang merupakan katalis protein,
adalah jawara di antara semua katalis karena spesifisitasnya: enzim begitu rewel dengan
reaksi-reaksi kimia mana persisnya yang dipercepatnya. Atau mungkin bisa dibilang: reaksireaksi kimia di dalam sel-sel hidup sangat rewel dengan enzim-enzim mana yang
mempercepatnya. Banyak reaksi di dalam perkimiaan sel begitu lambat hingga, tanpa enzim
yang tepat, bisa dianggap tidak terjadi sama sekali. Tetapi dengan enzim yang benar, reaksi
dapat terjadi sangat cepat, dan mampu menghasilkan produk-produknya secara curah.
Begini cara saya mengilustrasikannya. Sebuah laboratorium kimia memiliki ratusan
botol dan bejana di rak-raknya, yang masing-masing memuat satu zat murni: senyawa dan
unsur, larutan dan bubuk. Seorang ahli kimia yang ingin membuat reaksi kimia tertentu
memilih dua atau tiga botol, mengambil sampel dari tiap-tiap botol, mencampurnya di dalam
tabung atau botol uji, mungkin memanaskannya, dan reaksi pun terjadi. Reaksi-reaksi kimia
lain yang dapat terjadi di laboratorium tersebut tidak terjadi, karena dinding-dinding kaca
dari botol dan bejana tersebut mencegah tercampurnya bahan-bahan baku. Kalau ingin reaksi
kimia yang lain, campur bahan-bahan yang lain di botol yang lain. Di mana-mana ada
pembatas kaca yang menjaga zat-zat murni tetap terpisah satu sama lain di dalam botol atau
bejana, dan menjaga kombinasi-kombinasi reaktif tetap terpisah satu sama lain di dalam
tabung atau botol atau gelas kimia uji.
Sel hidup pun merupakan laboratorium kimia besar, dan memiliki penyimpanan
bahan-bahan kimia yang sama besarnya. Tetapi bahan-bahan kimia ini tidak disimpan di
botol atau bejana atau rak terpisah, melainkan dicampur-baurkan. Seolah-olah seorang
vandal, biang kekacauan kimia, masuk ke laboratorium, mengambil semua botol di semua
rak, dan menuangkan isinya secara acak-acakan ke dalam satu panci besar. Kacau? Kacau
kalau semua bahan kimia itu bereaksi, dalam semua kombinasi yang mungkin ada. Tetapi
tidak. Atau kalaupun iya, reaksinya begitu lambat hingga bisa dianggap tidak bereaksi sama
sekali. Kecuali – dan ini intinya – kalau ada enzim di sana. Tidak perlu botol dan bejana kaca
untuk memisahkan zat-zat tersebut karena, bagaimanapun juga, mereka tidak akan bereaksi
walau bercampur – kecuali ada enzim yang tepat. Yang sepadan dengan menyimpan bahanbahan kimia di botol-botol berpenyumbat sampai tiba saatnya mencampur sepasang bahan,
misalnya A dan B, adalah mencampurkan ratusan zat ke dalam sepanci ramuan, tapi tuang
enzim yang tepat untuk mengatalisasi reaksi antara A dan B saja, bukan yang lain.
Sebetulnya, metafora pengacau yang menjatuhkan botol dengan sembarangan itu berlebihan.
Sel memang mengandung infrastruktur selaput-selaput yang di antaranya, dan di dalamnya,
reaksi-reaksi kimia berlangsung. Selaput-selaput ini dapat dibayangkan sebagai sekat-sekat
kaca di antara tabung dan botol uji.
Poin dari bagian bab ini adalah bahwa ‘enzim yang tepat’ mencapai ‘ketepatannya’
terutama melalui bentuk fisiknya (dan itu penting, karena bentuk fisik tersebut ditentukan
oleh gen, dan genlah yang variasi-variasinya, pada akhirnya, dipilih atau tidak dipilih oleh
seleksi alam). Berlimpah-limpah molekul melayang dan memuntir dan berputar melalui kuah
yang melumuri bagian dalam sebuah sel. Sebuah molekul zat A mungkin cocok bereaksi
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

157

dengan sebuah molekul zat B, tetapi hanya jika keduanya kebetulan bertumbukan saat saling
berhadapan dengan sudut yang tepat pas. Tentu hal tersebut jarang terjadi – kecuali enzim
yang tepat ikut campur. Bentuk persis enzim, bentuk hasil melipat diri seperti kalung
magnetik, membuatnya berongga dan berlekuk, yang masing-masing memiliki bentuk yang
persis pula. Tiap enzim memiliki ‘tapak aktif’, yang biasanya merupakan lekuk atau kantong
tertentu, yang bentuk serta sifat kimianya menentukan spesifisitas enzim tersebut. Kata
‘lekuk’ kurang mampu mewakili spesifisitas, atau ketepatan, mekanisme ini. Mungkin lebih
baik kalau dibandingkan dengan soket listrik. Dalam fenomena yang disebut sahabat saya
ahli zoologi John Krebs sebagai ‘konspirasi colokan besar’, berbagai negara di seluruh dunia
telah secara menjengkelkan mengadopsi berbagai kesepakatan manasuka untuk colokan dan
soket listrik. Colokan Inggris tidak pas dengan soket Amerika, atau soket Prancis, dan
seterusnya. Tapak-tapak aktif di permukaan molekul-molekul protein adalah soket yang
hanya pas dimasuki molekul-molekul tertentu. Namun, sementara konspirasi colokan besar
hanya berisi setengah lusin bentuk berbeda di seluruh dunia (cukup untuk membuat jengkel
seorang pelawat), jenis-jenis soket yang dimunculkan enzim jauh lebih banyak.
Bayangkan satu enzim tertentu, yang mengatalisasi kombinasi kimia dua molekul, P
dan Q, untuk membentuk senyawa PQ. Separuh dari ‘soket’ tapak aktifnya pas dimasuki
sebuah molekul dari tipe P, seperti keping jigsaw. Separuhnya lagi dengan sama persis
dibentuk untuk dimasuki molekul Q – menghadap ke arah yang tepat untuk bergabung secara
kimiawi dengan molekul P yang sudah ada di sana. Berbagi sebuah lekuk, diposisikan kokoh
dengan sudut yang tepat terhadap satu sama lain oleh molekul enzim makcomblang itu, P
dan Q bersatu. Senyawa baru, PQ, kini lepas masuk ke kuah, membebaskan lekuk aktif di
dalam molekul enzim untuk menyatukan P yang lain dan Q yang lain. Sebuah sel dapat diisi
dengan bejibun enzim yang identik, yang bekerja seperti robot-robot di pabrik mobil,
menghasilkan PQ dalam jumlah-jumlah industrial dalam konteks seluler. Taruh enzim yang
lain ke sel yang sama, dan produk yang dihasilkan akan berbeda, mungkin PR, atau QS, atau
YZ. Produk akhirnya berbeda, sekalipun bahan mentah yang tersedia sama. Jenis-jenis enzim
lain berurusan bukan dengan pembentukan senyawa baru, tetapi dengan penguraian senyawa
lama. Sebagian dari enzim-enzim ini terlibat dalam pencernaan makanan, dan juga
dimanfaatkan dalam bubuk sabun cuci ‘biologis’. Tetapi, karena bab ini berkenaan dengan
konstruksi embrio, yang menjadi perhatian utama kita di sini adalah enzim-enzim konstruktif
yang memerantarai proses sintesis senyawa-senyawa baru. Salah satu proses tersebut
ditunjukkan di Halaman berwarna 12 dan 13.
Mungkin Anda melihat ada masalah. Enak saja bicara soal lekuk dan soket jigsaw,
tapak-tapak aktif yang sangat spesifik dan mampu mempercepat reaksi kimia tertentu hingga
satu triliun kali lipat. Tapi tidakkah itu terlalu muluk-muluk? Bagaimana molekul-molekul
enzim dengan bentuk yang tepat persis berevolusi dari awalan-awalan yang tidak sempurna?
Seperti apa kemungkinan bahwa sebuah soket, yang dibentuk secara acak, bisa memiliki
bentuk yang tepat, dan sifat kimia yang tepat, untuk mampu menjodohkan dua molekul, P
dan Q, dengan membimbing perjumpaan keduanya di sudut yang tepat? Tidak besar kalau
Anda membayangkan ‘jigsaw yang sudah jadi’ – atau, malah, kalau Anda membayangkan
‘konspirasi colokan besar’. Yang harus Anda bayangkan adalah ‘lereng perkembangan yang
mulus’. Sebagaimana lazimnya ketika dihadapkan dengan teka-teki betapa kompleks dan
muskilnya segala sesuatu muncul dalam evolusi, adalah suatu kesalahkaprahan jika kita
berasumsi bahwa kesempurnaan pemungkas yang kita saksikan hari ini sudah selalu begitu
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dari dahulu. Molekul-molekul enzim yang sudah lengkap dan berkembang sempurna mampu
mempercepat reaksi-reaksi yang dikatalisasinya hingga satu triliun kali lipat, dan mereka
melakukannya karena telah diukir dengan indah ke bentuk yang tepat. Tetapi tidak perlu
percepatan satu triliun kali lipat untuk bisa dipilih oleh seleksi alam. Satu juta kali lipat juga
bisa! Begitu pula dengan seribu kali lipat. Dan sepuluh atau dua kali lipat pun sudah cukup
menjadi titik tolak yang kuat bagi seleksi alam. Ada lereng perkembangan yang mulus dalam
kinerja sebuah enzim, mulai dari hampir tanpa lekuk sama sekali, ke lekuk yang bentuknya
masih mentah, hingga soket dengan bentuk dan watak kimia yang tepat sempurna. ‘Lereng’
berarti bahwa tiap langkah merupakan perkembangan yang nyata, sekecil apa pun, di atas
perkembangan yang sebelumnya. Dan ‘nyata’ bagi seleksi alam dapat berarti perkembangan
yang lebih kecil dari kadar minimal yang kita butuhkan untuk dapat menyadarinya.
Sudah Anda lihat cara kerjanya. Elegan! Sebuah sel adalah pabrik kimia serba bisa,
mampu menghasilkan aneka ragam zat dalam jumlah yang masif, yang jenisnya ditentukan
oleh enzim yang ada. Dan dengan apa penentuan tersebut dilakukan? Dengan gen mana yang
diaktifkan. Seperti sel yang merupakan wadah berisi banyak bahan kimia, yang hanya
sebagian kecil darinya saja saling bereaksi, setiap inti sel pun mengandung seluruh genom,
tapi dengan sebagian kecil gen saja diaktifkan. Saat sebuah gen diaktifkan, misalnya, di
sebuah sel pankreas, rangkaian huruf kodenya secara langsung menentukan rangkaian asam
amino di dalam sebuah protein; dan rangkaian asam amino menentukan (masih ingat
bayangan kalung magnetis tadi?) bentuk hasil dari protein yang melipat dirinya; dan bentuk
hasil dari protein yang melipat dirinya menentukan soket-soket berbentuk pasti yang
menjodohkan zat-zat yang melayang-layang di dalam sel. Setiap sel, dengan sedikit sekali
pengecualian seperti sel darah merah, yang tidak memiliki inti, mengandung gen-gen untuk
membuat semua enzim. Tetapi di sel mana pun, hanya beberapa gen saja yang akan
diaktifkan di satu waktu. Dalam, misalnya, sel-sel tiroid, gen-gen yang membuat enzimenzim yang tepat untuk mengatalisasi pembuatan hormon tiroid diaktifkan. Dan demikian
pula untuk semua jenis sel lainnya. Akhirnya, reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam
sebuah sel menentukan cara sel tersebut dibentuk dan berperilaku, dan caranya ikut serta
dalam interaksi ala origami dengan sel-sel yang lain. Jadi, seluruh alur perkembangan
embrionik dikendalikan, lewat serangkaian rumit peristiwa, oleh gen-gen. Gen-genlah yang
menentukan rangkaian-rangkaian asam amino, yang menentukan struktur-struktur tersier
protein, yang menentukan bentuk-bentuk mirip soket dari tapak-tapak aktif, yang
menentukan perkimiaan sel, yang menentukan perilaku sel ‘mirip jalak’ dalam
perkembangan embrionik. Jadi, perbedaan-perbedaan di dalam gen dapat, di ujung awal
rantai peristiwa rumit ini, menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam cara berkembangnya
embrio, dan karenanya perbedaan-perbedaan dalam bentuk dan perilaku individu-individu
dewasa. Keberhasilan individu-individu dewasa tersebut bertahan hidup dan bereproduksi
kemudian menunjang ketahanan hidup gen-gen yang menjadi penentu keberhasilan atau
kegagalan itu di dalam lungkang gen. Dan itulah seleksi alam.

Pohon keluarga seluler Caenorhabditis elegans
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Embriologi tampak rumit – memang rumit – tetapi poin pentingnya mudah dicerap:
bahwa kita senantiasa berhadapan dengan proses-proses swarakit lokal. Mengingat bahwa
(hampir) semua sel mengandung semua gen, perlu ditanya: seperti apa cara menentukan gen
mana yang diaktifkan? Saya harus menjelaskannya dengan ringkas sekarang.

DAN CACING-CACING AKAN MENJAJAL
Diaktifkan tidaknya sebuah gen di dalam sebuah sel pada suatu waktu ditentukan, seringnya
melalui seriam gen lain yang disebut gen sakelar atau gen pengendali, oleh lingkungan
kimiawi sel tersebut. Sel-sel tiroid cukup berbeda dari sel-sel otot, dan seterusnya, sekalipun
gen-gennya sama. Mungkin Anda berpikir, memang begitu kalau perkembangan embrionya
sudah berjalan, dan segala macam jaringan seperti tiroid dan otot sudah ada. Tetapi setiap
embrio bermula dari sebuah sel. Sel-sel tiroid dan sel-sel otot, sel-sel hati dan sel-sel tulang,
sel-sel pankreas dan sel-sel kulit, semuanya turun dari sebiji sel telur yang dibuahi, melalui
pohon keluarga yang bercabang. Inilah pohon keluarga seluler yang pangkalnya tidak lebih
dini dari peristiwa konsepsi, tidak berkaitan dengan pohon evolusi jutaan tahun ke belakang,
yang kerap muncul di bab-bab lain. Saya tunjukkan, contohnya, pohon keluarga dari 558 sel
larva cacing nematoda, Caenorhabditis elegans, yang baru menetas (bawah: perhatikan betul
setiap detail diagram ini). Omong-omong, saya tidak tahu apakah cacing cilik ini memang
pantas diberi nama spesies elegans, tetapi, kalau ditilik ke belakang, saya bisa
membayangkan kemungkinan alasannya. Saya tahu tidak semua pembaca suka dengan
pembahasan sampingan saya, tapi riset yang telah dilakukan mengenai Caenorhabditis
elegans bak pekik kemenangan ilmu pengetahuan dan saya bersikeras membahasnya.
Caenorhabditis elegans dipilih pada tahun 1960-an sebagai hewan eksperimental ideal
oleh ahli biologi cemerlang dari Afrika Selatan Sydney Brenner. Saat itu, dengan Francis
Crick dkk. di Cambridge, ia baru menyelesaikan proyek memecahkan kode genetik hewan
tersebut, dan tengah mencari-cari masalah pelik baru untuk diselesaikan. Pilihannya yang
ideal, dan riset pelopornya mengenai genetika serta neuro-anatomi hewan ini, telah
melahirkan komunitas global peneliti Caenorhabditis yang jumlahnya mencapai ribuan
orang. Tidak terlalu berlebihan kalau kita katakan bahwa saat ini kita tahu segalanya tentang
Caenorhabditis elegans! Kita tahu seluruh genomnya. Kita tahu persis letak tiap-tiap dari
558 sel (pada larva; 959 pada rupa hermafrodit dewasanya, belum termasuk sel-sel
reproduksi) di dalam tubuhnya, dan kita tahu ‘riwayat keluarga’ tiap-tiap dari sel-sel
tersebut, melalui perkembangan embrionik. Kita tahu sejumlah besar gen mutan, yang
menghasilkan cacing-cacing abnormal, dan kita tahu persis di titik mana mutasi tersebut
berlaku pada tubuhnya dan riwayat seluler berkembangnya abnormalitas tersebut. Hewan
kecil ini telah diketahui dari awal hingga akhir, luar-dalam, ujung ke ujung dan setiap bagian
di antaranya, sehabis-habisnya (oh, betapa hebat!). Walau terlambat, pengakuan untuk
Brenner datang dalam rupa Hadiah Nobel Fisiologi pada tahun 2002, dan namanya
diabadikan dalam nama spesies cacing terkait, Caenorhabditis brenneri. Kolom berkalanya
di jurnal Current Biology, dengan nama pena ‘Uncle Syd’ (Paman Syd), adalah model
kepintaran ilmiah yang cerdas dan nakal – seelegan upaya riset global atas C. elegans yang
diilhaminya. Saya sungguh berharap ahli biologi molekuler mau bicara dengan ahli zoologi
(seperti Brenner sendiri) dan belajar bahwa Caenorhabditis sebagai bukan satu-satunya
nematoda, atau satu-satunya cacing.
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Tentu Anda tidak bisa membaca nama jenis-jenis sel di bagian bawah diagram tersebut
(agar terbaca jelas, diagram itu perlu dicetak ke tujuh halaman), tetapi ada kata-kata seperti
‘faring’, ‘otot usus’, ‘otot tubuh’, ‘otot sfinkter’, ‘ganglion cincin’, ‘ganglion lumbal’. Sel-sel
dari semua tipe ini saling bersepupu: sepupu karena garis keturunan mereka dalam masa
hidup si cacing. Contohnya, saya sedang melihat satu sel otot tubuh yang disebut
MSpappppa, yang merupakan saudara kandung dari satu sel otot tubuh yang lain, sepupu dari
dua sel otot tubuh yang lain, anak sepupu dari dua sel otot tubuh yang lain, anak sepupu
orang tua (sepupu kedua) dari enam sel faring, anak sepupu kedua orang tua (sepupu ketiga)
dari tujuh belas sel faring . . . dan seterusnya. Tidakkah menakjubkan bahwa kita bisa
menggunakan kata-kata seperti ‘cucu sepupu’, dengan ketepatan dan kepastian yang jitu,
untuk menyebut sel-sel yang telah dinamai dan dapat dikenali berulang kali di dalam tubuh
seekor hewan? Jumlah ‘generasi’ sel yang memisahkan jaringan-jaringan dari sel telur
asalinya tidaklah besar. Lagi pula, hanya ada 558 sel di dalam tubuhnya, dan secara teoretis
bisa ada 1.024 (2 pangkat 10) dalam sepuluh generasi pembelahan sel. Jumlah generasi sel
untuk sel-sel manusia jauh lebih besar. Kendati demikian, pada teorinya Anda bisa membuat
pohon keluarga serupa untuk setiap dari kurang lebih satu triliun sel (bukan 558 sel seperti
pada larva betina C. elegans), melacak balik tiap keturunan hingga ke satu sel telur yang
dibuahi. Akan tetapi, pada mamalia, tidak mungkin kita bisa mengidentifikasi sel-sel yang
dinamai berulang kali. Pada manusia, kasusnya lebih berupa populasi-populasi statistis sel,
yang detail-detailnya berbeda untuk tiap orang.
Saya harap pembahasan sampingan saya yang menggebu-gebu mengenai elegannya
riset Caenorhabditis tidak terlalu jauh mengalihkan perhatian kita dari pokok yang saya
gariskan mengenai cara jenis-jenis sel berubah bentuk serta karakter saat mencabang dari
satu sama lain dalam pohon keluarga embrionik. Pada titik pencabangan di antara sebuah
klon yang ditakdirkan untuk menjadi sel-sel faring, dan sebuah klon ‘sepupu’ yang
ditakdirkan menjadi sel-sel ganglion cincin, pasti ada hal yang membedakan keduanya,
karena kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu cara mengaktifkan gen-gen yang berbedabeda itu? Jawabannya adalah bahwa, ketika leluhur bersama terbaru dari dua klon itu terbagi,
kedua paruh dari sel tersebut sudah berbeda sebelum sel itu terbagi. Ketika sel itu terbagi,
dua sel anak, walau identik secara gen-gennya (setiap sel anak menerima sepaket lengkap
gen), tidak identik secara lingkungan kimianya. Dan ini berarti bahwa gen-gen yang sama
tidak diaktifkan – dan itu mengubah nasib keturunan-keturunan mereka. Prinsip yang sama
berlaku di sepanjang proses embriologi, termasuk di titik awalnya. Pada semua hewan, kunci
untuk diferensiasi adalah pembagian sel asimetris. 10
Sir John Sulston dan kolega-koleganya melacak tiap-tiap dari sel-sel di dalam tubuh
cacing tersebut hingga ke salah satu saja dari enam sel pendiri – kita bahkan bisa
menyebutnya sel-sel ‘matriark’ – yang disebut AB, MS, E, D, C, dan P4. 11 Dalam menamai
sel-selnya, mereka menggunakan notasi rapi yang merangkum sejarah masing-masing sel.
Setiap nama sel dimulai dengan nama salah satu dari enam sel pendiri, yang darinya sel itu
diturunkan. Dari situ, namanya berupa susunan huruf, huruf-huruf awal dari arah pembagian
sel yang memunculkannya: anterior, posterior, dorsal, ventral, left (kiri), right (kanan).
Contohnya, Ca dan Cp adalah dua anak dari matriark C, berturut-turut anak anterior dan
posterior. Perhatikan bahwa setiap sel tidak memiliki lebih dari dua anak (yang salah satunya
dapat mati). Sekarang saya melihat sebuah sel otot tubuh yang namanya, Cappppv, dengan
ringkas mengungkapkan riwayatnya: C punya anak anterior, yang punya anak posterior, yang
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punya anak posterior, yang punya anak posterior, yang punya anak posterior, yang punya
anak ventral, yakni sel otot tubuh yang sedang saya lihat ini. Setiap sel di dalam tubuh
ditandai dengan susunan huruf yang serupa, diawali dengan salah satu dari enam sel pendiri.
ABprpapppap, contohnya lagi, adalah sel saraf yang berkedudukan di tali saraf ventral di
sepanjang tubuh cacing. Tentunya tidak perlu kita serap semua perinciannya. Pokok
pentingnya adalah bahwa setiap sel di dalam tubuh tersebut memiliki nama, yang
sepenuhnya menggambarkan riwayatnya selama masa embriologi. Tiap-tiap dari sepuluh
pembagian sel yang memunculkan ABprpapppap, dan setiap sel lainnya, merupakan
pembagian asimetris dengan potensi berbagai gen untuk diaktifkan pada tiap-tiap dari dua sel
anak tersebut. Dan pada semua hewan, itulah prinsip yang berlaku pada diferensiasi jaringan,
sekalipun semua selnya mengandung gen-gen yang sama. Sebagian besar hewan, tentunya,
memiliki sel jauh lebih banyak dari Caenorhabditis dengan 558 selnya, dan perkembangan
embrionik mereka, pada sebagian besar kasus, ditentukan secara lebih tidak kaku.
Khususnya, seperti dengan baik hati diingatkan Sir John Sulston kepada saya, dan seperti
telah dengan singkat saya sebutkan, pada seekor mamalia ‘pohon-pohon keluarga’ dari selsel kita berbeda untuk setiap individu, sementara pada Caenorhabditis hampir identik
(kecuali pada individu-individu mutan). Akan tetapi, prinsipnya tetap sama. Pada hewan
mana pun, sel-sel berbeda satu dengan yang lain di berbagai bagian tubuh, sekalipun mereka
identik secara genetik, karena riwayat pembagian sel asimetris selama masa singkat
perkembangan embrionik.
Kita simak kesimpulan seluruh perkaranya. Proses perkembangan yang kita tinjau di
sini terjadi tanpa rencana besar, tanpa cetak biru, tanpa (gambar) arsitek. Perkembangan
embrio, dan pada akhirnya perkembangan individu dewasa, dicapai lewat berbagai aturan
lokal yang dijalankan oleh sel-sel, yang berinteraksi secara lokal dengan sel-sel lain.
Demikian pula, yang terjadi di dalam sel pun ditentukan oleh aturan-aturan lokal yang
berlaku bagi molekul-molekul, khususnya molekul-molekul protein, di dalam sel-sel tersebut
dan di dalam selaput-selaput sel itu, yang berinteraksi dengan molekul-molekul semacam itu.
Lagi-lagi, aturannya bersifat lokal, lokal, dan lokal. Tidak satu orang pun, dengan membaca
rangkaian huruf di dalam DNA sel telur yang telah dibuahi, dapat memperkirakan bentuk
hewan yang menjadi produk akhirnya. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah
dengan membiarkan sel telur tersebut tumbuh, secara alami, dan melihat akan jadi apa dia
nanti. Tak ada komputer elektronik yang dapat menuntaskannya, kecuali komputer itu
diprogram untuk menyimulasikan proses biologis alami itu sendiri, yang berarti tak perlu
versi elektronik, tetapi sekalian saja gunakan embrio yang sedang berkembang itu sebagai
komputernya sendiri. Cara menghasilkan struktur-struktur besar dan kompleks semata-mata
dengan pelaksanaan aturan-aturan lokal ini sangat berbeda dari cara kerja cetak biru. Jika
DNA itu semacam cetak biru yang dilinearkan, relatif gampang untuk memprogram sebuah
komputer untuk membaca huruf-hurufnya dan menggambar hewannya. Tetapi terlebih
dahulu, sama sekali tidak gampang – malah mungkin mustahil – bagi hewan itu untuk bisa
berevolusi.
Dan sekarang, agar bab mengenai embrio ini tidak berakhir sebagai sekadar bahasan
sampingan dalam sebuah buku tentang evolusi, saya harus kembali ke dilema jujur yang
dihadapi penanya Haldane. Kalau yang dikendalikan oleh gen adalah proses-proses
perkembangan embrionik dan bukan bentuk dewasa; kalau bukan seleksi alam – seperti
Tuhan – yang membangun sayap-sayap kecil, tetapi embriologi; bagaimana seleksi alam
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mengerahkan pengaruhnya terhadap hewan untuk membentuk tubuh dan perilaku mereka?
Bagaimana seleksi alam menggarap embrio, dengan kata lain, melengkapinya hingga
menjadi kian cakap membangun tubuh-tubuh yang berfungsi baik, dengan sayap, atau sirip,
daun atau kulit tebal, sengat atau tentakel, atau apa pun itu yang diperlukan untuk bertahan
hidup?
Seleksi alam adalah ketahanan hidup diferensial gen-gen yang sukses, bukan gen-gen
alternatif yang kalah sukses, di dalam lungkang-lungkang gen. Seleksi alam tidak memilih
gen-gen secara langsung. Yang dipilih adalah wakilnya, yakni tubuh; dan individu-individu
tersebut dipilih – secara jelas, otomatis, dan tanpa campur tangan yang sengaja – atas dasar
mampu tidaknya mereka bertahan hidup dan mereproduksi salinan-salinan gen-gen yang
sama. Ketahanan hidup sebuah gen sangat erat kaitannya dengan ketahanan hidup tubuh
yang dibangunnya, karena ia menumpang di dalam tubuh tersebut, dan mati bersamanya.
Gen mana pun bisa mendapati dirinya, dalam rupa salinan-salinan dirinya sendiri,
membonceng di dalam sejumlah besar tubuh, baik secara simultan dalam populasi gen-gen
sepantaran, maupun secara beruntun seiring generasi berganti generasi. Oleh karena itu,
secara statistis, sebuah gen yang rata-rata cenderung berefek positif terhadap peluang
ketahanan hidup tubuh-tubuh tempatnya menemukan dirinya sendiri akan cenderung
meningkat frekuensinya di dalam lungkang gen. Jadi, secara rerata, gen-gen yang kita jumpai
di dalam sebuah lungkang gen cenderung merupakan gen-gen yang pintar membangun
tubuh. Bab ini berkenaan dengan prosedur-prosedur yang diterapkan gen dalam membangun
tubuh.
Lawan bicara Haldane merasa bahwa mustahil seleksi alam mampu meramu dalam,
misalnya, semiliar tahun sebuah resep genetik untuk membangun dirinya. Saya merasa hal
tersebut mungkin, kendati tentu saya dan siapa pun tidak mampu menjabarkan detail-detail
kejadiannya. Kenapa mungkin? Karena semua itu dilakukan lewat aturan-aturan lokal.
Dalam setiap kejadian seleksi alam, mutasi yang diseleksi pernah memunculkan – secara
paralel di banyak sel dan di banyak individu – efek yang sangat sederhana terhadap bentuk
yang menjadi hasil rantai protein menggelung diri secara spontan. Melalui proses katalisasi,
hal ini kemudian mempercepat, misalnya, sebuah reaksi kimia tertentu di dalam semua sel
tempat gen tersebut diaktifkan. Ini mengubah, misalnya, kecepatan pertumbuhan primordium
embrionik rahang. Dan ini memiliki efek-efek konsekuensial terhadap bentuk wajah secara
keseluruhan, mungkin moncong memendek serta membentuk profil wajah yang lebih mirip
manusia dan lebih tidak ‘mirip kera’. Tekanan-tekanan seleksi alam yang memilih atau tidak
memilih gen tersebut bisa serumit apa pun. Bisa berupa seleksi seksual, mungkin dalam
bentuk seleksi estetis hewan yang lebih elok oleh calon pasangan kawin. Atau perubahan
bentuk rahang mungkin punya efek halus terhadap kemampuan si hewan memecah kacang,
atau kemampuannya melawan hewan-hewan rival. Kombinasi yang amat rumit dari tekanantekanan seleksi, yang saling bertentangan dan berkompromi dalam kompleksitas yang pelik,
dapat berbuah keberhasilan statistis dari gen ini, saat ia memperbanyak dirinya di seluruh
lungkang gen. Tetapi gen itu sendiri tidak tahu-menahu tentang ini. Yang dilakukannya, di
dalam berbagai tubuh dan dari generasi ke generasi, hanyalah melengkapi sebuah molekul
protein dengan lekuk yang dipahat teliti. Sisa ceritanya mengalir dengan sendirinya, dalam
riam bercabang berbagai konsekuensi lokal, yang darinya sebuah tubuh muncul kemudian.
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Yang lebih rumit lagi dari tekanan-tekanan seleksi dalam lingkungan ekologis,
seksual, dan sosial hewan-hewan ini adalah jaringan garib pengaruh-pengaruh yang
berlangsung di dalam dan di antara sel-sel yang tengah berkembang: pengaruh gen terhadap
protein, gen terhadap gen, protein terhadap ekspresi gen, protein terhadap protein; selaputselaput, lereng-lereng kimiawi, rel pemandu fisik dan kimiawi di dalam embrio, hormon dan
berbagai mediator tindakan dari kejauhan, sel-sel berlabel yang mencari sel-sel lain dengan
label yang identik atau saling melengkapi. Tak ada yang paham gambaran lengkapnya, dan
tanpa pemahaman itu pun kita tetap bisa menerima kemungkinan elok seleksi alam. Seleksi
alam memilih ketahanan hidup, di dalam lungkang gen, mutasi-mutasi genetik yang
bertanggung jawab atas perubahan-perubahan krusial di dalam embrio. Gambaran
lengkapnya muncul sebagai konsekuensi dari ratusan ribu interaksi kecil dan lokal, yang
masing-masing dapat dipahami pada prinsipnya (kendati mungkin terlalu sulit atau makan
waktu untuk diurai pada praktiknya) oleh siapa pun yang cukup sabar untuk memeriksanya.
Peristiwa lengkapnya mungkin mengherankan dan misterius pada praktiknya, tetapi tidak ada
misteri pada prinsipnya, baik dalam embriologi itu sendiri, atau dalam riwayat evolusioner
yang dilalui gen-gen pengendali hingga bisa menonjol di dalam lungkang gen. Semua
komplikasinya terakumulasi secara gradual selama masa evolusi: tiap langkah hanya berbeda
tipis dari langkah sebelumnya, dan tiap langkah dicapai dengan perubahan kecil dan halus
dalam aturan lokal yang sudah ada. Bila terdapat cukup banyak entitas kecil – sel, molekul
protein, selaput – yang masing-masing, di ranahnya sendiri, mematuhi aturan-aturan lokal
dan memengaruhi yang lain – maka konsekuensi akhirnya dramatis. Jika gen bertahan hidup
atau gagal bertahan hidup sebagai konsekuensi dari pengaruhnya terhadap entitas-entitas
lokal semacam itu dan perilaku mereka, seleksi alam gen-gen yang berhasil – dan
kemunculan produk-produk mereka yang berhasil – sudah pasti akan terjadi. Penanya
Haldane keliru. Pada prinsipnya, tidaklah sulit untuk membuat sesuatu seperti dirinya.
Dan, seperti yang Haldane bilang, hanya butuh sembilan bulan saja.
1

Saya diperingatkan bahwa, bagi pembaca saya, lagu ‘All things bright and beautiful’ belum tentu
akan menimbulkan kesan nostalgis sekuat yang saya rasakan. Lagu ini himne Anglikan untuk
anak-anak yang ditulis Ibu C.F. Alexander pada 1848, yang memuji keindahan alam (dan, di salah
satu baitnya, status quo politis saat itu) dengan bagian refrain, ‘The Lord God made them all’
(‘Tuhan Allah menciptakan semua mereka’). Oleh Eric Idle lagu ini dijadikan lirik sebuah
pelesetan kacak, yang dinyanyikan oleh tim Monty Python:
Semua benda muram dan durja

Semua makhluk pendek dan cepak

Semua benda kasar dan nista

Tuhan Allah ciptakan mereka banyak.
Tiap ular kecil yang menggigit

Tiap tawon kecil yang menyengat
Dia buat racunnya yang sangit
Dia buat sayapnya yang bejat.
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Semua hal sakit dan sekarat

Semua iblis kerdil dan raksasa,

Semua benda tajam dan menyayat

Tuhan Allah ciptakan semua mereka.
Geliat lipan yang bikin ngeri

Gelinjang cacing siapa tahan
Siapa buat duri bulu babi?
Siapa buat hiu? Tuhan!

Semua yang berkudis dan bernanah

Semua cacar yang kering dan yang basah
Busuk, lantung, lagi hina
2

3

4

5

Tuhan Allah ciptakan semua mereka.

Catatan untuk kalangan profesional di antarmuka antara ahli biologi dan ilmuwan komputer:
Charles Simonyi, yang berbicara dengan otoritasnya sebagai perancang perangkat lunak
terhormat, setelah membaca naskah awal bab ini, berkomentar demikian: ‘. . . resep (untuk mata,
otak, darah, dll.) jauh lebih sederhana dari cetak biru untuk organ-organ yang sama (dalam hal
bagian-bagian kecil dan pasangan-pasangan dasarnya) sehingga evolusi akan sungguh mustahil
(dalam kurun kurang dari 10^100 tahun) terutama karena variasi-variasi kecil di dalam cetak
biru kemungkinan besar tidak memiliki efek positif apa pun, sementara sebuah variasi di dalam
resep iya.’ Menyinggung ‘biomorf komputer’ dan ‘arthromorf’ saya (lihat Bab 2), Dr. Simonyi
lanjut berkata: ‘Makhluk-makhluk buatan yang Anda [program untuk buku The Blind Watchmaker
dan Climbing Mount Improbable] semuanya digambarkan dengan resep, bukan dengan cetak biru
– cetak biru hanya akan berupa serakan vektor garis-garis hitam – bisa Anda bayangkan
bagaimana jadinya kalau mencoba mengevolusikan garis-garis ini dengan meragamkan titik-titik
ujung dari semua garis hitam itu satu titik sekali waktu atau bahkan dua titik sekali waktu?’
Sewajarnya sosok yang diakui Bill Gates sendiri sebagai ‘salah satu pemrogram terbaik sepanjang
zaman’, tepat seperti itulah kebenarannya untuk biomorf-biomorf komputer, dan memang begitu
pulalah untuk benda-benda hidup.
Istilah ‘epigenesis’ berisiko dirancukan dengan ‘epigenetika’, istilah modis yang kini tengah
menikmati ketenaran sekejapnya di komunitas biologi. Apa pun arti ‘epigenetika’ (dan di antara
para penggemarnya sendiri saja mereka tampak tidak saling sepakat, apalagi dengan kalangan
lain), di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa epigenetika tidak sama dengan epigenesis.

Kolega saya sejarawan abad pertengahan Dr. Christopher Tyerman memastikan bahwa ini
memang mitos belaka, yang dibuat di era Victoria untuk alasan-alasan idealistis, tapi tak terdapat
secuil pun kebenaran di dalam mitos tersebut.
Invaginasi: ‘melipat ke dalam untuk membentuk rongga’, ‘berputar atau berbaik ke arahnya
sendiri’ (Shorter Oxford English Dictionary).
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9

Kehebohan itu berangsur sirna, tetapi saya memicunya lagi di sekolah yang sama pada 1950-an,
dan origami kapal jung Tiongkok itu pun menyebar seperti wabah susulan dari penyakit yang
sama.

Maaf, saya tak bisa menjelaskan mengapa pada notochord (notokord) ada ‘h’, seperti chord
matematis dan musik, sementara pada spinal cord (tulang belakang) tidak, seperti cord yang
berupa tali atau dawai. Saya selalu heran, dan bahkan mengira mungkin perbedaan ini merupakan
kesalahan yang sudah lama terlupakan tetapi telanjur memfosil. Memang, kamus Oxford English
Dictionary memuat ‘chord’ sebagai ejaan alternatif untuk ‘cord’ yang berupa tali atau dawai itu,
tapi perbedaan itu tetap ganjil mengingat tulang belakang dan notokord menjuntai di sepanjang
tubuh embrionik, yang satu di atas yang lain.

Dan, omong-omong, itu ada cerita menariknya sendiri. Bayangan itu tidak pernah lepas dari
imajinasi saya semenjak ahli fisiologi hebat dari Cambridge Joseph Needham (seorang pakar di
beberapa bidang keilmuan yang bahkan lebih dikenal sebagai ahli terkemuka sejarah ilmu
pengetahuan Tiongkok) mengunjungi sekolah saya untuk memeragakannya, atas undangan
keponakannya yang kebetulan merupakan asisten guru kami saat itu: anugerah nepotisme yang
saya syukuri sampai sekarang. Di bawah bimbingan Dr. Needham, kami mengamati serat-serat
otot di mikroskop kami dan menyaksikannya memendek, bak kena sihir saja, saat kami
meneteskan ATP, adenosina trifosfat, mata uang universal untuk energi di tubuh.

Pernyataan ini perlu diberi batasan makna. Penentuan rangkaian asam amino oleh gen-gen
memang sudah mutlak. Tetapi penentuan bentuk tiga dimensi oleh rangkaian asam amino satu
dimensi tidak mutlak, dan hal ini sungguh penting. Ada beberapa rangkaian asam amino yang
mampu menggulung ke dua bentuk 3D alternatif. Protein yang disebut prion, contohnya, memiliki
dua bentuk stabil. Keduanya merupakan alternatif diskret tanpa perantara stabil, persis seperti
sakelar lampu itu stabil di posisi atas dan posisi bawah tetapi tidak di tengah-tengah. ‘Proteinprotein sakelar’ seperti itu bisa berbahaya bisa pula berguna. Dalam kasus prion, mereka
berbahaya. Dalam ‘penyakit sapi gila’, sebuah protein berguna di dalam otak (yang merupakan
konstituen normal selaput-selaput sel) kebetulan memiliki satu bentuk alternatif – cara alternatif
untuk melipat diri dalam oto-origami. Bentuk alternatif ini biasanya tidak terlihat tetapi kalau
muncul di satu molekul ia memicu molekul-molekul di sekitar untuk mengikutinya: mereka
menirunya dan melipat diri ke bentuk alternatif tersebut. Seperti gelombang domino jatuh, atau
seperti penyebaran gosip yang tak bertanggung jawab, bentuk alternatif tersebut menyebar ke
seluruh otak, yang berakibat celaka pada sapi – atau pada orang, di kasus penyakit Creutzfeldt–
Jakob, atau pada domba, di kasus penyakit scrapie. Tetapi kadang molekul-molekul yang mampu
mengoto-origami dirinya ke lebih dari satu bentuk alternatif bisa berguna. Tanpa meninggalkan
metafora sakelar lampu, kita punya contoh bagusnya. Rhodopsin, protein di mata kita yang
bertanggung jawab atas kepekaan kita terhadap cahaya, memiliki satu komponen tertanam yang
disebut retinal (bukan protein) yang melipat dari konfigurasi stabil utamanya ke konfigurasi
alternatif ketika ditumbuk oleh sebuah foton cahaya. Retinal ini kemudian berbalik cepat ke
konfigurasi awalnya, seperti sakelar lampu yang dilengkapi pengatur waktu, tetapi, sementara itu,
lipatan tadi sudah diinput ke otak: ‘Cahaya terdeteksi di lokasi tepat yang ini.’ Buku hebat karya
Jacques Monod, Chance and Necessity, dengan sangat apik memaparkan molekul-molekul sakelar
bi-stabil semacam itu.

10

Pada Caenorhabditis sel aslinya, yang disebut Z, memiliki ujung depan yang berbeda dari ujung
belakangnya, dan perbedaan ini merepresentasikan sumbu tubuh depan-dan-belakang yang
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muncul kemudian – anterior (depan) dan posterior (belakang). Ketika sel tersebut terbagi dua,
sel anak yang anterior, yang disebut AB, memiliki zat ujung-depan lebih banyak dari sel anak
yang posterior, yang disebut P1, dan perbedaan ini akan dimanfaatkan untuk membuat lebih
banyak perbedaan lagi ke depannya. AB ditakdirkan untuk memunculkan lebih dari setengah
jumlah sel di tubuh, termasuk sebagian besar sistem saraf, dan saya tidak akan membahasnya
lebih lanjut. P1 punya dua anak, yang lagi-lagi berbeda satu sama lain, yang disebut EMS (yang
menentukan sisi ventral atau perut dari tubuh cacing itu nanti) dan P2 (yang menentukan sisi
dorsalnya). Keduanya adalah cucu-cucu Z (ingat, ketika saya menggunakan kata-kata seperti
‘anak’ dan ‘cucu’, yang saya maksud di sini adalah sel-sel di dalam embrio yang tengah
berkembang, bukan cacing-cacingnya). EMS kini punya dua anak yang disebut E dan MS,
sementara P2 punya dua anak yang disebut C dan P3. E, MS, C, dan P3 adalah cicit-cicit Z (cicitcicit yang lain diturunkan dari AB, dan saya tidak akan menjabarkannya lebih lanjut, hanya perlu
mengatakan bahwa dua darinya, yang disebut ABal dan ABpl, menentukan sisi kiri, dan sepupusepupu mereka, ABar dan Abpr, menentukan sisi kanan dari cacing tersebut nantinya). P3 punya
dua anak yang disebut D dan P4, yang merupakan piut-piut Z. MS dan C juga punya anak, tapi
saya tidak akan menyebut namanya di sini. P4 ditakdirkan untuk memunculkan garis nutfah.
Garis nutfah terdiri dari sel-sel yang tidak terlibat dalam proses pembangunan tubuh, tetapi akan
membuat sel-sel reproduksi. Tentu saja kita tidak perlu mengingat atau mencatat nama-nama sel
ini. Pokok pentingnya hanyalah bahwa, kendati secara genetik identik satu sama lain, mereka
semua berbeda dalam hal sifat kimiawinya, sebagai konsekuensi yang dimanfaatkan secara
kumulatif dari riwayat mereka dalam rangkaian pembagian sel di dalam embrio.

Sulston, yang tetap di Cambridge setelah Brenner pergi ke Amerika, adalah salah satu dari tiga
serangkai yang memenangkan Hadiah Nobel untuk karya Caenorhabditis mereka. Sulston
kemudian memimpin Proyek Genom Manusia resmi cabang Inggris, yang cabang Amerikanya
dikepalai pertama sekali oleh James Watson dan setelah itu oleh Francis Collins.
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BAB 9
BAHTERA BENUA-BENUA
BAYANGKAN sebuah dunia tanpa pulau-pulau.
Ahli biologi kerap menggunakan kata ‘pulau’ untuk memaksudkan sesuatu selain
setitik daratan yang dikelilingi air. Dari sudut pandang seekor ikan air tawar, danau itu pulau:
pulau air yang dapat dihuni, yang dikelilingi daratan yang tak ramah. Dari sudut pandang
seekor kumbang Alpen, yang tak bisa beranak-pinak di bawah ketinggian tertentu, tiap
puncak tinggi adalah pulau, dipisahkan lembah-lembah yang hampir tak dapat diseberangi.
Ada cacing-cacing nematoda (berkerabat dengan Caenorhabditis yang elegan) yang hidup di
dalam daun-daun (hingga sebanyak 10.000 ekor dalam sehelai daun yang padat dikerumuni),
menyelam ke dalamnya melalui stomata, lubang-lubang mikroskopis tempat daun menarik
karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Bagi cacing nematoda penghuni daun seperti
Aphelencoides, sekuntum bunga lonceng digitalis adalah pulau. Bagi seekor kutu, satu kepala
atau selangkangan manusia bisa jadi pulau. Pasti ada banyak hewan dan tumbuhan yang
menganggap oase di padang gurun sebagai pulau hijau nan sejuk yang dikelilingi lautan
pasir. Dan, mumpung sedang memaknai ulang kata-kata dari sudut pandang hewan, karena
kepulauan itu gugusan pulau, saya rasa seekor ikan air tawar bisa memaknai kepulauan
sebagai gugusan danau, seperti danau-danau di sepanjang Lembah Celah Besar di Afrika.
Seekor marmot Alpen bisa memaknai gugusan puncak gunung yang dipisahkan lembahlembah sebagai kepulauan. Serangga penambang daun bisa menganggap sebaris pepohonan
sebagai kepulauan. Seekor lalat ternak (botfly) bisa menganggap sekawanan ternak sapi
sebagai kepulauan yang bergerak.
Setelah memaknai ulang kata ‘pulau’ (hari sabat diadakan untuk manusia, dan bukan
manusia untuk hari sabat) kembali kita ke pembuka bab ini tadi. Bayangkan sebuah dunia
tanpa pulau-pulau.
Dibelinya peta besar yang menampilkan lautan
Tanpa sedikit pun sisa-sisa daratan:
Dan melihatnya para awak kapal sungguh gembira hati
Itu peta yang mereka semua bisa mengerti.
Kita tidak akan sampai sejauh Bellman, tetapi bayangkan kalau semua daratan digabung ke
dalam sebuah benua besar di tengah-tengah laut yang sama rata. Tiada pulau di lepas pantai,
tiada danau atau barisan gunung di daratan: tanpa jeda yang memutus arus keseragaman yang
membosankan. Di dunia seperti ini, seekor hewan bisa dengan mudah pergi dari mana pun ke
mana pun, dibatasi hanya oleh jarak saja, tanpa gangguan penghalang-penghalang tak
menyenangkan. Itu bukan dunia yang ramah terhadap evolusi. Kehidupan di muka Bumi
akan teramat sangat membosankan kalau tanpa pulau-pulau, dan saya ingin memulai bab ini
dengan menjelaskan alasannya.

CARA LAHIRNYA SPESIES BARU
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Setiap spesies bersepupu dengan setiap spesies yang lain. Dua spesies mana pun diturunkan
dari satu spesies leluhur, yang membelah garis keturunannya jadi dua. Contohnya, leluhur
bersama manusia dan burung betet hidup sekitar 310 juta tahun yang lalu. Spesies leluhur
tersebut mencabang dua, dan keduanya berjalan mengikuti jalur yang terpisah sampai
sekarang. Saya memasangkan manusia dengan betet supaya contohnya jadi gamblang, tetapi
spesies leluhur yang sama itu juga merupakan leluhur bersama semua mamalia di satu sisi
pencabangan itu, dan semua reptilia (secara zoologi, burung tergolong reptilia, seperti telah
kita lihat di Bab 6) di sisi lain. Meski agak mustahil, tapi kalau fosil spesies leluhur ini
ditemukan, dia perlu diberi nama. Kita sebut dia Protamnio darwinii. Kita tidak tahu detail
apa pun tentangnya, dan detail-detailnya sama sekali tidak penting bagi argumen ini, tapi
tidak terlalu keliru kalau kita membayangkannya sebagai seekor makhluk mirip kadal
gepeng, yang bergerak cepat memburu serangga. Nah, ini poinnya. Ketika Protamnio
darwinii membelah menjadi dua subpopulasi, keduanya akan tampak serupa satu sama lain,
dan bisa dengan mudah kawin silang; tapi kumpulan yang satu bakal memunculkan mamalia,
dan kumpulan yang lain bakal memunculkan burung (dan dinosaurus dan ular dan buaya).
Dua subpopulasi Protamnio darwinii ini akan memisah satu sama lain, untuk masa yang
sangat panjang dan secara besar-besaran. Tetapi mereka tidak kunjung memisah kalau masih
terus kawin silang. Dua lungkang gennya akan terus saling membanjiri satu sama lain
dengan gen-gen. Jadi kecenderungan untuk memisah pun akan langsung terpangkas sebelum
bisa tumbuh, ditebas aliran gen dari populasi yang lain.
Tidak ada yang tahu seperti apa kejadian pemisahan besar yang sebenarnya. Itu terjadi
dahulu kala, dan kita tidak tahu terjadi di mana. Tapi teori evolusi modern bisa dengan yakin
merekonstruksi sesuatu seperti riwayat berikut ini. Kedua subpopulasi Protamnio darwinii
kemudian saling terpisah, kemungkinan paling besar karena pembatas geografis seperti laut
yang memisahkan dua pulau, atau yang memisahkan sebuah pulau dari daratan utama. Bisa
berupa barisan gunung yang memisahkan dua lembah, atau sungai yang memisahkan dua
hutan: dua ‘pulau’ dalam pengertian umum yang saya definisikan tadi. Yang pokok adalah
dua populasi tersebut saling terisolasi untuk masa yang cukup lama sehingga, saat waktu dan
kesempatan akhirnya menyatukan mereka kembali, keduanya sudah begitu berbeda satu
dengan yang lain sehingga kawin silang sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Seberapa
panjang waktu yang dibutuhkan untuk itu? Kalau mereka terpapar berbagai tekanan seleksi
yang kuat memicu timbulnya perbedaan, bisa sependek beberapa abad, atau bahkan kurang.
Contohnya, sebuah pulau mungkin tidak memiliki pemangsa rakus yang merajalela di
daratan utama. Atau populasi pulau tersebut mungkin beralih dari pola makan serangga ke
pola makan vegetarian, seperti kadal-kadal Adriatik di Bab 5. Sekali lagi, kita tidak bisa
mengetahui detail-detail terpisahnya Protamnio darwinii, dan memang tidak perlu tahu.
Bukti dari hewan-hewan modern menjadi dasar kuat kita untuk membayangkan bahwa
sesuatu seperti cerita yang barusan saya kisahkan itulah yang terjadi dahulu, untuk setiap
divergensi di antara garis keturunan dari hewan mana pun dan hewan yang lain.
Sekalipun kondisi-kondisi di kedua sisi penghalang itu identik, dua lungkang gen,
yang terpisah secara geografis, dari spesies yang sama akhirnya akan saling menjauh, hingga
mereka tidak lagi bisa kawin dengan satu sama lain ketika pemisahan geografis tersebut
akhirnya berakhir. Perubahan-perubahan acak di dalam dua lungkang gen tersebut perlahanlahan kian pekat sehingga, jika seekor jantan dan seekor betina dari kedua pihak bertemu,
genom-genom mereka sudah begitu berbeda dan tidak dapat lagi bergabung untuk
menghasilkan keturunan yang subur. Apakah melalui hanyutan acak saja, atau dengan
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bantuan seleksi alam diferensial, begitu kedua lungkang gen itu sudah tidak lagi
membutuhkan keterpisahan geografis agar tetap terpisah secara genetik, kita dapat
menyebutnya dua spesies yang berbeda. Dalam kasus hipotetis kita, mungkin populasi pulau
berubah lebih banyak dari populasi daratan utama, karena tiadanya pemangsa dan peralihan
pola makan ke vegetarian. Jadi, seorang ahli zoologi di masa itu mungkin melihat bahwa
populasi pulaulah yang menjadi spesies baru dan memberinya nama baru, misalnya
Protamnio saurops, sementara nama lama, Protamnio darwinii, dapat terus disandang
populasi daratan utama. Dalam skenario hipotetis kita, mungkin populasi pulaulah yang
menjadi cikal-bakal reptilia sauropsid (yang meliputi semua hewan yang kita sebut reptilia
saat ini dan burung), sementara populasi daratan utama akhirnya memunculkan mamalia.
Sekali lagi, harus saya tekankan, semua detail cerita pendek saya ini fiksi belaka.
Populasi pulau itu pun sama mungkinnya menurunkan mamalia. Yang kita sebut ‘pulau’ di
sini bisa berupa oase yang dikelilingi padang gurun, bukan daratan yang dikelilingi air. Dan
tentu saja kita tidak tahu-menahu soal di belahan Bumi mana pembagian spesies ini terjadi –
lagi pula, peta dunia saat itu begitu lain dari yang sekarang sehingga pertanyaan itu hampir
tidak ada artinya. Yang bukan fiksi adalah poin besarnya: sebagian besar, kalau bukan
semua, dari jutaan divergensi evolusioner yang telah memenuhi Bumi dengan
keanekaragaman yang melimpah ini dimulai dengan terpisahnya secara kebetulan dua
subpopulasi dari sebuah spesies, yang sering, kendati tidak selalu, terjadi di salah satu sisi
penghalang geografis seperti laut, sungai, barisan gunung, atau lembah gurun. Para ahli
biologi menggunakan kata ‘spesiasi’ untuk menyebut pembelahan sebuah spesies ke dua
spesies anak. Sebagian besar ahli biologi akan berkata bahwa isolasi geografis adalah awalan
yang biasa untuk proses spesiasi, walau sebagian lain, khususnya ahli entomologi, akan
memberi catatan bahwa ‘spesiasi simpatris’ juga bisa berperan penting. Spesiasi simpatris
pun memerlukan semacam pemisahan awal yang bersifat insidental, agar roda prosesnya bisa
bergulir, tetapi pemisahan ini berbeda dari pemisahan geografis. Bisa berupa perubahan lokal
pada iklim mikro. Saya tidak akan masuk terlalu jauh hingga ke perinciannya, tetapi perlu
saya garis bawahi bahwa spesiasi simpatris tampak berperan penting khususnya pada
serangga. Begitu pun, agar sederhana, di seluruh sisa bab ini saya akan menggunakan asumsi
bahwa pemisahan awal yang mendahului proses spesiasi normalnya bersifat geografis. Anda
mungkin ingat bahwa, dalam membahas ras-ras anjing domestik di Bab 2, saya
mengibaratkan aturan-aturan yang diberlakukan para pembiak anjing ras dengan pembuatan
‘pulau-pulau virtual’.
‘ORANG MUNGKIN MEMBAYANGKAN . . .’
Kalau demikian, bagaimana dua populasi dari sebuah spesies bisa terpisahkan penghalang
geografis? Kadang penghalang itulah yang justru timbul belakangan. Gempa bumi bisa
membuka retakan tanah, membentuk jurang yang tak dapat diseberangi, atau mengubah arah
aliran sungai, dan sebuah spesies yang sebelumnya terdiri dari satu populasi yang
berkembang biak saja terpisah jadi dua. Lebih lazimnya, penghalang itu memang sudah ada
dari dahulu, dan hewan-hewan itu sendiri yang menyeberanginya, dalam sebuah peristiwa
langka. Memang mesti langka, kalau tidak, tidak pantas disebut penghalang sama sekali.
Sebelum 4 Oktober 1995 tidak ada satu pun anggota dari spesies Iguana iguana di pulau
Anguilla kawasan Karibia. Pada tanggal itu, sebuah populasi dari kadal-kadal besar ini tibatiba muncul di sisi sebelah timur pulau tersebut. Kebetulan, kedatangan mereka sempat
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diamati. Mereka bergelantungan di sehampar potongan kayu dan pohon tumbang, yang
sebagian panjangnya lebih dari 30 kaki, yang hanyut dari pulau tetangga, kemungkinan pulau
Guadeloupe yang berjarak 160 mil dari sana. Di bulan sebelumnya, dua badai, Luis pada 4-5
September, dan Marilyn dua pekan setelahnya, telah menghantam wilayah tersebut dan bisa
saja menumbangkan pepohonan, beserta iguana-iguana yang memang punya kebiasaan
bertengger di sana. Populasi baru di Anguilla masih tumbuh kuat di tahun 1998, dan Dr.
Ellen Censky, yang memimpin studi awalnya, memberi tahu saya bahwa mereka masih subur
hingga sekarang, dan tampak bahkan lebih ramai dari spesies iguana lain yang hidup di
Anguilla sebelum para pendatang baru ini tiba.
Poin penting dari berbagai peristiwa keterpisahan ini adalah bahwa peristiwa tersebut
harus cukup lazim untuk memungkinkan terjadinya spesiasi, tetapi tidak terlalu lazim. Kalau
terlalu lazim – kalau, misalnya, iguana-iguana hanyut dari Guadeloupe ke Anguilla setiap
tahun – populasi yang baru di tahap permulaan spesiasi di Anguilla akan terus dibanjiri aliran
gen yang masuk dan karenanya tidak dapat memisah dari populasi Guadeloupe. Omongomong, jangan terkecoh dengan frasa seperti ‘harus cukup lazim’ yang saya gunakan.
Ungkapan ini bisa disalahpahami, dan disangka berarti bahwa langkah-langkah tertentu telah
diambil guna memastikan pulau-pulau tersebut berada di jarak pisah yang tepat untuk
memfasilitasi spesiasi! Itu sama saja dengan dahulu bajak daripada jawi. Sebaliknya, yang
terjadi adalah, apabila kebetulan ada pulau-pulau (pulau-pulau dalam arti luasnya, tentu)
yang dipisahkan jarak yang bisa memfasilitasi spesiasi, di situ spesiasi akan terjadi. Dan
jarak yang cukup ini akan tergantung pada seberapa mudah bagi hewan-hewan terkait untuk
melaluinya. 160 mil yang memisahkan Guadeloupe dari Anguilla bakal mudah sekali
diseberangi burung yang kuat terbang seperti petrel. Tapi selat selebar beberapa ratus yard
sekalipun mungkin cukup sulit diseberangi sehingga bisa membidani lahirnya spesies baru
dari, misalnya katak atau serangga tak bersayap.
Kepulauan Galapagos dipisahkan dari daratan utama Amerika Selatan oleh perairan
terbuka selebar kira-kira 600 mil, hampir empat kali lebih jauh dari iguana-iguana yang
berlayar dengan rakit kayu tumbang mereka ke Anguilla. Pulau-pulau tersebut semuanya
vulkanis, dan terhitung muda kalau diukur dengan standar-standar geologis. Tidak satu pun
dari pulau-pulau itu pernah terhubung dengan daratan utama mana pun. Seluruh fauna dan
flora pulau-pulau tersebut pastilah bertolak ke sana, kemungkinan dari daratan utama
Amerika Selatan. Sekalipun burung-burung kecil bisa terbang, jarak 600 mil terbilang cukup
untuk menjadikan penyeberangan burung-burung kutilang finch ke sana sebuah peristiwa
yang sangat langka. Namun, tidak begitu langka sehingga mustahil terjadi, dan kutilang finch
memang ada di Galapagos, yang para leluhurnya, di satu titik dalam sejarah, kemungkinan
dihempaskan ke sana, mungkin oleh badai langka. Burung-burung kutilang finch ini
semuanya dapat dikenali sebagai jenis Amerika Selatan, kendati spesies mereka sendiri
hanya terdapat di Galapagos. Lihatlah peta Darwin yang saya pakai karena alasan-alasan
sentimental dan karena ia menggunakan nama-nama megah khas angkatan laut Inggris untuk
pulau-pulau tersebut, bukan nama-nama Spanyol-nya yang modern. Perhatikan bahwa skala
60 mil itu sekitar sepersepuluh dari jarak yang harus terlebih dahulu dilalui seekor hewan
dari daratan utama untuk menginjakkan kaki di kepulauan tersebut. Pulau-pulau itu sendiri
hanya terpisah puluhan mil satu sama lain, tetapi ratusan mil dari daratan utama. Sungguh
sebuah resep andalan untuk spesiasi. Simplistis namanya kalau kita katakan bahwa peluang
untuk secara kebetulan dihempaskan atau berakit menyeberangi laut penghalang ke sebuah
pulau punya proporsi yang berbanding terbalik dengan lebar penghalangnya. Akan tetapi,
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jelas akan ada semacam korelasi berbanding terbalik antara jarak dan probabilitas
penyeberangan. Perbedaan antara jarak antarpulau rata-rata yang puluhan mil, dan jarak 600
mil ke daratan utama, begitu besar sehingga wajar saja bila kepulauan tersebut menjadi lahan
subur untuk spesiasi. Dan memang begitulah, seperti akhirnya disadari Darwin, walau baru
setelah ia meninggalkan pulau-pulau itu, dan tak pernah kembali ke sana lagi.

Peta pulau-pulau Galapagos yang dibuat Darwin dengan nama-nama Inggris, yang
sekarang sudah jarang dipakai
Kesenjangan ini, antara puluhan mil sebagai jarak di antara pulau-pulau di dalam
kepulauan itu, dan ratusan mil sebagai jarak kepulauan itu dari daratan utama, memicu
seorang evolusionis untuk menduga bahwa pulau-pulau tersebut mungkin dihuni spesiesspesies yang cukup mirip satu sama lain tetapi lebih berbeda dari sesamanya di daratan
utama. Dan itulah yang memang kita temukan di sana. Darwin sendiri mengungkapkannya
dengan apik, sudah dekat sekali dengan bahasa evolusi, padahal ia belum merumuskan
gagasan-gagasannya dengan rapi. Saya ketik miring klausa pentingnya, dan akan
mengulanginya di sepanjang bab ini dalam berbagai konteks.
Melihat gradasi ini dan keanekaragaman struktur di dalam satu kelompok kecil
burung yang berkerabat sangat dekat, orang mungkin membayangkan bahwa
dari tipisnya jumlah burung di kepulauan ini pada awalnya, satu spesies telah
dibawa dan diragamkan di sana. Demikian pula, mungkin dibayangkan
bahwa seekor burung, yang aslinya rajawali, telah dikondisikan di sini untuk
menjalankan tugas sebagai burung Polybori pemakan bangkai dari benua
Amerika.
Kalimat terakhir merujuk pada rajawali Galapagos, Buteo galapagoensis, satu spesies lain
yang hanya ditemukan di Galapagos, tapi yang mirip dengan spesies di daratan utama,
khususnya Buteo swainsoni, yang setiap tahun bermigrasi bolak-balik antara Amerika Utara
dan Selatan dan sangat mungkin dihempaskan dari jalurnya oleh satu atau dua kejadian
langka. Dewasa ini, kita mesti menyebut rajawali Galapagos dan burung kormoran yang tak
bisa terbang itu sebagai hewan-hewan ‘endemik’ kepulauan tersebut, yang berarti keduanya
hanya ditemukan di sana saja. Darwin sendiri, yang saat itu belum lagi sepenuhnya menganut
pola pikir evolusi, menggunakan frasa yang biasa dipakai saat itu, ‘ciptaan-ciptaan asli’, yang
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berarti bahwa Tuhan telah menciptakan hewan-hewan tersebut di sini saja dan bukan di
tempat lain. Ia memakai frasa yang sama untuk kura-kura raksasa, yang saat itu melimpah
jumlahnya di semua pulau itu, dan juga dua spesies iguana, iguana darat Galapagos dan
iguana laut Galapagos. Iguana laut merupakan makhluk yang sungguh luar biasa, agak lain
dari apa pun yang terlihat di tempat lain mana pun di dunia. Hewan ini menyelam ke dasar
laut dan makan rumput laut, yang tampaknya merupakan satu-satunya makanannya. Mereka
perenang yang anggun, walau, dalam pandangan Darwin yang blak-blakan, tidak sedap
dipandang:
Makhluk buruk rupa, berwarna hitam kusam, kikuk, 1 dan lamban pula
geraknya. Panjang biasa hewan dewasanya sekitar satu yard, tapi ada beberapa
yang bahkan mencapai panjang empat kaki . . . ekornya gepeng, dan keempat
kakinya berselaput sebagian . . . Bila di air, kadal ini berenang dengan lancar
dan cepat, dengan gerakan tubuh dan ekor gepengnya yang meliak-liuk – kakikakinya diam dan diapit rapat ke sisi-sisi tubuhnya.
Karena iguana laut sangat pintar berenang, dapat diduga bahwa hewan ini, dan bukan iguana
darat, telah melakukan penyeberangan panjang dari daratan utama, kemudian berspesiasi, di
kepulauan tersebut, dan memunculkan iguana darat. Akan tetapi, hampir pasti bukan begitu
kebenarannya. Iguana darat Galapagos tidak berbeda jauh dengan iguana yang masih tinggal
di daratan utama, sementara iguana laut hanya ada di kepulauan Galapagos saja. Tidak satu
pun kadal, dengan kebiasaan melaut yang sama, pernah ditemukan di tempat lain mana pun
di dunia. Dewasa ini kita meyakini bahwa iguana daratlah yang awalnya tiba dari daratan
utama Amerika Selatan, mungkin menumpang kayu-kayu hanyut seperti iguana modern dari
Guadeloupe yang dihempaskan ke Anguilla. Di Galapagos, mereka kemudian berspesiasi,
dan memunculkan iguana laut. Dan hampir pasti bahwa keterpisahan geografis yang
terbentuk karena pola renggang pulau-pulau itulah yang memungkinkan pemisahan awal
antara iguana darat yang merupakan leluhur dan iguana laut yang menjadi spesies baru.
Kemungkinan beberapa iguana darat kebetulan menyeberang ke sebuah pulau yang saat itu
tidak dihuni iguana, dan di sana mereka mengadopsi kebiasaan melaut, bebas dari
kontaminasi gen-gen yang mengalir masuk dari iguana darat di pulau aslinya. Jauh setelah
itu, mereka menyebar ke pulau-pulau lain, dan akhirnya kembali ke pulau tempat para
leluhur darat mereka berasal. Sekarang kedua populasi itu tidak lagi bisa saling kawin, dan
kebiasaan melaut yang diwarisi secara genetik pun aman dari kontaminasi gen-gen iguana
darat.
Dalam contoh demi contoh, Darwin memperhatikan hal yang sama. Hewan dan
tumbuhan dari tiap pulau di Galapagos umumnya endemik (‘ciptaan-ciptaan asli’) di
kepulauan itu, tetapi mereka juga sebagian besar khas, secara detailnya, dari pulau yang satu
ke yang lain. Untuk hal ini, Darwin secara khusus terkesan dengan tumbuhan-tumbuhan
Galapagos:
Karenanya, ada fakta yang sungguh menakjubkan, bahwa di Pulau James
[Santiago], dari tiga puluh delapan tumbuhan Galapagos, atau yang tidak
ditemukan di bagian lain mana pun di dunia, tiga puluhnya secara eksklusif
terbatas di satu pulau ini saja; dan di Pulau Albemarle [Isabela], dari dua puluh
enam tumbuhan asli Galapagos, dua puluh duanya terbatas di satu pulau ini
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pulau lain di Galapagos; dan seterusnya . . . dengan tumbuhan dari Pulau
Chatham [San Cristobal] dan Pulau Charles [Floreana].
Ia memperhatikan hal yang sama terjadi dalam distribusi burung ajuk-ajuk (mockingbird) di
seluruh kepulauan itu.
Perhatian saya pertama-tama sangat tertarik, dengan membandingkan berbagai
spesimen burung ajuk-ajuk, yang saya tembak sendiri dan yang ditembak
rekan-rekan lain di kapal, ketika, rupa-rupanya, saya mendapati bahwa semua
yang dari Pulau Charles tergolong dalam satu spesies (Mimus trifasciatus);
semua yang dari Pulau Albemarle tergolong dalam M. parvulus; dan semua
yang dari Pulau James dan Pulau Chatham (yang di antaranya terletak dua
pulau lain, sebagai penghubung) tergolong dalam M. melanotis.
Memang demikianlah adanya, di seluruh dunia. Fauna dan flora dari satu kawasan tertentu
memang akan begitu jika, mengutip ungkapan Darwin tentang burung-burung kutilang finch
yang sekarang menyandang namanya, ‘satu spesies telah dibawa dan diragamkan di sana’.
Wakil Gubernur Kepulauan Galapagos, Tuan Lawson, menggugah rasa ingin tahu
Darwin dengan memberi tahunya
bahwa kura-kuranya berbeda dari pulau ke pulau, dan bahwa ia sendiri yakin
bisa mengenali dari pulau mana seekor kura-kura itu berasal. Saya sempat
tidak cukup memperhatikan pernyataan ini, dan saya sudah mengumpulkan
sebagian koleksi dari dua dari pulau-pulaunya. Tak pernah saya bayangkan
bahwa pulau-pulau, yang terpisah sekitar lima puluh atau enam puluh mil,
terpisah tidak lebih jauh dari mata memandang, terletak di iklim yang cukup
sama, dengan ketinggian dari permukaan laut yang hampir setara, bisa
memiliki penghuni yang berbeda-beda.
Semua kura-kura raksasa Galapagos mirip dengan satu spesies kura-kura darat dari daratan
utama, Geochelone chilensis, yang ukurannya lebih kecil dari mereka semua. Di suatu titik
selama beberapa juta tahun setelah pulau-pulau itu ada, satu atau beberapa dari kura-kura
daratan utama ini tak sengaja jatuh ke laut dan mengapung-apung, menyeberang ke sana.
Bagaimana mungkin mereka bertahan dalam penyeberangan yang panjang dan pastinya berat
itu? Barang tentu sebagian besar dari mereka tidak bertahan hidup. Tapi hanya butuh seekor
betina saja untuk memulai prosesnya. Dan kura-kura, rupa-rupanya, punya bekal cukup
untuk bertahan hidup dalam penyeberangan tersebut.
Para pemburu paus awal membawa ribuan kura-kura raksasa dari kepulauan
Galapagos di kapal-kapal mereka untuk persediaan makanan. Agar dagingnya tetap segar,
kura-kura ini tidak dibunuh hingga saatnya dimakan, tapi mereka tidak diberi makan atau
diairi sembari menunggu disembelih. Hewan-hewan ini cukup ditelentangkan saja, kadang
ditumpuk hingga beberapa, sehingga tidak bisa kabur. Saya ceritakan ini bukan untuk
menakut-nakuti (walau harus saya akui bahwa kekejaman sebarbar itu memang membuat
saya bergidik ngeri), tetapi untuk menjelaskan poinnya. Kura-kura bisa bertahan selama
beberapa minggu tanpa makanan atau air, dan durasi ini cukup panjang untuk mengapung
dibawa Arus Humboldt dari Amerika Selatan ke kepulauan Galapagos. Dan kura-kura
memang bisa mengapung.
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Setelah sampai di pulau Galapagos pertama mereka dan beranak-pinak di sana, kurakura tersebut dengan cukup mudah – sekali lagi, secara kebetulan – bisa menyeberang ke
semua pulau Galapagos lain yang jaraknya jauh lebih pendek dengan cara yang sama. Dan
mereka melakukan hal yang dilakukan banyak hewan ketika tiba di sebuah pulau: berevolusi
menjadi lebih besar. Ini fenomena gigantisme pulau yang sudah lama diketahui (dan yang
mengherankan, ada satu fenomena lain yang sama terkenalnya: dwarfisme pulau). 2
Kalau kura-kura itu mengikuti pola kutilang finch Darwin yang terkenal, mereka akan
berevolusi menjadi spesies yang berbeda di tiap-tiap pulaunya. Kemudian, setelah secara
kebetulan menyeberang dari pulau ke pulau, mereka akan tidak lagi bisa saling kawin (ingat,
itulah definisi perbedaan spesies) dan akan bebas mengevolusikan cara hidup berbeda yang
tidak terkontaminasi banjir genetik.
Bisa dibilang bahwa kebiasaan dan preferensi kawin yang tidak kompatibel di antara
spesies yang berbeda merupakan semacam pengganti genetik dari keterpisahan geografis
pulau-pulau yang berbeda. Walau secara geografis berada di tempat yang sama, mereka kini
diceraikan ‘pulau-pulau’ kebiasaan dan preferensi kawin yang terpisah. Karena itu mereka
dapat berdivergensi lebih lanjut. Kutilang Ground Finch Besar, Sedang, dan Kecil awalnya
berdivergensi di pulau-pulau yang berbeda; ketiga spesies tersebut kini hidup bersama di
sebagian besar pulau-pulau Galapagos, tidak lagi saling kawin, dan masing-masing
mengkhususkan diri untuk makan biji-bijian yang berlainan.
Demikian pula dengan kura-kuranya; mereka mengembangkan bentuk tempurung
yang khas di pulau-pulau yang berbeda. Spesies di pulau-pulau yang lebih besar punya
tempurung dengan kubah yang tinggi. Yang di pulau-pulau lebih kecil memiliki tempurung
berbentuk pelana, dengan celah tinggi di bibir tempurung depan untuk kepala. Alasannya
tampaknya karena pulau-pulau besar cukup basah sehingga ditumbuhi banyak rumput, dan
kura-kura di sana memang pemakan rumput. Pulau-pulau yang lebih kecil sebagian besar
terlalu kering untuk ditumbuhi rumput, dan karenanya kura-kura di sana terpaksa memakan
kaktus. Tempurung berbentuk pelana dengan celah tinggi di bibir bagian depannya
memampukan leher kura-kura menggapai kaktus yang, di pihaknya, tumbuh kian tinggi
dalam perlombaan senjata melawan kura-kura pemakan tumbuhan.
Cerita kura-kura ini menambahkan komplikasi lebih lanjut ke model burung finch:
bahwa, bagi kura-kura, gunung berapi adalah pulau di dalam pulau. Gunung berapi
menyediakan oase-oase yang sejuk, lembap, dan hijau yang di kakinya dikelilingi padang
lahar kering yang, bagi seekor kura-kura raksasa pemakan tumbuhan, merupakan gurun yang
tak bersahabat. Tiap-tiap dari pulau-pulau yang lebih kecil ini memiliki satu gunung berapi
besar dan satu spesies (atau subspesies) kura-kura raksasanya sendiri (kecuali segelintir
pulau yang tidak sama sekali). Pulau besar Isabela (‘Albemarle’ bagi Darwin) terdiri dari
lima gunung berapi besar, dan tiap gunung berapi tersebut memiliki spesies (atau subspesies)
kura-kuranya sendiri. Sungguh, Isabela adalah kepulauan di dalam kepulauan: sebuah sistem
berisi pulau-pulau di dalam sebuah pulau. Dan prinsip pulau-pulau dalam pengertian harfiah
geografisnya, yang menyiapkan tempat untuk evolusi pulau-pulau spesies dalam pengertian
kiasan genetiknya, belum pernah diperagakan dengan lebih elegan dari di kepulauan yang
mengilhami masa muda Darwin yang diberkati ini 3
Tidak ada pulau yang lebih terisolasi dari St. Helena, sebuah gunung berapi di Atlantik
Selatan, sekitar 1.200 mil dari pesisir Afrika. St. Helena memiliki kira-kira 100 tumbuhan
endemik (Darwin yang belia akan menyebutnya ‘ciptaan-ciptaan asli’ dan Darwin yang tua
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akan menyebutnya berevolusi di sana). Di antara tumbuhan-tumbuhan endemik ini adalah
(atau dahulunya, karena sebagian sekarang sudah punah) pohon-pohon hutan yang tergolong
ke dalam famili bunga daisy).
Pohon-pohon ini secara kebiasaan mirip pohon-pohon di daratan utama Afrika, yang
bukan kerabat dekatnya. Tumbuhan-tumbuhan daratan utama yang justru berkerabat dengan
mereka adalah tumbuhan rumput-rumputan atau semak belukar. Tentulah beberapa benih
rumput-rumputan atau semak belukar kebetulan berhasil menyeberangi jarak seribuan mil
dari Afrika, menetap di St Helena dan, karena ceruk pohon-pohon hutan belum terpenuhi,
mengevolusikan batang yang lebih besar dan berkayu sampai menjadi pohon sejati.
Tumbuhan-tumbuhan mirip pohon dari golongan daisy yang serupa juga telah menjalani
evolusinya sendiri di kepulauan Galapagos. Polanya sama di semua pulau di seluruh dunia.

Pohon-pohon hutan di St. Helena
Tiap-tiap dari danau-danau besar Afrika memiliki fauna ikan khasnya sendiri, yang
didominasi oleh kelompok ikan yang disebut cichlid. Fauna ikan cichlid Danau Victoria,
Danau Tanganyika, dan Danau Malawi, yang masing-masing berkekuatan beberapa ratus
spesies, sepenuhnya berbeda satu sama lain. Ikan-ikan ini terbukti telah berevolusi secara
terpisah di ketiga danau tersebut, dan hal ini menjadikan fakta bahwa mereka telah
berkonvergensi ke kisaran ‘cara hidup’ yang sama di ketiga danau itu jauh lebih
menakjubkan. Di tiap danau, tampak seolah satu atau dua spesies pelopor berhasil masuk
terlebih dahulu ke sana, mungkin dari sungai. Dan di tiap danau, ikan-ikan pelopor ini lalu
berspesiasi, lagi dan lagi, memenuhi danau itu dengan ratusan spesies yang kita lihat ada
sekarang. Dalam kungkungan sebuah danau, bagaimana spesies-spesies pemula ini bisa
mencapai pemisahan geografis awal yang memampukan mereka berspesiasi?
Saat mengenalkan konsep pulau, saya menjelaskan bahwa, dari mata seekor ikan,
danau yang dikelilingi daratan adalah sebuah pulau. Agak lebih dalam lagi, sebuah pulau
dalam pengertiannya yang biasa sekalipun, daratan yang dikelilingi air, dapat menjadi
‘pulau’ bagi seekor ikan, khususnya ikan yang hidup di perairan dangkal saja. Di laut,
bayangkan ikan-ikan terumbu karang, yang tak pernah melawat ke perairan dalam, Dari
sudut pandang ikan tersebut, tepian dangkal dari sebuah pulau karang adalah ‘pulau’, dan
Karang Penghalang Besar adalah kepulauan. Hal yang serupa bisa terjadi di danau sekalipun.
Di dalam sebuah danau, khususnya danau besar, daerah singkapan berbatu dapat menjadi
‘pulau’ bagi ikan yang kebiasaannya membatasinya di perairan dangkal. Hampir pasti,
seperti itulah setidaknya beberapa ikan cichlid di danau-danau besar Afrika mencapai
keterpencilan awal mereka. Sebagian besar individu ikan terbatas pergerakannya pada
perairan dangkal di sekeliling pulau, atau teluk, atau salur-masuk. Hal ini memunculkan
keterpencilan parsial dari kantong-kantong perairan dangkal lain serupa, yang dihubungkan
dengan lintasan perairan dalam di antaranya, menjadikannya padanan biru bagi ‘kepulauan’
mirip Galapagos yang hijau.
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Ada bukti kuat (contohnya dari sampel-sampel inti endapan) bahwa ketinggian dasar
Danau Malawi (dahulu disebut Danau Nyasa, saat saya menghabiskan liburan masa kecil di
pantai-pantainya yang berpasir) naik dan turun secara dramatis selama berabad-abad, dan
mencapai titik rendahnya di abad ke-18, 100 meter lebih rendah dari ketinggian yang
sekarang. Banyak dari pulau-pulaunya dahulu bukan pulau, melainkan bukit-bukit di atas
daratan yang dikitari danau yang dahulu lebih kecil. Ketika ketinggian dasar danau tersebut
naik, di abad ke-19 dan ke-20, bukit-bukit tersebut menjadi pulau, barisan bukit menjadi
kepulauan, dan proses spesiasi pun bergulir di antara ikan-ikan cichlid yang hidup di perairan
dangkal, yang oleh penduduk setempat disebut Mbuna. ‘Hampir setiap singkapan dan pulau
berbatu memiliki fauna Mbuna yang unik, dengan rupa warna dan spesies yang bukan main
banyaknya. Karena banyak dari pulau atau singkapan ini merupakan tanah kering dalam
200–300 tahun terakhir, pembentukan fauna-fauna tersebut terjadi di dalam kurun waktu
tersebut.’
Ikan-ikan cichlid terbilang sangat pintar untuk menjalankan proses spesiasi cepat
semacam itu. Danau Malawi dan Danau Tanganyika adalah danau tua, tetapi Danau Victoria
masih amat sangat muda. Cekungan danau tersebut terbentuk baru 400.000 tahun yang lalu,
dan pernah kering beberapa kali sejak saat itu, terakhir sekitar 17.000 tahun yang lalu.
Tampaknya ini berarti bahwa fauna endemiknya yang terdiri dari kurang-lebih 450 spesies
ikan cichlid semuanya telah berevolusi selama skala waktu bersatuan abad, bukan jutaan
tahun seperti yang biasa kita lihat terjadi dalam divergensi evolusioner dengan skala seakbar
ini. Ikan cichlid danau-danau Afrika sungguh mengesankan kita dengan hal yang dapat
dicapai evolusi dalam selang waktu sependek itu. Mereka hampir layak masuk ke dalam bab
‘di depan mata kepala kita’.
Hutan-hutan Australia didominasi oleh pohon-pohon dari satu genus saja, Eucalyptus,
dan terdapat lebih dari 700 spesies, yang mengisi sejumlah besar ceruk di sana. Sekali lagi,
diktum Darwin mengenai burung finch dapat kita kooptasi: hampir seolah-olah satu spesies
pohon kayu putih telah ‘dibawa dan diragamkan di sana’. Dan, sejajar dengan itu, contoh
yang lebih terkenal lagi adalah fauna mamalia Australia. Di Australia, pernah ada (pernah
karena belum lama ini sudah punah, kemungkinan disebabkan datangnya orang-orang
aborigin), hewan yang secara ekologis sepadan dengan serigala, kucing, kelinci, tikus
mondok, celurut, singa, tupai terbang dan banyak lainnya. Tetapi hewan-hewan ini tergolong
marsupialia, cukup berbeda dari serigala, kucing, kelinci, tikus mondok, celurut, singa, dan
tupai terbang (mamalia plasental) yang kita kenal di semua tempat selain di sana. Hewanhewan padanan dari Australia ini semua turun dari segelintir, atau bahkan satu, spesies
marsupial purba, yang ‘dibawa dan diragamkan di sana’. Fauna marsupial yang elok ini juga
telah menghasilkan makhluk-makhluk yang lebih sulit dicari ‘rekan sezaman’-nya di luar
Australia. Berbagai spesies kanguru sebagian besar mengisi ceruk-ceruk mirip antelop (atau
ceruk-ceruk mirip monyet atau lemur untuk kasus kanguru pohon) tetapi mereka bergerak
dengan melompat, bukan mencongklang. Jenis-jenisnya berkisar dari kanguru merah besar
(dan beberapa yang lain bahkan lebih besar, tetapi sudah punah, termasuk satu yang berupa
karnivor lompat yang membikin jeri) hingga ke walabi dan kanguru pohon. Ada marsupialia
raksasa, sebesar badak, Diprotodon, yang berkerabat dengan wombat modern tetapi panjang
tubuhnya 2,7 meter, tingginya hingga bahu 6 kaki, dan bobotnya 2 ton. Saya akan kembali ke
marsupialia Australia di bab berikutnya.
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Hampir terlalu konyol untuk disebut, tetapi sayangnya saya harus melakukannya
karena lebih dari 40 persen penduduk Amerika, seperti saya ratapi di Bab 1, menerima
Alkitab secara harfiah: bayangkan seperti apa kelihatannya distribusi hewan jikalau mereka
semua menyebar dari Bahtera Nuh. Tidakkah semestinya ada semacam hukum penurunan
tingkat keanekaragaman spesies saat kita bergerak menjauh dari titik awal penyebaran –
mungkin di Gunung Ararat? Tidak perlu dibilang lagi bahwa penurunan keanekaragaman
seperti itu tidak terjadi.
Mengapa semua marsupialia itu – mulai dari tikus berkantong kecil, ke koala dan
bilby, hingga kanguru raksasa dan Diprotodon – mengapa rombongan marsupialia itu, tapi
tidak satu pun hewan plasental, bermigrasi dari Gunung Ararat ke Australia? Rute mana
yang mereka ambil? Dan mengapa tidak satu pun dari rombongan mereka yang terserak itu
berhenti di tengah jalan, dan bermukim – di India, mungkin, atau Tiongkok, atau di suatu
tempat aman di sepanjang Jalur Sutra? Mengapa seluruh anggota ordo Edentata (kedua puluh
spesies armadilo, termasuk armadilo raksasa yang sudah punah, keenam spesies kungkang,
termasuk kungkang raksasa yang sudah punah, dan keempat spesies pemakan semut)
berjalan bak memakai kacamata kuda ke Amerika Selatan, tanpa meninggalkan segelintir
sesuatu pun, tiada kulit atau bulu atau kulit keras dari para pemukim di suatu tempat di
sepanjang jalannya? Mengapa ikut beserta mereka seluruh anggota infraordo hewan pengerat
caviomorf, termasuk marmot, aguti, paca, mara, kapibara, chinchilla, dan banyak lainnya,
sekelompok besar hewan pengerat khas Amerika Selatan, dan tidak ditemukan di tempat lain
mana pun? Mengapa seluruh anggota subordo monyet Dunia Baru, monyet-monyet
platyrrhini, berhenti di Amerika Selatan dan tidak ada di tempat lain mana pun? Bukankah
semestinya paling tidak beberapa dari mereka bergabung dengan semua monyet yang lain,
monyet-monyet catarrhini, di Asia atau Afrika? Dan bukankah semestinya paling tidak satu
spesies monyet catarrhini beranjak menuju Dunia Baru, bersama monyet-monyet platyrrhini?
Mengapa semua penguin melangkah gontai dalam perjalanan panjang ke Antartika, dan tidak
satu pun beranjak ke Arktik yang sama layak-huninya?
Lemur purba, yang lagi-lagi sangat mungkin hanya terdiri atas satu spesies saja, ada di
Madagaskar. Kini terdapat tiga puluh tujuh spesies lemur (ditambah beberapa spesies yang
sudah punah). Ukuran tubuhnya berbeda-beda, dari lemur tikus kerdil, lebih kecil dari
hamster, hingga lemur raksasa, lebih besar dari gorila dan menyerupai beruang, yang punah
belum lama ini. Dan mereka semua-muanya ada di Madagaskar. Tidak ada lemur di tempat
lain di dunia ini, dan tidak ada monyet di Madagaskar. Seperti apakah kiranya 40 persen
penyangkal sejarah akan menerangkan kenyataan ini? Apakah tiga puluh tujuh lebih spesies
lemur ini semuanya berbaris rapi menyeberangi titian bahtera Nuh dan bergegas ke
Madagaskar, tanpa meninggalkan satu pun anggota rombongan yang tercecer di pinggir
jalan, di mana pun di seluruh penjuru Afrika?
Sekali lagi, maaf kalau saya harus meremukkan sebiji kacang yang kecil nan rapuh ini
dengan palu godam, tetapi saya harus melakukannya karena lebih dari 40 persen orang
Amerika percaya secara harfiah kisah Bahtera Nuh. Semestinya kita bisa mengabaikan
mereka saja dan terus menggeluti ilmu pengetahuan kita, tetapi tidak bisa begitu karena
mereka memegang kendali banyak dewan sekolah, mereka menyekolahkan anak-anaknya di
rumah agar tidak ‘tercemar’ guru-guru sains yang layak, dan banyak dari anggota Kongres
Amerika Serikat, beberapa gubernur negara bagian, dan bahkan calon presiden dan wakil
presiden termasuk di dalamnya. Mereka punya uang dan kuasa untuk mendirikan lembaga,
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

178

universitas, dan bahkan museum, tempat anak-anak bisa menunggangi tiruan mekanis
dinosaurus berskala 1:1, yang, seperti diwartakan kepada anak-anak malang itu, pernah
hidup berdampingan dengan manusia. Dan, seperti ditunjukkan hasil jajak pendapat barubaru ini, Inggris berada tidak jauh di belakang (atau mestinya dibaca ‘di depan’?), bersama
beberapa wilayah Eropa dan sebagian besar belahan dunia Islam.
Sekalipun kita sisihkan Gunung Ararat; sekalipun kita menahan diri untuk tidak
menyindir orang-orang yang percaya mitos Bahtera Nuh secara harfiah, masalah yang sama
berlaku bagi teori penciptaan spesies terpisah yang mana pun. Mengapa pula sang pencipta
yang maha kuasa memutuskan untuk menempatkan spesies-spesies yang sudah sempurna di
pulau-pulau atau benua-benua dengan pola tak pelak lagi menyiratkan bahwa mereka telah
berevolusi dan menyebar dari lokasi evolusinya? Mengapa ia menaruh lemur di Madagaskar
dan tidak di tempat lain mana pun? Mengapa monyet-monyet platyrrhini ditaruh di Amerika
Selatan saja, dan monyet-monyet catarrhini di Afrika dan Asia saja? Mengapa tidak ada
mamalia di Selandia Baru, kecuali kelelawar yang bisa terbang ke sana? Mengapa hewanhewan yang tinggal di tiap-tiap pulau dari sebuah kepulauan sangat mirip satu sama lain, dan
mengapa mereka hampir selalu mirip – kalah jelas tapi tetap kentara – dengan hewan-hewan
yang hidup di benua atau pulau besar terdekat? Mengapa sang pencipta menempatkan
mamalia marsupial saja di Australia, lagi-lagi kecuali kelelawar yang bisa terbang ke sana,
dan hewan-hewan yang bisa sampai situ karena dibawa perahu-perahu buatan manusia?
Faktanya, kalau kita survei setiap benua dan setiap pulau, setiap danau dan setiap sungai,
setiap puncak gunung dan setiap lembah Alpen, setiap hutan dan setiap gurun, satu-satunya
cara untuk memahami distribusi hewan dan tumbuhan adalah, lagi-lagi, dengan mengikuti
wawasan Darwin mengenai burung-burung finch Galapagos: ‘Orang mungkin
membayangkan bahwa dari tipisnya jumlah . . . satu spesies telah dibawa dan diragamkan di
sana.’
Darwin terkesima dengan pulau-pulau, dan ia telah blusukan ke cukup banyak pulau
selama pelayarannya dengan kapal Beagle. Ia bahkan menemukan kebenaran mengejutkan
tentang cara terbentuknya pulau-pulau dari satu kelas besar, yang dibangun oleh hewanhewan yang disebut terumbu karang. Darwin kemudian menyadari arti penting pulau dan
kepulauan bagi teorinya, dan ia melakukan beberapa eksperimen untuk menjawab pertanyaan
tentang teori isolasi geografis sebagai awalan bagi spesiasi (ia sendiri tidak menggunakan
istilah tersebut). Contohnya, dalam sejumlah eksperimen ia menaruh beberapa benih di air
laut untuk waktu yang lama, dan menunjukkan bahwa sebagian benih tetap mampu
berkecambah sekalipun telah terendam untuk waktu yang cukup lama untuk hanyut dari
benua-benua ke pulau-pulau jirannya. Di lain pihak, telur katak ternyata langsung mati di air
laut, dan ia memanfaatkan temuannya ini untuk menjelaskan satu fakta isyarat mengenai
distribusi geografis katak:
Sehubungan dengan tiadanya seluruh ordo di pulau-pulau oseanik, Bory St.
Vincent dahulu pernah berkomentar bahwa kelompok hewan Batrachian
(katak, kodok, dan kadal air) tidak pernah ditemukan di satu pun dari pulaupulau yang dikelilingi samudra. Saya telah bersusah-payah memeriksa
pernyataan ini, dan saya temukan bahwa hal itu benar adanya. Akan tetapi,
saya diberi tahu bahwa ada katak di gunung-gunung pulau besar Selandia
Baru; tetapi saya menduga bahwa pengecualian ini (jika keterangan tersebut
benar) dapat dijelaskan melalui peran sungai es. Tiadanya katak, kodok, dan
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kadal air di begitu banyak pulau-pulau oseanik bukan disebabkan oleh
kondisi-kondisi fisik sebuah pulau; malah, pulau tampaknya justru sangat pas
untuk menjadi habitat hewan-hewan ini; karena katak telah dibawa ke
Madeira, Azore, dan Mauritius, dan telah beranak-pinak begitu banyaknya di
sana hingga mengganggu. Tetapi karena hewan-hewan ini dan telur mereka
diketahui langsung mati jika berada di air laut, dalam pandangan saya kita
dapat melihat bahwa kecil sekali kemungkinan mereka mampu menyeberangi
laut, dan karena itulah mereka tidak ada di pulau-pulau oseanik mana pun.
Tetapi dalam teori penciptaan, alasan mereka tidak diciptakan di sana akan
sangat sulit dijelaskan.
Darwin sangat menyadari arti penting distribusi geografis spesies untuk teori
evolusinya. Ia memperhatikan bahwa sebagian besar fakta dapat dijelaskan jika kita
mengasumsikan bahwa hewan dan tumbuhan telah berevolusi. Dari sini, dapat kita duga –
dan memang benar – bahwa hewan-hewan modern cenderung hidup di benua yang sama
dengan fosil-fosil yang kemungkinan besar merupakan leluhur, atau dekat dengan leluhur,
mereka. Dapat kita duga, dan memang benar, bahwa hewan-hewan hidup di benua yang
sama dengan spesies-spesies yang mirip dengan mereka. Berikut ini paparan Darwin
mengenai hal tersebut, dengan perhatian khusus pada hewan-hewan Amerika Selatan yang
sangat dikenalnya:
penyelidik alam yang melawat, contohnya, dari utara ke selatan selalu
dihadapkan dengan cara serentetan kelompok makhluk, yang secara spesifik
berbeda, tetapi jelas-jelas berkerabat, menggantikan tempat satu sama lain. Ia
mendengarkan jenis-jenis burung yang bersekutu dekat, tetapi berbeda, dengan
nada kicauan yang hampir serupa, dan melihat sarang-sarang mereka dibangun
dengan cara yang serupa, tetapi tidak sama, dengan telur-telur yang warnanya
pun hampir sama. Dataran di dekat Selat Magellan dihuni oleh satu spesies
Rhea (burung unta Amerika), dan ke utara dataran La Plata dihuni oleh spesies
lain dari genus yang sama; dan bukan oleh burung unta atau emu sejati seperti
yang ditemukan di Afrika dan Australia di dataran dengan ketinggian yang
sama. Pada dataran-dataran La Plata, kita juga melihat aguti dan viscacha,
hewan-hewan yang kebiasaannya hampir sama dengan terwelu dan kelinci
kita, . . . tetapi mereka dengan gamblang menunjukkan struktur tubuh jenis
Amerika. Naik kita ke puncak-puncak tinggi Cordilerra dan kita temukan
spesies viscacha alpen; kita lihat ke perairannya, dan kita tidak menemukan
berang-berang atau muskrat, melainkan coypu dan kapibara, hewan-hewan
pengerat jenis Amerika.
Ini semua cukup masuk akal sehat, dan Darwin mampu menerangkan sejumlah besar
pengamatan menggunakan garis penalaran tersebut. Tetapi ada fakta-fakta tertentu mengenai
distribusi geografis hewan dan tumbuhan, dan distribusi batu-batuan, yang membutuhkan
penjelasan lain, penjelasan di luar akal sehat yang akan mencengangkan dan memesonakan
Darwin, andai kata ia mengetahuinya dahulu.

APAKAH TANAH DAHULU BERGESER?
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Semua orang di masa Darwin mengira bahwa peta dunia sudah begitu dari dahulu dan tidak
pernah berubah. Namun, beberapa rekan sezaman Darwin menerima kemungkinan adanya
jembatan darat besar, yang kini telah terendam, untuk menjelaskan, misalnya, kemiripankemiripan di antara flora Amerika Selatan dan flora Afrika. Darwin sendiri tidak begitu
meminati teori jembatan besar, tapi barang tentu ia akan bersuka cita dengan bukti modern
bahwa semua benua telah dan sedang bergeser di sekitaran muka Bumi. Bukti ini menjadi
penjelasan terbaik untuk fakta-fakta besar tertentu mengenai sebaran hewan dan tumbuhan,
khususnya mengenai fosil. Contohnya, ada kemiripan di antara fosil-fosil Amerika Selatan,
Afrika, Antartika, Madagaskar, India, dan Australia, yang dewasa ini kita jelaskan dengan
teori benua selatan besar Gondwana, asal dari semua daratan modern tersebut. Sekali lagi,
detektif kita yang datang terlambat ke tempat kejadian perkara tidak bisa tidak
menyimpulkan bahwa evolusi adalah fakta.
Teori yang dahulu disebut teori ‘pergeseran benua’ ini pertama kali didukung oleh ahli
klimatologi Jerman Alfred Wegener (1880–1930). Wegener bukan orang pertama yang
mengamati peta dunia dan memperhatikan bahwa bentuk sebuah benua atau pulau kerap
cocok dengan garis pantai di seberangnya, seolah kedua wilayah daratan tersebut adalah
keping-keping teka-teki jigsaw, sekalipun garis pantai di seberang itu terletak jauh sekali.
Yang saya maksud di sini bukan contoh-contoh kecil dan lokal, seperti Pulau Wight yang pas
sekali dengan pesisir Hampshire, seolah selat Solent tidak ada di situ. Yang menjadi
perhatian Wegener dan para pendahulunya adalah bahwa hal yang sama juga terjadi dengan
sisi-sisi yang saling berhadapan di antara benua-benua besar seperti Afrika dan Amerika.
Pesisir Brasil tampak pas sekali jika ditaruh di sebelah bawah tonjolan Afrika Barat,
sementara bagian utara tonjolan Afrika serasi dengan pesisir Amerika Utara dari Florida ke
Kanada. Bentuk-bentuk tersebut tidak hanya secara kasar cocok: Wegener juga menunjukkan
kecocokan pembentukan geologis bagian atas dan bawah sisi timur Amerika Selatan dengan
bagian-bagian sisi barat Afrika. Meski kalah tipis jelasnya, pesisir barat Madagaskar cukup
akur dengan pesisir timur Afrika (bukan bagian pesisir Afrika Selatan yang sekarang
berseberangan dengannya tetapi lebih jauh ke utara, di pesisir Tanzania dan Kenya),
sementara garis panjang dan lurus sisi timur Madagaskar cocok dengan tepi lurus India
sebelah barat. Wegener juga menunjukkan bahwa fosil-fosil kuno yang ditemukan di Afrika
dan Amerika Selatan lebih mirip dari yang semestinya kalau peta dunia sudah seperti
sekarang ini dari dahulu. Mengapa bisa demikian, mengingat lebarnya samudra Atlantik
Selatan? Apakah kedua benua tersebut pernah berdekatan, atau bahkan berdempetan?
Gagasan yang cukup menggoda, tetapi mendahului zamannya. Wegener juga memperhatikan
kecocokan di antara fosil-fosil Madagaskar dan India. Dan terdapat hubungan dekat yang
serupa di antara fosil-fosil di Amerika Utara sebelah utara dan di Eropa.
Amatan-amatan seperti itu telah memberanikan Wegener untuk mengajukan hipotesis
pergeseran benua yang saat itu dianggap sesat. Ia berprasaran bahwa semua benua besar
dunia pernah menyatu sebagai adi-benua raksasa, yang ia sebut Pangaea. Ia mengemukakan
bahwa selama rentang waktu geologis yang teramat panjang, Pangaea perlahan-lahan
tercerai-berai dan membentuk benua-benua sebagaimana kita kenal sekarang, yang dahulu
pelan-pelan bergeser ke letaknya saat ini dan belum lagi berhenti bergeser.
Orang hampir bisa mendengar rekan-rekan sezaman Wegener yang skeptis mencoba
menduga-duga, meminjam bahasa prokem zaman sekarang: demi apa?! Tapi kini kita tahu,
demikianlah adanya. Atau hampir demikian. Kendati Wegener berpandangan jauh dan
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imajinatif, harus saya terang-jelaskan bahwa hipotesis pergeseran benua miliknya secara
signifikan berbeda dari teori tektonika lempeng modern. Wegener berpikir bahwa benua
bergerak dengan menyeret-nyeret langkah melalui samudra seperti kapal raksasa, bukan
mengapung di air seperti pulau berongga Popsipetl dalam cerita Dr. Dolittle, tetapi
mengapung di atas mantel semi-cair planet ini. Cukup beralasan kalau para ilmuwan lain
langsung mengangkat alis skeptisisme mereka tinggi-tinggi. Kekuatan sedigdaya apa yang
kuat menggerakkan suatu objek seukuran Amerika Selatan atau Afrika ribuan mil jauhnya?
Saya akan jelaskan perbedaan teori tektonika lempeng dari teori Wegener sebelum masuk ke
bukti yang mendukungnya.

Kartun yang terinspirasi teori ‘pergeseran benua’ Wegener
Dalam teori tektonika lempeng, seluruh permukaan Bumi, termasuk dasar berbagai
samudra, terdiri atas serangkaian lempeng berbatu yang tumpang-tindih seperti baju zirah.
Benua yang tampak di mata kita adalah hasil penebalan lempeng yang naik ke atas
permukaan laut. Bagian lebih besar dari luasan tiap lempeng terletak di bawah laut. Tidak
seperti benua-benua Wegener, lempeng tidak berlayar di laut, atau bergerak terseret-seret
melalui permukaan Bumi, lempeng adalah permukaan Bumi itu sendiri. Jangan seperti
Wegener yang membayangkan benua-benua sebagai keping-keping jigsaw yang disatukan
atau ditarik hingga terpisah satu sama lain; bukan begitu. Alih-alih, bayangkan lempeng
tersebut terus meluas tepinya, dalam proses luar biasa yang disebut penyebaran dasar laut
(sea-floor spreading), yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Pada tepi-tepi yang lain, sebuah
lempeng dapat ‘disubduksi’ ke bawah lempeng di sebelahnya. Atau lempeng-lempeng yang
bersebelahan dapat menyusur di samping satu sama lain. Gambar di Halaman berwarna 17
menunjukkan sebagian dari Sesar San Andreas di California, tempat tepi-tepi lempeng
Pasifik dan lempeng Amerika Utara saling menggeser. Penyebaran dasar laut dan subduksi,
bila digabung, berarti tak ada celah di antara lempeng-lempeng. Seluruh permukaan planet
ditutupi lempeng, yang masing-masing biasanya lesap melalui subduksi ke bawah lempeng
di sebelahnya di satu sisi, atau menyusur melewati lempeng lain, sembari tetap meluas dari
zona penyebaran dasar laut di semua sisi lainnya.
Membayangkan bahwa lembah celah besar pernah melata sepanjang benua Gondwana
di antara daratan yang kini bernama Afrika dan daratan yang kini bernama Amerika Selatan
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sungguh memantik inspirasi di benak kita. Sudah pasti, pertama-tama danau bermunculan di
lembah celah besar ini seperti lembah celah Afrika Timur sekarang. Kemudian, lembah
tersebut dibanjiri air laut saat Amerika Selatan menyesar menjauh dengan petaka tektonis
yang menggetarkan. Bayangkan pemandangan yang menyapa seorang Cortez versi zaman
dinosaurus saat ia menatap selat-selat sempit nan panjang di ‘Gondwana Barat’ yang pelanpelan beranjak jauh. Wegener benar bahwa kecocokan mirip keping-keping jigsaw dari
bentuk-bentuk benua itu bukan kebetulan. Tetapi ia keliru karena menyangka benua-benua
itu seperti rakit-rakit raksasa, yang bergeser terseret-seret melalui celah-celah laut di
antaranya. Amerika Selatan dan Afrika, dan semua landas benuanya, tidak lain merupakan
kawasan-kawasan dua lempeng, yang sebagian besar permukaan berbatunya terletak di
bawah laut. Lempeng-lempeng tersebut terdiri atas litosfer keras – yang secara harfiah berarti
‘ranah/lapisan batu’ – yang mengapung di atas astenosfer – arti harfiahnya ‘ranah/lapisan
lemah’ – yang panas dan semi-cair. Astenosfer lemah dalam arti tidak kaku dan getas seperti
lempeng-lempeng berbatu litosfer tetapi berperilaku layaknya cairan: luluh, seperti dempul
atau gula-gula, kalau bukan cair. Agak membingungkan, perbedaan di antara kedua lapisan
konsentris ini tidak sepenuhnya sepadan dengan perbedaan (menurut komposisi kimiawinya,
bukan kekuatan fisiknya) antara ‘kerak’ dan ‘mantel’ bumi yang lebih akrab di mata kita.
Sebagian besar lempeng terdiri atas dua jenis batuan litosferis yang berbeda. Dasardasar laut dalam ditutup lapisan yang agak seragam dari batuan beku yang sangat padat,
sekitar 10 kilometer tebalnya. Lapisan beku ini dilapisi lagi oleh lapisan permukaan berupa
batu sedimen dan lumpur. Benua, sekali lagi, merupakan wilayah lempeng yang tampak di
atas permukaan laut, terangkat ke ketinggian itu pada titik di mana lempeng ditebalkan oleh
lapisan-lapisan batu tambahan yang kurang padat. Bagian-bagian bawah-laut dari lempenglempeng tersebut terus-terusan diperluas tepi-tepinya – tepi sebelah timur untuk lempeng
Amerika Selatan, tepi sebelah barat untuk lempeng Afrika. Kedua tepi ini meliputi pematang
tengah Atlantik, yang melata sepanjang bagian tengah samudra Atlantik dari Eslandia (yang
tentu merupakan satu-satunya bagian besar dari pematang tersebut yang mencapai
permukaan) jauh ke selatan.
Pematang-pematang bawah-laut serupa meluaskan lempeng-lempeng lain di bagianbagian lain dunia (lihat Halaman berwarna 18–19). Pematang-pematang bawah-laut ini
bekerja seperti air mancur yang panjang (dalam skala waktu lambat geologi), memuncratkan
batuan cair dalam proses penyebaran dasar laut yang saya sebutkan tadi. Pematang dasar laut
yang menyebar di tengah Atlantik tampak mendorong lempeng Afrika ke timur dan lempeng
Amerika Selatan ke barat. Ibarat sepasang meja rolltop yang menyebar ke arah berlawanan,
dan ilustrasi ini memang pas, asal kita ingat bahwa ini semua terjadi dalam skala waktu yang
terlalu lambat untuk bisa dilihat manusia. Memang, kecepatan terpisahnya Amerika Selatan
dan Afrika pernah dengan sangat berkesan diibaratkan – begitu berkesan sampai-sampai
hampir seperti klise – dengan kecepatan tumbuh kuku jari tangan. Fakta bahwa keduanya
kini terpisah ribuan mil menjadi kesaksian lebih lanjut atas usia Bumi yang begitu lama,
tidak seperti di Alkitab, dan selaras dengan bukti dari radioaktivitas yang kita jumpai di Bab
4.
Barusan saya menggunakan istilah ‘tampak mendorong’, dan saya harus cepat-cepat
kembali untuk menjernihkannya. Mudah untuk tergoda membayangkan ‘meja-meja rolltop’
muncrat tersebut mendorong lempeng benuanya masing-masing dari belakang. Itu tidak
realistis dan sama sekali keliru. Lempeng-lempeng tektonis terlalu masif untuk didorong dari
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belakang oleh gaya-gaya vulkanis yang muncrat di sepanjang pematang tengah samudra. Itu
ibarat kecebong yang mencoba mendorong kapal tangki. Namun, ini poin pentingnya.
Astenosfer, yang bersifat semi-cair, memiliki arus-arus konveksi yang menghampar ke
seluruh permukaannya, di bawah seluruh wilayah lempeng-lempeng tersebut. Di kawasan
yang mana pun, astenosfer perlahan-lahan bergeser ke arah yang ajek, kemudian memutar
balik ke arah yang berlawanan, turun ke lapisan-lapisannya yang lebih dalam. Lapisan atas
astenosfer di bawah lempeng Amerika Selatan, contohnya, mau tak mau bergeser ke barat.
Dan, kendati memang tak terbayangkan kalau sebuah ‘meja rolltop’ muncrat kuat
mendorong seluruh lempeng Amerika Selatan di depannya, sama sekali tidak tak
terbayangkan kalau arus konveksi yang meniti jalannya dengan mantap ke arah yang ajek di
bawah seluruh permukaan bawah dari sebuah lempeng mampu membawa serta beban
kontinental ‘apung’nya. Sekarang, sudah bukan kecebong lagi. Kapal tangki di tengah Arus
Humboldt, yang mesinnya mati, sudah tentu akan hanyut ikut arus.
Itulah rangkuman teori tektonika lempeng modern. Sekarang saya mesti
mengemukakan bukti kebenarannya. Sebenarnya, sebagaimana normalnya fakta-fakta ilmiah
yang sudah mapan, 4 tersedia berbagai jenis bukti, tapi saya hanya akan membahas bukti yang
paling mencolok keeleganannya. Berikut ini bukti dari usia-usia batu, dan khususnya dari
garis-garis magnetis di dalamnya. Hampir seperti mengada-ada, tapi sempurna untuk ilustrasi
‘detektif yang datang terlambat ke tempat kejadian perkara’ saya, dan tak pelak menuju ke
satu kesimpulan saja. Kita bahkan menemukan sesuatu yang tampak mirip sekali dengan
sidik jari: sidik jari magnetis raksasa di dalam batu-batu.
Kita akan menyertai detektif kiasan kita dalam pelayaran menyeberangi samudra
Atlantik Selatan, dengan kapal selam khusus yang mampu menahan tekanan hebat di laut
dalam. Kapal selam ini dilengkapi perangkat untuk mengebor dan mengambil sampel-sampel
batu, menembus sedimen-sedimen permukaan dasar laut hingga ke batu-batu vulkanis dari
litosfer, dan di dalamnya juga terdapat laboratorium untuk menentukan usia sampel-sampel
batu secara radiometris. Si detektif menetapkan arah haluan ke timur dari pelabuhan Maceio
di Brasil, 10 derajat garis lintang ke selatan garis khatulistiwa. Setelah berlayar sejauh
kurang-lebih 50 kilometer melalui perairan dangkal landas benuanya (yang untuk cerita ini
dianggap sebagai bagian dari Amerika Selatan) kita tutup lubang-lubang palka tekanan tinggi
dan mulai menyelam (gampangnya!), menyelam jauh ke kedalaman yang satu-satunya
cahaya yang biasa terlihat di sana hanyalah kelap-kelip sinar kehijau-hijauan yang sesekali
berpendar dari makhluk-makhluk buruk rupa penghuni dunia asing ini.
Saat kita tiba di dasar laut pada kedalaman hampir 20.000 kaki (6000 meter lebih), kita
mengebor hingga ke lapisan litosfer vulkanis dan mengambil sampel inti batuannya.
Laboratorium penanggalan radioaktif yang tersedia di kapal selam kita langsung sibuk, dan
melaporkan usia dari kurun Kapur Bawah, sekitar 140 juta tahun. Kapal selam bergeser ke
arah timur di sepanjang garis sejajar kesepuluh, dan kembali mengebor dan mengambil
sampel-sampel batu pada interval-interval yang rapat. Usia tiap-tiap sampel diukur dengan
teliti dan detektif kita mengamati datanya, mencoba mencari pola. Ia tidak harus berlamalama. Dr. Watson sekalipun tak mungkin melewatkannya. Saat kita beranjak makin ke timur
di sepanjang dataran luas dasar laut tersebut, batu-batunya makin muda. Setelah berjalan
sekitar 730 kilometer, sampel-sampel batunya sudah berusia kurun Kapur akhir, sekitar 65
juta tahun, yang kebetulan merupakan masa ketika dinosaurus-dinosaurus terakhir punah.
Tren menuju batu-batu yang makin muda terus berlanjut saat kita mendekat bagian tengah
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

184

Atlantik dan sinar lampu sorot kapal selam kita mulai menumbuk kaki-kaki sebuah
pegunungan raksasa bawah-air. Itulah pematang tengah Atlantik (lihat Halaman berwarna
18–19), yang sekarang mesti didaki kapal selam kita. Kian tinggi kita mendaki, tetap
mengambil sampel-sampel batu, dan tetap melihat bahwa batu-batu tersebut makin muda.
Saat kita mencapai puncak pematang itu, batu-batunya begitu muda hingga boleh dianggap
baru saja muncrat sebagai lahar segar dari gunung-gunung berapi. Memang begitulah yang
terjadi. Pulau Kenaikan adalah bagian dari pematang tengah Atlantik yang menonjol ke atas
permukaan laut akibat serangkaian erupsi baru – baru dalam arti: mungkin 6 juta tahun yang
lalu; dan itu terbilang baru kalau diukur dengan standar batu-batu yang telah kita ambil
sebagai sampel di sepanjang perjalanan kapal selam kita.
Sekarang kita beranjak menuju Afrika, ke sisi lain pematang tersebut, menukik ke
dataran-dataran dalam di dasar samudra Atlantik sebelah timur. Kita terus mengambil sampel
batu dan – Anda pasti sudah bisa menebaknya – batu-batu tersebut kian tua makin kita
bergeser mendekati Afrika. Seperti kebalikan dari pola yang kita amati sebelum mencapai
pematang tengah Atlantik. Si detektif tidak ragu lagi menjelaskan duduk perkaranya. Kedua
lempeng itu bergeser menjauh saat dasar laut menyebar dari pematang tersebut. Semua batu
baru yang ditambahkan ke kedua lempeng yang memisah ini berasal dari aktivitas vulkanis
pematang itu sendiri, yang kemudian terbawa, ke arah yang berlawanan, sepasang meja
rolltop raksasa yang kita namai lempeng Afrika dan lempeng Amerika Selatan. Warna-warna
semu pada gambar-gambar di Halaman berwarna 18–19 yang mengilustrasikan proses ini
menunjukkan usia batu-batunya, merah berarti paling muda. Bisa Anda saksikan betapa
profil-profil usia di kedua sisi pematang tengah Atlantik berkebalikan dengan indahnya.
Sungguh cerita yang elegan! Tapi dari sini ceritanya tambah seru. Si detektif
memperhatikan pola yang lebih halus pada sampel-sampel batu saat diproses di laboratorium
kapal selam. Inti-inti batu yang ditarik dari kedalaman litosfer sedikit bersifat magnetis,
seperti jarum-jarum kompas. Fenomena ini telah dipahami dengan baik. Ketika batuan cair
membeku, medan magnetis Bumi terpatri ke dalamnya, dalam bentuk polarisasi kristalkristal halus yang menjadi bahan pembuat batuan beku tersebut. Kristal-kristal ini
berperilaku layaknya jarum-jarum kompas kecil yang beku, terkunci ke arahnya menunjuk
saat lahar cair tersolidifikasi. Nah, telah lama diketahui bahwa kutub magnetis Bumi tidak
tetap tetapi selalu berubah, kemungkinan besar karena arus-arus yang meleleh perlahan
dalam campuran besi dan nikel cair di inti planet kita. Saat ini, kutub utara magnetis terletak
di dekat Pulau Ellesmere di sebelah utara Kanada, tetapi nanti akan bergeser lagi. Untuk
menentukan arah utara yang sebenarnya dengan kompas magnetis, para pelaut perlu melihat
faktor koreksinya, dan faktor koreksi ini berubah dari tahun ke tahun seiring fluktuasi medan
magnetis planet Bumi.
Selama detektif kita dengan teliti mendokumentasikan sudut persis letak inti-inti batu
tersebut saat ia mengebornya, medan magnetis beku di tiap inti akan memberitahunya posisi
medan magnetis Bumi pada hari batuan tersebut membeku dari bentuk laharnya. Dan
sekarang, bagian penentunya. Ternyata, pada selang waktu tak beraturan sepanjang puluhan
atau ratusan ribu tahun, medan magnetis Bumi sepenuhnya membalik, kemungkinan karena
pergeseran besar dalam inti nikel/besi cair. Yang dahulu kutub utara magnetis kini membalik
ke posisi yang dekat dengan Kutub Selatan yang sebenarnya, dan yang dahulu kutub selatan
magnetis membalik ke utara. Dan tentu saja batu-batu tersebut menunjuk ke posisi kutub
utara magnetis saat itu, pada hari mereka membeku dari bentuk lahar yang meleleh keluar
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dari dasar laut dalam. Karena polarisasinya membalik setiap beberapa puluh ribu tahun,
sebuah magnetometer dapat mendeteksi garis-garis yang membentang di sepanjang batuan
dasar: garis-garis yang di dalamnya medan-medan magnetis dari sampel-sampel batu
tersebut semuanya menunjuk ke satu arah, bergantian dengan garis-garis yang di dalamnya
medan-medan magnetis semuanya menunjuk ke arah yang berlawanan. Detektif kita
mewarnainya hitam dan putih di atas peta. Dan ketika mengamati garis-garis pada peta itu
seperti sidik-sidik jari, ia memperhatikan pola yang sangat jelas. Seperti garis-garis warna
semu yang menandakan usia absolut batu-batu itu, garis-garis sidik jari magnetis di sisi barat
pematang tengah Atlantik merupakan kebalikan sempurna dari garis-garis di sisi timurnya.
Begitulah seharusnya jika polaritas magnetis batu tersebut diletakkan ketika lahar pertama
kali membeku di pematang itu dan kemudian perlahan-lahan bergerak ke luar pematang, ke
arah-arah yang saling berlawanan, dengan kecepatan yang tetap dan sangat lambat. Perkara
mudah, Watson. 5
Kembali ke terminologi Bab 1, alihrupa hipotesis pergeseran benua Wegener ke teori
tektonika lempeng modern adalah contoh sempurna pemantapan sebuah hipotesis tentatif
menjadi teorum atau fakta yang diterima secara universal. Gerakan-gerakan lempeng tektonis
penting di dalam bab ini, karena tanpanya kita tidak bisa sepenuhnya memahami distribusi
hewan dan tumbuhan di seluruh benua dan pulau dunia. Saat saya di awal tadi membahas
penghalang geografis yang memisahkan dua spesies yang berada di tahap awal spesiasi, saya
mengemukakan bahwa gempa bumi dapat mengubah arah aliran sebuah sungai. Saya juga
bisa menyebutkan gaya-gaya lempeng tektonis, yang membelah dua sebuah benua dan
mengangkut dua pecahan raksasa ke arah-arah yang berlawanan, lengkap dengan hewan dan
tumbuhan penumpangnya – bahtera benua-benua.
Madagaskar dan Afrika dahulu merupakan bagian dari benua besar Gondwana di
sebelah selatan, bersama Amerika Selatan, Antartika, India, dan Australia. Gondwana mulai
mencerai-berai – begitu lambat untuk ukuran pancaindra kita – sekitar 165 juta tahun yang
lalu. Di titik ini Madagaskar, waktu masih dempet dengan India, Australia, dan Antartika
sebagai Gondwana Timur, ditarik lepas dari sisi timur Afrika. Pada waktu yang hampir
bersamaan, Amerika Selatan ditarik lepas dari Afrika Barat ke arah yang lain. Gondwana
Timur sendiri pecah belakangan, dan Madagaskar akhirnya terpisah dari India sekitar 90 juta
tahun yang lalu. Tiap-tiap dari semua pecahan Gondwana lama membawa serta kargo hewan
dan tumbuhannya. Madagaskar merupakan ‘bahtera’ sejati, dan India juga. Mungkin sekali,
contohnya, bahwa para leluhur burung unta dan burung gajah berasal-mula di
Madagaskar/India ketika masih menyatu. Keduanya kemudian memisah. Yang tinggal di atas
rakit raksasa bernama Madagaskar kemudian berevolusi menjadi burung gajah, sementara
para leluhur burung unta berlayar dengan kapal India dan kemudian – ketika India
bertumbukan dengan Asia dan menaikkan pegunungan Himalaya – lepas-liar di daratan
utama Asia, lalu akhirnya menemukan jalannya ke Afrika, tanah entak kaki mereka yang
sekarang (ya, burung jantan memang mengentakkan kakinya untuk menarik perhatian burung
betina). Apa lacur, burung-burung gajah tidak lagi kita lihat (atau dengar, sayangnya, karena
kalau mereka mengentakkan kakinya tanah pasti bergetar). Jauh lebih masif dari burung unta
terbesar, raksasa-raksasa Madagaskar ini kemungkinan merupakan cikal-bakal ‘roc’ yang
legendaris, yang tampil di kisah Pelayaran Kedua Sinbad si Pelaut. Walau cukup besar untuk
ditunggangi manusia, burung gajah tidak bersayap, dan karena itu tidak bisa membawa
Sinbad terbang tinggi seperti diceritakan di kisah itu. 6
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Teori tektonika lempeng yang kini sudah mendapat pengakuan mapan itu tidak hanya
menerangkan sejumlah besar fakta mengenai distribusi fosil dan makhluk hidup, tetapi juga
menyajikan lebih banyak bukti untuk kepurbakalaan usia Bumi. Oleh karenanya, ia
seharusnya menjadi duri besar dalam daging kalangan kreasionis, setidaknya kreasionis
dengan keyakinan ‘Bumi muda’. Bagaimana mereka menghadapinya? Dengan ganjil,
tentunya. Mereka tidak menyangkal pergeseran benua-benua, tetapi mereka berpikir itu
semua terjadi dengan kecepatan tinggi baru-baru ini, di masa banjir Nuh. 7 Anda mungkin
berpikir, karena mereka begitu gampangnya menihilkan sejumlah besar dan aneka ragam
bukti yang mendukung fakta evolusi, mereka akan bersikap sama untuk bukti yang
mendukung teori tektonika lempeng juga. Tapi tidak: anehnya, mereka menerima fakta
bahwa Amerika Selatan pernah cocok pas dengan Afrika. Mereka tampak menganggap bukti
ini konklusif, sekalipun bukti yang mendukung fakta evolusi, boleh dibilang, lebih kuat, dan
mereka dengan enteng menyangkalnya. Karena bagi mereka bukti tidak banyak berarti,
orang jadi bertanya-tanya mengapa mereka tidak sekalian saja menyangkal teori tektonika
lempeng juga.
Jerry Coyne dalam bukunya Why Evolution is True dengan piawai menjelaskan bukti
dari distribusi geografis (sudah layak dan sepantasnya karena ia merupakan penulis senior
buku paling otoritatif saat ini mengenai spesiasi). Ia juga dengan jitu memiting kegemaran
kalangan kreasionis mengabaikan bukti yang tidak menyokong posisi yang mereka tahu, dari
Kitab Suci, haruslah menjadi kebenarannya: ‘Bukti biogeografis yang mendukung evolusi
kini begitu kuat sampai-sampai saya tidak pernah melihat buku, artikel, atau ceramah
kreasionis yang mencoba membantahnya. Orang-orang kreasionis berpura-pura saja bahwa
bukti tersebut tidak ada.’ Kalangan kreasionis bertingkah seolah fosil merupakan satusatunya bukti yang mendukung evolusi. Bukti fosil memang sangat kuat. Timbunan fosil
telah digali sejak masa Darwin, dan semua bukti ini dengan aktif menyokong, atau
berkesesuaian dengan, evolusi. Lebih gamblang lagi, seperti sudah saya tekankan, tidak satu
pun fosil bertentangan dengan evolusi. Akan tetapi, sekuat-kuatnya bukti fosil, kembali saya
ingin menekankan bahwa itu bukan bukti terkuat yang kita punya. Sekalipun fosil tidak
pernah ditemukan, bukti dari hewan-hewan yang berhasil bertahan hidup tak pelak lagi tetap
berujung pada kesimpulan bahwa Darwin benar. Detektif yang datang ke tempat kejadian
perkara setelah peristiwa dapat mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang tertinggal, yang
bahkan lebih tidak terbantahkan dari fosil. Di bab ini kita telah melihat bahwa persebaran
hewan di pulau dan benua tepat persis seperti dugaan kita jika mereka semua merupakan
sepupu yang telah berevolusi dari leluhur-leluhur bersama dalam kurun yang sangat panjang.
Di bab berikutnya kita akan membandingkan hewan-hewan modern satu dengan yang lain,
mengamati distribusi ciri di dalam kerajaan hewan, khususnya membandingkan rangkaianrangkaian kode genetik mereka, yang berujung pada kesimpulan yang sama.
1

2

The Voyage of the Beagle. Penyelidik alam di zaman Victoria gemar sekali menyelipkan cercaan
semacam ini di buku-buku mereka. Kakek-nenek saya punya sebuah buku tentang burung yang di
dalamnya entri mengenai burung kormoran langsung dibuka dengan, ‘Tak ada lagi yang perlu
dikatakan mengenai burung tercela ini.’
Tampaknya aturan yang berlaku adalah bahwa, di pulau, hewan besar mengecil (contohnya, ada
gajah kerdil yang tinggi badannya sama dengan anjing besar di pulau-pulau Mediterania seperti
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3

4

5

6

7

Sisilia dan Kreta), sementara hewan kecil membesar (seperti kura-kura Galapagos). Ada beberapa
teori untuk kecenderungan divergen ini, tetapi perinciannya terlalu jauh untuk dibahas di sini.
Paragraf-paragraf mengenai kura-kura raksasa ini dinukil dari sebuah artikel yang saya tulis di
atas perahu bernama Beagle (bukan yang asli, yang sayangnya sudah lama punah) di kepulauan
Galapagos, dan diterbitkan di Guardian pada 19 Februari 2005.

Seperti ‘teori’ modern evolusi, ia merupakan fakta mapan dalam pengertian normal kata tersebut:
teori dalam definisi pertama kamus OED yang saya kutip di Bab 1, dan yang saya namai kembali
menjadi ‘teorum’.

Sayangnya Holmes tidak pernah mengucapkannya (persis seperti Burns tidak pernah menulis ‘for
the sake of’ Auld Lang Syne), tetapi alusi ini tetap bunyi karena semua orang berpikir bahwa ia
melakukannya.

Memang, hukum-hukum skala fisika memastikan bahwa burung sebesar burung gajah tidak bisa
terbang dengan kepak sayapnya, sebesar apa pun rentang sayap yang mereka punya. Ini karena
otot-otot yang dibutuhkan untuk menggerakkan sayap-sayap semasif itu akan besar sekali
sehingga bobotnya sendiri tidak dapat diangkatnya.
Sungguh angan-angan yang menawan: Amerika Selatan dan Afrika saling menjauh dengan
cepatnya, melebihi kecepatan manusia yang berenang selama empat puluh hari tanpa henti.
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BAB 10
POHON KEKERABATAN SEPUPU
DAN TULANG-TULANG ITU BERTEMU, SATU SAMA LAIN
Betapa indah kerangka mamalia. Maksud saya bukan indah kalau dilihat sebagai kerangka
saja, walau bagi saya kerangka saja pun sudah indah. Maksud saya fakta bahwa kita bisa
membahas kerangka mamalia: fakta bahwa hal yang saling-sambung dengan rumitnya itu
begitu hebat bedanya dari mamalia yang satu ke mamalia yang lain, dan begitu berbeda pada
semua bagiannya, tetapi di saat yang bersamaan tampak jelas sebagai hal yang sama di
semua mamalia. Kita tidak butuh gambar untuk membayangkan kerangka sendiri, tetapi
lihatlah kerangka seekor kelelawar ini. Tidakkah menakjubkan betapa setiap tulang memiliki
pasangannya sendiri yang dapat dikenali pada kerangka manusia? Dapat dikenali, karena
susunan keterkaitannya satu sama lain. Hanya proporsinya saja yang berbeda. Tangan-tangan
kelelawar relatif begitu besar (kalau dibandingkan dengan ukuran total tubuhnya) tapi tak
seorang pun akan melewatkan kesepadanan jari-jari tangan kita dengan tulang-tulang
panjang di sayap-sayapnya. Tangan manusia dan tangan kelelawar terang-jelas – orang waras
mustahil menyangkalnya – merupakan dua versi dari hal yang sama. Istilah teknis untuk
kesamaan semacam ini adalah ‘homologi’. Sayap terbang kelelawar dan tangan genggam kita
‘homolog’. Tangan-tangan leluhur bersama kita dan kelelawar – dan semua bagian lain
kerangkanya – diangkat dan ditarik, atau dipampat bagian demi bagian, ke arah-arah yang
berbeda dan dengan jumlah yang berbeda, di sepanjang garis silsilah keturunannya.

Kerangka kelelawar
Hal yang sama berlaku – walau, sekali lagi, dengan proporsi yang berbeda – bagi
sayap seekor pterodactyl (bukan mamalia, tetapi prinsipnya tetap sama, dan justru
menjadikannya lebih mengesankan lagi). Selaput sayap pterodactyl ini sebagian besar dipikul
satu jari saja, yang kita sebut jari ‘jentik’ atau ‘kelingking’. Saya sendiri, karena homologi,
begitu gamang membayangkan beban begitu besar dipikul oleh jari kelima, karena pada
manusia kelingking kita terkesan begitu rapuh dan ceking. Konyol, tentunya, karena bagi
pterodactyl jari kelima, jauh dari kata ‘jentik’, merentang hampir sepanjang tubuhnya, dan
kemungkinan akan terasa begap dan kuat, seperti rasa lengan bagi kita. Tapi tetap, hal ini
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mengilustrasikan poin saya. Jari kelima dimodifikasi agar sanggup menanggung beban
selaput sayap. Semua detailnya sudah berbeda, tetapi tetap tulang itu dapat dikenali sebagai
jari kelima karena hubungan spasialnya dengan tulang-tulang lain pada kerangkanya. Topang
penyangga sayap yang panjang dan begap ini ‘homolog’ dengan jari jentik kita. Kata untuk
‘jari jentik’ dalam kamus bahasa pterodactyl bermakna ‘tulang topang panjang’.
Selain hewan penerbang sejati – burung, kelelawar, pterosaurus, dan serangga –
banyak hewan lain bisa melayang: kebiasaan yang mungkin menjadi petunjuk tentang asalmula kebiasaan terbang yang sebenarnya. Hewan-hewan ini punya selaput layang, yang
membutuhkan rangka penyangga; tetapi tidak harus berasal dari tulang-tulang jari tangan
seperti halnya sayap-sayap kelelawar dan pterosaurus. Tupai-tupai terbang (dua kelompok
pengerat terpisah), dan phalanger terbang (hewan marsupial Australia, yang tampak hampir
persis tupai terbang tapi tidak berkerabat dekat dengannya) memiliki selaput kulit di antara
lengan dan kakinya. Jari-jari tangan tidak dibutuhkan untuk menanggung beban besar, dan
karenanya tidak membesar. Saya, yang mengidap singu jari jentik ini, lebih suka menjadi
tupai terbang ketimbang pterodactyl, karena rasanya lebih ‘(ny)aman’ kalau menggunakan
lengan dan kaki untuk urusan angkat-mengangkat beban.

Kerangka pterodactyl
Gambar di bawah adalah kerangka kadal terbang, jenis hewan pelayang hutan lain
yang tak kalah elegan. Anda langsung bisa melihat bahwa tulang rusuknyalah, bukan jarijari, atau lengan dan kaki, yang telah dimodifikasi untuk menanggung ‘sayap-sayap’nya –
selaput-selaput terbangnya. Sekali lagi, kemiripan kerangka utuhnya dengan kerangkakerangka vertebrata lain tampak jelas sekali. Anda bisa menyusuri tiap tulangnya, satu demi
satu, dan mengidentifikasi, satu demi satu, tulang yang bersanding persis dengan padanannya
di kerangka manusia atau kelelawar atau pterosaurus.
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Kerangka ‘kadal terbang’
Kubung, atau ‘lemur terbang’, yang hidup di hutan-hutan Asia tenggara, menyerupai
tupai terbang dan phalanger terbang, kecuali bahwa ekornya, serta lengan dan kakinya,
termasuk dalam struktur penyangga selaput terbangnya. Tidak terasa (ny)aman bagi saya,
karena saya tak bisa membayangkan seperti apa rasanya punya ekor, walau kita manusia,
beserta semua kera ‘tanpa ekor’ lainnya, punya ekor sisa, tulang tungging, yang terkubur di
bawah kulit. Walau kita kera yang hampir ‘tanpa ekor’, tetap sulit untuk membayangkan
seperti apa rasanya menjadi monyet laba-laba, yang ekornya mendominasi seluruh kolom
tulang belakangnya. Anda bisa melihat dari gambar di Halaman berwarna 26 betapa
ekornya jauh lebih panjang dari lengan dan kakinya yang sudah panjang itu. Seperti banyak
monyet Dunia Baru (atau malah, banyak mamalia Dunia Baru pada umumnya, dan ini fakta
mengherankan yang sulit ditafsirkan), ekor monyet laba-laba bersifat ‘prehensile’, yang
berarti telah dimodifikasi untuk bisa menggenggam, dan ujungnya hampir seperti tangan
ekstra, kendati tidak homolog dengan tangan yang sebenarnya, dan tidak memiliki jari-jari.
Begitu pun, ekor monyet laba-laba tampak sangat mirip dengan kaki atau lengan ekstra.
Mungkin sudah tidak perlu dijabarkan lagi. Kerangka dasarnya sama seperti pada ekor
mamalia lain mana pun, tetapi dimodifikasi untuk tugas yang berbeda. Memang, ekornya
sendiri tidak persis-persis amat: ekor monyet laba-laba mendapat satu ruas tulang belakang
tambahan, tetapi ruas tulang belakang itu sendiri jelas-jelas sama saja dengan ruas tulang
belakang ekor lain mana pun, termasuk tulang ekor kita sendiri. Bisa Anda bayangkan
rasanya menjadi seekor monyet dengan lima ‘tangan’ yang dapat menggenggam – satu di
ujung tiap kaki serta di ujung tiap tangan – dan dengan ‘tangan’ yang mana pun Anda bisa
bergelantungan riang? Saya tidak bisa. Tapi saya tahu bahwa ekor monyet laba-laba homolog
dengan tulang ekor saya, sama seperti tulang sayap panjang dan kuat pterodactyl yang
homolog dengan jari jentik saya.
Berikut ini satu lagi fakta mengejutkan. Kuku kuda homolog dengan kuku jari tengah
tangan Anda (atau kuku jari tengah kaki Anda). Kuda berjalan dengan berjinjit, secara
harfiah, tidak seperti cara jalan yang kita sebut berjinjit. Jari kaki dan jari tangan mereka
yang lain sudah hampir hilang seluruhnya. Pada seekor kuda, yang homolog dengan jari
telunjuk dan jari manis kita, dan jari-jari yang sama di kaki belakang mereka, bertahan
sebagai tulang-tulang ‘splint’ kecil, yang tergabung dengan tulang ‘cannon’, dan tidak
terlihat dari luar kulit. Tulang cannon homolog dengan tulang telapak tangan (metakarpal)
tengah yang terkubur di dalam tangan kita (atau tulang tapak kaki [metatarsal], yang terkubur
di dalam kaki kita). Seluruh berat tubuh kuda – sangat berat pada kasus kuda Shire atau
Clydesdale – ditahan oleh jari-jari tengah tangan dan jari-jari tengah kakinya.
Kehomologannya, misalnya dengan jari-jari tengah tangan kita atau kelelawar, sangat jelas.
Tidak diragukan lagi; dan, seolah kian menegaskan poin ini, kuda-kuda abnormal kadang
terlahir dengan tiga jari kaki pada tiap kakinya, jari yang tengah berfungsi sebagai ‘kaki’
biasa, dan dua jari lain di sisi samping memiliki kuku-kuku kecilnya sendiri (lihat gambar di
sebelah).
Tidakkah tampak indah di mata, bahwa bisa ada modifikasi yang hampir tak berhingga
dalam kurun waktu yang begitu panjang, dan tiap bentuk yang dimodifikasi ini tetap
mempertahankan jejak pasti bentuk asalnya? Saya memuji litopterna, hewan herbivor
Amerika Selatan yang kini punah, tidak berkerabat dekat dengan hewan modern mana pun,
dan sangat lain dari kuda – kecuali kaki dan kukunya yang hampir identik. Kuda (di Amerika
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

191

Utara 1) dan litopterna (di Amerika Selatan, yang saat itu berupa sebuah pulau raksasa, jauh
sebelum tanah genting Panama ada) dalam evolusinya sendiri-sendiri mengurangi semua jari
tangan dan jari kaki yang sama, kecuali yang tengah, dan menumbuhkan kuku-kuku yang
identik di ujung-ujung jari tersebut. Kemungkinan besar hanya ada segelintir cara bagi
mamalia herbivor untuk menjadi pelari cepat. Kuda dan litopterna memakai cara yang sama
– mengurangi semua jari kecuali yang tengah – dan keduanya memunculkan hasil akhir yang
sama pula. Sapi dan antelop memakai solusi yang lain: mengurangi semua jari kecuali dua.

Kuda polidaktil
Pernyataan berikut ini terdengar paradoksal tetapi Anda akan bisa merasakan
maksudnya, dan betapa penting hal tersebut sebagai sebuah pengamatan. Kerangka tubuh
semua mamalia identik, tetapi tulang-tulangnya sendiri berbeda. Jalan keluar dari paradoks
ini terletak pada penggunaan kata ‘kerangka’ yang saya definisikan sebagai kumpulan tulang,
satu sama lain dalam perlekatan yang tertata. Bentuk-bentuk tiap tulang, dalam pandangan
ini, sama sekali bukanlah ciri ‘kerangka’. ‘Kerangka’, dalam arti khusus ini, mengabaikan
bentuk-bentuk tiap tulang, dan hanya berkenaan dengan tata atau susunan penggabungannya:
‘dan tulang-tulang itu bertemu, satu sama lain’ dalam ucapan Yehezkiel, dan, lebih terang
lagi, dalam lagu yang didasarkan pada kisah tersebut:
Tulang jari kakimu terhubung dengan tulang kakimu,
Tulang kakimu terhubung dengan tulang tumitmu,
Tulang tumitmu terhubung dengan tulang kakimu,
Tulang kakimu terhubung dengan tulang lututmu,
Tulang lututmu terhubung dengan tulang pahamu,
Tulang pahamu terhubung dengan tulang pinggulmu,
Tulang pinggulmu terhubung dengan tulang belakangmu,
Tulang belakangmu terhubung dengan tulang bahumu,
Tulang bahumu terhubung dengan tulang lehermu,
Tulang lehermu terhubung dengan tulang kepalamu,
Kudengar firman Tuhan!
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Poinnya adalah bahwa lagu ini bisa berlaku untuk mamalia mana pun, atau malah vertebrata
darat mana pun, dan jauh lebih mendetail dari yang dilukiskan liriknya. Misalnya, ‘tulang
kepala’, atau tengkorak, terdiri dari dua puluh delapan tulang, yang sebagian besar disatukan
dengan ‘jahitan-jahitan’ kaku, tapi dengan satu tulang besar yang dapat bergerak (tulang
rahang bawah 2). Dan yang menakjubkan adalah bahwa, terlepas dari tulang ganjil di sanasini, paket dua puluh delapan tulang yang sama, yang jelas bisa dilabeli dengan nama-nama
yang sama, ada di semua mamalia.

Tengkorak manusia

Tengkorak kuda
Tulang lehermu terhubung dengan tulang oksipitalmu
Tulang oksipitalmu terhubung dengan tulang parietalmu
Tulang parietalmu terhubung dengan tulang frontalmu
Tulang frontalmu terhubung dengan tulang nasalmu
...
Tulang ke-27mu terhubung dengan tulang ke-28mu . . .
Semuanya sama, terlepas dari fakta bahwa bentuk-bentuk tiap tulangnya sangat berbeda di
semua mamalia.
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Jerapah

Okapi
Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari semua ini? Kali ini kita membatasi diri ke
hewan-hewan modern, dan karena itu kita bukan saksi mata aksi evolusi. Kita detektif, yang
tiba di TKP setelah kejadian. Dan pola kemiripan di antara kerangka-kerangka hewan
modern persis seperti pola yang kita duga kalau mereka semua turun dari satu leluhur
bersama, sebagian lebih belakangan dari yang lain. Kerangka purbanya telah secara gradual
dimodifikasi seiring waktu. Beberapa pasang hewan, contohnya jerapah dan okapi, memiliki
satu leluhur bersama terkini. Tidak tepat benar kalau kita deskripsikan jerapah sebagai okapi
yang ditarik vertikal, karena keduanya merupakan hewan modern. Namun, itu bisa jadi
tebakan jitu (yang kebetulan ada bukti fosilnya, tapi di bab ini kita tidak sedang membahas
fosil) bahwa leluhur bersama tersebut kemungkinan tampak lebih mirip okapi daripada
jerapah. Demikian pula, impala dan gnu 3 adalah sepupu dekat, dan sepupu agak jauh dari
jerapah dan okapis. Keempatnya merupakan sepupu lebih jauh lagi dari hewan-hewan
berkuku belah, seperti babi dan celeng (yang bersepupu satu sama lain dan sepupu dari babi
peccary). Semua hewan berkuku belah adalah sepupu lebih jauh lagi dari kuda dan zebra
(keduanya tidak berkuku belah dan bersepupu satu sama lain). Kita bisa lanjut sepanjang
yang kita mau, mengurung pasangan-pasangan sepupu ke dalam kelompok-kelompok, dan
kelompok dari kelompok sepupu, dan (kelompok dari (kelompok dari (kelompok sepupu))).
Saya refleks saja menggunakan tanda kurung, dan Anda tahu persis apa artinya. Arti dari
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tanda-tanda kurung berikut ini langsung bisa Anda pahami, karena Anda sudah tahu bahwa
sepupu punya kakek-nenek yang sama, dan sepupu kedua punya buyut yang sama, dan
seterusnya:
{(serigala rubah)(singa macan tutul)}{(jerapah okapi) (impala gnu)}
Semua menunjuk pada pohon keturunan bercabang yang sederhana – pohon keluarga.

Saya menyiratkan bahwa pohon kemiripan ini sungguh merupakan pohon keluarga,
tapi apakah ini kesimpulan mutlak? Apakah ada interpretasi alternatifnya? Hampir saja tak
ada. Pola hierarkis kemiripan ini juga diamati oleh kalangan kreasionis di masa sebelum
Darwin. Mereka memang punya penjelasan yang nonevolusioner, dan muluk-muluk, atasnya.
Pola-pola kemiripan, dalam pandangan mereka, mencerminkan tema-tema di dalam cita sang
perancang. Ia punya bermacam-macam ide untuk cara membuat hewan. Dalam benaknya,
mengalir tema mamalia, dan, secara terpisah, tema serangga. Dalam tema mamalia, ide-ide
sang perancang dibagi dua lagi dengan rapi dan hierarkis ke dalam subtema (misalnya, tema
berkuku belah) dan sub-subtema (misalnya, tema babi). Ada unsur pengecualian istimewa
dan kabut angan-angan pekat mengenai penjelasan ini, dan dewasa ini kalangan kreasionis
jarang mengandalkannya. Memang, senasib dengan bukti dari distribusi geografis, yang kita
bahas di bab sebelumnya, bukti komparatif jarang sekali mereka anggap. Mereka lebih suka
terpaku pada fosil, karena telah (secara keliru) diajari untuk berpikir bahwa argumen mereka
di ranah ini menjanjikan.

TANPA PEMINJAMAN
Untuk menekankan betapa ganjilnya gagasan tentang pencipta yang dengan kaku
menggunakan ‘tema’, ingat bahwa semua desainer yang waras akan senang-senang saja
meminjam ide dari salah satu rekaannya, kalau bisa bermanfaat bagi rancangannya yang lain.
Mungkin ada ‘tema’ desain pesawat terbang, yang terpisah dari ‘tema’ desain kereta api. Tapi
komponen sebuah pesawat, misalnya desain yang disempurnakan untuk lampu baca di atas
kursi penumpang, bisa saja dipinjam untuk diterapkan ke kereta api. Mengapa tidak, kalau
tujuannya sama? Saat mobil pertama kali diciptakan, nama ‘kereta tak berkuda’ menandakan
asal-muasal sebagian inspirasinya. Tetapi kendaraan yang ditarik kuda tidak membutuhkan
roda kemudi – kuda disetir dengan cais – dan karenanya roda kemudi pasti berasal dari
sumber inspirasi yang lain. Saya tidak tahu apa, tapi saya duga konsep itu dipinjam dari
teknologi yang sama sekali berbeda, teknologi perahu. Sebelum diganti dengan roda kemudi,
yang diperkenalkan sekitar akhir abad ke-19, perangkat kemudi mobil awal adalah celaga,
yang juga dipinjam dari perahu, tapi dipindah dari posisi belakang ke depan kendaraan.
Kalau bulu itu baik untuk ‘tema’ burung, karena setiap burung, tanpa terkecuali,
memiliki bulu terlepas dari bisa-tidaknya ia terbang, mengapa tidak satu pun mamalia
memiliki bulu seperti burung? Mengapa sang perancang tidak meminjam penemuan cerdas
ini, bulu, untuk setidaknya satu kelelawar? Jawaban dari pihak evolusionis jelas. Semua
burung telah mewarisi bulu mereka dari leluhur bersama, yang berbulu. Tidak satu pun
mamalia turun dari leluhur tersebut. Sesederhana itu. 4 Pohon kemiripan adalah pohon
keluarga. Ceritanya sama untuk setiap cabang dan setiap subcabang dan setiap subsubcabang dari pohon kehidupan.
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Sekarang kita masuk ke satu poin menarik. Ada banyak contoh bagus yang
menunjukkan, sekilas, seolah ide-ide mungkin telah ‘dipinjam’ dari satu bagian pohon
tersebut dan dicangkokkan ke bagian yang lain, seperti satu varietas apel dicangkokkan ke
batang pohon apel yang lain. Lumba-lumba, yang merupakan paus kecil, sekilas tampak
seperti berbagai jenis ikan besar. Salah satunya, ikan dorado (Coryphæna hippuris) bahkan
kadang disebut ‘lumba-lumba’. Dorado dan lumba-lumba sejati memiliki bentuk efisien yang
sama, pas dengan cara hidup keduanya yang mirip: sebagai pemburu cepat di dekat
permukaan laut. Tetapi teknik berenangnya, walau sekilas mirip, tidak dipinjam dari yang
satu oleh yang lain, dan Anda bisa lekas menyadari hal ini kalau mengamatinya dengan
mendetail. Kendati kedua hewan ini sama-sama mendapatkan kecepatannya dari ekor,
dorado, seperti ikan pada umumnya, menggerakkan ekornya dari samping ke samping.
Tetapi lumba-lumba sejati menyingkapkan riwayat mamalianya dengan mengentakkan ekor
dari atas ke bawah. Liukan samping-ke-samping di sepanjang tulang belakang ikan leluhur
ini telah diwarisi oleh kadal dan ular, yang hampir bisa dibilang ‘berenang’ di darat.
Bandingkan dengan kuda atau citah yang mencongklang. Sama seperti ikan dan ular,
kecepatannya berasal dari gerakan membengkokkan tulang belakang, tapi pada mamalia
tulang belakang dibengkokkan ke atas dan ke bawah, bukan samping ke samping. Menjadi
pertanyaan menarik: seperti apa transisinya terjadi dalam garis keturunan mamalia? Mungkin
ada tahap perantara, yang hampir tidak membengkokkan tulang belakangnya sama sekali, ke
arah mana pun, seperti katak misalnya. Di lain pihak, buaya mampu mencongklang (dengan
kecepatan yang mengerikan) dan mampu memakai teknik berjalan mirip kadal yang lebih
lazim dilakukan reptilia. Leluhur-leluhur mamalia sama sekali tidak seperti buaya, tetapi
mungkin buaya bisa memberi petunjuk seperti apa leluhur perantara memadukan kedua
teknik berjalan ini.
Terlepas dari itu, para leluhur paus dan lumba-lumba adalah mamalia darat sejati, yang
sudah pasti mencongklang di seantero padang rumput, padang gurun, atau padang lumut
dengan gerakan tulang belakang ke atas dan ke bawah. Dan saat mereka kembali ke laut,
mereka mempertahankan gerakan purba tulang belakang yang ke atas dan ke bawah ini.
Kalau ular ‘berenang’ di darat, lumba-lumba ‘mencongklang’ di laut! Demikian pula, ujung
lancip ekor lumba-lumba mungkin sekilas tampak seperti ekor ikan dorado yang seperti
garpu, tetapi posisinya horizontal, sementara sirip-sirip ekor dorado posisinya vertikal. Ada
banyak segi lain dari tubuh lumba-lumba yang merekam riwayat garis keturunannya, dan
saya akan membahas hal tersebut di bab selanjutnya.
Ada contoh-contoh lain kemiripan sekilas yang begitu hebat sampai-sampai agak sulit
untuk menolak hipotesis ‘peminjaman’. Namun, jika ditilik lebih dekat, tidak bisa tidak, kita
harus menolaknya. Hewan-hewan bisa tampak begitu mirip dan Anda akan merasa pasti
mereka berkerabat. Tapi ternyata kemiripan-kemiripan tersebut, walau mengesankan, kalah
jumlah dari perbedaan yang tampak bila Anda memperhatikan keseluruhan tubuhnya. Kutu
kayu (lihat di atas) adalah makhluk kecil yang akrab di mata kita, punya banyak kaki, dan
punya kebiasaan meringkuk membentuk bola benteng, seperti armadilo. Mungkin memang
kebiasaan inilah yang mendasari pemilihan nama Latin untuk hewan ini, Armadillidium. Itu
nama satu jenis kutu kayu’, yang tergolong hewan krustasea, berkerabat dengan udang tapi
hidup di darat – dan menyingkapkan riwayat garis keturunan akuatik terkininya dengan
insang sebagai alat pernapasannya, yang harus dijaga agar tetap lembap. Tapi inti dari cerita
ini adalah bahwa ada sejenis ‘kutu kayu’ lain yang sama sekali berbeda, sama sekali bukan
dari golongan krustasea, melainkan dari kaki seribu (millipede). Saat melihat caranya
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menggulung diri, Anda akan berpikir keduanya hampir identik. Tapi yang satu adalah kutu
kayu yang dimodifikasi, sementara yang lain adalah kaki seribu yang dimodifikasi
(dimodifikasi ke arah yang sama). Kalau Anda telentangkan dan amati hewan ini dengan
teliti, Anda akan langsung melihat setidaknya ada satu perbedaan penting. Hewan dari
golongan kaki seribu ini (Glomeris marginata) memiliki dua pasang kaki di sebagian besar
buku tubuhnya, sementara kutu kayu (Armadillidium vulgare) hanya punya sepasang.
Tidakkah indah semua modifikasi yang tak berbatas ini? Pemeriksaan lebih mendetail akan
menunjukkan bahwa, dalam ratusan segi, Glomeris marginata sungguh serupa dengan kaki
seribu yang biasa. Kemiripannya dengan kutu kayu hanya sekilas – konvergen.

Glomeris marginata

Armadillidium vulgare
Hampir semua ahli zoologi yang bukan spesialis akan menanggap bahwa tengkorak di
gambar di bawah sebelah adalah tengkorak seekor anjing. Yang spesialis akan tahu bahwa
tengkorak itu sebenarnya bukan tengkorak anjing, dengan memperhatikan dua lubang
mencolok di bagian langit-langit mulutnya. Keduanya adalah tanda khas marsupialia,
kelompok mamalia besar yang saat ini sebagian besar ditemukan di Australia. Tengkorak itu
memang tengkorak Thylacinus, ‘harimau Tasmania’. Harimau Tasmania dan anjing
sungguhan (contohnya anjing dingo, yang menjadi pesaingnya di Australia da Tasmania)
telah berkonvergensi ke bentuk tengkorak yang sangat serupa karena keduanya memiliki
(atau dahulu memiliki, untuk harimau Tasmania yang bernasib malang) gaya hidup yang
mirip.
Saya sudah menyebutkan fauna mamalia marsupial Australia yang luar biasa, di bab
mengenai distribusi geografis hewan-hewan. Poin yang relevan untuk bab ini adalah
konvergensi berulang antara marsupialia ini dan aneka ragam kosok bali mereka di antara
mamalia ‘plasental’ (nonmarsupial), yang mendominasi semua tempat lain di dunia. Meski
jauh dari identik, bahkan dalam berbagai ciri permukaannya, tiap marsupialia pada ilustrasi
di dua halaman berikutnya cukup serupa dengan padanan plasentalnya – yaitu, hewan
plasental yang ‘cara hidupnya’ paling dekat – untuk membuat kita merasakan kemiripan
tersebut, tetapi tidak cukup mirip untuk menyiratkan adanya ‘peminjaman’ oleh seorang
pencipta.
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Tengkorak Thylacine (‘serigala marsupial’ atau ‘harimau Tasmania’)
Pengocokan seksual gen-gen di dalam lungkang gen dapat dianggap sebagai semacam
peminjaman atau kegiatan berbagi ‘ide-ide’ genetik, tetapi rekombinasi seksual terbatas pada
satu spesies saja dan karena itu tidak relevan untuk bab ini, yang merupakan bab tentang
perbandingan di antara spesies-spesies: contohnya, perbandingan antara mamalia marsupial
dan mamalia plasental. Menariknya, peminjaman DNA pada tingkat tinggi marak di antara
bakteri. Dalam sebuah proses yang kadang dianggap sebagai semacam pendahulu reproduksi
seksual, bakteri – bahkan galur-galur bakteri yang berkerabat cukup jauh – bertukar ‘ide-ide’
DNA tanpa pilih-pilih. ‘Meminjam ide’ memang merupakan salah satu cara utama yang
dipakai bakteri untuk mendapatkan ‘trik-trik’ jitu, seperti resistansi terhadap antibiotik
tertentu.
Fenomena ini sering disebut dengan ‘transformasi’, istilah yang agaknya kurang pas.
Itu karena, saat pertama kali ditemukan pada 1928 oleh Frederick Griffith, DNA belum lagi
dipahami. Yang ditemukan Griffith adalah bahwa galur Streptococcus yang tidak virulen
bisa mendapatkan virulensi dari galur yang sama sekali berbeda, sekalipun galur virulen
tersebut sudah mati. Dewasa ini, kita menerangkan fenomena ini dengan berkata bahwa galur
nonvirulen tersebut menggabungkan ke dalam genomnya sebagian DNA dari galur virulen
yang sudah mati (‘mati’ tidak ada urusan dengan DNA, karena DNA hanya berupa informasi
terkodekan). Dalam bahasa bab ini, galur nonvirulen ‘meminjam’ sebuah ‘ide’ genetik dari
galur virulen. Tentu saja, bakteri meminjam gen-gen dari bakteri lain adalah hal yang jauh
berbeda dari perancang meminjam ide-idenya sendiri dari satu ‘tema’ dan menggunakannya
kembali di tema yang lain. Akan tetapi, ini tetap menarik karena, andai kata fenomena yang
lazim terjadi di kelompok bakteri itu juga sama lazimnya di kelompok hewan, akan lebih
sulit untuk membuktikan kekeliruan hipotesis ‘peminjaman oleh perancang’. Bagaimana jika
kelelawar dan burung berperilaku layaknya bakteri untuk urusan ini? Bagaimana jika
sepotong genom burung dapat diangkut, barangkali lewat infeksi oleh bakteri atau virus, dan
ditanamkan di genom kelelawar? Mungkin akan timbul satu spesies kelelawar yang tiba-tiba
punya bulu, karena informasi DNA yang mengodekan bulu telah dipinjam dalam sebuah
versi genetik dari perintah ‘Salin-Rekat’ di komputer.
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Kosok bali hewan-hewan plasental dan marsupial
Tidak seperti bakteri, pada hewan transfer gen tampak hampir sepenuhnya terbatas
pada hubungan seksual di dalam spesies. Memang, spesies dapat dengan cukup baik
didefinisikan sebagai sehimpunan hewan yang melakukan transfer gen di antara
kelompoknya sendiri. Apabila dua populasi dari sebuah spesies telah terpisah cukup lama
sehingga tidak lagi bisa secara seksual bertukar gen (biasanya setelah satu kurun awal
pemisahan geografis paksa, seperti kita lihat di Bab 9), kita kemudian mendefinisikannya
sebagai spesies terpisah, dan keduanya tidak akan pernah lagi bertukar gen, selain lewat
intervensi perekayasa genetika. Kolega saya Jonathan Hodgkin, Profesor Genetika Oxford,
hanya tahu tiga pengecualian tentatif atas aturan bahwa transfer gen itu terbatas di dalam
lingkup spesies saja: pada cacing nematoda, pada lalat buah, dan (terlebih) pada rotifer
bdelloidea.
Kelompok yang terakhir ini secara khusus menarik karena, khas di antara kelompokkelompok besar eukariota, mereka tidak berhubungan seks. Mungkinkah mereka mampu
mengesampingkan seks karena telah balik ke cara kuno bertukar gen ala bakteri? Transfer
gen lintas-spesies tampaknya lebih lazim terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan parasit tali putri
(Cuscuta) mendonasikan gen-gen ke tumbuhan inang tempatnya berkelindan. 5
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Rotifer bdelloidea
Saya masih bimbang dengan perpolitikan bahan pangan hasil rekayasa genetika.
Pikiran saya terbelah antara potensi manfaatnya bagi dunia pertanian di satu sisi dan naluri
antisipatif saya di sisi lain. Tapi ada satu argumen yang sebelumnya belum pernah saya
dengar pantas dibahas singkat di sini. Sekarang ini, kita mencela para pendahulu yang
membawa masuk spesies hewan-hewan ke tanah asing karena iseng saja. Tupai abu-abu
Amerika dibawa masuk ke Inggris oleh seorang mantan Duke Bedford: keisengan jahil yang
sekarang kita anggap sungguh tidak bertanggung jawab. Menarik untuk mengira-ngira
apakah ahli taksonomi masa depan menyesalkan betapa generasi kita bermain api dengan
genom: memindahkan, contohnya, gen-gen ‘antibeku’ dari ikan Kutub Utara ke tomat untuk
mencegahnya beku. Sebuah gen yang memunculkan sinar pendar pada ubur-ubur telah
dipinjam dari hewan ini oleh ilmuwan dan disisipkan ke dalam genom kentang, dengan
harapan kentang bisa bersinar ketika butuh disiram. Saya bahkan pernah membaca tentang
seorang ‘seniman’ yang berencana membuat ‘instalasi’ yang terdiri atas anjing-anjing
bercahaya, yang pendar sinarnya didukung gen-gen ubur-ubur. Kebejatan ilmu pengetahuan
atas nama ‘seni’ pretensius seperti ini sungguh menyinggung hati saya. Tapi bisakah lebih
merusak lagi? Bisakah tingkah-polah yang sembrono ini merongrong kesahihan studi-studi
tentang hubungan evolusioner di hari depan? Saya sebetulnya meragukannya, tapi mungkin
pokok ini paling tidak patut diangkat, dengan semangat mencegah terjadinya hal yang tidak
diinginkan. Lagi pula, inti dari asas kehati-hatian adalah guna menghindari konsekuensi di
hari depan dari pilihan dan tindakan yang mungkin saat ini tidak jelas tampak bahayanya.

KRUSTASEA
Saya memulai bab ini dengan kerangka hewan bertulang belakang, yang merupakan contoh
bagus untuk pola baku yang menautkan detail yang bervariasi. Hampir semua kelompok
besar hewan menunjukkan hal yang sama. Saya beri satu contoh favorit lain: krustasea
dekapoda, kelompok yang meliputi lobster, udang, kepiting, dan kelomang. Susunan tubuh
semua krustasea sama. Kalau kerangka vertebrata kita terdiri dari tulang-tulang keras di
dalam tubuh yang lunak, krustasea memiliki eksoskeleton yang terdiri atas tabung-tabung
keras, yang di dalamnya si hewan menyimpan dan melindungi bagian-bagian tubuh
lunaknya. Tabung-tabung keras ini bersendi dan berengsel, dengan cara yang agak seperti
sendi dan engsel tulang-tulang kita. Bayangkan, misalnya, engsel-engsel lunak di kaki-kaki
seekor kepiting atau lobster, dan engsel yang lebih getas pada capitnya. Otot-otot yang
menggerakkan capit seekor lobster besar berada di dalam tabung-tabung yang menjadi capit
tersebut. Otot-otot padanannya pada tangan manusia saat mencapit sesuatu melekat di
tulang-tulang yang terletak di bagian tengah jari telunjuk dan jempol.
Seperti vertebrata, tetapi tidak seperti bulu babi atau ubur-ubur, tubuh krustasea
simetris kanan/kiri, dengan serangkaian segmen di sepanjang tubuhnya dari kepala ke ekor.
Susunan dasar segmen-segmen tersebut sama satu dengan yang lain, tetapi detailnya sering
berbeda. Tiap segmen terdiri atas sebuah tabung pendek yang digabung, kaku atau berengsel,
ke dua segmen tetangganya. Seperti vertebrata, organ-organ dan sistem organ krustasea
menunjukkan pola berulang saat Anda mengamatinya dari depan ke belakang. Contohnya,
batang saraf utama, yang merentang di sepanjang tubuh pada sisi ventral (bukan sisi dorsal,
seperti tulang belakang vertebrata), memiliki sepasang ganglion (semacam otak mini 6) pada
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tiap segmen, dan dari situ menjulur saraf-saraf yang menyuplai segmen tersebut. Sebagian
besar segmen memiliki tungkai di tiap sisinya, tiap tungkai lagi-lagi terdiri atas serangkaian
tabung yang digabung dengan engsel-engsel. Ujung tungkai-tungkai krustasea biasanya
bercabang dua, yang umumnya kita sebut capit. Kepalanya pun tersegmentasi walau, seperti
kepala vertebrata, pola segmentalnya lebih tersamarkan di bagian ini daripada bagian lain
tubuhnya. Terdapat lima pasang tungkai tersembunyi di kepalanya, kendati terdengar agak
aneh kalau menyebutnya tungkai karena memang dimodifikasi untuk menjadi antena atau
komponen-komponen perangkat rahang. Oleh karena itu, mereka biasanya disebut kaki-kaki
kecil, bukan tungkai. Kurang lebih sama di semua kasus, kelima kaki kecil segmental dari
kepala ini terdiri atas (dari depan) antena pertama (atau antena kecil), antena kedua (sering
disebut antena saja), mandibula, maxilla pertama (atau maxillula) pertama, dan maxilla
kedua. Antena kecil dan antena biasanya untuk urusan mengindra. Mandibula dan maxilla
berkenaan dengan kegiatan mengunyah, menggiling, atau mengolah makanan. Bergeser ke
belakang di sepanjang tubuhnya, kaki kecil atau tungkai segmental yang ada cukup
bervariasi, yang tengah kerap terdiri atas kaki-kaki untuk berjalan, sementara yang menjulur
dari segmen-segmen paling belakang sering difungsikan untuk hal-hal lain, seperti berenang.
Pada lobster atau udang, setelah lima sulur segmen kepala yang biasa, sulur segmen
tubuh pertamanya adalah capit. Empat pasang yang berikutnya adalah kaki untuk berjalan.
Segmen-segmen yang bercapit dan kaki-kaki untuk berjalan dikelompokkan menjadi satu
sebagai toraks. Bagian tubuh sisanya disebut abdomen. Segmen-segmennya, paling tidak
hingga mencapai ujung ekor, adalah ‘pleopod’, kaki-kaki kecil berbulu yang membantu
hewan ini berenang, cukup penting perannya pada sebagian udang halus. Pada kepiting,
kepala dan toraks telah membaur ke dalam satu unit besar, dan sepuluh pasang tungkai
pertama melekat ke sana. Abdomennya melipat ke bawah kepala/toraks sehingga tidak
terlihat dari atas. Tetapi kalau tubuh kepiting itu dibalik, pola segmental abdomennya bisa
tampak jelas. Gambar di bawah menunjukkan abdomen sempit yang biasa terdapat pada
kepiting jantan. Abdomen kepiting betina lebih lebar dan menyerupai celemek, dan memang
itu sebutannya. Kelomang lebih unik karena abdomennya asimetris (untuk menyesuaikan
cangkang moluska kosong yang menjadi rumahnya), dan lunak serta tak berpelindung
(karena terlindungi cangkang moluska itu).

Kepiting jantan menunjukkan abdomen yang sempit dan terlipat
Untuk membayangkan beberapa cara hebat modifikasi tubuh krustasea di aspek
detailnya, sementara susunan tubuhnya sendiri tidak dimodifikasi sama sekali, lihatlah
beberapa gambar di sebelah yang dibuat oleh ahli zoologi abad ke-19 terkenal Ernst Haeckel,
yang mungkin adalah murid paling setia Darwin di Jerman (walau tidak berbalas, tapi
Darwin sekalipun pasti mengagumi kepintaran Haeckel dalam menggambar). Seperti yang
kita lakukan dengan kerangka vertebrata, amati tiap bagian tubuh kepiting dan udang karang
ini, dan lihat bahwa pasti Anda bisa menemukan kosok bali persisnya pada semua gambar
yang lain. Tiap keping eksoskeleton digabung ke kepingan-kepingan yang ‘sama’, tetapi
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bentuk dari kepingan-kepingan tersebut sangat berlainan. Sekali lagi, ‘kerangka’nya sama,
sementara bagian-bagian penyusunnya beda. Dan sekali lagi penjelasan pasti – dan satusatunya yang masuk akal – adalah bahwa semua krustasea ini telah mewarisi susunan
kerangka dari satu leluhur bersama. Mereka telah membentuk tiap-tiap komponen ini ke
dalam bermacam-macam bentuk. Tetapi susunannya itu sendiri tetap sama, persis seperti
yang diwarisi dari leluhur tersebut.

APA YANG AKAN DIPERBUAT D’ARCY THOMPSON DENGAN
KOMPUTER?
Pada 1917 ahli besar zoologi Skotlandia D’Arcy Thompson menulis sebuah buku berjudul
On Growth and Form, yang di bab terakhirnya ia mengemukakan ‘metode alihrupa’nya yang
terkenal. 7 Ia menggambar seekor hewan di atas kertas grafik, lalu mendistorsi kertas grafik
tersebut dengan cara yang dapat dijelaskan secara matematis dan menunjukkan bahwa rupa
dari hewan pertama tadi telah beralih menjadi hewan lain yang berkerabat dengannya. Anda
bisa mengibaratkan kertas grafik tersebut sebagai sepotong karet, yang di atasnya hewan
pertama digambar. Lalu kertas grafik yang telah dialihrupakan tadi sepadan dengan potongan
karet yang sama, yang telah ditarik dari bentuknya dengan cara matematis tertentu.
Contohnya, ia menggambar satu dari enam spesies kepiting, Geryon, di atas kertas grafis
biasa (lembar karet yang belum didistorsi). Ia kemudian mendistorsi ‘lembar karet’
matematisnya dengan lima cara berbeda, hingga memunculkan representasi hampiran dari
lima spesies kepiting yang lain. Perincian matematikanya tidak perlu dipikir di sini, walau
memang menakjubkan. Yang tampak jelas adalah bahwa tidak terlalu sukar untuk
mengalihrupakan satu kepiting ke kepiting yang lain. D’Arcy Thompson sendiri tidak begitu
meminati evolusi, tetapi mudah bagi kita untuk membayangkan apa yang harus diperbuat
mutasi-mutasi genetik untuk memunculkan perubahan-perubahan seperti ini. Namun ini
tidak berarti kita menganggap Geryon, atau yang mana pun dari enam kepiting ini, sebagai
leluhur dari yang lain. Tidak satu pun dari mereka leluhur dari yang lain. Lagi pula, bukan itu
poinnya. Poinnya adalah bahwa seperti apa pun perawakan kepiting purba itu, alihrupaalihrupa semacam ini dapat mengubah yang mana pun dari keenam spesies ini (atau yang
dianggap leluhurnya) ke yang lain.
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Krustasea Haeckel Ernst Haeckel adalah seorang ahli zoologi terhormat dari Jerman
dan seorang seniman gambar zoologis yang piawai.
Evolusi tidak pernah terjadi dengan cara manipulasi rupa hewan dewasa ke bentuk
yang lain. Ingat bahwa setiap hewan dewasa tumbuh dari sebuah embrio. Mutasi-mutasi
yang dipilih akan bekerja di dalam embrio yang tengah berkembang dengan mengubah
kecepatan pertumbuhan bagian-bagian tubuh relatif terhadap bagian-bagian yang lain. Di
Bab 7 kita menafsirkan evolusi tengkorak manusia sebagai serangkaian perubahan dalam
kecepatan pertumbuhan beberapa bagian relatif terhadap bagian-bagian yang lain, yang
dikendalikan oleh gen-gen di dalam embrio yang sedang berkembang. Oleh karena itu, patut
diduga bahwa kalau tengkorak manusia digambar di atas selembar ‘karet matematis’,
mestilah mungkin untuk mendistorsi karet tersebut secara rapi dan matematis hingga
memunculkan bentuk yang kira-kira mirip dengan tengkorak sepupu dekat kita, seperti
simpanse, atau – mungkin dengan distorsi yang lebih besar – sepupu yang lebih jauh, seperti
babun. Dan inilah yang D’Arcy Thompson tunjukkan. Perhatikan, sekali lagi, bahwa
menggambar tengkorak manusia terlebih dahulu, lalu mengalihrupakannya ke tengkorak
simpanse dan babun adalah sebuah keputusan yang manasuka. Ia pun bisa saja menggambar,
misalnya, tengkorak simpanse terlebih dahulu, lalu mencari distorsi yang diperlukan untuk
membuat tengkorak manusia dan babun. Atau, lebih menarik lagi untuk sebuah buku tentang
evolusi, tidak seperti bukunya, ia bisa saja menggambar, misalnya, tengkorak
Australopithecus terlebih dahulu di atas karet yang belum didistorsi, dan mencari cara untuk
mengalihrupakannya ke bentuk tengkorak manusia modern. Ini pasti sama berhasilnya
dengan gambar-gambar di atas, dan akan lebih gamblang maknanya secara evolusi.
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Alihrupa kepiting D’Arcy Thompson

Alihrupa tengkorak D’Arcy Thompson
Di awal bab ini saya mengemukakan gagasan tentang ‘homologi’, dengan lengan
kelelawar dan manusia sebagai contohnya. Secara idiosinkratis, saya katakan bahwa
kerangka-kerangkanya sama, sementara tulang-tulangnya berbeda. Alihrupa D’Arcy
Thompson melengkapi kita dengan cara untuk memastikan gagasan ini lebih persis lagi.
Dalam rumusan ini, dua organ – contohnya, tangan kelelawar dan tangan manusia – homolog
jika bisa yang satu digambar di atas selembar karet lalu karet tersebut didistorsi untuk
memunculkan yang lain. Matematikawan punya istilah untuk ini: ‘homeomorfis’. 8
Ahli zoologi mengakui homologi di masa-masa pra-Darwin, dan kalangan praevolusionis akan mendeskripsikan, misalnya, sayap kelelawar dan tangan manusia sebagai
dua hal yang homolog. Kalau saja mereka punya pengetahuan matematika yang cukup,
dengan senang hati mereka akan menggunakan kata ‘homeomorfis’. Di masa-masa pascaDarwin, saat umum telah menerima bahwa kelelawar dan manusia memiliki satu leluhur
bersama, ahli-ahli zoologi mulai mendefinisikan homologi dalam konteks-konteks evolusi.
Kemiripan yang homolog adalah kemiripan yang diwarisi dari leluhur bersama. Kata
‘analog’ kemudian dipakai untuk kemiripan yang timbul karena fungsi yang sama, bukan
leluhur yang sama. Contohnya, sayap kelelawar dan sayap serangga akan disebut analog,
tidak seperti sayap kelelawar dan lengan manusia yang homolog. Kalau ingin menggunakan
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homologi sebagai bukti yang mendukung fakta evolusi, kita tidak bisa menggunakan evolusi
untuk mendefinisikannya. Oleh karena itu, untuk tujuan ini, lebih baik kalau kita kembali ke
definisi homologi yang pra-evolusi. Sayap kelelawar dan lengan manusia homeomorfis:
Anda bisa mengalihrupakan yang satu ke yang lain dengan mendistorsi karet tempat
menggambarnya. Anda tidak bisa mengalihrupakan sayap kelelawar ke sayap serangga
dengan cara ini, karena tidak terdapat bagian-bagian yang berhubungan. Fakta bahwa
homeomorfisme, yang tidak didefinisikan dalam konteks evolusi, ada di mana-mana dapat
digunakan sebagai bukti yang mendukung evolusi. Mudah untuk melihat seperti apa evolusi
bisa bekerja pada lengan vertebrata mana pun dan mengalihrupakannya ke lengan vertebrata
lain mana pun, cukup dengan mengubah kecepatan relatif pertumbuhan di dalam embrio.
Sejak mengenal komputer waktu masih kuliah pascasarjana di tahun 1960-an, saya
sampai sekarang masih mengira-ngira apa yang akan diperbuat D’Arcy Thompson dengan
komputer. Pertanyaan ini kian mendesak di tahun 1980-an, saat komputer dengan layar
(bukan pencetak kertas saja) yang harganya terjangkau mulai lazim. Menggambar di atas
lembar karet yang ditarik-tarik dan mendistorsi permukaan gambarnya secara matematis – itu
kegiatan yang sangat menggoda untuk dikerjakan dengan komputer! Saya mengusulkan agar
Universitas Oxford mengajukan permohonan hibah untuk mempekerjakan seorang
pemrogram untuk menaruh alihrupa-alihrupa D’Arcy Thompson di layar komputer, dan
menampilkannya secara ramah-pengguna. Kami dapat uangnya, dan kami pekerjakan Will
Atkinson, seorang pemrogram kelas wahid yang juga ahli biologi, yang menjadi teman dan
penasihat untuk proyek-proyek pemrograman saya sendiri. Begitu ia selesai memecahkan
masalah sulit memrogram repertoar distorsi matematis dari ‘karet’ tersebut, jadi relatif lebih
sederhana baginya untuk menggabungkan sihir matematis ini ke dalam sebuah program
seleksi buatan ala biomorf, mirip dengan program-program ‘biomorf’ saya sendiri, yang di
sini dideskripsikan di Bab 2. Kalau di program saya, ‘pemain’ dihadapkan dengan layar yang
penuh dengan rupa-rupa hewan, dan diajak untuk memilih satu di antaranya untuk
‘dibiakkan’, generasi demi generasi. Sekali lagi terdapat ‘gen-gen’ yang tetap ada di
sepanjang garis generasinya, dan sekali lagi gen-gen tersebut memengaruhi rupa ‘hewanhewan’nya. Tapi di kasus ini, cara gen-gen memengaruhi rupa hewan adalah dengan
mengendalikan distorsi ‘karet’ tempat rupa hewan tersebut digambar. Oleh karena itu, secara
teoretis, semestinya bisa kita terlebih dahulu menggambar, misalnya, tengkorak
Australopithecus di atas ‘karet’ yang belum terdistorsi, dan membiakkan makhluk-makhluk
dengan tempurung-tempurung otak yang makin besar dan moncong-moncong yang makin
pendek – dengan kata lain, makin mirip manusia. Pada praktiknya, ternyata sangat sulit
untuk melakukan hal seperti itu, dan saya rasa fakta itu saja sudah menarik.
Saya rasa salah satu alasan mengapa sulit adalah, lagi-lagi, karena alihrupa-alihrupa
D’Arcy Thompson mengalihkan satu rupa dewasa ke rupa dewasa yang lain. Seperti saya
tekankan di Bab 8, tidak seperti itu cara kerja gen-gen dalam evolusi. Setiap hewan memiliki
riwayat perkembangan. Ia bermula sebagai embrio lalu bertumbuh, dengan pertumbuhan
aneka bagian tubuh yang tidak proporsional, menjadi dewasa. Evolusi bukan distorsi yang
dikendalikan secara genetik dari satu rupa dewasa ke rupa dewasa yang lain; evolusi adalah
perubahan terkendali secara genetik dalam sebuah program perkembangan. Julian Huxley
(cucu T.H. dan saudara laki-laki Aldous) menyadari hal ini ketika, tak lama setelah
penerbitan edisi pertama buku D’Arcy Thompson, ia memodifikasi ‘metode alihrupa’
tersebut untuk mempelajari cara embrio tahap awal berubah menjadi embrio tahap akhir atau
dewasa. Itu saja yang ingin saya katakan mengenai metode alihrupa D’Arcy Thompson di
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sini. Saya akan kembali ke pokok bahasan ini di bab terakhir, untuk mengetengahkan poin
yang berkaitan dengannya.
Bukti komparatif, seperti saya kemukakan di awal bab ini, selalu lebih tak
terbantahkan daripada bukti fosil untuk mendukung fakta evolusi. Darwin sendiri
berpandangan begitu, di akhir babnya dalam buku On the Origin of Species mengenai
‘Kesalingdekatan Makhluk-Makhluk Organik’:
Akhirnya, tampak bagi saya bahwa beberapa golongan fakta yang telah
ditimbang di bab ini dengan begitu jelas menyatakan bahwa spesies, genus,
dan famili makhluk-makhluk organik yang tak terhitung jumlahnya, yang
memenuhi dunia ini, semuanya telah diturunkan, masing-masing di dalam
golongan atau kelompoknya sendiri, dari orang tua yang sama, dan semuanya
telah diubah di sepanjang garis keturunannya, sehingga saya pun semestinya
tanpa ragu mengamini pandangan ini sekalipun ia tidak disokong oleh fakta
atau argumen yang lain.

PERBANDINGAN MOLEKULER
Yang tidak – atau tepatnya, tidak bisa – diketahui Darwin adalah bahwa bukti komparatif
menjadi kian meyakinkan saat kita menyertakan genetika molekuler, selain perbandingan
anatomis yang saat itu bisa diaksesnya.
Persis seperti kerangka vertebrata sama di semua vertebrata walau tiap-tiap tulangnya
berbeda, dan persis seperti eksoskeleton krustasea sama di semua krustasea walau tiap-tiap
‘tabung’nya berbeda, begitu pula dengan kode DNA, sama di semua makhluk hidup, walau
tiap-tiap gennya berbeda-beda. Ini sungguh fakta yang mencengangkan, dan paling jelas
menunjukkan bahwa semua makhluk hidup diturunkan dari satu leluhur bersama. Bukan
kode genetiknya saja, tetapi seluruh sistem gen/protein untuk menjalankan kehidupan, yang
telah kita bahas di Bab 8, sama di semua hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, arkea, dan virus.
Yang berbeda adalah hal yang tertulis di dalam kode, bukan kode itu sendiri. Dan bila kita
amati secara komparatif hal yang tertulis di dalam kode tersebut – sekuens genetik aktual
dalam berbagai macam makhluk ini – kita menemukan pohon kemiripan hierarkis yang
sejenis. Kita menemukan pohon keluarga yang sama – kendati dalam susunan yang jauh
lebih menyeluruh dan meyakinkan – seperti yang kita temukan di kerangka vertebrata,
kerangka krustasea, dan malah di seluruh pola kemiripan anatomis di seantero kerajaan
makhluk hidup.
Kalau ingin mencari tahu seberapa dekat hubungan kekerabatan di antara sepasang
spesies mana pun – misalnya, seberapa dekat landak dengan monyet – idealnya kita perlu
melihat teks-teks molekuler lengkap dari tiap gen kedua spesies tersebut, dan
membandingkan tiap titik dan koma, seperti seorang ahli Alkitab membandingkan dua
perkamen atau fragmen kitab Yesaya. Tetapi itu akan memakan waktu lama dan mahal pula
biayanya. Proyek Genom Manusia butuh waktu sekitar sepuluh tahun, yang mewakili
berabad-abad manusia. Kendati sekarang hasil yang sama bisa dicapai jauh lebih cepat dari
itu, upayanya akan tetap besar dan mahal, seperti proyek genom landak. Seperti pendaratan
pesawat Apollo di bulan, dan seperti Penumbuk Hadron Raksasa (yang baru saja dinyalakan
di Jenewa saat saya menulis ini – upaya internasional berskala raksasa yang membuat saya
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terharu hingga menitikkan air mata saat mengunjunginya), penguraian lengkap genom
manusia adalah salah satu pencapaian yang membuat saya bangga menjadi manusia. Saya
gembira karena proyek genom simpanse sekarang telah berhasil diselesaikan, dan demikian
pula dengan berbagai spesies lainnya. Jika kecepatan progres yang sekarang ini berlanjut
(lihat ‘Hukum Hodgkin di bawah), tidak lama lagi pengurutan genom setiap pasang spesies
yang kedekatannya sebagai sepupu ingin kita ukur akan cukup ekonomis untuk dilakukan.
Sebelum itu terjadi, kita terpaksa mengandalkan penyampelan bagian-bagian tertentu dari
genom-genomnya, dan ini pun sudah cukup baik.
Kita bisa menyampel dengan memilih beberapa gen pilihan (atau protein, yang
rangkaiannya diterjemahkan langsung dari gen) dan membandingkannya ke semua spesies.
Akan saya bahas itu sebentar lagi. Tetapi ada cara-cara lain untuk melakukan sejenis
penyampelan kasar dan otomatis, dan teknologi-teknologi untuk melakukannya sudah lama
ada. Salah satu metode awalnya, yang ternyata cukup berhasil, memanfaatkan sistem
kekebalan tubuh kelinci (hewan apa saja bisa, tetapi dengan kelinci hasilnya baik). Sebagai
bagian dari pertahanan alami tubuh terhadap patogen, sistem kekebalan tubuh kelinci
membuat antibodi untuk melawan protein asing yang masuk ke aliran darahnya. Persis
seperti bisa diketahui bahwa saya pernah menderita batuk rejan dengan melihat antibodiantibodi di darah saya, kita bisa tahu serangan apa yang pernah diderita seekor kelinci
dengan melihat respons kekebalan tubuhnya saat ini. Antibodi-antibodi yang terdapat pada
kelinci merupakan riwayat guncangan-guncangan alami yang telah diwarisi tubuhnya –
termasuk protein-protein yang disuntikkan secara artifisial. Kalau Anda menyuntikkan,
misalnya, protein simpanse ke seekor kelinci, antibodi-antibodi yang dibuatnya akan
menyerang protein yang sama jika protein tersebut disuntikkan kembali. Namun, bagaimana
kalau suntikan keduanya berupa protein yang sepadan, tapi bukan dari simpanse melainkan
dari gorila? Karena kelinci tersebut telah terpajan protein simpanse sebelumnya, protein
tersebut akan secara parsial membekalinya untuk melawan versi gorila, tetapi reaksinya
akan lebih lemah. Dan protein itu juga telah melengkapinya untuk melawan protein versi
kanguru, tetapi reaksinya akan lebih lemah lagi, karena, tidak seperti gorila, kanguru
berkerabat lebih jauh dari simpanse, yang menjadi titik awalnya. Kekuatan respons
kekebalan tubuh kelinci terhadap suntikan protein berikutnya adalah ukuran kemiripan
protein tersebut dengan protein awal yang pertama kali disuntikkan pada kelinci itu. Dengan
metode inilah, menggunakan kelinci, Vincent Sarich dan Allan Wilson, di Universitas
California di Berkeley, mendemonstrasikan pada tahun 1960-an bahwa manusia dan
simpanse berkerabat jauh lebih dekat satu sama lain dari yang orang ketahui sebelumnya.
Ada juga metode-metode yang menggunakan gen-gen itu sendiri: gen-gen berbagai
spesies, dan bukan protein-protein yang dikodekannya, dibandingkan langsung. Salah satu
metode yang paling tua dan efektif adalah hibridisasi DNA. Hibridisasi DNA-lah yang
biasanya berada di balik pernyataan yang sering orang dengar atau baca: ‘98 persen gen-gen
manusia dan simpanse sama.’ Omong-omong, orang kadang bingung tentang apa persisnya
maksud angka-angka persentase seperti ini. Sembilan puluh delapan persen dari apa yang
identik? Angka pastinya tergantung pada seberapa besar unit-unit yang sedang kita hitung.
Analogi sederhana bisa menjelaskannya, dan penjelasannya menarik, karena perbedaan
antara analogi dan hal yang sebenarnya sama mencoloknya dengan kemiripannya. Misalkan
kita punya dua versi dari kitab yang sama dan ingin membandingkannya. Taruhlah kitab
Daniel, dan kita ingin membandingkan versi kanoniknya dengan perkamen kuno yang baru
saja ditemukan di sebuah gua yang menghadap Laut Mati. Berapa persen dari bab-bab di
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kedua kitab tersebut identik? Mungkin nol, karena hanya butuh satu perbedaan saja, di
bagian mana pun di seluruh babnya, untuk bisa mengatakan bahwa keduanya tidak identik.
Berapa persen dari kalimat-kalimatnya identik? Persentasenya kini akan jauh lebih tinggi.
Lebih tinggi lagi persentase kata-kata yang identik, karena kata-kata memiliki lebih sedikit
huruf ketimbang kalimat – lebih tipis peluang untuk menggerus keidentikannya. Tapi
kemiripan kata pun masih bisa batal kalau ada satu saja huruf yang berbeda di antara dua
kata yang sedang dibandingkan. Oleh karena itu, kalau Anda menyejajarkan dua teks,
berhadap-hadapan, dan membandingkannya huruf demi huruf, persentase huruf-huruf yang
identik akan lebih tinggi dari persentase kata-kata yang identik. Jadi, estimasi seperti ‘98
persen sama’ tidak ada artinya kecuali kita jelaskan ukuran unit yang sedang kita
bandingkan. Apakah kita menghitung bab, kata, huruf, atau apa? Demikian pula bila kita
membandingkan DNA dari dua spesies. Kalau Anda membandingkan kromosomnya secara
keseluruhan, persentase kesamaannya nol, karena hanya butuh satu perbedaan kecil, di suatu
titik di sepanjang kromosom, untuk menentukan bahwa kedua kromosom tersebut berbeda.
Angka sekitar 98 persen yang sering dikutip untuk materi genetik manusia dan
simpanse itu sebetulnya mengacu tidak pada jumlah kromosom, tidak pula pada jumlah
seluruh gen, tetapi jumlah ‘huruf-huruf’ DNA (istilah teknisnya, pasangan basa) yang cocok
satu sama lain dalam gen-gen manusia dan simpanse. Tapi ada jebakan di sini. Kalau Anda
menyejajarkannya dengan naif, sebuah huruf yang hilang (atau sebuah huruf yang
ditambahkan), bukan yang keliru, akan menyebabkan semua huruf setelahnya tidak saling
cocok, karena posisinya digeser satu langkah ke samping (hingga ada satu kesalahan di arah
yang satunya untuk membawa mereka kembali ke posisinya). Jelas tidak adil kalau
membiarkan estimasi perbedaannya digelembungkan seperti ini. Mata seorang ahli Alkitab,
yang memindai dua perkamen naskah Daniel, secara otomatis mengatasi jebakan ini, dengan
cara yang sulit ditakar. Dengan DNA, bagaimana kita mengatasinya? Di titik inilah kita perlu
meninggalkan analogi kitab dan perkamen dan langsung melihat hal aslinya karena ternyata
kenyataannya yang asli – DNA – lebih mudah dipahami daripada analoginya!
Kalau DNA dipanaskan perlahan, akan ada titik – di sekitar suhu 85°C – ketika ikatan
di antara dua unting heliks gandanya putus, dan kedua heliks tersebut terpisah. Anggaplah
85°C, atau berapa pun itu nyatanya, sebagai ‘titik leleh’. Jika dibiarkan mendingin, tiap
heliks tunggal akan secara spontan bergabung kembali dengan heliks tunggal (atau fragmen
heliks tunggal) yang lain, yang bisa berpasangan dengannya, menggunakan aturan-aturan
pemasangan-basa biasa dari heliks ganda itu. Anda mungkin berpikir pasangannya pastilah
heliks yang tadi terpisah darinya, yang tentu saja cocok sempurna dengannya. Memang bisa
begitu, tetapi biasanya tidak serapi itu. Fragmen-fragmen DNA akan menemukan fragmenfragmen lain yang dapat berpasangan dengannya, dan mereka biasanya bukan pasangan yang
persis sebelumnya. Dan memang, jika Anda menambahkan fragmen-fragmen DNA lain dari
spesies yang lain, fragmen-fragmen dari unting-unting tunggal tersebut cukup mampu untuk
bergabung dengan fragmen-fragmen unting-unting tunggal dari spesies yang salah, dengan
cara yang sama seperti cara mereka bergabung dengan unting-unting tunggal dari spesies
yang benar. Mengapa tidak? Revolusi biologi molekuler Watson–Crick dengan luar biasa
menyimpulkan bahwa DNA hanyalah DNA. Ia tidak ‘peduli’, mau itu DNA manusia, DNA
simpanse, atau DNA apel. Fragmen akan bergabung saja dengan fragmen pelengkap yang
ditemukannya. Akan tetapi, kekuatan ikatannya tidak selamanya setara. Utas-utas DNA
berunting tunggal mengikat lebih erat dengan unting tunggal yang cocok pas daripada
dengan unting tunggal yang kalah mirip. Ini karena lebih banyak dari ‘huruf-huruf’ DNA
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tersebut (atau ‘basa-basa’ dalam istilah Watson dan Crick) menemukan lawan yang tidak
dapat berpasangan dengan mereka. Karenanya, ikatan unting-unting tersebut melemah –
seperti ritsleting yang beberapa giginya hilang.
Lalu bagaimana kita mengukur kekuatan ikatan ini, setelah fragmen-fragmen dari
berbagai spesies telah saling bertemu dan menyatu? Dengan sebuah metode sederhana yang
hampir-hampir menggelikan. Kita ukur ‘titik leleh’ dari ikatan-ikatan itu. Tadi saya berkata
bahwa titik leleh DNA unting ganda adalah sekitar 85°C. Memang benar, untuk DNA unting
ganda normal yang cocok benar, seperti saat seunting DNA manusia ‘dilelehkan’ dari
seunting DNA manusia pelengkapnya. Tapi jika ikatannya lebih lemah – seperti saat unting
manusia telah berikatan dengan unting simpanse – suhu yang sedikit lebih rendah sudah
cukup untuk memutus ikatannya. Dan ketika DNA manusia telah berikatan dengan DNA dari
sepupu yang lebih jauh, seperti ikan atau kodok, suhu yang lebih rendah lagi pun cukup
untuk menceraikannya. Perbedaan antara titik leleh ketika sebuah unting mengikat unting
lain dari jenisnya sendiri, dan titik leleh ketika unting itu mengikat unting dari spesies lain,
adalah ukuran untuk jarak genetik di antara dua spesies. Aturan praktisnya: tiap kali ‘titik
leleh’nya turun 1° Celsius, itu kira-kira sepadan dengan turun 1 persen dalam jumlah hurufhuruf DNA yang cocok (atau naik 1 persen dalam jumlah gigi yang hilang pada
ritsletingnya).
Ada beberapa komplikasi dalam metode ini, yang belum saya bahas. Ada pula
masalah-masalah pelik, yang punya solusi cerdas. Misalnya, kalau DNA manusia dicampur
dengan DNA simpanse, sebagian besar DNA manusia yang terfragmentasi tersebut akan
berikatan dengan fragmen-fragmen DNA manusia yang lain, dan sebagian besar DNA
simpanse akan berikatan dengan jenisnya sendiri. Bagaimana cara memisahkan DNA
hibrida, yang ‘titik leleh’nya ingin Anda ukur, dari DNA ‘sejenisnya’? Jawabannya adalah
dengan trik cerdik yang melibatkan pelabelan radioaktif yang sudah kita bahas. Tapi
detailnya akan membawa kita terlalu jauh dari pokok pembahasan ini. Pokok utamanya di
sini adalah bahwa hibridisasi DNA merupakan teknik yang membawa ilmuwan pada angkaangka seperti 98 persen untuk kemiripan genetik antara manusia dan simpanse, dan
persentasenya makin turun saat beralih ke pasangan hewan yang berkerabat lebih jauh.
Metode terbaru untuk mengukur kemiripan di antara sepasang gen yang cocok dari
spesies-spesies yang berbeda adalah metode yang paling langsung, dan paling mahal:
membaca rangkaian huruf di dalam gen-gen itu sendiri, dengan metode-metode yang sama
seperti yang dipakai untuk Proyek Genom Manusia. Walau membandingkan seluruh genom
terbilang masih mahal, Anda bisa memeroleh perkiraan kasar yang baik dengan
membandingkan sampel gen-gen, dan cara ini makin banyak dilakukan.
Mana pun teknik yang kita gunakan untuk mengukur kemiripan di antara dua spesies,
baik itu antibodi kelinci, atau titik leleh, atau pengurutan langsung, langkah berikutnya ratarata sama. Setelah mendapatkan satu angka yang mewakili kemiripan di antara tiap pasangan
spesies, kita taruh angka-angka tersebut ke sebuah tabel. Ambil satu set spesies dan tulis
nama-namanya, dalam urutan yang sama, sebagai judul kolom dan judul baris di tabel itu.
Lalu taruh persentase-persentase kemiripan pada sel-sel yang sesuai. Tabel tersebut akan
membentuk segitiga (setengah bujur sangkar) karena, contohnya, persentase kemiripan
antara manusia dan anjing akan sama dengan kemiripan antara anjing dan manusia. Jadi jika
Anda mengisi penuh sebuah tabel bujur sangkar, tiap-tiap dari dua paruh di kedua sisi garis
diagonal itu akan berkebalikan dengan yang lain.
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Hasil-hasil seperti apa yang menjadi ekspektasi kita? Pada model evolusi, kita mesti
memprediksi bahwa skor tinggi ada pada sel yang menghubungkan manusia dengan
simpanse; skor lebih rendah ada pada sel yang menghubungkan manusia dengan anjing. Sel
manusia/anjing secara teoretis mestilah memiliki skor kemiripan yang identik dengan sel
simpanse/anjing karena manusia dan simpanse setara derajat kekerabatannya dengan anjing.
Sel tersebut juga mestinya identik dengan sel monyet/anjing dan sel lemur/anjing. Ini karena
manusia, simpanse, monyet, dan lemur semuanya terhubung dengan anjing lewat leluhur
bersama mereka, seekor primata purba (yang kemungkinan tampak sedikit seperti lemur).
Skor yang sama mestinya muncul dalam sel manusia/kucing, simpanse/kucing,
monyet/kucing, dan lemur/kucing, karena kucing dan anjing berkerabat dengan semua
primata lewat leluhur bersama semua karnivor. Mestilah ada skor yang jauh lebih rendah –
idealnya sama rendahnya – dalam semua sel yang menyatukan, misalnya, cumi-cumi dengan
mamalia mana pun. Dan terserah mau mamalia yang mana, karena mereka semua sama
jauhnya dari cumi-cumi.
Ini semua adalah ekspektasi teoretis yang kuat, tapi pada praktiknya, ekspektasiekspektasi tersebut bisa saja tidak terpenuhi. Kalau memang tidak terpenuhi, itu akan
menjadi bukti yang menentang evolusi. Yang ternyata terjadi adalah – dalam margin-margin
galat statistis – persis seperti ekspektasi kita pada asumsi bahwa evolusi telah terjadi. Ada
cara lain untuk mengutarakannya: kalau Anda taruh jarak-jarak genetik antara pasanganpasangan spesies pada dahan sebatang pohon, semuanya berpadu secara memuaskan. Tentu
saja perpaduan tersebut tidak sempurna. Ekspektasi-ekspektasi numerik dalam biologi jarang
direalisasikan dengan kadar akurasi yang lebih baik dari perkiraan.
Bukti DNA (atau protein) komparatif dapat digunakan untuk memutuskan – dengan
asumsi evolusi – pasangan hewan yang mana yang bersepupu lebih dekat dari yang mana.
Yang membuat ini menjadi bukti teramat sangat kuat untuk mendukung kebenaran evolusi
adalah bahwa Anda bisa membangun sebuah pohon kemiripan genetik secara terpisah untuk
tiap gen secara bergiliran. Dan hasil pentingnya ialah bahwa setiap gen memunculkan pohon
kehidupan yang kira-kira sama. Sekali lagi, persis demikianlah semestinya kalau kita
berhadapan dengan pohon keluarga sejati. Tidak sama halnya kalau seorang perancang telah
menyurvei seluruh kerajaan hewan dan memilih – atau ‘meminjam’ – protein-protein terbaik
untuk tugas tersebut, di mana pun protein-protein ini ditemukan di dalam kerajaan hewan.
Studi skala besar paling awal di sekitar topik ini dilakukan oleh sekelompok ahli
genetika di Selandia Baru yang dipimpin oleh Profesor David Penny. Kelompok Penny
mengambil lima gen yang, walau tidak identik di seluruh mamalia, cukup serupa untuk
mendapatkan nama yang sama pada semuanya. Detailnya tidak perlu dibahas, tetapi patut
dicatat bahwa kelima gen tersebut adalah gen-gen untuk hemoglobin A, hemoglobin B
(hemoglobin membuat darah berwarna merah), fibrinopeptida A, fibrinopeptida B
(fibrinopeptida dipakai dalam proses pembekuan darah), dan sitokrom C (yang berperan
penting dalam biokimia seluler). Mereka memilih sebelas mamalia untuk dibandingkan:
monyet rhesus, domba, kuda, kanguru, tikus, kelinci, anjing, babi, manusia, sapi, dan
simpanse.
Penny dan para koleganya berpikir secara statistis. Mereka ingin menghitung
probabilitas bahwa, murni lewat kebetulan, dua molekul dapat menghasilkan pohon keluarga
yang sama, jika evolusi tidak benar. Jadi, mereka mencoba membayangkan semua
kemungkinan pohon yang bisa putus dalam sebelas keturunan. Rupa-rupanya, jumlahnya
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besar sekali. Sekalipun dibatasi pada ‘pohon-pohon biner’ (yakni, pohon-pohon yang
bercabang dua – tidak ada yang bercabang tiga atau lebih), jumlah total pohon yang mungkin
ada lebih dari 34 juta. Dengan sabar para ilmuwan melihat tiap-tiap dari 34 juta pohon itu
dan membandingkan masing-masing darinya dengan 33.999.999 pohon yang lain. Tentu saja
tidak begitu! Analisis komputernya akan terlalu lama. Mereka merancang sebuah hampiran
(aproksimasi) statistis yang cerdik, jalan pintas yang sepadan dengan kalkulasi gergasi ini.
Seperti ini cara kerja metode hampiran tersebut. Mereka ambil gen pertama dari lima
gen, misalnya hemoglobin-A (saya akan selalu memakai nama proteinnya untuk mewakili
gen yang mengodekan protein tersebut). Dari jutaan pohon itu, mereka ingin menemukan
mana yang paling ‘parsimonis’ ketika berkenaan dengan hemoglobin-A. Parsimonis di sini
berarti ‘perlu mendalilkan jumlah perubahan evolusioner yang minimal’. Contohnya, ribuan
pohon yang mengasumsikan bahwa sepupu yang terdekat ke manusia adalah kanguru
sementara manusia dan simpanse berkerabat lebih jauh, terbukti merupakan pohon yang
sangat tidak parsimonis: mereka perlu mengasumsikan banyak perubahan evolusioner, agar
memunculkan hasil bahwa kanguru dan manusia memiliki leluhur terakhir bersama. Vonis
dari hemoglobin-A kira-kira berbunyi:
Pohon ini sangat tidak parsimonis. Saya tidak hanya terpaksa melakukan
banyak mutasi agar manusia dan kanguru bisa jadi begitu berbeda, padahal
kami bersepupu dekat menurut pohon ini, tapi saya juga harus melakukan
banyak mutasi di arah yang lain, agar memastikan bahwa, kendati terpisah
jauh di pohon ini, manusia dan simpanse entah bagaimana bisa berakhir
dengan hemoglobin-A yang sangat serupa. Saya tidak memilih pohon ini.
Hemoglobin-A menjatuhkan vonis sejenis, sebagian lebih positif dari yang lain, pada tiaptiap dari 34 juta pohon, dan akhirnya memilih beberapa lusin pohon peringkat teratas. Dari
tiap-tiap pohon berperingkat tinggi ini, hemoglobin-A akan menilai kira-kira begini:
Pohon ini menempatkan manusia dan simpanse sebagai sepupu dekat, dan
menempatkan domba dan sapi sebagai sepupu dekat, dan menaruh kanguru di
dahan yang lain. Ini pohon yang sangat bagus, karena hampir tidak perlu kerja
mutasi sama sekali untuk menjelaskan perubahan-perubahan evolusionernya.
Ini pohon yang parsimonis sempurna. Ia memeroleh suara dari hemoglobin-A!
Tentu saja menyenangkan kalau hemoglobin-A, dan tiap gen lainnya, bisa
memunculkan satu pohon yang paling parsimonis, tapi harapan seperti itu terlalu berlebihan.
Di antara 34 juta pohon, wajar saja bila beberapa pohon yang sedikit berbeda berada dalam
daftar peringkat tertinggi untuk hemoglobin-A.
Nah, bagaimana dengan hemoglobin-B? Bagaimana pula dengan sitokrom-C? Tiaptiap dari lima protein ini berhak memberikan suaranya sendiri, untuk menemukan pohon
yang paling disukai (yakni, paling parsimonis) di antara 34 juta pohon. Akan sangat mungkin
untuk sitokrom-C menjatuhkan pilihan yang sama sekali berbeda mengenai mana pohon
yang paling parsimonis. Bisa jadi ternyata sitokrom-C manusia sungguh sangat mirip dengan
sitokrom-C kanguru, dan sangat berbeda dari sitokrom-C simpanse. Mengabaikan pasangan
domba dan sapi yang dianggap dekat oleh hemoglobin-A, sitokrom-C mungkin ternyata
hampir tidak perlu mutasi sama sekali untuk menempatkan domba sangat dekat dengan,
misalnya, monyet, dan untuk menempatkan sapi sangat dekat dengan kelinci. Pada hipotesis
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penciptaan, tidak ada alasan mengapa itu tidak semestinya terjadi. Tetapi temuan aktual
Penny dan para koleganya adalah bahwa terdapat derajat keakuran rupa-rupanya sangat
tinggi di antara lima protein ini (dan mereka menggunakan statistika yang lebih cerdik lagi
untuk menunjukkan betapa tidak mungkin keselarasan seperti itu terjadi karena kebetulan
semata). Kelima protein ‘memilih’ subset pohon yang cukup sama dari antara 34 juta pohon
yang mungkin ada. Tentu inilah persisnya ekspektasi kita jika mengasumsikan bahwa hanya
ada satu pohon yang menghubungkan kesebelas hewan tersebut, pohon keluarga: pohon
hubungan-hubungan evolusioner Selain itu, pohon mufakat yang dipilih oleh kelima molekul
ini ternyata sama dengan yang telah diketahui para ahli zoologi lewat perbandinganperbandingan anatomis dan paleontologis, bukan molekuler.
Studi Penny diterbitkan pada 1982, sudah cukup lama kini. Tahun-tahun setelahnya
diisi dengan bertambahnya sekian banyak bukti terperinci mengenai urutan pasti gen-gen
dari begitu banyak spesies hewan dan tumbuhan. Keselarasan mengenai pohon-pohon paling
parsimonis kini meluas melampaui sebelas spesies dan lima molekul yang dikaji Penny dan
kolega-koleganya. Studi mereka hanyalah contoh yang bagus, luar biasa seperti ditunjukkan
bukti statistisnya. Jumlah total data urutan genetik yang tersedia kini telah mengibas pergi
semua kabut keraguan. Jauh lebih meyakinkan dari bukti fosil (yang juga sangat
meyakinkan), bukti dari perbandingan-perbandingan di antara gen-gen juga berkonvergensi,
dengan cepat dan pasti, ke satu pohon besar kehidupan. Di atas adalah gambar sebelas
spesies yang dikaji Penny, yang merepresentasikan pilihan mufakat modern dari berbagai
genom mamalia. Keajekan dari kesepakatan di antara bermacam-macam gen di dalam genom
tersebutlah yang meyakinkan kita, bukan hanya dalam ketepatan historis dari pohon mufakat
itu sendiri, tetapi juga dalam fakta bahwa evolusi telah terjadi.

Pohon keluarga untuk sebelas spesies Penny
Jika teknologi genetika molekuler terus maju dengan kecepatan eksponensialnya saat
ini, pada tahun 2050, memperoleh urutan lengkap dari genom seekor hewan akan murah dan
cepat, hampir semudah mengukur suhu atau tekanan darahnya. Mengapa saya katakan
teknologi genetika maju secara eksponensial? Apakah memang bisa diukur? Ada paralelnya
di bidang teknologi komputer, yang disebut Hukum Moore. Menyandang nama Gordon
Moore, salah satu pendiri perusahaan cip komputer Intel, hukum ini dapat diungkapkan
dengan beragam cara karena beberapa ukuran daya komputer bertautan satu dengan yang
lain. Salah satu versi hukum ini menyatakan bahwa jumlah unit yang dapat dimuat ke dalam
sebuah sirkuit terpadu dengan ukuran tertentu berlipat ganda setiap delapan belas bulan
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hingga kira-kira dua tahun. Ini hukum empiris, yang berarti bahwa, alih-alih berasal dari
sebuah teori, kebenarannya nyata saat Anda mengukur datanya. Hukum ini sudah bertahan
lebih dari sekitar lima puluh tahun sejauh ini, dan banyak pakar berpikir akan tetap seperti itu
untuk setidaknya beberapa dasawarsa lagi. Tren-tren eksponensial lain, dengan waktu
penggandaan yang sama, yang dapat dianggap sebagai versi-versi Hukum Moore, meliputi
peningkatan kecepatan komputasi, dan ukuran memori, per biaya satuan. Tren eksponensial
selalu berujung pada hasil mencengangkan, seperti didemonstrasikan Darwin ketika, dengan
bantuan putranya George yang seorang matematikawan, ia menggunakan contoh gajah,
hewan yang berkembang biak dengan lamban, dan menunjukkan bahwa, jika pertumbuhan
eksponensialnya tidak terusik, hanya dalam beberapa abad saja keturunan-keturunan
sepasang gajah akan memenuhi bumi. Barang tentu, pertumbuhan populasi gajah pada
praktiknya tidak bersifat eksponensial. Pertumbuhannya dibatasi oleh persaingan untuk
mendapatkan makanan dan ruang hidup, oleh penyakit, dan banyak hal lainnya. Memang
itulah poin inti Darwin, karena itulah titik masuk seleksi alam.
Tetapi Hukum Moore tetap tegak, paling tidak selama sekitar lima puluh tahun. Walau
tak seorang pun dengan jelas tahu alasannya, berbagai ukuran daya komputer nyatanya telah
meningkat secara eksponensial pada praktiknya, sementara tren gajah Darwin bersifat
eksponensial secara teori saja. Teringatnya, mungkin ada hukum serupa yang berlaku untuk
teknologi genetika dan pengurutan DNA. Saya mengemukakan ini kepada Jonathan
Hodgkin, Profesor Genetika Oxford (yang dahulu mahasiswa saya saat masih di bangku
kuliah S1). Saya gembira karena ternyata ia telah memikirkannya – dan mengukurnya, dalam
persiapan untuk sebuah kuliah di sekolah lamanya. Ia membuat estimasi biaya pengurutan
DNA dengan panjang yang standar, pada empat titik waktu dalam sejarah, 1965, 1975, 1995,
dan 2000. Ia membalik angka-angkanya ke pola ‘kalau sekian dapat berapa’, atau ‘Berapa
banyak DNA yang bisa diurutkan dengan anggaran £1.000?’ Saya menyusun angkaangkanya pada sebuah skala logaritmik, yang dipilih karena tren eksponensial akan selalu
muncul sebagai garis lurus ketika disusun secara logaritmik. Bisa diduga, empat titik waktu
Hodgkin tersusun cukup lurus. Saya sisipkan sebuah garis ke titik-titiknya (untuk teknik
regresi linear) dan kemudian mencoba memproyeksikannya ke masa depan. Baru-baru ini,
tepat saat buku ini akan masuk percetakan, saya menunjukkan bagian ini kepada Profesor
Hodgkin, dan ia memberi tahu saya data terbaru yang diketahuinya: genom platipus paruh
bebek, yang diurutkan pada 2008 (platipus pilihan jitu, karena posisi strategisnya pada pohon
kehidupan: leluhur bersamanya dengan kita hidup 180 juta tahun yang lalu, atau sama
dengan hampir tiga kali lebih lama dari kepunahan dinosaurus). Pada grafik berikut, saya
menandai titik platipus dengan tanda bintang, dan dapat Anda lihat bahwa titik tersebut
terletak cukup dekat dengan garis proyeksi yang dihitung dari data lebih awal.
Lereng garis yang (tanpa permisi) saya sebut Hukum Hodgkin ini hanya sedikit lebih
dangkal dari lereng Hukum Moore. Waktu penggandaannya sedikit lebih lama dari dua
tahun, sementara waktu penggandaan Hukum Moore sedikit di bawah dua tahun. Teknologi
DNA kuat bergantung pada komputer, dan karenanya boleh dikata Hukum Hodgkin
setidaknya bergantung sebagian pada Hukum Moore. Anak-anak panah di sebelah kanan
menandakan ukuran-ukuran genom dari berbagai makhluk. Kalau Anda mengikuti anak
panah ini ke arah kiri hingga menyentuh garis lereng Hukum Hodgkin, Anda akan bisa
membaca perkiraan kapan pengurutan sebuah genom yang berukuran sama untuk makhluk
tersebut dapat dilakukan hanya dengan biaya £1.000 (nilai uang sekarang). Untuk genom
seukuran ragi, kita hanya perlu menunggu hingga kira-kira 2020. Untuk genom mamalia
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baru (menurut kalkulasi cepat dan kasar ini, semua mamalia sama mahalnya), perkiraan
waktunya adalah sedikit sebelum 2040. Sungguh prospek yang menggembirakan: basis data
masif urutan-urutan DNA, diperoleh dengan murah dan mudah dari semua penjuru kerajaan
hewan dan tumbuhan. Perbandingan-perbandingan DNA mendetail akan mengisi semua
celah dalam pengetahuan kita mengenai hubungan evolusioner yang sebenarnya dari setiap
spesies ke setiap spesies lainnya: kita akan mengetahui, dengan lengkap pasti, seluruh pohon
keluarga dari seluruh makhluk hidup. 9 Siapa yang tahu seperti apa kita akan menyusunnya;
yang jelas tidak akan muat ditampung sehelai kertas ukuran biasa.

‘Hukum Hodgkin’
Upaya dengan skala terbesar yang mengarah ke sana sejauh ini telah dijalankan oleh
sebuah kelompok yang berasosiasi dengan David Hillis, saudara laki-laki dari Danny Hillis
yang memelopori salah satu komputer super pertama. Susunan Hillis menyajikan diagram
pohonnya lebih ringkas secara bentuk dengan melilitnya ke dalam bentuk lingkaran. Anda
tidak bisa melihat celahnya, titik ketika dua ujung hampir bertemu, tapi celah tersebut berada
di antara ‘bakteri’ dan ‘arkea’. Untuk melihat cara kerja susunan melingkar ini, amati versi
minimalis yang dirajahkan ke punggung Dr. Clare D’Alberto dari Universitas Melbourne,
yang antusiasmenya pada zoologi lebih dari sekadar kulit luarnya saja. Clare telah dengan
baik hati mengizinkan saya mereproduksi fotonya di buku ini (lihat Halaman berwarna 25).
Tato Clare mencakup sesampel kecil berisi delapan puluh enam spesies (jumlah ranting
akhirnya). Anda bisa melihat celahnya pada susunan melingkar tersebut, dan bayangkan
lingkaran tersebut dibuka. Sejumlah ilustrasi di sekeliling tepi lingkaran itu dipilih secara
strategis dari bakteri, protozoa, tumbuhan, jamur, dan empat filum hewan. Vertebrata
diwakili oleh naga laut berumput di sebelah kanan, ikan yang bentuknya mengagetkan,
terlindung karena kemiripannya dengan rumput laut. Susunan melingkar Hillis sama.
Bedanya: jumlah spesiesnya tiga ribu. Nama-nama spesies ini tertera di sekeliling tepi luar
lingkaran di atas, terlalu kecil untuk dibaca – walau Homo sapiens dapat mudah dilihat
karena ditandai dengan rambu ‘Anda di sini’ ('You are here'). Anda akan tahu betapa sampel
pohon sebesar ini pun sebetulnya masih jarang secara populasi saat saya katakan bahwa
kerabat terdekat manusia yang bisa dicakupnya ke dalam lingkaran ini adalah tikus dan
mencit. Jumlah mamalia harus dikurangi secara drastis, agar semua cabang lain dari pohon
tersebut tetap muat. Bayangkan bagaimana jadinya kalau kita menyusun pohon yang sama
dengan sepuluh juta spesies, bukan tiga ribu seperti yang tercakup di sini. Dan sepuluh juta
itu pun bukan estimasi termewah dari jumlah spesies yang masih bertahan hidup. Layak kita
unduh pohon Hillis ini dari situs webnya (lihat catatan akhir), lalu kita cetak sebagai
pajangan dinding, di atas kertas yang, sesuai rekomendasi, paling tidak berukuran lebar 54
inci (lebih besar makin bagus).
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Susunan Hillis

JAM MOLEKULER
Mumpung sedang membahas molekul, masih tersisa beberapa hal yang belum dibahas di bab
mengenai jam-jam evolusi. Di bab itu, kita membahas lingkar pohon, dan aneka ragam jam
radioaktif, tetapi kita menunda pembicaraan mengenai jam molekuler sampai kita selesai
membahas beberapa aspek lain terkait genetika molekuler. Kini tiba waktunya. Anggap
bagian ini sebuah lampiran bagi bab mengenai jam.
Jam molekuler mengasumsikan bahwa evolusi itu benar, dan harus berputar pada
kecepatan yang cukup konstan melalui waktu geologis agar dapat dipakai sebagai jam,
asalkan bisa dikalibrasi menggunakan fosil, yang pada gilirannya dikalibrasi dengan jam-jam
radioaktif. Persis seperti jam lilin mengasumsikan bahwa lilin terbakar pada kecepatan yang
tetap dan diketahui, dan jam air mengasumsikan bahwa air menetes dari ember pada
kecepatan yang dapat dikalibrasi, dan jam lemari mengasumsikan bahwa bandul berayun
pada kecepatan tetap, jam molekuler pun mengasumsikan bahwa ada segi-segi tertentu dari
evolusi itu sendiri yang berlangsung pada kecepatan tetap. Kecepatan tetap tersebut dapat
dikalibrasi terhadap bagian-bagian dari catatan evolusi yang terdokumentasikan baik dengan
fosil-fosil (yang dapat diukur usianya dengan jam radioaktif). Setelah dikalibrasi, jam
molekuler kemudian dapat dipakai untuk bagian-bagian lain evolusi yang tidak
terdokumentasikan baik dengan fosil. Contohnya, jam ini dapat dipakai untuk hewan-hewan
yang tidak memiliki kerangka keras dan jarang memfosil.
Ide bagus, tapi apa yang memberi kita hak untuk berharap bisa menemukan prosesproses evolusioner yang berlangsung pada kecepatan tetap? Faktanya, ada banyak bukti yang
mengemukakan bahwa kecepatan-kecepatan evolusi itu sangat beragam. Jauh sebelum era
biologi molekuler, J.B.S. Haldane mengajukan satuan darwin sebagai ukuran untuk
kecepatan-kecepatan evolusi. Misalkan bahwa, selama masa evolusi, sebuah ciri yang dapat
diukur dari seekor hewan berubah ke arah yang ajek. Contohnya, misalkan bahwa rerata
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panjang kaki itu meningkat. Jika, selama kurun satu juta tahun, panjang kaki naik dengan
faktor e (2,718 . . ., angka yang dipilih karena alasan matematis yang tidak perlu kita bahas
di sini), 10 kecepatan perubahan evolusi adalah senilai satu darwin. Haldane sendiri mengukur
kecepatan evolusi kuda dengan nilai sekitar 40 milidarwin, sementara pernah dikemukakan
bahwa evolusi hewan-hewan domestik dengan seleksi artifisial patut diukur dalam satuan
kilodarwin. Kecepatan evolusi ikan gupi yang dipindahkan ke sungai tanpa pemangsa,
seperti diceritakan di Bab 5, telah diperkirakan senilai 45 kilodarwin. Evolusi ‘fosil-fosil
hidup’ seperti Lingula kemungkinan akan diukur dalam satuan mikrodarwin. Anda sudah
paham poinnya: kecepatan evolusi segala hal yang dapat Anda lihat dan ukur, seperti kaki
dan paruh, begitu beraneka ragam.
Kalau kecepatan evolusi begitu beraneka, bagaimana mungkin kita berharap
memakainya sebagai jam? Di titik inilah genetika molekuler tampil sebagai penyelamat. Dari
jauh, tidak akan jelas mengapa bisa demikian. Bila ciri-ciri yang dapat diukur seperti panjang
kaki itu berevolusi, yang kita lihat adalah perwujudan luar dan tampak mata dari perubahan
genetika yang mendasarinya. Bila demikian, bagaimana mungkin kecepatan perubahan di
level molekuler bisa menjadi jam yang baik sementara kecepatan evolusi kaki atau sayap
tidak bisa? Kalau kaki dan sayap mengalami perubahan pada kecepatan yang berkisar dari
mikrodarwin hingga kilodarwin, mengapa molekul-molekul dianggap lebih andal untuk
dijadikan jam? Jawabannya adalah karena perubahan-perubahan genetika yang
memanifestasikan dirinya dalam rupa evolusi luar dan tampak mata – dari hal-hal seperti
kaki dan lengan – adalah sebuah puncak amat kecil dari gunung esnya, dan puncak ini begitu
dipengaruhi oleh seleksi alam yang bervariasi. Mayoritas perubahan genetika di level
molekuler itu bersifat netral, dan karenanya bisa dianggap berlangsung pada kecepatan yang
terpisah dari kegunaannya dan bahkan mungkin hampir konstan dalam sebuah gen mana pun.
Perubahan genetik yang netral tidak berefek pada ketahanan hidup si hewan, dan ini menjadi
kredensial yang berguna bagi sebuah jam. Ini karena gen-gen yang memengaruhi ketahanan
hidup, secara positif maupun negatif, semestinya berevolusi pada kecepatan yang diubah,
karena mencerminkan pengaruhnya itu sendiri.
Saat teori netral evolusi molekuler pertama kali diketengahkan oleh, antara lain,
genetikawan hebat dari Jepang Motoo Kimura, teori ini disambut kontroversi. Semacam
versinya kini telah luas diterima dan, tanpa masuk ke bukti terperincinya di sini, saya akan
menerima kebenaran teori tersebut di buku ini. Karena saya punya reputasi sebagai
‘adaptasionis’ sejati (konon terobsesi dengan seleksi alam sebagai daya dorong evolusi yang
utama atau bahkan satu-satunya) Anda boleh yakin bahwa kalau saya saja mendukung teori
netral, kemungkinan besar tidak banyak ahli biologi lain yang menentangnya! 11
Mutasi netral adalah mutasi yang, walau dapat dengan mudah diukur dengan teknikteknik genetika molekuler, tidak terpengaruh seleksi alam, baik secara positif maupun
negatif. ‘Gen-gen semu’ bersifat netral untuk satu alasan. Gen-gen ini adalah gen-gen yang
pernah melakukan hal yang berguna tetapi kini dikesampingkan dan tidak pernah
ditranskripsikan atau diterjemahkan. Sejauh berkenaan dengan kesejahteraan si hewan, gengen ini tidak ada pun tidak apa-apa. Tapi sejauh berkenaan dengan ilmuwan, gen-gen ini ada,
dan merekalah yang kita butuhkan untuk jam evolusi. Gen-gen semu hanyalah satu kelas dari
gen-gen yang tidak pernah diterjemahkan dalam embriologi. Terdapat kelas-kelas lain yang
lebih disukai oleh sebagian ilmuwan untuk menjadi jam molekuler, tetapi saya tidak akan
membahas detailnya. Kegunaan gen-gen semu adalah membikin malu kalangan kreasionis.
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Mereka perlu memeras otak kreatifnya untuk membuat alasan meyakinkan mengapa
perancang cerdas perlu menciptakan sebuah gen semu – gen yang tidak ada gunanya sama
sekali dan tampak sebagai versi usang dari gen yang pernah berguna – kecuali ia memang
sengaja menjahili kita.
Di samping gen-gen semu, adalah fakta luar biasa bahwa sebagian besar (95 persen
untuk kasus manusia) dari genom tidak apa-apa kalau tidak ada. Teori netral berlaku bahkan
untuk banyak dari gen-gen yang tergolong dalam 5 persen sisanya – gen-gen yang dibaca
dan digunakan. Teori ini berlaku bahkan untuk gen-gen yang sepenuhnya vital bagi
ketahanan hidup. Perlu saya jelaskan di sini: bukan berarti gen yang masuk dalam jangkauan
teori netral tidak punya efek pada tubuh. Yang dimaksud di sini adalah bahwa versi mutan
dari gen tersebut memiliki efek yang sama persis dengan versi yang tidak bermutasinya.
Seberapa penting atau tidak pentingnya gen tersebut, versi mutannya berefek sama dengan
versi nonmutannya. Tidak seperti gen-gen semu, yang memang dapat dianggap netral, di sini
konteks kita adalah kasus-kasus yang hanya mutasi (yaitu, perubahan pada gen-gen) sajalah
yang bisa dicap netral, bukan gen-gennya.
Mutasi bisa bersifat netral karena berbagai alasan. Kode DNA adalah ‘kode muradif’.
Ini istilah teknis yang berarti bahwa beberapa ‘kata’ kode bersinonim satu sama lain. 12 Saat
sebuah gen bermutasi ke salah satu dari sinonimnya, tidak perlu dia dianggap mutasi. Malah,
bisa dibilang bukan mutasi, sejauh berkenaan dengan konsekuensinya terhadap tubuh. Dan
untuk alasan yang sama ia juga bukan mutasi sejauh berkenaan dengan seleksi alam. Tetapi
ia tetap dianggap mutasi oleh genetikawan molekuler, karena mereka bisa melihatnya dengan
metode-metode mereka. Seperti saya mengubah jenis huruf untuk menulis sebuah kata,
misalnya kanguru menjadi kanguru. Anda tetap bisa membaca kata tersebut, dan maknanya
tetaplah hewan dari Australia yang meloncat-loncat. Perubahan jenis huruf dari Minion ke
Helvetica tetap bisa dideteksi tetapi tidak relevan dengan maknanya.
Tidak semua mutasi netral senetral itu. Kadang gen baru tersebut diterjemahkan ke
protein yang berbeda, tetapi ‘tapak aktif’ (ingat ‘lekuk-lekuk’ yang dipahat teliti yang kita
jumpai di Bab 8) dari protein baru itu tetap sama dengan yang lama. Kemudian, memang
tidak ada efeknya terhadap perkembangan embrionik tubuh. Bentuk nonmutan dan mutan
dari gen tersebut adalah sinonim sejauh berkenaan dengan efek-efeknya terhadap tubuh.
Beberapa mutasi mungkin juga (kendati orang ‘ultra-Darwinis’ seperti saya condong
menentangnya) bahwa mutasi tertentu benar-benar mengubah tubuh, tetapi tanpa efek pada
ketahanan hidup, secara positif maupun negatif.
Jadi, kesimpulannya, dalam teori netral, mengatakan bahwa sebuah gen, atau sebuah
mutasi, bersifat ‘netral’ tidak lantas berarti bahwa gen itu sendiri tidak berguna. Gen tersebut
bisa jadi sangat vital perannya bagi ketahanan hidup si hewan. Yang dimaksud adalah bahwa
bentuk mutan dari sebuah gen – yang bisa jadi atau bisa jadi tidak penting bagi ketahanan
hidup – tidak ada bedanya dari bentuk nonmutan terkait efek-efeknya (yang bisa jadi sangat
penting) terhadap ketahanan hidup. Kebetulan, mungkin bisa dibilang bahwa sebagian besar
mutasi bersifat netral. Mutasi-mutasi tidak terdeteksi oleh seleksi alam, tetapi terdeteksi oleh
para genetikawan molekuler; dan itulah kombinasi ideal untuk sebuah jam evolusi.
Semua hal ini bukan untuk merendahkan nilai puncak serba-penting dari gunung esnya
– minoritas mutasi yang tidak netral. Mutasi-mutasi tersebut diseleksi, secara positif atau
negatif, dalam evolusi penyempurnaan. Merekalah mutasi yang efek-efeknya benar-benar
kita lihat – dan seleksi alam ‘lihat’ juga. Merekalah mutasi yang penyeleksiannya membuat
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

217

benda-benda hidup tampak seolah memang dirancang. Tapi bagian sisa gunung es inilah –
mutasi-mutasi netral, yang merupakan mayoritas – yang menjadi perhatian kita saat
membahas jam molekuler.
Seiring berjalannya waktu geologis, genom terpapar beraneka ragam pengurangan
dalam bentuk mutasi. Pada seporsi kecil genom tempat mutasi benar-benar penting bagi
ketahanan hidup, seleksi alam dengan cepat menyingkirkan yang buruk dan memelihara
yang baik. Di lain pihak, mutasi-mutasi netral tetap menumpuk, tak terhukum dan tak
teperhatikan – kecuali oleh genetikawan molekuler. Dan sekarang kita butuh satu istilah
teknis baru: fiksasi. Mutasi baru, kalau memang tulen barunya, akan rendah frekuensinya di
dalam lungkang gen. Jika Anda jenguk kembali lungkang gen tersebut satu juta tahun
kemudian, frekuensi mutasi tersebut mungkin meningkat menjadi 100 persen atau tidak jauh
dari persentase itu. Jika itu terjadi, mutasi tersebut dianggap telah ‘masuk ke tahap fiksasi’.
Kita tidak lagi menganggapnya sebagai mutasi. Karena ia sudah jadi norma. Mutasi sudah
jelas masuk ke tahap fiksasi kalau dipilih oleh seleksi alam. Tetapi ada cara lain. Mutasi bisa
masuk ke tahap fiksasi karena kebetulan. Persis seperti sebuah nama keluarga terhormat bisa
mati karena tiadanya keturunan laki-laki, alternatif bagi mutasi yang sedang kita bahas ini
juga bisa hilang dari lungkang gen. Mutasi itu sendiri bisa mendominasi lungkang gen itu,
dengan keberuntungan yang sama dengan yang membuat nama ‘Smith’ muncul sebagai
nama keluarga paling lazim di Inggris. Tentu saja jauh lebih menarik kalau gen itu masuk ke
tahap fiksasi karena alasan yang baik – karena seleksi alam – tapi fiksasi juga dapat terjadi
karena kebetulan, mengingat jumlah generasinya yang cukup besar. Dan waktu geologis
cukup panjang bagi mutasi-mutasi netral untuk masuk ke tahap fiksasi pada kecepatan yang
dapat diprediksi. Kecepatannya berbeda-beda, tetapi khas untuk tiap-tiap gen, dan,
mengingat sebagian besar mutasi itu netral, inilah yang membuat jam molekuler itu mungkin
ada.
Fiksasilah yang penting bagi jam molekuler, karena gen-gen ‘terfiksasi’ adalah gengen yang kita amati saat membandingkan dua hewan modern untuk mencoba memperkirakan
berapa tahun yang lalu garis evolusi mereka memisah dari titik leluhur bersamanya. Gen-gen
terfiksasi adalah gen-gen yang mencirikan sebuah spesies. Gen-gen ini adalah yang bersifat
hampir universal di dalam lungkang gen. Dan kita dapat membandingkan gen-gen yang
terfiksasi pada satu spesies dengan gen-gen yang terfiksasi pada spesies yang lain, untuk
memperkirakan kapan kedua spesies ini memisah. Terdapat beberapa komplikasi, yang tidak
saya bahas di sini karena Yan Wong dan saya sudah membahasnya lengkap di bab ‘The
Epilogue to the Velvet Worm’s Tale’. Dengan batasan, dan dengan berbagai faktor koreksi
penting, jam molekuler bisa berfungsi.
Seperti jam-jam radioaktif yang berdetik pada kecepatan yang sangat beraneka, dengan
waktu-paruh yang berkisar dari sepersekian detik hingga puluhan miliar tahun, berbagai gen
pun menyediakan ragam jam molekuler yang luar biasa, cocok untuk menentukan waktu
perubahan evolusi pada skala yang berkisar dari satu juta hingga satu miliar tahun, dan
semua tahap di antaranya. Persis seperti tiap isotop radioaktif memiliki waktu-paruh khasnya
sendiri, tiap gen juga memiliki kecepatan perputaran khasnya sendiri – kecepatan mutasimutasi baru biasanya masuk ke tahap fiksasi karena kebetulan acak. Gen-gen histon secara
khas berganti pada kecepatan satu mutasi per satu miliar tahun. Gen-gen fibrinopeptida
seribu kali lebih cepat, dengan perputaran satu mutasi baru terfiksasi per juta tahun.
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Sitokrom-C dan jajaran gen hemoglobin berada di tengah-tengahnya, dengan waktu fiksasi
yang diukur dalam jutaan hingga puluhan juta tahun.
Jam radioaktif dan jam molekuler sama-sama tidak berdetik dengan cara yang sama
dengan jam bandul atau jam tangan. Kalau Anda mendengar detikannya, bunyinya seperti
pencacah Geiger, khususnya jam-jam radioaktif yang memang berbunyi seperti itu karena
pencacah Geiger adalah alat yang dipakai untuk mendengarkannya. Pencacah Geiger tidak
berdetik secara reguler, seperti jam tangan; alat ini berdetik secara acak, detikannya muncul
tersendat-sendat aneh. Seperti itulah mutasi, dan fiksasi, berbunyi, kalau kita mendengarnya
di skala waktu geologi yang luar biasa panjang. Tetapi, baik tergagap seperti pencacah
Geiger atau berdetik secara metronomis seperti jam tangan, hal pokok mengenai jam adalah
bahwa ia mesti berdetik pada kecepatan rata-rata yang diketahui. Seperti itulah jam
radioaktif, dan seperti itulah jam molekuler.
Pokok bahasan jam molekuler saya awali dengan mengatakan bahwa ia
mengasumsikan evolusi sebagai fakta dan karenanya tidak bisa digunakan sebagai bukti atas
kebenaran evolusi. Tapi sekarang, setelah memahami cara kerja jam ini, dapat kita lihat
bahwa saya terlalu pesimis. Keberadaan gen-gen semu – gen-gen yang tidak berguna dan
tidak ditranskripsikan yang mirip sekali dengan gen-gen yang berguna – adalah contoh
sempurna bahwa sejarah telah ditulis di sekujur tubuh semua hewan dan tumbuhan. Tapi
topik itu akan kita bahas di bab selanjutnya.
1

2

3

4

5

Anda mungkin kaget mendengar bahwa kuda berevolusi di Amerika Utara, karena luas diketahui
bahwa ketika para penyerang Eropa pertama kali tiba di Amerika, penduduk asli terkejut melihat
mereka duduk di atas kuda. Sebagian besar evolusi kuda memang terjadi di Amerika. Kuda
kemudian menyebar ke seluruh dunia, tidak lama (menurut standar geologis) sebelum punah di
Amerika. Kuda adalah hewan Amerika yang dibawa kembali ke Amerika oleh manusia.

Satu tulang pada mamalia. Rahang bawah reptilia lebih rumit – dan karenanya membawa kisah
menarik yang dengan terpaksa tidak saya ceritakan di buku ini (semua ada batasnya). Dengan
kemampuan bak sihir, evolusi telah mengooptasi tulang-tulang kecil rahang bawah reptilia ke
dalam telinga mamalia. Tulang-tulang ini membentuk jembatan rumit yang indah, untuk
menghantarkan bunyi dari gendang telinga ke telinga bagian dalam.

‘Wildebeest’ makin sering dipakai untuk menggantikan kata ‘gnu’. Saya mencoba menyelamatkan
‘gnu’ karena, kalau hilang, lagu berlirik cerdas dan nakal gubahan Flanders dan Swann jadi tidak
berbunyi lagi. (‘Gnor am I in the least / Like that dreadful hartebeest / Oh gno gno gno, I’m a gnu!’)
Saya rasa para pembaca lebih tahu dari (para) pengarang kitab Imamat, yang menyangka bahwa
kelelawar itu burung. Pada Imamat 11 ayat 13-19, terdapat daftar panjang burung yang dianggap
sebagai kejijikan, mulai dari rajawali dan berakhir dengan ‘burung ranggung, bangau menurut
jenisnya, meragai, dan kelelawar’. Perlu dipertanyakan mengapa ada hewan yang harus dijijikkan.
Banyak agama mengamalkan laku seperti ini.

Ahli biologi pernah menyebut hemoglobin tumbuhan sebagai kemungkinan contoh peminjaman
DNA oleh tumbuhan dari kerajaan hewan. Tumbuhan dari famili polong-polongan (Leguminosae)
memiliki ‘bintil-bintil’ pada akarnya, yang mengandung bakteri untuk mengikat nitrogen dari
atmosfer dan menyediakannya bagi tumbuhan tersebut. Inilah mengapa petani kerap menanam
tumbuhan polong-polongan, seperti semanggi dan tumbuhan dari genus Vicia, dalam rotasi
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6

tanaman mereka. Tumbuhan ini menaruh nitrogen yang berharga di tanah, khususnya kalau
semanggi ditanamkan dengan bajak ke dalam tanah. Bintil-bintilnya berwarna kemerah-merahan
karena mengandung sebentuk hemoglobin, mirip dengan molekul pengangkut oksigen yang
memerahkan darah kita. Gen-gen untuk membuat hemoglobin ada pada genom tumbuhan, bukan
genom bakteri. Hemoglobin penting bagi bakteri, yang membutuhkan oksigen, dan dapat
dianggap sebagai kompromi antara bakteri dan tumbuhan: bakteri memberikan tanaman
nitrogen yang dapat digunakan, sementara tumbuhan memberikan bakteri rumah, dan oksigen
yang dapat digunakan, dikirim melalui hemoglobin. Karena kita terbiasa mengaitkan hemoglobin
dengan darah, lumrah kalau kita bertanya-tanya apakah gen untuk membuatnya telah ‘dipinjam’
dari genom hewan, mungkin diangkut oleh bakteri. Ide ini memang sangat berharga untuk
‘dipinjam’. Sayang bagi ide memikat ini – transfusi darah tertinggi – bukti genetika molekuler
menunjukkan bahwa hemoglobin merupakan penghuni lama genom tumbuhan. Tumbuhan tidak
meminjamnya. Hemoglobin sudah ada di sana sejak dahulu kala.
Tidak banyak orang tahu bahwa beberapa dinosaurus memiliki sebuah pusat saraf (ganglion) di
tulang panggulnya, yang begitu besar (setidaknya kalau dibandingkan dengan ukuran otak di
kepalanya) sehingga hampir pantas diberi gelar otak kedua. Fakta ini mendasari syair cerdas
jenaka oleh penulis Amerika Bert Leston Taylor (1866–1921):
Lihatlah sang dinosaurus gagah,

Terkenal dalam ilmu prasejarah,

Bukan karna kuasa dan kuatnya saja
Tapi karna cerdasnya juga.

Amati jasadnya yang tinggal sisa
Dua otak ada pada si raksasa –

Yang satu di kepala (tempat yang biasa),
Yang lain di dasar tulang belakangnya,
Karnanya ia bisa berpikir A priori

Bisa pula A posteriori.

Tiada soalan membuatnya murung

Sudah ia kuasai dari ujung ke ujung.
Begitu bijak ia, khidmat dan teliti,

Tiap maksud ke satu ruas tulang saja mengisi.
Bila satu otak menanggung beban pekat
Satu-dua gagasan dioper lewat.

Bila di pikiran muka ada yang terlupa

Pikiran belakang menyelamatkannya.

Dan bila nalar awal mengandung galat
Masih ada renungan buat meralat.
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Karna sebelum bicara ia pikir dua kali
Tiada ucapan perlu ditarik kembali.

Demikianlah ia bisa mencamkan lancar
Dua sisi setiap tanya yang terlontar.

Oh, tataplah tiruannya yang gergasi,
7

8
9

Sepuluh juta tahun sudah ia mati.

D’Arcy Thompson pastilah salah satu ilmuwan paling terpelajar. Ia tidak hanya menulis dalam
bahasa Inggris yang terkenal indah dan berwatak ningrat, ia bukan hanya matematikawan dan
sarjana bahasa Yunani dan Latin yang karya-karyanya diterbitkan, sekaligus Profesor Sejarah
Alam di universitas tertua di Skotlandia, tetapi di dalam bukunya berkelindan kutipan-kutipan,
yang ia anggap tidak perlu diterjemahkan (betapa zaman telah berubah), dalam bahasa Latin,
Yunani, Italia, Jerman, Prancis, dan bahkan Prancis dialek Provence (yang terakhir ini sudi ia
terjemahkan – ke bahasa Prancis!).
Dalam arti ketatnya, dua bentuk dianggap homeomorfis jika Anda bisa mendistrosi yang satu
menjadi yang lain tanpa merusaknya, dan tanpa sentuhan-sentuhan baru.

Mungkin frasa ‘semua makhluk hidup’ perlu diberi catatan peringatan. Di bagian lebih awal dari
bab ini kita melihat bahwa kendati prinsip ‘Tanpa peminjaman’ hampir sepenuhnya cocok untuk
hewan dan tanaman, bakteri lain lagi ceritanya. Di antara bakteri (dan arkea, yang sepintas
seperti bakteri tetapi berkerabat agak jauh dengannya), cukup banyak terjadi berbagi gen. Kalau
hewan menggunakan hubungan seksual untuk bertukar DNA di dalam spesiesnya, bakteri
menggunakan bentuk ‘Salin dan Rekat’ mereka sendiri untuk mendistribusikan DNA, bahkan di
antara spesies-spesies yang berkerabat jauh. Walau sanjungan ‘satu pohon kehidupan sejati’ saya
benar untuk konteks hewan dan tumbuhan, urusannya lebih pelik lagi saat kita beralih ke
organisme mikro. Seperti diungkapkan kolega saya filsuf Dan Dennett, kalau pohon kehidupan
untuk hewan itu seumpama pohon ek yang rimbun dengan anggunnya, pohon kehidupan bakteri
lebih mirip pohon beringin. Bila berkenaan dengan bakteri, ada baiknya ‘satu pohon sejati’
disusun untuk tiap gen secara terpisah, terlepas dari jenis-jenis bakteri tertentu mana yang
kebetulan masuk ke dalamnya. Sungguh kemungkinan yang memikat. Betapa Darwin akan
menyukainya.

10

11
12

Saat pertama kali membaca Calculus Made Easy oleh Silvanus P. Thompson, atas anjuran kakek
saya yang seorang insinyur, bulu kuduk saya meremang ketika Thompson mengenalkan e yang
ditulis miring sebagai ‘bilangan yang tak boleh dilupakan’. Konsekuensi penggunaan e daripada,
misalnya, 2, sebagai faktor pilihan, adalah bahwa Anda bisa langsung menghitung satuan
darwinnya dengan mengurangkan logaritma-logaritma natural dari satu sama lain . Ilmuwanilmuwan lain telah mengajukan haldane sebagai satuan kecepatan evolusi.

Saya pernah disebut ‘ultra-Darwinis’, cemoohan yang saya rasa tidak semenghina yang mungkin
diniatkan pencipta istilah itu.
‘Muradif’ (degenerate) tidak sama (walau kerap dirancukan) dengan ‘mubazir’ (redundant),
istilah teknis lain dalam Teori Informasi. Kode yang mubazir adalah kode yang di dalamnya
pesan yang sama disampaikan lebih dari sekali (mis. ‘Wanita itu perempuan’ menyampaikan
pesan yang sama tentang jenis kelamin subjeknya dua kali). Kemubaziran dipakai oleh para
insinyur untuk mencegah terjadinya galat transmisi. Kode muradif adalah kode yang di
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dalamnya lebih dari satu ‘kata’ dipakai untuk mengutarakan maksud yang sama. Dalam kode
genetik, contohnya, CUC dan CUG sama-sama berarti ‘Leusina’: karenanya, mutasi dari CUC ke
CUG tidak ada bedanya. Itulah maksudnya ‘muradif’.
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BAB 11
SEJARAH TERTULIS DI SEKUJUR TUBUH KITA
SAYA MENGAWALI buku ini dengan membayangkan seorang guru bahasa Latin yang
terpaksa menguras tenaga dan waktunya membela dalil bahwa orang Romawi dan bahasa
mereka pernah ada. Mari kembali ke kiasan tersebut. Kita bertanya, apa sebetulnya bukti
keberadaan Kekaisaran Romawi dan bahasa Latin? Saya tinggal di Inggris yang, seperti
semua bagian Eropa lainnya, menjadi tempat Roma menancapkan eksistensinya di seluruh
peta, memahat jalannya ke bentang alam di sana, menganyam bahasanya ke bahasa kita dan
sejarahnya ke sastra kita. Susuri Tembok Hadrian, yang oleh penduduk setempat masih
disebut ‘Tembok Romawi’. Susurilah, seperti saya menyusurinya setiap Minggu dalam baris
dua banjar dari sekolah asrama saya di Salisbury yang (relatif) baru, ke benteng batu
Romawi Old Sarum, dan berhimpun dengan hantu-hantu legiun mati. Bukalah peta Inggris
keluaran Ordnance Survey. Setiap kali Anda melihat jalan desa yang sangat lurus, khususnya
bila ada padang hijau di antara bentang jalan atau lintasan gerobak yang lurusnya sama
dengan mistar, Anda hampir selalu akan mendapati label Romawi di sampingnya. Sisa-sisa
Kekaisaran Romawi ada di sekeliling kita.
Pada sekujur tubuh hidup pun ada sejarah tertulis. Tubuh-tubuh meremang dengan
padanan biologis dari jalanan, tembok, tugu, tembereng, bahkan prasasti kuno Romawi yang
dipahatkan ke dalam DNA hidupnya, siap diurai oleh para sarjana.
Meremang? Ya, memang. Secara harfiah. Saat Anda kedinginan, atau gemetar
ketakutan, atau terkesima dengan keahlian soneta Shakespeare yang tanpa sanding, bulu
roma Anda berdiri. Mengapa? Karena leluhur-leluhur Anda adalah mamalia normal dengan
bulu di sekujur tubuhnya, dan bulu ini tegak atau rebah atas perintah termostat tubuh yang
peka. Kalau terlalu dingin, bulu berdiri untuk menggemukkan lapisan udara terperangkap
yang menyekat. Kalau terlalu hangat, bulu rebah rata agar panas tubuh lebih mudah keluar.
Dalam tahap evolusi selanjutnya, sistem ereksi bulu ini dibajak untuk tujuan komunikasi, dan
menjadi bagian dari ekspresi berbagai emosi, dan Darwin merupakan salah satu orang
pertama yang mengulas hal ini dalam bukunya yang berjudul The Expression of the
Emotions. Saya tak tahan untuk tidak membagikan beberapa baris – khas Darwin – dari buku
tersebut:
Tuan Sutton, penjaga Kebun Zoologi yang cerdas itu, dengan teliti mengamati
Simpanse dan Orang Utan untuk saya; dan beliau menyatakan bahwa ketika
hewan-hewan ini tiba-tiba takut, misalnya karena guntur, atau ketika dibuat
marah, misalnya karena diusili, bulu-bulunya tegak berdiri. Saya melihat
seekor simpanse yang kaget melihat seorang kuli angkut batu bara berkulit
hitam, dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri . . . Saya masukkan boneka ular ke
kandang monyet, dan bulu tubuh beberapa spesies di sana langsung berdiri . . .
Ketika saya tunjukkan boneka ular ke seekor babi Peccary, bulu di sepanjang
punggungnya luar biasa tegak; dan begitu pula dengan babi celeng bila marah.
Bulu kuduknya berdiri karena marah. Saat takut pun bulunya berdiri tegak untuk
menambah ukuran penampakan tubuh dan mengusir pergi rival atau pemangsa berbahaya.
Kita yang kera telanjang ini pun masih memiliki perangkat untuk menegakkan rambut yang
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tidak ada (atau hampir tidak ada), dan kita menyebutnya merinding. Perangkat ereksi bulu
adalah sisa, relik nonfungsional dari sesuatu yang berguna bagi leluhur kita yang sudah lama
mati. Bulu-bulu sisa ada di antara banyak contoh tertulisnya sejarah di sekujur tubuh kita.
Semua ini merupakan bukti persuasif bahwa evolusi telah terjadi, dan sekali lagi bukti itu
datang bukan dari fosil tetapi dari hewan-hewan modern.
Seperti kita lihat di bab sebelumnya, ketika saya membandingkannya dengan ikan
dorado yang ukuran tubuhnya sebanding, Anda tidak harus menggali sangat dalam ke tubuh
lumba-lumba untuk menguak sejarah kehidupannya di daratan kering. Terlepas dari bentuk
luar tubuhnya yang efisien dan mirip ikan, terlepas dari fakta bahwa sekarang hidupnya total
di laut dan akan cepat mati kalau terdampar, pada setiap serat tubuh lumba-lumba, bukan
ikan dorado, terdapat label ‘mamalia darat’. Lumba-lumba bernapas dengan paru-paru,
bukan insang, dan akan tenggelam seperti hewan darat lain kalau tidak bisa naik ke
permukaan untuk menghirup udara, kendati hewan ini mampu menahan napasnya jauh lebih
lama dari mamalia darat. Perangkat penghirup udaranya diubah total untuk menyesuaikan
dunia air yang menjadi lingkungan hidupnya. Alih-alih bernapas melalui dua lubang kecil di
ujung hidung seperti mamalia darat biasa, lumba-lumba memiliki satu lubang hidung di
pucuk kepalanya, yang memampukannya bernapas sembari timbul sedikit saja dari
permukaan air. ‘Lubang tiup’ ini memiliki katup penyegel kedap untuk mencegah masuknya
air, dan bukaan yang lebar untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan saat bernapas.
Dalam suratnya di tahun 1845 kepada Royal Society, yang cukup mungkin telah dibaca
Darwin, yang merupakan seorang Fellow di sana, Francis Sibson Esq. 1 menulis: ‘Otot-otot
yang membuka dan menutup lubang tiup ini, dan yang berperan di berbagai kantong lainnya,
membentuk salah satu dari keping-keping perangkat paling rumit tetapi paling anggun
penyesuaiannya, yang hanya alam atau seniman yang dapat melakukannya.’ Lubang tiup
lumba-lumba susah-payah mengoreksi satu masalah yang tak bakal muncul kalau saja hewan
ini bernapas dengan insang, seperti ikan. Dan banyak dari detail lubang tiup tersebut dapat
dianggap sebagai koreksi masalah-masalah sekunder yang timbul ketika titik masuk udara
berpindah dari lubang hidung ke pucuk kepala. Perancang sungguhan pasti telah terlebih
dahulu merencanakan tempatnya di pucuk kepala – itu pun kalau ia tidak memutuskan untuk
menghapus paru-paru dan memilih insang saja. Di sepanjang bab ini, kita akan terus
mendapati contoh-contoh ketika evolusi mengoreksi ‘kesalahan’ awal atau relik historis
dengan kompensasi atau utak-atik setelahnya, ketimbang kembali ke meja gambar seperti
yang akan dilakukan perancang sungguhan. Bagaimanapun, proses rumit dan pelik menuju
lubang tiup adalah kesaksian fasih atas leluhur jauh lumba-lumba yang hidup di daratan
kering.
Dengan banyak cara lain, lumba-lumba dan paus dapat dianggap telah merekam
riwayat purbanya di sekujur tubuh mereka, seperti sisa-sisa jalanan Romawi yang tergambar
dalam lintasan gerobak dan jalan setapak lurus di seluruh peta Inggris. Paus tidak memiliki
kaki belakang, tetapi ada tulang-tulang kecil, yang terbenam jauh di dalam tubuhnya, yang
merupakan sisa-sisa lingkar panggul dan kaki-kaki belakang dari leluhur punah mereka yang
berjalan dengan kaki. Demikian pula dengan hewan sirenia (saya sudah menyebutnya
beberapa kali: lembu laut, dugong, dan sapi laut Steller sepanjang 8 yard, yang diburu hingga
punah oleh manusia). 2 Sirenia sangat berbeda dari paus dan lumba-lumba, tetapi mereka
satu-satunya kelompok mamalia bahari lain yang tidak pernah muncul ke tepi laut. Kalau
lumba-lumba karnivor cerdas dan gesit, lembu laut dan dugong herbivor lamban dan lamun.
Di akuarium lembu laut yang saya kunjungi di Florida barat, untuk sekali itu saya tidak
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jengkel dengan pengeras suara yang memainkan musik. Musiknya musik laguna sendu,
loyonya selaras dengan suasana sehingga bisa dimaklumi. Lembu laut dan dugong
mengapung sempurna dalam kesetimbangan hidrostatis, bukan karena punya kantong renang
seperti ikan (lihat di bawah), tetapi berbekal tulang-tulang berat sebagai bobot penyeimbang
bagi kemampuan apung alami dari lapisan lemak mereka. Oleh karena itu, berat jenis mereka
sangat dekat dengan berat jenis air, dan mereka lihai menyetelnya dengan menarik dan
mendorong tulang-tulang rusuknya. Akurasi kendali apung mereka makin sempurna dengan
adanya rongga tersendiri untuk tiap parunya: mereka punya dua diafragma terpisah.
Seperti semua mamalia, lumba-lumba dan paus, dugong dan lembu laut mengandung
dan melahirkan. Kebiasaan itu tidak unik pada mamalia saja. Banyak ikan juga mengandung,
tetapi mereka melakukannya dengan cara yang sangat berbeda (sebetulnya, berbagai cara
menarik yang sangat berbeda, dan sudah pasti dievolusikan secara terpisah). Plasenta lumbalumba sudah pasti plasenta mamalia. Demikian pula untuk kebiasaan menyusui bayinya.
Otaknya juga sudah pasti otak mamalia, di tahap yang sangat lanjut. Korteks otak besar
mamalia berupa selembar material abu-abu (grey matter) yang menyelubungi lapisan luar
otak. Peningkatan volume otak sebagian berarti peningkatan luas lembaran ini. Hal ini dapat
dilakukan dengan meningkatkan ukuran total otak, dan ukuran tengkorak yang
menampungnya. Tetapi tengkorak besar ada kerugiannya. Salah satunya, sulit lahir.
Karenanya, mamalia berotak besar merancang peningkatan luas lembaran tersebut tanpa
melanggar batas-batas yang ditetapkan tengkorak, dan mereka melakukannya dengan
menekuk lembaran tersebut menjadi lipatan-lipatan dan celah-celah yang dalam. Itu mengapa
otak manusia tampak seperti kacang kenari berkerut; dan otak lumba-lumba dan paus adalah
satu-satunya yang mampu menyaingi kita para kera dalam hal kekerutan otak. Otak ikan
tidak ada kerutannya sama sekali. Malah, ikan tidak punya korteks otak besar, dan ukuran
total otaknya terbilang kerdil dibanding otak lumba-lumba atau manusia. Sejarah mamalia
lumba-lumba teretsakan mendalam pada permukaan berkerut otaknya. Itu bagian dari
kemamaliaannya, bersama plasenta, susu, jantung empat bilik, rahang bawah yang hanya
punya satu tulang, berdarah panas, dan banyak ciri lain khas mamalia.

Otak manusia (atas), lumba-lumba (tengah), ikan trout cokelat (bawah) (tanpa skala)
Kita menyebut mamalia dan burung berdarah panas, tetapi yang sebenarnya mereka
miliki adalah kemampuan untuk menjaga ketetapan suhu tubuh, terlepas dari suhu
lingkungan luarnya. Ini gagasan bagus, karena reaksi-reaksi kimia dalam sebuah sel dapat
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dioptimalkan untuk berfungsi paling baik pada suhu tertentu. Hewan-hewan ‘berdarah
dingin’ tidak lantas dingin. Kadal memiliki darah yang lebih panas dari mamalia kalau
keduanya sedang berada di gurun Sahara di siang bolong. Kadal memiliki darah yang lebih
dingin dari mamalia kalau keduanya tengah berada di lingkungan bersalju. Suhu tubuh
mamalia selalu sama, dan mamalia harus bekerja keras, dengan berbagai mekanisme internal,
untuk menjaga suhu tubuhnya. Kadal menggunakan cara-cara eksternal untuk mengatur suhu
tubuhnya: berjemur di bawah matahari kalau sedang butuh menghangatkan diri, atau
berlindung di bawah naungan kalau sedang butuh menyejukkan diri. Mamalia, tidak
terkecuali lumba-lumba, mengatur suhu tubuhnya dengan lebih akurat. Sekali lagi, sejarah
mamalia mereka tertulis di sekujur tubuhnya, sekalipun hewan ini telah kembali ke
kehidupan di laut, tempat sebagian besar makhluk penghuninya tidak menjaga suhu tubuh
yang tetap.

BERSAYAP TAPI TAK TERBANG
Tubuh paus dan sirenia berlimpah relik historis yang bisa kita lihat karena mereka hidup di
lingkungan yang sangat berbeda dari para leluhur penghuni darat mereka. Prinsip yang sama
berlaku bagi burung yang telah kehilangan kebiasaan dan perkakas terbangnya. Tidak semua
burung terbang, tapi semua burung punya, paling tidak, relik-relik perkakas terbang. Burung
unta dan emu adalah pelari cepat yang tak bisa terbang, tetapi keduanya memiliki tonjolan
sayap peninggalan leluhur jauh mereka yang bisa terbang. Selain itu, tonjolan sayap burung
unta tidak sepenuhnya kehilangan fungsinya. Walau jauh terlalu kecil untuk bisa dipakai
terbang, tonjolan-tonjolan sayap ini tampak berperan dalam menjaga keseimbangan dan
kendali saat berlari, dan juga tergolong alat bergaul dan memikat pasangan seksual. Sayap
burung kiwi terlalu kecil untuk bisa menyembul dari bulu-bulu halusnya, tetapi sisa-sisa
tulang sayapnya tetap ada. Moa sudah kehilangan sayapnya sama sekali. Omong-omong,
tanah air mereka, Selandia Baru, memiliki spesies burung tuna terbang yang lebih dari jatah
adilnya, kemungkinan karena absennya mamalia meninggalkan ceruk lebar yang terbuka
untuk diisi hewan apa saja yang bisa terbang ke sana. Tetapi hewan-hewan perintis yang bisa
terbang ini, setelah tiba di sana dengan sayap-sayapnya, kemudian kehilangan sayap tersebut
saat mengisi peran mamalia darat yang lowong. Kemungkinan besar ini tidak berlaku bagi
moa sendiri, yang para leluhurnya ternyata memang sudah tuna terbang sebelum benua
selatan besar Gondwana terpecah-belah, Selandia Baru di antaranya, dan masing-masing
memuat kargo hewan-hewan Gondwana-nya sendiri. Namun, pasti berlaku bagi kakapo,
burung bayan Selandia Baru yang tidak bisa terbang, yang para leluhur terbangnya
tampaknya belum lama punah sehingga kakapo masih mencoba terbang kendati tidak punya
alatnya. Dalam kata-kata Douglas Adams yang abadi, pada bukunya Last Chance to See,
Burung ini gempal sangat. Burung dewasa yang berukuran tubuh sempurna
bobotnya sekitar enam atau tujuh lbs, dan sayapnya hanya bisa berkeruitkeruit kalau dia mengira akan tersandung sesuatu – tapi terbang, jelas tidak
bisa. Namun, sedihnya, tampaknya kakapo tidak hanya lupa caranya terbang,
tapi juga lupa bahwa dia lupa caranya terbang. Rupa-rupanya, kakapo yang
panik kadang akan lari memanjat pohon dan melompat, kemudian terbang
bagai batu dan mendarat telak di atas tanah.
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Kalau burung unta, emu, dan rhea adalah pelari hebat, penguin dan kormoran
Galapagos yang tak bisa terbang adalah perenang hebat. Saya pernah berenang dengan
seekor kormoran tuna terbang di sebuah kolam batu besar di pulau Isabela, dan saya
terkesima menyaksikan kecepatan dan kegesitannya mencari celah demi celah di bawah laut,
dan tetap di sana untuk waktu yang sangat lama (saya sendiri menggunakan snorkel). Tidak
seperti penguin, yang memakai sayap pendeknya untuk ‘terbang di bawah air’, kormoran
Galapagos melesat dengan bantuan tungkai kuat dan kaki berselaputnya, sementara sayap
hanya digunakan sebagai penstabil saja. Tapi semua burung yang tuna terbang, termasuk
burung unta dan sebangsanya, yang telah kehilangan sayap mereka sejak dahulu kala, jelas
diturunkan dari leluhur-leluhur yang memakai sayapnya untuk terbang. Pengamat yang sehat
akalnya takkan bisa dengan serius meragukan kebenarannya, yang berarti bahwa siapa saja
yang memikirkannya mesti kesulitan – bahkan mustahil? – untuk meragukan fakta evolusi.
Berbagai kelompok serangga pun telah kehilangan sayapnya atau menguranginya
secara signifikan. Berbeda dari serangga tanpa sayap primitif seperti gegat, pinjal dan kutu
telah kehilangan sayap yang dahulu dimiliki leluhur mereka. Ngengat gipsi betina memiliki
otot-otot sayap terbelakang dan tidak terbang. Memang tidak perlu, karena ngengat jantanlah
yang terbang mendatangi mereka, karena terpikat umpan kimiawi yang bisa mereka deteksi
walau luar biasa samar. Kalau yang betina juga bergerak, sama seperti yang jantan, sistem ini
kemungkinan besar tidak berfungsi, karena saat si jantan terbang melacak gradien kimia
yang pudar perlahan, sumbernya sudah berpindah!
Tidak seperti sebagian besar serangga, yang punya empat sayap, lalat, seperti tampak
dalam nama Latinnya Diptera, hanya punya dua. Sepasang sayap keduanya telah menciut
menjadi sepasang ‘penyeimbang’. Penyeimbang ini mirip dan berayun seperti sepasang gada
India berkecepatan tinggi, yang berfungsi sebagai giroskop kecil. Bagaimana kita bisa tahu
bahwa penyeimbang diturunkan dari sayap-sayap purba? Ada beberapa alasannya.
Penyeimbang terletak persis di tempat yang sama di segmen ketiga dari toraks dengan tempat
sayap terbang di segmen toraks kedua (dan ketiga juga di serangga lainnya). Penyeimbang
bergerak dalam pola angka delapan yang sama dengan sayap terbang. Penyeimbang memiliki
embriologi yang sama dengan sayap dan, kendati ukurannya kerdil, kalau Anda perhatikan
betul, khususnya selama masa perkembangannya, Anda bisa melihat bahwa penyeimbang
adalah sayap pendek, yang jelas dimodifikasi – kecuali Anda seorang penyangkal evolusi –
dari sayap-sayap leluhurnya. Bersaksi untuk kisah yang sama, ada lalat buat mutan, yang
disebut mutan homeotis, yang embriologinya abnormal dan yang tidak menumbuhkan
penyeimbang, melainkan sepasang sayap kedua, seperti lebah atau serangga jenis lain mana
pun.
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Penyeimbang pada lalat ayak-ayak
Seperti apa perawakan tahap-tahap di antara sayap dan penyeimbang, dan mengapa
seleksi alam memilih hewan-hewan perantara ini? ‘Apa guna setengah penyeimbang? J.W.
S. Pringle, profesor saya dulu di Oxford yang roman mukanya membikin orang segan dan
wataknya yang kaku telah membuatnya dijuluki ‘Laughing John’, berperan besar dalam
mengurai cara kerja penyeimbang. Ia menunjukkan bahwa semua sayap serangga memiliki
organ-organ pengindra sangat kecil di dasarnya, yang mendeteksi gaya puntir dan gaya
lainnya. Organ-organ pengindra yang ada pada bagian dasar penyeimbang sangat mirip –
satu lagi bukti bahwa penyeimbang adalah sayap yang telah dimodifikasi. Jauh sebelum
penyeimbang berevolusi, informasi yang mengalir ke dalam sistem saraf dari organ-organ
pengindra pada bagian dasarnya membuat sayap berkepak begitu cepat hingga mendengung,
sembari terbang, untuk berfungsi sebagai giroskop kasar. Mengingat mesin terbang mana
pun pada dasarnya tidak stabil, ia perlu mengompensasi hal ini dengan instrumentasi
canggih, contohnya giroskop.
Pertanyaan mengenai evolusi penerbang stabil dan tak stabil ini menarik sekali.
Lihatlah dua pterosaurus ini, reptilia terbang yang sudah punah, rekan sezaman dinosaurus.
Insinyur dirgantara mana pun akan berkata bahwa Rhamphorhynchus, pterosaurus awal di
gambar atas, pastilah penerbang yang stabil, karena ekor panjang yang dilengkapi raket pingpong di ujungnya. Rhamphorhynchus tidak akan membutuhkan kontrol giro yang canggih,
seperti yang dimiliki lalat dengan penyeimbangnya, karena ekornya sudah cukup
membuatnya stabil. Di sisi lain, insinyur tersebut pun akan berkata bahwa hewan ini
bukanlah penerbang yang mudah bermanuver. Dalam mesin terbang mana pun, terdapat
kompromi antara stabilitas dan kemampuan bermanuver. John Maynard Smith, yang bekerja
sebagai perancang pesawat terbang sebelum kembali ke kampus untuk belajar zoologi
(karena pesawat itu ribut dan kuno), menunjukkan bahwa hewan-hewan penerbang berubah
dalam masa evolusi, bolak-balik di sepanjang spektrum kompromi ini, kadang kehilangan
stabilitas inherennya demi meningkatkan kemampuan bermanuver, tetapi hal tersebut
diganjar dengan meningkatnya kemampuan instrumentasi dan komputasi – daya otak. Bagian
bawah dari gambar di bawah ini adalah Anhanguera, pterodactyl akhir dari kurun Kapur,
sekitar 60 juta tahun setelah Rhamphorhynchusyang berasal dari kurun Jura. Anhanguera
hampir tidak berekor sama sekali, seperti kelelawar modern. Seperti kelelawar, hewan ini
pastilah pesawat udara yang tidak stabil, dan mengandalkan instrumentasi dan komputasi
untuk melakukan kerja kontrol halus, dari saat ke saat, atas keseimbangan terbangnya.
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Rhamphorhynchus (atas) dan Anhanguera (bawah)
Anhanguera tidak punya penyeimbang, tentunya. Ia mesti menggunakan organ-organ
pengindra lain untuk menyediakan informasi yang sepadan, kemungkinan berupa kanalkanal semisirkuler dari telinga dalamnya. Organ-organ ini sangat besar pada pterosauruspterosaurus yang telah kita amati – kendati, agak mengecilkan hati bagi hipotesis Maynard
Smith, ukurannya besar saja pada Rhamphorhynchus pun Anhanguera. Namun, kembali ke
lalat, Pringle menyarankan bahwa leluhur empat-sayap lalat kemungkinan memiliki
abdomen panjang, yang mestinya membuat mereka stabil. Keempat sayap ini mestinya
berlaku sebagai giroskop sederhana. Lalu, lanjutnya lagi, leluhur-leluhur lalat mulai berubah
di sepanjang kontinum kestabilan, menjadi lebih mampu bermanuver dan lebih tidak stabil
saat abdomennya memendek. Sayap-sayap belakangnya mulai berubah ke arah fungsi
sebagai giroskop (walau memang sudah demikian, tapi kalah signifikan, sebagai sayap).
Ukurannya mengecil, dan menjadi lebih berat untuk ukurannya. Sementara itu, sayap depan
membesar agar lebih mampu menanggung beban kerja terbang. Mestilah ada kontinum
perubahan gradual, saat sayap depan makin besar tanggung jawabnya untuk urusan aviasi,
sementara sayap belakang mengerdil dan mengambil alih urusan avionik.
Semut pekerja telah kehilangan sayapnya, tetapi kapasitasnya untuk menumbuhkan
sayap tetap ada. Sejarah sayap masih mengintai mereka. Kita tahu ini karena semut ratu (dan
semut jantan) punya sayap, dan semut pekerja adalah semut betina yang bisa menjadi ratu,
tetapi yang, karena alasan-alasan lingkungan, bukan genetik, gagal menjadi ratu. 3
Kemungkinan semut pekerja kehilangan sayapnya dalam evolusi karena sayap dapat
mengganggu gerak mereka di bawah tanah. Kesaksian pedih atas hal ini diberikan oleh
semut ratu, yang memakai sayapnya sekali saja, untuk terbang dari sarang kelahirannya,
mencari pasangan, dan kemudian menetap dan menggali lubang untuk sarang baru. Saat
mereka memulai hidup barunya di bawah tanah, hal pertama yang mereka lakukan adalah
menghilangkan sayapnya, dalam beberapa kasus, dengan menggigit sayapnya hingga putus:
bukti menyakitkan (mungkin; siapa tahu?) bahwa sayap adalah organ mengganggu di bawah
tanah. Tidak heran kalau semut pekerja tidak pernah menumbuhkan sayapnya.
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Lalat parasit dari famili Phoridae
Mungkin untuk alasan yang sama, sarang semut, dan sarang rayap, adalah rumah bagi
segerombolan hewan tak bersayap dari berbagai jenis, yang makan dari hasil jarahan
melimpah yang mengalir masuk dengan derasnya dibawa para penjelajah yang pulang. Dan
sayap bagi rayap sama mengganggunya dengan sayap bagi semut. Siapa akan percaya bahwa
makhluk ganjil di sebelah kanan itu adalah seekor lalat? Tapi kita tahu dari kajian teliti dan
terperinci atas anatomi tubuhnya bahwa hewan ini bukan hanya lalat, tapi parasit bagi sarang
rayap ini tergolong dalam satu famili lalat tertentu, famili Phoridae. Gambar di halaman
berikutnya adalah satu anggota lain (yang lebih normal) dari famili yang sama, yang
kemungkinan menyerupai leluhur bersayap dari makhluk aneh tak bersayap di atas, kendati
ia pun merupakan parasit bagi serangga sosial – lebah. Anda bisa melihat kemiripan dengan
kepala berbentuk sabit dari monster ganjil di gambar di atas. Dan sayap-sayap pendek
monster itu hanya tampak sebagai segitiga kecil di kedua sisi tubuhnya.

Lalat lain dari famili Phoridae
Ada alasan lain bagi ketakbersayapan para penyeludup dan penghuni ilegal di sarang
semut dan rayap ini. Banyak dari mereka (tapi bukan lalat Phorid), selama masa evolusi,
telah berubah mirip semut untuk tujuan proteksi, entah untuk mengecoh semut dan/atau
mengecoh pemangsa yang mungkin saja akan memilih mereka (kalau mereka tidak mirip
semut) dari antara semut yang kurang menggugah selera atau yang lebih terproteksi. Siapa
nyana kalau serangga di bawah, yang hidup di dalam sarang semut, bukan semut sama sekali,
melainkan kumbang? Sekali lagi, dari mana kita tahu? Dari kemiripan dalam dan
mendetailnya dengan kumbang, yang jauh melebihi jumlah ciri permukaan yang membuat
serangga ini mirip semut: persis sama dengan cara kita mengetahui bahwa lumba-lumba itu
mamalia dan bukan ikan. Di sekujur tubuh makhluk ini, ada tertulis sejarah kumbang,
kecuali (lagi-lagi sama seperti kasus lumba-lumba) untuk ciri-ciri yang menentukan
penampakan luarnya, seperti ciri tanpa sayap dan profil tubuhnya yang mirip semut.
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Kumbang menyamar semut

MATA YANG HILANG
Persis seperti semut dan hewan-hewan sesama penjelajah bawah tanah lain telah kehilangan
sayap mereka di bawah tanah, berbagai jenis hewan yang hidup di kedalaman gua yang gelap
gulita pun telah mengurangi atau kehilangan mata mereka dan, seperti diperhatikan Darwin
sendiri, bisa dibilang buta. Kata ‘troglobit’ 4 telah diciptakan untuk hewan yang hidup hanya
di bagian gua tergelap dan sudah begitu berspesialisasi untuk hidup di lingkungan seperti itu
sehingga tidak bisa hidup di tempat lain mana pun. Troglobit meliputi salamander, ikan,
udang, udang karang, kaki seribu, laba-laba, jangkrik, dan banyak lainnya. Mereka kerap
bertubuh putih, karena telah kehilangan semua pigmennya, dan buta. Akan tetapi, mereka
biasanya mempertahankan sisa-sisa mata, dan inilah inti mengapa saya membahas mereka di
sini. Mata-mata sisa adalah bukti evolusi. Kalau salamander gua hidup dalam kegelapan
abadi sehingga mata tidak ada gunanya, buat apa sang pencipta tetap melengkapinya dengan
mata-mataan, yang jelas berkaitan dengan mata sungguhan tapi nonfungsional?
Di lain pihak, kalangan evolusionis perlu mengemukakan penjelasan untuk hilangnya
mata ketika tidak lagi diperlukan. Bisa dibilang, mengapa tidak membiarkan saja mata tetap
ada, sekalipun tidak digunakan lagi? Tidakkah, suatu saat di masa depan, mata ini kelak
berguna? Mengapa ‘repot-repot’ menghilangkannya? Omong-omong, perhatikan betapa
sukarnya untuk tidak menggunakan bahasa berkonteks niat, tujuan, dan personifikasi. Kalau
mau saklek, tidak semestinya saya memakai kata ‘repot-repot’, bukan? Semestinya kata-kata
saya, ‘Mengapa bagi seekor salamander gua hilangnya mata bisa memberi manfaat
ketahanan hidup dan reproduksi yang lebih besar dari seekor salamander rival yang
mempertahankan sepasang matanya, sekalipun tidak pernah lagi menggunakannya?’
Barang tentu, mata tidak bebas biaya. Kalau kita kesampingkan gagasan yang masih
dapat diperdebatkan bahwa biaya ekonomis untuk membuat mata itu terbilang tidak besar,
rongga mata yang lembap, yang harus terbuka agar bisa mengakomodasi bola mata yang
berputar-putar dengan permukaannya yang transparan, bisa rentan terhadap infeksi. Karena
itu, salamander gua yang menyegel matanya dengan kulit tubuh yang kuat dapat bertahan
hidup lebih baik daripada salamander rival yang mempertahankan matanya.
Tetapi ada cara lain untuk menjawab pertanyaan ini dan, dengan gamblang, cara ini
sama sekali tidak memerlukan bahasa manfaat, apalagi majas personifikasi atau bahasa yang
mengindikasikan adanya tujuan. Saat membahas seleksi alam, kita berpikir dalam kerangka
munculnya mutasi-mutasi langka yang bermanfaat dan secara positif dipilih oleh seleksi.
Tapi sebagian besar mutasi merugikan, terutama karena sifatnya yang acak dan ada lebih
banyak cara untuk menjadi lebih buruk ketimbang cara untuk menjadi lebih baik. 5 Seleksi
alam dengan cepat menghukum mutasi yang merugikan. Individu-individu yang
mengalaminya lebih riskan mati dan lebih sulit bereproduksi, dan hal ini dengan sendirinya
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menghapus mutasi-mutasi tersebut dari lungkang gen. Setiap genom hewan dan tumbuhan
rentan dihantam serangan mutasi-mutasi merugikan yang bertubi-tubi: seperti badai hujan es
yang melanda. Sedikit mirip permukaan bulan, yang makin purut dipenuhi kawah karena
terus dihajar hujan meteorit. Dengan beberapa pengecualian langka, setiap kali sebuah gen
yang berkenaan dengan mata, misalnya, dihantam mutasi pembawa mudarat ini, mata akan
berkurang fungsinya, tergerus kemampuan melihatnya, terkikis kelayakannya untuk disebut
sebagai mata. Pada hewan yang mengandalkan cahaya dan menggunakan indra
penglihatannya, (mayoritas) mutasi yang merugikan seperti itu cepat disingkirkan dari
lungkang gen oleh seleksi alam.
Tapi di lingkungan tanpa cahaya, mutasi-mutasi merugikan yang membombardir gengen untuk membuat mata tidak dihukum. Lagi pula, mustahil bisa melihat. Mata seekor
salamander gua ibarat bulan, purut dengan kawah-kawah mutasi yang tak pernah
disingkirkan. Mata seekor salamander yang hidup di lingkungan bercahaya ibarat Bumi,
dihantam mutasi bertubi-tubi yang sama dengan mata penghuni gua, tapi tiap mutasi
merugikan (kawah) dibersihkan oleh seleksi alam (erosi). Tentu, kisah mata penghuni gua
tidak negatif melulu: seleksi positif pun ada, memilih pertumbuhan kulit pelindung rongga
rentan dari mata yang merosot kualitas optiknya.
Di antara relik-relik historis yang paling menarik adalah fitur-fitur yang digunakan
untuk sesuatu (dan karenanya bukan sisa, dalam arti tidak lagi berguna), tetapi tampak
dirancang dengan buruk untuk tujuan tersebut. Pada puncak kualitasnya, mata vertebrata –
misalnya, mata rajawali atau manusia – adalah instrumen presisi menakjubkan, yang mampu
mencapai resolusi halus yang mengimbangi kualitas terbaik Zeiss dan Nikon. Kalau tidak,
sia-sia saja Zeiss dan Nikon menghasilkan gambar-gambar resolusi tinggi untuk dilihat mata.
Di lain pihak, tentang mata, Hermann von Helmholtz, ilmuwan hebat Jerman abad ke-19
(bisa disebut fisikawan, tetapi kontribusinya pada ilmu biologi dan psikologi lebih hebat
lagi), berkata: ‘Jika seorang ahli kacamata menawari saya instrumen yang memiliki semua
cacat ini, saya merasa sudah sepatutnyalah saya menyalahkan kelalaiannya sendiri dan
menolak tawaran tersebut.’ Salah satu alasan mengapa mata tampak lebih baik dari anggapan
Helmholtz, sang fisikawan, adalah karena otak bekerja dengan luar biasa untuk
membersihkan citra-citra tersebut setelahnya, seperti program Photoshop otomatis yang
super canggih. Untuk urusan optik, mata manusia mencapai kualitas Zeiss/Nikon-nya hanya
di fovea, bagian tengah retina yang kita pakai untuk membaca. Saat kita memindai sebuah
bidang pandang, kita mengarahkan fovea ke berbagai titik di bidang tersebut, melihat tiaptiap di antaranya dengan detail dan ketajaman tertinggi, dan ‘Photoshop’ otak membuat kita
berpikir bahwa kita melihat seluruh bidang pandang dengan ketajaman yang sama. Zeiss atau
Nikon kualitas top memang menunjukkan seluruh bidang pandang dengan kejernihan yang
hampir setara.
Jadi, kelemahan mata di urusan optik ditutup otak dengan perangkat lunak simulasicitra canggihnya. Tapi saya belum lagi menyebutkan contoh paling nanar dari
ketaksempurnaan optiknya. Retina posisinya terbalik.
Bayangkan di kemudian hari Helmholtz ditunjukkan kamera digital oleh seorang
insinyur. Kamera ini dilengkapi layar berisi fotosel-fotosel kecil, yang disusun untuk
menangkap citra-citra yang diproyeksikan langsung ke permukaan layar tersebut. Rancangan
yang masuk akal, dan tentu tiap fotosel memiliki kawat yang menghubungkannya dengan
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sejenis perangkat komputasi tempat citra-citra dikolasekan. Masuk akal lagi. Helmholtz tidak
akan menolak tawaran tersebut.
Tapi sekarang, semisal saya beri tahu bahwa ‘fotosel-fotosel’ mata itu menghadap ke
belakang, berpaling dari bidang pandang yang tengah dilihat. ‘Kawat-kawat’ yang
menghubungkannya ke otak terulur di semua permukaan retina, sehingga berkas-berkas
cahayanya terpaksa melewati hamparan kawat sebelum menumbuk fotosel. Tidak masuk
akal – dan kondisinya kian parah. Salah satu konsekuensi dari fotosel yang menghadap ke
belakang ini adalah kawat-kawat yang menghantarkan datanya harus melewati retina dan
kembali ke otak. Pada mata vertebrata, kawat-kawat ini menyatu di sebuah lubang tertentu di
retina, dan membenam masuk melaluinya. Lubang yang berisi saraf-saraf ini disebut titik
buta, karena memang buta, tapi kata ‘titik’ ini terlalu lunak, karena ukurannya sebetulnya
agak besar, lebih seperti bidang buta, yang lagi-lagi tidak begitu terasa mengganggu karena
dikoreksi oleh perangkat lunak ‘Photoshop otomatis’ di dalam otak. Sekali lagi, tolak saja.
Rancangannya jelek. Perancangnya goblok.

Mata manusia

Detail ‘fotosel’ (sel-sel batang dan kerucut)
Benarkah? Kalau memang benar, mata pasti tidak pandai melihat, dan kenyataannya
tidak begitu. Mata sangat pintar melihat. Pintar karena seleksi alam, yang bekerja sebagai
pengoreksi detail-detail kecil yang tak terhitung jumlahnya, turun tangan setelah terjadi
kesalahan besar di awal (retina yang dipasang terbalik), dan memugarnya menjadi instrumen
presisi berkualitas tinggi. Saya teringat cerita Teleskop Luar Angkasa Hubble. Anda pasti
ingat bahwa, saat diluncurkan pada 1990, ternyata terdapat kesalahan besar pada teleskop
Hubble. Akibat kesalahan yang tak terdeteksi dalam perangkat kalibrasinya sebelum
meluncur dan masih di tahap sentuhan akhir, cermin utamanya agak meleset, tapi berakibat
serius, dari bentuk desain aslinya. Teleskop sudah telanjur meluncur ke orbit, barulah cacat
tersebut ditemukan. Dengan respons yang berani dan panjang akal, para astronaut dikerahkan
ke teleskop tersebut, dan mereka berhasil menyetelnya dengan objek yang setara dengan
kacamata. Setelahnya, teleskop tersebut berfungsi dengan sangat baik, dan perbaikan
berikutnya dilakukan lewat tiga kali misi penyervisan. Poin saya adalah bahwa kesalahan
besar dalam rancangan – yang bahkan bisa dianggap katastrofis – bisa dikoreksi dengan
utak-atik pascaproduksi, yang kepandaian dan kerumitannya mampu, dalam keadaan yang
tepat, dengan sempurna mengompensasi kesalahan awalnya. Dalam evolusi pada umumnya,
mutasi-mutasi besar, sekalipun secara umum menyebabkan perbaikan ke arah yang benar,
hampir selalu membutuhkan banyak utak-atik pascaproduksi – operasi dengan sekian
banyak mutasi kecil yang turun tangan setelahnya dan dipilih oleh seleksi alam karena
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memuluskan tepi-tepi kasar dari mutasi besar awalnya. Inilah mengapa manusia dan rajawali
dapat melihat dengan sangat baik, terlepas dari kekeliruan besar pada rancangan awalnya.
Kembali ke Helmholtz:
Karena mata memiliki semua cacat yang bisa terdapat pada sebuah instrumen
optik, dan yang beberapa di antaranya hanya ditemukan pada mata itu sendiri;
tetapi semua cacat ini diimbangi dengan begitu baik, sehingga kekaburan citra
yang menjadi akibatnya sangat sedikit melanggar, pada kondisi pencahayaan
biasa, batas-batas sensasi penglihatan yang baik sebagaimana ditetapkan oleh
berbagai dimensi sel-sel kerucut retina. Tapi begitu kita memandang dalam
kondisi yang sedikit berbeda, kita menyadari penyimpangan kromatis,
astigmatisme, titik-titik buta, bayangan vena, transparansi medianya yang
tidak sempurna, dan semua cacat lain yang telah saya bicarakan tadi.

RANCANGAN TAK CERDAS
Pola kesalahan besar pada rancangan ini, yang dikompensasi lewat utak-atik pascaproduksi,
tidak semestinya terjadi kalau memang ada perancangnya. Kelalaian boleh jadi ada, seperti
dalam penyimpangan sferis cermin Hubble, tetapi kesalahan konyol seperti retina yang
dipasang dari membelakangi bidang pandang tentulah kelewatan. Kekeliruan besar sejenis
ini tidak muncul dari rancangan yang jelek, tetapi dari sejarah.
Contoh yang diberikan Professor J.D. Currey ketika ia menjadi dosen saya saat saya
masih mahasiswa S1 sampai sekarang menjadi contoh favorit saya: saraf laringeal rekuren. 6
Saraf ini adalah cabang dari salah satu saraf kranial, saraf-saraf yang berpangkal langsung
dari otak, bukan sumsum tulang belakang. Salah satu saraf kranial, yaitu saraf vagus (istilah
ini berarti ‘mengembara’ dan memang pas seperti aslinya), memiliki berbagai cabang, dua di
antaranya mengarah ke jantung, dan dua di masing-masing sisinya ke laring (pita suara pada
mamalia). Pada tiap sisi leher, salah satu dari cabang-cabang saraf laringeal mengarah
langsung ke laring, lewat rute langsung seperti yang bakal dipilih seorang perancang. Yang
satu lagi mengarah ke laring lewat jalan memutar yang mencengangkan. Saraf itu turun
langsung ke dada, mengitari salah satu dari nadi-nadi utama yang meninggalkan jantung
(nadinya lain di sisi kanan dan kiri, tetapi prinsipnya sama), lalu kembali ke lokasi tujuannya
di leher.
Kalau Anda menganggapnya hasil sebuah rancangan, saraf laringeal rekuren adalah
aib. Helmholtz pasti lebih ingin menolaknya ketimbang mata. Tapi, seperti mata, saraf itu
jadi masuk akal begitu Anda melupakan rancangan dan beralih ke sejarah. Untuk
memahaminya, kita perlu kembali ke masa ketika leluhur kita masih berupa ikan. Ikan punya
jantung dengan dua bilik, tidak seperti jantung kita yang empat biliknya. Jantung ini
memompa darah ke depan melalui sebuah pembuluh pusat besar yang disebut pembuluh
aorta ventral. Aorta ventral biasanya memiliki enam pasang cabang, yang berujung pada
enam insang di masing-masing sisinya. Darah kemudian melewati insang-insang ini,
tempatnya mengikat banyak oksigen. Di atas insang-insang tersebut, darah dikumpulkan oleh
enam pasang pembuluh darah lagi ke satu pembuluh besar yang mengarah ke tengah, disebut
aorta dorsal, yang mengasupi bagian-bagian tubuh yang lain. Enam pasang nadi insang ini
adalah bukti dari susunan tubuh tersegmentasi vertebrata, yang lebih tampak jelas pada ikan
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daripada kita. Menariknya, ini tampak sangat jelas pada embrio manusia, yang ‘lengkunglengkung faringnya’ jelas-jelas berasal dari insang purba, seperti dapat diketahui dengan
melihat anatomi mendetailnya. Tentu saja tidak berfungsi sebagai insang, tetapi embrio
manusia yang berusia lima minggu dapat dianggap sebagai ikan kecil berwarna merah
jambu, dengan insang. Sekali lagi saya tidak habis pikir, mengapa paus dan lumba-lumba,
dugong dan lembu laut, tidak mere-evolusikan insang yang fungsional. Fakta bahwa, seperti
semua mamalia lainnya, mereka memiliki, pada lengkung-lengkung faring, perancah
embrionik untuk menumbuhkan insang menyiratkan bahwa semestinya hal tersebut tidak
terlalu sulit untuk dilakukan. Saya tidak tahu alasannya, tetapi saya cukup yakin pasti ada
alasannya, dan pasti ada orang yang tahu alasannya atau tahu cara untuk menelitinya.

Lengkung-lengkung faring pada embrio manusia
Semua vertebrata memiliki susunan tubuh tersegmentasi, tetapi pada mamalia dewasa,
berbeda dari embrionya, hal ini tampak hanya pada wilayah tulang belakang, tempat tulang
belakang dan tulang rusuk, pembuluh darah, blok otot (myotome), dan saraf semuanya
mengikuti pola repetisi modular dari depan ke belakang. Setiap segmen dari kolom vertebral
ini memiliki dua saraf besar yang tumbuh dari saraf tulang belakang di kedua sisinya, yang
disebut akar dorsal dan akar ventral. Saraf-saraf ini mengerjakan sebagian besar urusannya,
apa pun itu, di dekat tulang belakang yang menjadi titik tumbuhnya, tetapi sebagian di
antaranya menjulur ke kaki dan sebagian lagi ke lengan.
Kepala dan leher pun mengikuti susunan tersegmentasi yang sama, tetapi lebih sulit
dicermati, pada ikan sekalipun, karena segmen-segmennya, alih-alih disusun rapi dalam pola
larik depan-dan-belakang seperti pada kolom tulang belakang, telah tercampur aduk di
sepanjang masa evolusi. Pencermatan jejak samar segmen-segmen di kepala menjadi salah
satu pencapaian hebat bagi anatomi dan embriologi komparatif abad ke-19 dan abad ke-20
awal. Contohnya, lengkung insang pertama pada ikan-ikan tak berahang seperti lamprey (dan
pada embrio vertebrata berahang) sesuai dengan rahang-rahang vertebrata yang memilikinya
(yakni, semua vertebrata modern kecuali lamprey dan remang).
Serangga pun, dan arthropoda seperti krustasea, seperti telah kita lihat di Bab 10,
memiliki susunan tubuh yang tersegmentasi. Dan ditunjukkannya bahwa kepala serangga
mengandung – sekali lagi, semua tercampur aduk – enam segmen pertama dari yang dahulu,
pada leluhur jauh mereka, merupakan rentetan modul seperti semua bagian lain tubuhnya
merupakan satu pencapaian besar serupa. Embriologi dan genetika abad ke-20 dengan
gemilang menunjukkan bahwa segmentasi serangga dan segmentasi vertebrata, jauh dari
terpisah satu sama lain seperti yang dahulu diajarkan kepada saya, sebetulnya ditengahi oleh
beberapa set gen yang paralel, yang disebut gen-gen hox, yang jelas serupa pada serangga
dan vertebrata dan banyak hewan lainnya, dan bahwa gen-gen tersebut bahkan diletakkan
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pada urutan serial yang tepat di dalam kromosom-kromosomnya! Ini hal yang tidak
terbayangkan oleh semua guru saya dahulu saat saya, di kuliah S1, belajar tentang
segmentasi serangga dan vertebrata yang dianggap terpisah sepenuhnya. Hewan-hewan dari
berbagai filum (contohnya, serangga dan vertebrata) ternyata jauh lebih menyatu dari yang
dahulu kita sangka. Dan itu pun karena keleluhuran bersama. Susunan hox telah diguratkan
pada leluhur besar semua hewan yang simetris secara bilateral. Semua hewan saling
bersepupu, jauh lebih dekat dari yang dahulu kita sangka.
Kembali ke kepala vertebrata: saraf-saraf kranial diyakini sebagai keturunan sarafsaraf segmental yang jauh lebih tersamarkan, yang, pada leluhur-leluhur purba kita,
merupakan ujung depan serentetan akar-akar dorsal dan akar-akar ventral, persis seperti
saraf-saraf yang masih kita miliki, yang tumbuh dari kolom tulang belakang kita. Dan
pembuluh-pembuluh darah besar dada kita merupakan relik-relik campur aduk dan sisa-sisa
dari pembuluh-pembuluh segmental yang dahulu jelas mengasupi insang dengan darah. Bisa
dibilang bahwa dada mamalia telah mengacaukan pola segmental insang-insang ikan leluhur,
sama seperti, lebih awal lagi, kepala ikan mengacaukan pola tersegmentasi para leluhur yang
lebih purba lagi.
Embrio manusia juga memiliki pembuluh-pembuluh darah yang memasok ‘insanginsang’nya, yang sangat mirip dengan insang-insang ikan. Terdapat dua aorta ventral, satu di
tiap sisi, dengan lengkung-lengkung aorta segmental, satu untuk tiap ‘insang’ di tiap sisi,
yang menghubungkan aorta-aorta dorsal yang berpasangan. Sebagian besar dari pembuluh
darah segmental ini telah hilang di akhir tahap perkembangan embrionik, tetapi tampak
dengan jelas seperti apa pola dewasanya diturunkan dari susunan embrionik dan juga dari
susunan purbanya. Bila Anda amati embrio manusia yang berusia sekitar dua puluh enam
hari setelah pembuahan, Anda akan melihat bahwa pasokan darah ke ‘insang-insang’ ini
sangat mirip dengan pasokan darah segmental ke insang-insang seekor ikan. Pada mingguminggu kehamilan berikutnya, pola pembuluh-pembuluh darah disederhanakan secara
bertahap dan kehilangan simetri asalinya, dan pada saat bayi dilahirkan, sistem peredarannya
menjadi condong ke kiri – cukup berbeda dari simetri rapi embrio awal yang mirip ikan.
Saya tidak akan membahas segala macam detail yang menunjukkan bahwa nadi-nadi
besar dada kita adalah para penyintas dari enam nadi insang. Yang perlu kita ketahui, untuk
memahami sejarah saraf-saraf laringeal rekuren kita, adalah bahwa pada ikan saraf vagus
memiliki cabang yang memasok tiga yang terakhir dari enam insang, dan oleh karenanya
wajar saja kalau saraf-saraf ini melewati nadi-nadi insang yang sesuai. Cabang-cabang ini
tidak ‘rekuren’: mereka mencari organ-organ sasarannya, insang, lewat rute yang paling
langsung dan logis.
Akan tetapi, selama evolusi mamalia, leher memanjang (ikan tidak memiliki leher) dan
insang menghilang, sebagian darinya berubah menjadi organ-organ berguna seperti kelenjar
tiroid dan paratiroid, dan berbagai kepingan dan potongan lain yang menyatu membentuk
laring. Hal-hal lain yang berguna itu, termasuk bagian-bagian laring, menerima pasokan
darah dan sambungan sarafnya dari keturunan evolusioner pembuluh darah dan saraf yang,
pada dahulu kala, memasok darah ke insang dengan urutan yang teratur. Saat para leluhur
mamalia berevolusi lebih lanjut dan makin jauh dari leluhur-leluhur ikan mereka, saraf dan
pembuluh darah ditarik dan diseret ke arah-arah yang membingungkan, dan ini mendistorsi
hubungan spasial mereka satu sama lain. Dada dan leher vertebrata jadi kacau, tidak seperti

Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

236

insang-insang ikan yang simetris, rapi, dan modular. Dan saraf laringeal rekuren adalah
korban luar biasa dari distorsi ini.
Gambar di sebelah, yang diambil dari buku ajar terbitan tahun 1986 oleh Berry dan
Hallam, menunjukkan bahwa pada hiu saraf laringeal tidak mengambil jalan memutar. Untuk
mengilustrasikan jalan memutar pada mamalia, Berry dan Hallam memilih – contoh apa lagi
yang lebih ekstrem dari – seekor jerapah.
Pada manusia, rute jalan memutar yang diambil oleh saraf laringeal rekuren jauhnya
kira-kira beberapa inci. Tetapi pada jerapah, jauhnya bukan main, hingga kira-kira 15 kaki
pada jerapah besar dewasa! Sehari setelah Hari Darwin 2009 (ulang tahunnya ke-200), saya
berkesempatan untuk mengikuti selama sehari penuh kegiatan tim ahli anatomi komparatif
dan ahli patologi hewan di Royal Veterinary College dekat London, yang membedah seekor
jerapah yang sayangnya mati muda di kebun binatang. Hari itu melekat kuat di ingatan saya,
hampir seperti mimpi rasanya. Kamar operasinya seperti teater, dengan dinding kaca besar
yang memisahkan ‘panggung’ dari kursi-kursi penonton tempat mahasiswa kedokteran
hewan duduk dan menonton selama berjam-jam. Sepanjang hari – kesempatan itu pastilah
sangat istimewa bagi para mahasiswa – mereka duduk di tribun remang dan menatap lekatlekat dari dinding kaca adegan yang diterangi dengan sempurna, sembari menyimak katakata yang diucapkan oleh tim bedah, yang semuanya mengenakan mikrofon tempel, seperti
saya dan awak produksi yang memfilmkan peristiwa itu untuk sebuah dokumenter yang akan
ditayangkan di Channel Four. Jasad jerapah diletakkan di meja bedah besar bersudut, dengan
satu kaki diangkat tinggi ditahan kait dan katrol, leher besarnya yang lunglai rentan disoroti
lampu-lampu benderang. Kami semua yang berada di balik dinding kaca di sisi jerapah
diperintahkan secara tegas untuk memakai baju kurung berwarna oranye dan sepatu bot
putih, yang menambah pekat halimun mimpi di hari itu.

Saraf laringeal pada jerapah dan hiu
Tampak nyata betapa jauhnya jalan memutar yang diambil tali saraf laringeal rekuren
sehingga saraf tersebut dikerjakan para anggota tim ahli anatomi di berbagai titiknya – laring
di dekat kepala, rekurensinya sendiri di dekat jantung, dan semua titik di antaranya – tanpa
saling mengusik, dan hampir tidak perlu saling berkomunikasi sama sekali. Dengan sabar
dan lembut mereka menarik keluar seluruh saraf laringeal rekuren: sebuah tugas sulit yang,
sepanjang pengetahuan kita, belum lagi dicapai sejak Richard Owen, ahli anatomi hebat dari
era Victoria, melakukannya pada 1837. Sulit, karena saraf tersebut sangat tipis, bahkan
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

237

seperti benang pada bagian rekurennya (mestinya saya sudah bisa menduga, tetapi saya tetap
saja terkejut saat melihatnya langsung) dan mudah terselip dalam sawang rumit selaput dan
otot yang mengelilingi tenggorokannya. Di perjalanan turunnya, saraf (di titik ini saraf
tersebut membundel dengan saraf vagus yang lebih besar) hanya terpisah sekian inci saja dari
laring, tujuan akhirnya nanti. Tapi ia malah terus turun, menyusuri sekujur leher, sebelum
memutar kembali ke atas. Saya terkesan dengan keterampilan Profesor Graham Mitchell dan
Joy Redenberg, serta para ahli lain yang melakukan proses pembedahan, dan rasa hormat
saya kepada Richard Owen (musuh bebuyutan Darwin) pun menebal. Akan tetapi, Owen
yang kreasionis gagal menarik kesimpulan jelasnya. Perancang cerdas mana pun akan
memisahkan saraf laringeal dari saraf vagus pada perjalanannya ke bawah, dan mengganti
sekian meter dengan sekian sentimeter saja.
Terlepas dari pemborosan sumber daya untuk membuat saraf sepanjang itu, saya tidak
bisa tidak mengira-ngira apakah vokalisasi jerapah rentan tunda, seperti seorang koresponden
asing yang berbicara lewat sambungan satelit. Salah seorang ahli berkata, ‘Walau memiliki
laring yang berkembang sempurna dan sifatnya yang senang bergaul, Jerapah hanya bisa
menyuarakan erangan atau embikan rendah.’ Jerapah gagap cukup menarik dibayangkan,
tetapi saya tidak akan membahasnya. Poin pentingnya adalah bahwa segenap cerita
mengenai jalan memutar ini adalah contoh menawan yang menunjukkan betapa jauhnya
makhluk hidup dari rancangan yang baik. Dan, bagi seorang evolusionis, pertanyaan
pentingnya adalah mengapa seleksi alam tidak mengambil pilihan yang akan diambil seorang
insinyur: kembali ke papan gambar dan menyusun ulang segala sesuatunya secara masuk
akal. Ini pertanyaan serupa yang berkali-kali kita jumpai di bab ini, dan saya sudah mencoba
menjawabnya dengan berbagai cara. Perkara saraf laringeal rekuren dapat dijawab dalam
kerangka yang diistilahkan ahli ekonomi sebagai ‘biaya marginal’.
Karena leher jerapah perlahan-lahan memanjang selama evolusi, akibat yang harus
dibayar untuk jalan memutar itu – baik akibat yang bersifat ekonomis atau ‘kegagapan’ –
secara gradual meningkat, dengan penekanan pada kata ‘secara gradual’. Biaya marginal
untuk tiap milimeter peningkatan tersebut terbilang kecil. Saat leher jerapah mulai mendekati
panjang impresifnya seperti sekarang, biaya total dari jalan memutar tersebut mungkin sudah
mendekati titik di mana – secara hipotetis – seekor individu mutan akan bertahan hidup lebih
baik kalau saja serat-serat saraf laringealnya yang menurun itu memisahkan diri dari
bundelan saraf vagus dan melompat menyeberangi celah kecil menuju laring. Tetapi mutasi
yang dibutuhkan untuk mencapai ‘lompatan ke seberang’ ini akan menjadi perubahan besar –
bahkan bisa dibilang pergolakan – dalam perkembangan embrioniknya. Kemungkinan besar,
mutasi yang diperlukan memang tidak pernah terjadi. Sekalipun terjadi, mutasi tersebut
memunculkan banyak kerugian – yang tidak terelakkan dalam pergolakan besar selama
proses yang sensitif dan pelik tersebut. Dan sekalipun kerugian-kerugian ini pada akhirnya
mungkin kalah bobot dari keuntungan memintas jalan memutar itu, biaya marginal untuk
tiap milimeter tambahan bagi jalan memutar itu, bila dibandingkan dengan jalan memutar
yang sudah ada, terbilang kecil. Sekalipun solusi ‘kembali ke papan gambar’ lebih baik jika
memang bisa dicapai, alternatif pesaingnya hanyalah peningkatan kecil dari jalan memutar
yang sudah ada, dan biaya marginal dari peningkatan kecil ini kecil pula. Lebih kecil, saya
duga, dari biaya ‘pergolakan besar’ yang dibutuhkan untuk memunculkan solusi yang lebih
elegan.
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Jalan memutar yang diambil saraf laringeal pada jerapah
Semua itu menyimpang dari pokok utamanya, yaitu bahwa saraf laringeal rekuren
pada setiap mamalia merupakan bukti kuat melawan hipotesis perancang. Dan pada jerapah,
bukti tersebut diseret dari kata sifat ‘kuat’ ke ‘menakjubkan’! Jalan memutar yang luar biasa
panjang ke bawah leher jerapah dan kembali lagi ke atas adalah hal yang sewajarnya terjadi
karena seleksi alam, dan hal yang sewajarnya tidak dilakukan oleh perancang cerdas mana
pun.
George C. Williams adalah salah satu ahli biologi evolusi Amerika yang paling
dihormati (kearifan yang tersembunyi di balik sikap diamnya dan perawakannya yang
jangkung mengingatkan kita pada salah satu Presiden Amerika yang paling dihormati – yang
kebetulan lahir di hari yang sama dengan Charles Darwin dan juga tersohor karena sikap
diamnya yang menyimpan kebijaksanaan). Williams menunjukkan adanya kasus jalan
memutar yang lain, serupa dengan yang diambil saraf laringeal rekuren, tetapi di titik ujung
tubuh yang lain. Vas deferens adalah pipa yang membawa sperma dari testis ke penis. Rute
yang paling langsung adalah rute fiktif yang ditunjukkan pada sisi kiri diagram di sebelah.
Rute aktual yang diambil vas deferens ditunjukkan pada sisi kanan diagram. Vas deferens
mengambil jalan memutar yang konyol, mengitari saluran kencing, pipa yang membawa air
seni dari ginjal ke kandung kemih. Kalau ia buah rancangan, tak seorang pun akan
menyangkal bahwa perancangnya telah melakukan kesalahan parah. Tapi, persis seperti saraf
laringeal rekuren, semua menjadi jelas bila kita melihat sejarah evolusi. Kemungkinan posisi
awal testis ditunjukkan dengan garis putus-putus. Dalam evolusi mamalia, ketika testis turun
ke posisinya yang sekarang di skrotum (tidak jelas mengapa, tetapi diduga ada kaitannya
dengan suhu), vas deferens justru tercantol di atas saluran kencing. Alih-alih mengatur ulang
rute pipa tersebut, seperti yang akan dilakukan insinyur mana pun yang masih waras, evolusi
terus memperpanjangnya – sekali lagi, biaya marginal tiap peningkatan kecil pada panjang
jalan memutar tersebut juga kecil. Lagi-lagi, ini contoh bagus yang menunjukkan seperti apa
kesalahan di awal dikompensasi setelah kejadian, daripada dikoreksi di atas papan gambar.
Contoh-contoh seperti ini barang tentu merongrong posisi pikir orang-orang yang
mendukung konsep ‘rancangan cerdas’.
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Rute vas deferens dari testis ke penis
Tubuh manusia sarat akan hal yang, di satu sisi, dapat disebut ketaksempurnaan tetapi,
di sisi lain, patut dipandang sebagai kompromi tak terelakkan akibat sejarah panjang garis
keturunan kita dari jenis-jenis hewan yang lain. Ketaksempurnaan itu tak terelakkan bila opsi
‘kembali ke papan gambar’ tidak ada – ketika penyempurnaan dapat dicapai hanya dengan
modifikasi-modifikasi ad hoc atas apa yang sudah ada. Bayangkan betapa kacaunya mesin
jet kalau saja Sir Frank Whittle dan Dr Hans von Ohain, dua tokoh yang menemukan mesin
jet secara terpisah, dipaksa untuk tunduk pada aturan yang berbunyi: ‘Dilarang memulai
rancangan di atas kertas kosong di atas papan gambar. Anda wajib memulai dari mesin
baling-baling dan mengubahnya, keping demi keping, sekrup demi sekrup, paku demi paku,
dari mesin baling-baling “leluhur” ke mesin jet “keturunan”nya.’ Lebih gawat lagi, semua
mesin perantaranya harus bisa terbang, dan tiap-tiap mesin pada rantai keturunan itu paling
tidak harus sedikit lebih baik dari pendahulunya. Anda bisa lihat bahwa mesin jet yang
menjadi hasilnya akan diruyaki segala macam relik dan historis dan anomali dan
ketaksempurnaan. Dan tiap ketaksempurnaan akan dikompensasi dengan kerepotan
menambahkan komponen dan onderdil tambal-sulam, yang masing-masing mencoba berbuat
yang terbaik dalam kerangka larangan kembali ke papan gambar.
Poinnya tersampaikan, tetapi bila diamati lebih dekat, inovasi biologis dapat menarik
analogi yang berbeda dari kasus mesin baling-baling/mesin jet. Inovasi penting (mesin jet
dalam analogi kita) sangat mungkin berevolusi bukan dari organ lama dengan fungsi yang
sama (dalam hal ini, mesin baling-baling) tetapi dari sesuatu yang sama sekali berbeda, yang
menjalankan fungsi yang sama sekali berbeda. Contoh bagusnya, saat para leluhur ikan kita
beralih ke pernapasan di luar air, mereka tidak memodifikasi insang untuk membuat paruparu (seperti beberapa ikan penghirup udara modern, seperti ikan betok Anabas). Alih-alih,
mereka memodifikasi sebuah kantong pada usus. Kemudian, omong-omong, ikan-ikan
teleostei – yang berarti semua ikan yang dijumpai, kecuali hiu dan sebangsanya –
memodifikasi paru (yang sebelumnya telah berevolusi pada para leluhur yang sesekali
menghirup udara) menjadi salah satu organ vital lain, yang tidak berurusan dengan
pernapasan: kantong renang.
Kantong renang mungkin merupakan kunci penting bagi keberhasilan ikan-ikan
teleostei, dan topik ini patut diganjar dengan pembahasan sampingan di bab ini. Kantong
renang adalah sebuah kantong internal yang berisi gas, yang bisa secara sensitif disetel untuk
menjaga kesetimbangan hidrostatis ikan di kedalaman yang diinginkan. Kalau waktu kecil
dahulu Anda pernah bermain Penyelam Cartesian, Anda akan tahu prinsipnya, tetapi ikan
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teleostei menggunakan varian menarik dari prinsip tersebut. Penyelam Cartesian adalah
mainan kecil berupa cawan kecil terbalik, yang mengandung gelembung udara yang
mengapung setimbang di sebotol air. Jumlah molekul udara pada gelembung tersebut tetap,
tetapi volumenya bisa dikurangi (dan tekanannya dinaikkan, sesuai Hukum Boyle 7) dengan
menekan gabus penyumbat botol tersebut ke bawah. Atau Anda bisa menambah volume
udaranya (dan menurunkan tekanan gelembungnya) dengan mengangkat gabus
penyumbatnya. Efek terbaiknya bisa dicapai dengan penyumbat sekrup tebal yang terpasang
di botol-botol limun. Saat Anda menurunkan atau menaikkan penyumbatnya, penyelam akan
bergerak ke bawah atau ke atas hingga mencapai titik baru kesetimbangan hidrostatisnya.
Anda bisa mengarahkan penyelamnya naik dan turun di dalam botol dengan teliti menyetel
naik-turunnya penyumbat tadi, yang berarti juga menaik-turunkan tekanannya.
Ikan adalah Penyelam Cartesian dengan perbedaan tipis. Kantong renang adalah
‘gelembung’nya dan cara kerjanya pun sama. Perbedaannya adalah bahwa jumlah molekul
gas di dalam kantong tersebut tidak tetap. Ketika ikan mau naik ke level yang lebih tinggi di
air, ia melepaskan molekul-molekul gas dari darah ke dalam kantong renang, dan dengan
begitu menaikkan volumenya. Ketika ikan mau menyelam lebih dalam, ia menyerap
molekul-molekul gas dari kantong renangnya ke dalam darah, dan dengan begitu
menurunkan volume kantong tersebut. Dengan adanya kantong renang, ikan tidak harus
menggerakkan otot-ototnya, seperti hiu, untuk bisa tetap berada di kedalaman yang
diinginkan. Ia tetap berada dalam kesetimbangan hidrostatis di kedalaman berapa pun yang
dipilihnya. Kantong renang berfungsi untuk itu, dan karenanya membebaskan otot untuk
fokus pada kerja propulsi aktif. Sebaliknya, hiu harus selalu berenang, kalau tidak mereka
akan tenggelam ke dasar laut, dengan amat perlahan memang karena mereka memiliki zatzat perenggang khusus di dalam jaringan-jaringannya agar tetap cukup mampu mengapung.
Jadi, kantong renang adalah paru yang dikooptasi. Paru sendiri adalah kantong usus yang
dikooptasi (bukan, seperti yang mungkin Anda kira, bilik insang yang dikooptasi). Dan pada
sebagian ikan, kantong renang itu sendiri dikooptasi lebih jauh lagi menjadi organ
pendengaran, semacam gendang telinga. Sejarah tertulis di sekujur tubuh, bukan hanya sekali
tetapi berkali-kali, dengan tulisan-tulisan riuh-rendah.
Kita telah menjadi hewan darat selama sekitar 400 juta tahun, dan kita baru berjalan
dengan kaki belakang kita selama sekitar 1 persen terakhir dari kurun tersebut. Selama 99
persen dari waktu kita di darat, kita memiliki tulang belakang yang kurang-lebih horizontal
dan berjalan dengan empat kaki. Kita tidak tahu pasti keuntungan selektif apa yang
ditambahkan pada individu-individu yang pertama kali menegak dan berjalan dengan kaki
belakangnya, dan perkara tersebut akan saya kesampingkan di sini. Jonathan Kingdon telah
menulis satu buku khusus mengenai pertanyaan tersebut (Lowly Origin) dan saya sudah
membahasnya cukup terperinci di The Ancestor’s Tale. Hal tersebut mungkin tidak tampak
seperti perubahan besar ketika terjadi, karena primata lain seperti simpanse, sebagian
monyet, dan lemur sifaka Verreaux yang menawan sesekali melakukannya. Akan tetapi,
kebiasaan berjalan dengan dua kaki seperti yang kita lakukan berdampak besar dan luas pada
sekujur tubuh, yang mensyaratkan begitu banyak penyesuaian sebagai kompensasinya. Bisa
dibilang, walau masih dapat diperdebatkan, tidak satu pun tulang atau otot, di titik mana pun
pada tubuh, lolos dari keharusan untuk berubah, demi mengakurkan detail tertentu, sesamar
apa pun, sepayah apa pun, dan selemah apa pun kaitannya, dengan perubahan besar pada
cara berjalan. Penyesuaian luar biasa serupa juga harus dilakukan pada semua perubahan
besar terkait cara hidup, dari air ke darat, dari darat ke air, ke udara, ke bawah tanah. Anda
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tidak bisa memencilkan perubahan-perubahan gamblang pada tubuh dan membahasnya
secara terpisah. Mengatakan bahwa terdapat konsekuensi dari setiap perubahan pun masih
belum cukup. Terdapat ratusan, ribuan konsekuensi, dan konsekuensi atas konsekuensi.
Seleksi alam selamanya merekayasa, menyesuaikan, atau dalam istilah ahli biologi
molekuler hebat dari Prancis François Jacob, ‘mengutak-atik’.
Berikut ini cara bagus lain untuk melihatnya. Ketika perubahan besar pada iklim
terjadi, misalnya zaman es, sudah sewajarnya bila seleksi alam menyesuaikan hewan-hewan
dengan keadaan itu – dengan menumbuhkan bulu tubuh yang lebih tebal, contohnya. Tetapi
iklim eksternal bukanlah satu-satunya jenis ‘iklim’ yang harus kita pertimbangkan. Tanpa
perubahan eksternal sama sekali, bila sebuah mutasi besar baru terjadi, dan dipilih oleh
seleksi alam, semua gen lain di dalam genom akan mengalaminya sebagai perubahan pada
‘iklim genetik’ internal. Tak ubahnya perubahan cuaca, gen-gen pun harus menyesuaikan diri
dengan perubahan ini. Seleksi alam harus turut campur setelahnya, melakukan penyesuaian
guna mengompensasi perubahan besar pada ‘iklim’ genetik, sama halnya dengan perubahan
yang terjadi pada iklim eksternal. Perubahan awal dari cara jalan dengan empat kaki ke dua
kaki boleh jadi disebabkan faktor ‘internal’, bukan dipicu perubahan pada lingkungan
eksternal. Yang mana pun sebabnya, perubahan ini akan menjadi titik awal serangkaian
konsekuensi rumit, yang tiap-tiapnya memerlukan penyesuaian halus sebagai
kompensasinya.
‘Rancangan tak cerdas’ bisa menjadi judul yang pas untuk bab ini. Frasa itu patut pula
menjadi judul sebuah buku mengenai ketaksempurnaan makhluk hidup sebagai indikator
kuat tiadanya rancangan yang disengaja, dan lebih dari satu penulis telah secara terpisah
menjabarkannya. Dari tulisan-tulisan tersebut, karena saya sangat suka dengan gaya urakan
bahasa Inggris Australia (‘Jadi dari mana munculnya Rancangan Cerdas, seperti bisul di
pantat?’) saya langsung terpikat buku segar karangan Robyn Williams, sesepuh para penyiar
sains di Sydney. Setelah mengeluhkan sakit punggung yang dialaminya setiap pagi, yang
membuatnya merengek seperti anjing Pomerania (jangan salah, ungkapan ini tidak
mengurangi rasa simpati mendalam saya), Williams menulis, ‘hampir semua punggung bisa
melayangkan klaim garansi, seandainya ada. Andai benar bahwa [Tuhan] merancang
punggung, Anda terpaksa merasa bahwa Ia tidak sedang dalam kondisi terbaik saat
mengerjakannya, tergesa-gesa dikejar tenggat di akhir Hari Keenam.’ Masalahnya, tentu
saja, selama ratusan juta tahun para leluhur kita berjalan dengan posisi tulang belakang yang
kurang-lebih horizontal, dan efek penyesuaian mendadak yang terjadi dalam beberapa juta
tahun terakhir ini memang membuat pegal. Dan sekali lagi poinnya adalah bahwa perancang
sungguhan untuk primata berjalan tegak pasti akan kembali ke papan gambar dan
mengerjakan tugasnya dengan benar, alih-alih memulai rancangannya dari hewan berkaki
empat dan mengutak-atiknya.
Williams kemudian membahas kantong hewan ikonis Australia, koala, yang – aneh,
mengingat hewan ini menghabiskan waktunya bergelantungan di batang pohon – bukaannya
mengarah ke bawah, bukan ke atas seperti pada kanguru. Sekali lagi, alasannya adalah
warisan sejarah. Koala turun dari leluhur mirip wombat. Wombat jago menggali,
mencabik-cabik tanah dengan cakarnya seperti mesin ekskavator yang
menggali terowongan. Kalau kantong hewan leluhur ini mengarah ke depan,
mata dan gigi bayi-bayinya akan selalu terkena pasir. Karena itu, kantongnya
mengarah ke belakang dan, ketika suatu hari makhluk tersebut pindah ke
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pohon, mungkin untuk memanfaatkan sumber makanan segar, ‘rancangan’
kantong lamanya tetap ikut, terlalu rumit untuk diubah.
Seperti saraf laringeal rekuren, secara teoretis embriologi koala bisa diubah dan kantongnya
dibalik supaya menghadap ke atas. Tetapi – saya duga – pergolakan embriologis yang
menyertai perubahan sebesar itu justru berdampak lebih merugikan bagi hewan-hewan
perantaranya daripada koala-koala yang mempertahankan kondisi kantong lamanya.
Konsekuensi lain dari berubahnya kita dari pejalan empat kaki ke dua kaki berkenaan
dengan sinus, yang menyusahkan banyak dari kita (termasuk saya saat menulis ini) karena
lubang drainasenya berada pada tempat yang sangat aneh kalau dipilih oleh seorang
perancang yang sehat akalnya. Williams mengutip kata-kata seorang koleganya di Australia,
Professor Derek Denton: 8 ‘Sinus atau rongga maksila besar berada di belakang pipi pada
kedua sisi wajah. Lubang drainasenya ada di bagian atasnya, pilihan yang buruk mengingat
gaya gravitasi mestinya bisa membantu drainase cairan.’ Pada hewan berkaki empat, ‘bagian
atas’ sama sekali bukan di atas tetapi di depan, dan posisi lubang drainasenya jauh lebih
masuk akal: lagi-lagi, warisan sejarah tertulis di sekujur tubuh kita.
Williams kemudian mengutip kata-kata seorang koleganya lagi di Australia, yang juga
dikaruniai kemampuan untuk melontarkan ungkapan blak-blakan khas Australia, mengenai
tawon Ichneumonid, yang perancangnya, kalau memang ada, ‘pastilah seorang bajingan
sadis’. Darwin, walau ia pernah ke Australia saat masih muda, menyatakan sentimen yang
sama dengan ungkapan yang lebih serius, dan tidak seurakan itu: ‘Sulit bagi saya untuk yakin
bahwa Tuhan yang maha pengasih dan maha kuasa telah merancang dan menciptakan
Ichneumonidae, dan sengaja membuatnya makan isi tubuh ulat bulu yang masih hidup.’
Kekejaman tawon ichneumon yang legendaris (yang juga berkerabat dengan tawon penggali
dan tawon tarantula) adalah motif yang akan muncul lagi di dua bab terakhir buku ini.
Sulit bagi saya untuk menyampaikan hal yang ingin saya katakan, tetapi hal ini sudah
cukup lama bersarang di benak saya, dan puncaknya ada di hari pembedahan jerapah yang
tak bisa saya lupakan. Saat kita melihat hewan dari luarnya, kita amat terkesan dengan ilusi
rancangan yang elegan. Jerapah yang mendaun, burung albatros yang membubung, walet
yang terjun tajam, elang yang menyambar, naga laut yang menyamar rumput laut, citah yang
berlari kencang mengejar gazel yang melencong dan terperanjat – ilusi rancangan menguasai
intuisi sehingga perlu upaya keras untuk berpikir kritis dan mengatasi godaan intuisi naif.
Seperti itulah bila kita lihat hewan dari luarnya. Bila kita melihat dalamnya, kesan yang
timbul justru sebaliknya. Memang, kesan rancangan yang elegan disampaikan lewat
diagram-diagram yang disederhanakan di buku-buku ajar, yang digambar rapi dan diberi
kode warna seperti cetak biru hasil kerja seorang insinyur. Tetapi kenyataan yang dihadapi
saat melihat seekor hewan dibuka tubuhnya di atas meja bedah sangatlah lain. Saya rasa ada
banyak yang dapat dipelajari jika kita minta seorang insinyur menggambar versi yang
disempurnakan dari, misalnya, nadi-nadi yang keluar dari jantung. Saya membayangkan
hasilnya akan serupa manifol pembuangan mobil, dengan pipa-pipa tersusun rapi keluar
dalam barisan yang tertib, tidak kacau serampangan seperti yang kita lihat saat membuka
dada sungguhan.
Tujuan saya menghabiskan sehari penuh bersama para ahli anatomi yang membedah
seekor jerapah adalah untuk mempelajari saraf laringeal rekuren sebagai contoh
ketaksempurnaan evolusi. Tapi saya tersadar bahwa, untuk urusan ketaksempurnaan, saraf
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laringeal rekuren hanyalah puncak dari gunung es. Fakta bahwa saraf ini mengambil jalan
memutar yang jauh menegaskan poinnya dengan amat kuat. Itulah aspek yang akhirnya akan
membuat seorang Helmholtz menolak saat ditawari membeli kamera secacat mata. Tetapi
kesan luar biasa yang Anda tangkap ketika menyurvei bagian mana pun dari jeroan seekor
hewan besar adalah bahwa isinya kacau! Seorang perancang tak hanya takkan pernah
membuat kesalahan seperti saraf memutar; seorang perancang yang baik takkan pernah
melakukan apa pun yang setara dengan karut-marutnya labirin arteri, vena, saraf, usus,
gumpalan lemak dan otot, mesenterium, dan lain sebagainya. Mengutip ahli biologi dari
Amerika Colin Pittendrigh, semuanya tak lain adalah ‘tambalan darurat yang disulam,
sepertinya, dari hal yang sudah ada saat memang bisa, dan diterima oleh seleksi alam
setelahnya, bukan sebelumnya’.
1

2

3

4
5

6

7

Di Inggris, ‘Esq.’ berarti (dan masih, walau penggunaannya sudah hampir punah) ‘pria terhormat’,
bukan ‘pengacara’ seperti (baru-baru ini saya ketahui) pengertian yang dipakai di Amerika. Saya
pernah bertemu pengacara-pengacara perempuan Amerika yang menyebut diri mereka ‘Esq.’.
Bagi orang Inggris ini sama anehnya seperti keanehan yang dirasakan orang Amerika melihat
pengangkatan Law Lord (padanan Inggris untuk istilah ‘Supreme Court Justice’, atau ‘Hakim
Mahkamah Agung’, di Amerika) perempuan pertama sebagai ‘Lord Justice Elizabeth Butler-Sloss’.
Penggunaan ‘Esq.’ di Inggris tampak lebih ganjil lagi bagi banyak orang di semua wilayah lain di
dunia. Saya pernah diberi tahu bahwa kotak surat berlabel huruf ‘E’ di hotel-hotel di dunia
disesaki surat tak sampai yang dialamatkan kepada Tuan ‘Esq’.
Kaitannya dengan hewan-hewan Sirenia legendaris boleh jadi terletak pada kebiasaan, yang juga
dimiliki gajah, kerabat darat mereka, menyusui anak dari buah dadanya. Mungkin, para pelaut
yang sudah sakau seksual karena terlalu lama di laut melihat hewan ini dari kejauhan dan
mengira hewan ini manusia perempuan. Sirenia kadang dianggap sebagai cikal-bakal legenda
putri duyung.
Larva yang ditakdirkan menjadi ratu diberi makan dengan ramuan istimewa yang disekresi dari
kelenjar-kelenjar di kepala para semut pekerja yang mengasuhnya. Patut ditegaskan bahwa
perbedaan antara ratu dan pekerja ditentukan secara lingkungan, bukan genetik. Saya sudah
panjang-lebar menjelaskannya di buku The Selfish Gene.

Ya, troglobit, bukan troglodyte (terj. ‘penghuni gua’, ‘petapa’), yang maknanya tidak seekstrem itu.

Khususnya untuk mutasi-mutasi berefek besar. Bayangkan mesin rumit, seperti radio atau
komputer. Mutasi besar sepadan dengan menendang mesin ini dengan sepatu bot yang solnya
berpaku, atau memotong kabelnya secara acak dan menghubungkannya ke tempat lain.
Peningkatan kinerja lewat tindakan tersebut memang bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya
tidak besar. Di lain pihak, mutasi kecil sepadan dengan melakukan penyesuaian kecil pada,
misalnya, salah satu resistornya, atau kenop pencari gelombang pada radio. Makin kecil
mutasinya, makin dekat probabilitas peningkatannya ke 50 persen.

Contoh ini juga menjadi contoh favorit kolega saya Jerry Coyne. Why Evolution Is True menyajikan
pembahasan yang jernih cemerlang mengenai contoh ini. Saya anjurkan Anda untuk membaca
pembahasan tersebut, beserta seluruh isi buku hebatnya.

Hukum Boyle menyatakan bahwa, untuk kuantitas gas yang tetap pada suhu tertentu, tekanannya
berbanding terbalik dengan volumenya. Saya tidak pernah melupakan Hukum Boyle sejak kelas
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saya di sekolah, Kelas 4B1, pernah sekali diajar oleh guru IPA senior, yang bernama Bunjy. Ia
menggantikan Bufty, guru fisika kami yang biasa, dan kami mengira bahwa, karena usia Bunjy
yang (kami sangka) sudah buyut dan matanya yang sangat rabun jauh (tampak jelas dari
kebiasaannya membaca buku dengan hidung menempel ke kertasnya), kami bisa berbuat sesuka
hati dan mengerjainya. Betapa kelirunya kami. Bunjy menahan kami semua di kelas dan
memberikan satu sesi tambahan siang itu, yang ia mulai dengan menyuruh kami menulis di buku
catatan: ‘Tujuan pelajaran: Mengajarkan Kelas 4B1 tata krama dan Hukum Boyle.’
Bukan Michael Denton, yang juga orang Australia, kesayangan kalangan kreasionis yang dengan
santai mengabaikan fakta bahwa, di buku keduanya, Nature’s Destiny, ia menarik sikap
antievolusinya, sembari tetap menjadi orang percaya.
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BAB 12
PERLOMBAAN SENJATA DAN ‘TEODISI
EVOLUSIONER’
MATA dan saraf, saluran sperma, sinus, dan punggung dirancang dengan buruk dari
perspektif kebaikan individunya, tetapi ketaksempurnaan ini menjadi sempurna
kemasukakalannya dari sudut pandang evolusi. Demikian pula ekonomi alam yang lebih
besar. Seorang pencipta cerdas mungkin dianggap telah merancang bukan hanya tubuh setiap
hewan dan tumbuhan tetapi juga seluruh spesiesnya, seluruh ekosistemnya. Alam mungkin
dianggap sebagai sebuah ekonomi terencana, yang dirancang dengan teliti untuk
mengeliminasi keborosan dan kesia-siaan. Tidak demikian, dan bab ini akan
menunjukkannya.

EKONOMI SURYA
Ekonomi alam bertenaga surya. Foton-foton dari matahari menghujani seluruh permukaan
planet ini di siang hari. Banyak foton yang tidak berfungsi lebih dari sekadar menghangatkan
batu dan pantai berpasir. Sebagian kecil di antaranya masuk ke mata – mata Anda, atau saya,
atau mata majemuk seekor udang atau mata reflektor parabolis seekor kerang. Sebagian
mungkin menumbuk panel surya – baik yang dibuat manusia seperti yang, dengan semangat
ramah lingkungan, baru saya pasang di atap rumah untuk memanaskan air mandi, atau yang
merupakan panel surya alami, daun hijau. Tumbuhan menggunakan tenaga surya untuk
menggerakkan sintesis kimiawi ‘naik’, yang menghasilkan bahan bakar organik, utamanya
gula. ‘Naik’ berarti bahwa sintesis gula membutuhkan energi untuk menggerakkannya;
demikian pula, gula kemudian bisa ‘dibakar’ dalam sebuah reaksi ‘turun’ yang melepaskan
lagi (sedikit) energi untuk melakukan kerja bermanfaat, misalnya kerja otot, atau kerja
membangun batang pohon yang besar. Analogi ‘turun’ dan ‘naik’ ini sama dengan air yang
mengalir turun dari tandon tinggi dan menggerakkan kincir air untuk melakukan kerja yang
bermanfaat; atau dipompa kuat naik ke tandon tadi, sehingga nanti dapat dipakai untuk
memutar kincir air saat mengalir turun kembali. Pada setiap tingkat ekonomi energi, baik
naik maupun turun, sebagian energi akan hilang – tidak ada transaksi energi yang efisien
sempurna. Itu mengapa jawatan pendaftaran hak paten bahkan tidak perlu melihat rancangan
mesin-mesin gerak abadi: karena mesin-mesin seperti ini sudah pasti selamanya mustahil.
Anda tidak bisa menggunakan energi turun dari kincir air untuk memompa jumlah air yang
sama naik lagi sehingga bisa memutar kincir air. Harus selalu ada energi yang diasupkan dari
luar untuk mengompensasi energi yang hilang – dan di situlah terletak peran matahari. Saya
akan kembali ke tema penting ini di Bab 13.
Sebagian besar dari permukaan daratan Bumi diliputi daun-daun hijau, yang menjadi
area tangkapan foton yang berlapis-lapis. Kalau sebuah foton tidak ditangkap sehelai daun,
kemungkinan besar ia akan di tangkap daun lain di bawahnya. Pada hutan padat, tidak
banyak foton bisa lolos hingga ke tanah, dan itulah persisnya mengapa hutan-hutan tua
menjadi tempat-tempat yang gelap untuk dijalani. Sebagian besar foton yang merupakan
seporsi kecil sinar matahari yang menjadi jatah planet kita menumbuk air, dan ditangkap
tumbuhan hijau bersel tunggal yang membanjiri lapisan-lapisan permukaan laut. Di laut
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ataupun di darat, proses kimia yang memerangkap foton dan menggunakannya untuk
menggerakkan reaksi kimia 'naik' yang membutuhkan energi, dan memproduksi molekulmolekul penyimpanan energi seperti gula dan pati, disebut fotosintesis. Teknik ini
ditemukan, lebih dari semiliar tahun yang lalu, oleh bakteri; dan bakteri hijau masih
mendasari sebagian besar fotosintesis. Saya katakan begitu karena kloroplas – mesin
fotosintesis kecil berwarna hijau yang menjalankan proses fotosintesis di semua daun–
adalah keturunan langsung dari bakteri hijau. Karena kloroplas masih bereproduksi secara
otonom seperti bakteri, di dalam sel-sel tumbuhan, tidak salah jika kita katakan bahwa
mereka tetaplah bakteri, yang amat bergantung pada daun-daun yang menampung mereka
dan yang mereka berikan warna. Tampaknya bakteri-bakteri hijau yang awalnya bebas ini
dibajak ke sel-sel tumbuhan, tempat mereka akhirnya berevolusi menjadi benda yang
sekarang kita sebut kloroplas.
Dan menjadi fakta simetris bahwa, seperti perkimiaan naik dari makhluk hidup
sebagian besar diurus oleh bakteri hijau yang berada di dalam sel-sel tumbuhan, begitu pula
dengan perkimiaan turun metabolisme – pembakaran gula dan bahan bakar lain secara
perlahan untuk melepaskan energi di dalam sel-sel hewan dan tumbuhan – yang menjadi
keahlian khusus kelas bakteri lain, yang dahulu hidup bebas tetapi kini bereproduksi di
dalam sel-sel yang lebih besar, tempatnya dikenal dengan nama mitokondria. Mitokondria
dan kloroplas, yang turun dari jenis bakteri yang berbeda, masing-masing membangun sihir
kimia pelengkapnya miliaran tahun sebelum keberadaan organisme hidup mana pun yang
tampak bagi mata telanjang. Keduanya kemudian diculik demi keterampilan kimianya, dan
sekarang keduanya bermultiplikasi di dalam bagian-bagian interior cair dari sel-sel yang jauh
lebih besar dan rumit dari makhluk-makhluk yang cukup besar untuk kita lihat dan sentuh –
sel-sel tumbuhan untuk kasus kloroplas, sel-sel tumbuhan dan hewan untuk kasus
mitokondria.
Tenaga surya yang ditangkap oleh kloroplas pada tumbuhan terletak di dasar rantai
makanan yang rumit, yang di dalamnya energi berpindah dari tumbuhan ke herbivor, yang
bisa berupa serangga, ke karnivor, yang bisa berupa serangga atau karnivor serangga serta
serigala dan macan tutul, ke pemakan bangkai seperti burung nazar dan kumbang tahi,
hingga akhirnya ke agen-agen pengurai seperti jamur dan bakteri. Pada tiap jenjang dari
rantai makanan ini, sebagian energi, saat berpindah, terbuang menjadi panas, sementara
sebagian yang lain dipakai untuk menggerakkan proses-proses biologis seperti kontraksi otot.
Tidak ada energi baru ditambahkan setelah asupan awal dari matahari. Dengan sedikit
pengecualian yang menarik tapi minor seperti para penghuni ‘cerobong pabrik’ laut dalam
yang energinya berasal dari sumber-sumber vulkanis, semua energi yang menggerakkan
kehidupan berasal dari matahari, yang ditangkap oleh tumbuhan.
Lihatlah sebatang pohon tinggi, menjulang di tengah-tengah bidang lapang. Mengapa
pohon itu begitu tinggi? Bukan supaya lebih dekat dengan matahari! Batang panjang itu bisa
diperpendek hingga pucuk pohon menyebar di atas tanah, tanpa kehilangan satu foton pun
dan dengan penghematan biaya yang luar biasa besar. Jadi mengapa pohon menghabiskan
begitu banyak tenaga untuk mendorong pucuknya menuju angkasa? Jawabannya baru jelas
saat kita sadar bahwa habitat alami pohon tersebut adalah hutan. Pohon tinggi untuk
melampaui pohon-pohon – dari spesies yang sama dan berbeda – yang menjadi rivalnya.
Jangan terkecoh saat Anda melihat sebatang pohon di lapangan terbuka atau di taman yang
cabang-cabang berdaunnya menjulur hingga ke tanah. Bentuknya bundar sempurna,
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

247

menyenangkan hati sersan pelatih, karena ia ada di lapangan terbuka atau di taman. 1 Anda
sedang melihatnya di luar habitat alaminya, yaitu hutan lebat. Bentuk alami pohon hutan
adalah tinggi, berbatang mulus tanpa cabang, dan sebagian besar cabang dan daunnya
terletak dekat di pucuk – di kanopi yang dilabrak limpahan foton. Sekarang, simak gagasan
ganjil ini. Andai semua pohon di hutan bisa bersepakat – seperti praktik pembatasan yang
diberlakukan serikat dagang – untuk tumbuh tidak lebih tinggi dari, misalnya, 10 kaki, semua
pohon akan diuntungkan. Seluruh komunitas pohon – seluruh ekosistem – akan diuntungkan
karena bisa menghemat konsumsi kayu, dan energi, untuk membangun batang-batang mahal
yang menjulang tinggi tersebut.
Kesulitan menghasilkan kesepakatan untuk saling membatasi diri ini bukan hal baru,
sekalipun dalam konteks urusan manusia, yang bisa direncanakan dan dirancang. Contoh
umumnya adalah imbauan untuk duduk, alih-alih berdiri, ketika melihat tontonan seperti
pacuan kuda. Kalau semua orang duduk, orang tinggi memang tetap bisa lebih bebas
pandangannya dari orang pendek, persis seperti kalau semua orang berdiri, tapi sisi
positifnya: duduk lebih nyaman bagi semua orang. Masalah timbul ketika satu orang pendek
yang duduk di belakang orang jangkung berdiri, agar bisa lebih leluasa melihat. Segera saja,
orang yang duduk di belakangnya berdiri, supaya tidak terhalang pandangannya. Gelombang
orang-orang berdiri pun menyapu tribun, sampai setiap orang di sana berdiri. Pada akhirnya,
setiap orang justru lebih merugi ketimbang kalau mereka semua tetap duduk.
Pada hutan primer tipikal, kanopinya dapat dibayangkan sebagai padang rumput
melayang, seperti padang rumput berbukit kecil, tetapi naik tinggi ditopang tiang-tiang.
Kanopinya mengumpulkan tenaga surya dengan tingkat kecepatan yang sama seperti padang
rumput. Tetapi sebagian besar dari energi tersebut ‘terbuang’ karena langsung diserap tiangtiangnya, yang berfungsi tak lebih dari sekadar mendorong ‘padang rumput’ itu tinggi di
udara, tempatnya memanen jumlah foton yang sama seperti – dengan biaya yang lebih murah
lagi – kalau ia rebah rata di atas tanah.
Dan hal ini menghadapkan kita langsung dengan perbedaan antara ekonomi terancang
dan ekonomi evolusioner. Dalam sebuah ekonomi terancang, tidak akan ada pohon, atau
yang jelas tidak akan ada pohon tinggi: tidak ada hutan, tidak ada kanopi. Pohon itu boros.
Pohon itu lewah. Batang pohon adalah tugu peringatan bagi persaingan yang sia-sia – sia-sia
jika kita berpikir dalam kerangka ekonomi terencana. Tetapi ekonomi alam tidak terencana.
Tiap tumbuhan bersaing dengan tumbuhan lain, dari spesies yang sama atau yang lain dan
akibatnya mereka tumbuh makin dan kian tinggi, jauh lebih tinggi dari yang dianjurkan
seorang perencana. Akan tetapi, bukan berarti makin tingginya tidak berhingga. Akan ada
suatu titik ketika tumbuh satu kaki lebih tinggi, walau memberikan keuntungan kompetitif,
terlalu mahal biayanya sehingga pohon yang melakukannya justru bernasib lebih nahas
ketimbang pohon-pohon rival yang tidak menambah panjang batangnya satu kaki lagi.
Keseimbangan antara biaya dan manfaat bagi tiap-tiap pohonlah yang akhirnya menentukan
ketinggian tumbuh maksimal mereka, bukan manfaat yang dapat dihitung seorang perencana
rasional bagi pohon secara kolektif. Dan tentunya keseimbangan tersebut berujung pada titik
maksimal yang berbeda untuk hutan yang berbeda. Pohon-pohon redwood Pesisir Pasifik
(selagi masih hidup, cobalah untuk melihatnya) mungkin belum pernah terlampaui pohon
lain.
Bayangkan nasib sebuah hutan hipotetis – sebut saja Hutan Persahabatan – yang di
dalamnya, berdasarkan semacam kemufakatan yang misterius, semua pohon berhasil
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mencapai tujuan yang diinginkan: menurunkan tinggi seluruh kanopi ke 10 kaki saja.
Kanopinya tampak seperti kanopi hutan yang lain, kecuali bahwa tingginya hanya 10 kaki,
bukan 100 kaki. Dari perspektif ekonomi terencana, Hutan Persahabatan lebih efisien
sebagai hutan daripada hutan-hutan berpohon tinggi yang biasa, karena sumber dayanya
tidak dicurahkan untuk menghasilkan batang-batang besar yang tak ada gunanya selain untuk
bersaing dengan pohon-pohon yang lain.
Tapi sekarang, semisal ada satu pohon mutan yang tumbuh di tengah-tengah Hutan
Persahabatan. Pohon nakal ini tumbuh lebih tinggi dari ukuran normatif 10 kaki yang
‘disepakati’. Pohon mutan ini langsung merebut keuntungan kompetitif. Memang, ia harus
membayar harga untuk panjang batang tambahan tersebut. Tapi manfaatnya lebih dari
sekadar sepadan, selama semua pohon lain tetap tunduk pada aturan yang menyangkal
pertumbuhan diri ini, karena foton-foton tambahan yang ditangkapnya lebih dari cukup
untuk membayar biaya ekstra pemanjangan batangnya. Oleh karena itu, seleksi alam memilih
kecenderungan genetik untuk melanggar aturan yang membatasi ini dan tumbuh sedikit lebih
tinggi, misalnya 11 kaki. Seiring generasi berganti generasi, makin banyak pohon yang
melanggar embargo ketinggian ini. Ketika, akhirnya, semua pohon di hutan itu tingginya 11
kaki, mereka lebih merugi ketimbang sebelumnya: semuanya membayar biaya untuk
menumbuhkan batang satu kaki lebih tinggi. Tapi mereka tidak mendapatkan foton-foton
tambahan sebagai ganjarannya. Sekarang, seleksi alam memilih kecenderungan mutan mana
pun untuk tumbuh hingga, misalnya 12 kaki. Demikianlah, semua pohon bertambah tinggi.
Apakah upaya menggapai matahari yang sia-sia ini akan berakhir? Mengapa tak ada pohon
setinggi satu mil, mengapa tidak ada pohon kacang Jack? Batasnya ditetapkan pada
ketinggian ketika biaya marginal untuk menumbuhkan batang satu kaki lagi sudah tidak
sepadan dengan manfaat pemerolehan foton akibat ketinggian tambahan tersebut.
Di sepanjang argumen ini, biaya dan manfaat yang kita maksud sifatnya individual.
Hutan akan tampak sangat berbeda jika ekonominya telah dirancang demi manfaat hutan
secara keseluruhan. Kenyataannya, hutan yang kita lihat adalah hutan yang tiap spesies
pohonnya berevolusi karena seleksi alam memilih pohon-pohon individu yang menang
bersaing dari pohon-pohon rival, baik dari spesiesnya sendiri atau spesies lain. Segala selukbeluk pohon sejalan dengan pandangan bahwa pohon tidak dirancang – kecuali, tentu saja,
kalau dirancang untuk menjadi pasokan kayu, atau agar sedap dipandang dan cantik dipotret
seperti di musim gugur New England. Dan sejarah tidak sepi dari orang-orang percaya buta
dengan hal itu. Karenanya, kita beralih ke kasus yang paralel, ketika manfaat bagi umat
manusia lebih sulit dinyatakan: perlombaan senjata antara pemburu dan buruannya.

BERLARI UNTUK TETAP DI TEMPAT YANG SAMA
Lima pelari tercepat di antara hewan-hewan dari spesies mamalia adalah citah, rusa tanduk
bercabang (sering disebut ‘antelop’ di Amerika kendati tidak berkerabat dekat dengan antelop
‘sejati’ Afrika), gnu (atau wildebeest, antelop sejati kendati tidak mirip sesamanya yang lain),
singa, dan gazel Thomson (antelop sejati lainnya, yang benar-benar tampak seperti antelop
standar, yang kecil). Perhatikan bahwa golongan pelari kelas wahid ini terdiri atas campuran
buruan dan pemburu, dan saya akan menunjukkan bahwa fakta ini bukan kebetulan semata.
Citah disebut-sebut mampu mengebut dari 0 hingga 60 mil per jam dalam tiga detik,
sekelas dengan mobil Ferrari, Porsche, atau Tesla. Singa pun punya akselerasi yang sulit
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dikalahkan, bahkan lebih baik dari gazel, yang punya lebih banyak stamina dan lebih lihai
mengelak. Kucing pada umumnya berspesialisasi pada lari cepat, dan menerkam mangsa
yang tidak menyadari kehadirannya; anjing, seperti anjing pemburu Cape atau serigala, lebih
hebat di aspek daya tahannya, yang berguna untuk membuat lemas mangsa. Gazel dan
antelop lain harus menghadapi kedua jenis pemangsa ini, dan mereka mungkin harus
berkompromi. Akselerasinya tidak sebagus akselerasi kucing-kucing besar, tetapi daya
tahannya lebih baik. Dengan kegesitannya mengelak, seekor gazel Thomson kadang bisa
membuat citah terhempas dari langkah larinya, dan dengan demikian menunda kemalangan
hingga citah tersebut telah melampaui fase akselerasi maksimalnya dan masuk ke fase
kelelahan, karena efek stamina buruknya mulai terasa. Pada citah, perburuan yang berhasil
biasanya berakhir segera setelah dimulai. Citah mengandalkan sergapan dan akselerasi.
Perburuan yang gagal juga berakhir cepat, karena citah menyerah untuk menghemat tenaga
ketika tancap gas pertamanya gagal. Dengan kata lain, semua perburuan citah berlangsung
singkat!
Kita kesampingkan detail mengenai kecepatan puncak dan akselerasi, stamina dan
kemampuan mengelak, sergapan dan pengejaran yang mengandalkan daya tahan. Fakta
mencoloknya di sini adalah bahwa golongan hewan tercepat diisi hewan yang berburu dan
hewan yang diburu. Seleksi alam mendorong spesies pemangsa untuk lebih pintar
menangkap mangsa, sekaligus mendorong mangsa untuk lebih pintar meloloskan diri dari
pemangsanya. Pemangsa dan mangsa terlibat dalam sebuah perlombaan senjata evolusioner,
yang berlangsung di sepanjang waktu evolusi. Hasilnya adalah eskalasi liat dalam jumlah
sumber daya ekonomis yang dibelanjakan hewan-hewan dari kedua belah pihak dalam
perlombaan senjata tersebut, dengan mengorbankan bagian-bagian lain dari ekonomi tubuh
mereka. Pemburu dan buruan sama-sama kian dipersenjatai untuk mengalahkan kecepatan
lari (sergapan, kecerdikan, dll.) pihak yang lain. Tetapi penyempurnaan peralatan untuk
berlari lebih cepat tidak lantas berarti meningkatnya keberhasilan untuk berlari lebih cepat –
semata-mata karena pihak lain dalam perlombaan senjata tersebut juga mempercanggih
perlengkapannya: itulah tanda khas perlombaan senjata. Bisa dibilang, seperti dikatakan Ratu
Merah kepada Alice, bahwa mereka harus berlari secepat mungkin supaya bisa tetap berada
di tempat yang sama.
Darwin sangat menyadari adanya perlombaan senjata evolusioner, kendati ia tidak
menggunakan istilah tersebut. Kolega saya John Krebs dan saya menerbitkan sebuah
makalah mengenai pokok bahasan ini pada 1979, dan di sana kami mengatribusikan frasa
‘perlombaan persenjataan’ pada ahli biologi Inggris Hugh Cott. Mungkin wajar saja karena
Cott menerbitkan bukunya, Adaptive Coloration in Animals, pada tahun 1940, saat Perang
Dunia Kedua sedang berkecamuk:
Sebelum mengemukakan bahwa penampakan menipu seekor belalang atau
kupu-kupu itu terlalu mendetail, terlebih dahulu kita harus memastikan seperti
apa daya penglihatan dan pencermatan dari musuh-musuh alami seranggaserangga tersebut. Kalau tidak, itu sama dengan menyatakan bahwa tameng
baja sebuah kapal perang itu terlalu berat, atau jangkauan meriamnya terlalu
jauh, tanpa mencari tahu kodrat dan keampuhan persenjataan musuhnya.
Kenyataannya, dalam perjuangan purba hutan belantara, seperti dalam
penyempurnaan peperangan beradab, 2 kita menyaksikan berlangsungnya
perlombaan persenjataan evolusioner yang hebat – yang hasil-hasilnya, untuk
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pertahanan, terejawantahkan dalam perangkat-perangkat seperti kecepatan,
keawasan, tameng, duri, kebiasaan menggali, kebiasaan nokturnal, sekresi
beracun, rasa yang memualkan, dan pewarnaan untuk tujuan prokriptik,
aposematik, dan mimetik; dan untuk penyerangan, dalam atribut-atribut
lawannya seperti kecepatan, kejutan, sergapan, pancingan, ketajaman
penglihatan, cakar, gigi, sengat, taring beracun, dan pewarnaan yang bersifat
antikriptik dan memancing. Persis seperti bertambahnya kecepatan pihak yang
dikejar berkaitan dengan meningkatnya kecepatan pihak yang mengejar; atau
tameng pertahanan berkaitan dengan senjata-senjata serbu; demikian pula
penyempurnaan perangkat menyamar telah berevolusi sebagai tanggapan atas
meningkatnya daya penglihatan.
Perhatikan bahwa perlombaan senjata berlangsung dalam waktu evolusi. Jangan dirancukan
dengan perlombaan antara seekor citah, misalnya, dan seekor gazel, yang berlangsung secara
seketika. Perlombaan dalam waktu evolusi adalah perlombaan membangun perlengkapan
untuk perlombaan yang berlangsung secara seketika. Dan itu artinya gen-gen pembuat
perlengkapan untuk lebih cerdik dan lebih cepat dari pihak lawan terkumpul di dalam
lungkang-lungkang gen pada kedua belah pihak. Kedua – dan ini pokok yang sangat
diketahui Darwin sendiri – perlengkapan untuk berlari cepat itu dipakai untuk berlari lebih
cepat dari hewan-hewan rival dari spesies yang sama, yang mencoba kabur dari pemangsa
yang sama. Lelucon yang banyak diketahui, yang nadanya hampir sama dengan cerita Aesop,
tentang sepatu lari dan beruang pas sekali melukiskan fenomena tersebut. 3 Ketika citah
mengejar sekawanan gazel, mungkin lebih penting bagi seekor gazel di situ untuk berlari
lebih cepat dari anggota kawanan yang paling lamban ketimbang lebih cepat dari citah itu
sendiri.
Sekarang, setelah saya perkenalkan terminologi perlombaan senjata, Anda bisa melihat
bahwa pohon-pohon di sebuah hutan pun terlibat dalam perlombaan yang sama. Tiap-tiap
pohon berlomba lebih tinggi, melawan pohon-pohon tetangganya di hutan tersebut.
Perlombaannya kian tajam ketika satu pohon tua mati dan meninggalkan ruang lowong di
kanopinya. Gema gedebuk pohon tua yang tumbang adalah letusan senjata yang mengawali
lomba, secara seketika (walau lebih lambat dari yang biasa bagi hewan-hewan seperti kita),
antara pohon-pohon muda yang telah menunggu kesempatan seperti itu. Dan pemenangnya
kemungkinan merupakan pohon yang dibekali dengan baik, oleh gen-gen yang makmur
melalui perlombaan senjata purba dalam waktu evolusi, untuk tumbuh cepat dan tinggi.
Perlombaan senjata di antara spesies-spesies pohon hutan adalah perlombaan yang
bersifat simetris. Kedua pihak mencoba mencapai hal yang sama: tempat di kanopi.
Perlombaan senjata antara pemangsa dan mangsanya adalah perlombaan senjata asimetris:
perlombaan senjata antara senjata-senjata penyerangan dan senjata-senjata pertahanan.
Demikian pula dengan perlombaan senjata antara parasit dan inangnya. Dan bahkan ada,
walau mungkin tampak mengejutkan, perlombaan senjata antara yang jantan dan yang betina
di dalam satu spesies, serta antara induk dan keturunannya.
Satu hal mengenai perlombaan senjata yang mungkin mengkhawatirkan para
penggemar rancangan cerdas adalah tingginya kadar kesia-siaan yang membebaninya. Kalau
kita hendak mendalilkan seorang perancang citah, ia terbukti telah mengerahkan semua
keahlian merancangnya demi menyempurnakan pembunuh ulung. Layangkan pandangan ke
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mesin pelari yang piawai ini, dan semua keraguan kita sirna. Citah, kalau mau dibahas
dengan bahasa rancangan, dirancang dengan sempurna untuk memangsa gazel. Tapi
perancang yang sama juga sama terbuktinya telah memeras kecerdasannya hingga tetes
terakhir untuk merancang gazel yang luar biasa pintar meloloskan diri dari citah-citah
tersebut. Sebetulnya si perancang ini memihak siapa sih? Bila Anda lihat ototo-otot citah
yang tegang dan tulang belakangnya yang renggang, Anda pasti menyimpulkan bahwa si
perancang ingin agar citah memenangkan lomba. Tapi bila Anda lihat kemampuan kijang
berlari, mengelak, dan berkelit, Anda akan sampai pada kesimpulan yang persis sebaliknya.
Apakah tangan kiri si perancang tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya? Apakah ia
seorang sadis, yang menikmati tontonan perburuan dan terus-terusan meningkatkan batasbatas kemampuan kedua pihak untuk menambah keseruan pengejarannya? Apakah Ia yang
menciptakan domba juga menciptakanmu?
Apakah rencana ilahi meniatkan macan tutul untuk berbaring akur bersama anak
kambing, dan singa makan jerami seperti sapi? Kalau begitu, apa guna taring kuat dan tajam,
cakar-cakar mematikan yang dimiliki singa dan macan tutul? Bagaimana dengan kecepatan
dan kegesitan mengelak antelop dan zebra yang luar biasa? Tentu saja, masalah-masalah
seperti itu tidak akan muncul dalam interpretasi evolusioner mengenai kejadiannya. Tiap
pihak berjuang untuk lebih cerdik dari yang lain karena, pada kedua pihak, individu-individu
yang berhasil akan dengan sendirinya meneruskan gen-gen yang berkontribusi pada
keberhasilan mereka. Gagasan tentang ‘kesia-siaan’ dan ‘pemborosan’ melintas di benak kita
karena kita manusia, dan mampu mengamati derajat kesejahteraan seluruh ekosistem. Seleksi
alam hanya peduli pada ketahanan hidup dan reproduksi gen-gen individu.
Ia seperti pohon-pohon di hutan. Seperti pohon yang punya ekonomi, di mana sumber
daya yang dicurahkan untuk batang jadi tidak tersedia bagi buah atau daun, citah dan gazel
pun memiliki ekonomi internalnya sendiri. Lari cepat itu mahal, bukan hanya secara energi
yang berpangkal dari matahari tetapi juga secara bahan yang dibutuhkan untuk membuat
otot, tulang, dan urat – permesinan kecepatan dan akselerasi. Makanan yang ditelan kijang
dalam bentuk materi tumbuhan itu ada batasnya. Berapa pun yang dihabiskan untuk otot dan
tungkai yang jenjang untuk berlari telah diambil dari sektor kehidupan yang lain, seperti
beranak, yang mungkin idealnya ‘lebih dipilih’ hewan tersebut sebagai sasaran curahan
sumber dayanya. Ada neraca kompromi yang teramat sangat rumit untuk dikelola secara
mikro. Kita tidak bisa mengetahui seluruh detailnya, tetapi kita tahu (karena merupakan
hukum mutlak ekonomi) bahwa adalah mungkin untuk menggelontorkan terlalu banyak
sumber daya ke salah satu sektor kehidupan, hingga terpaksa mengurangi sumber daya dari
sektor kehidupan yang lain. Individu yang mencurahkan sumber dayanya lebih dari jumlah
ideal pada kecepatan lari mungkin lebih berpeluang lolos dari kejaran pemangsa. Tetapi
dalam persaingan Darwinian, individu tersebut akan kalah dari individu rival dari spesies
yang sama, yang sedikit lambat larinya, dan karenanya menghadapi risiko dimakan yang
lebih besar, tetapi yang takaran distribusi sumber dayanya lebih seimbang sehingga memiliki
lebih banyak keturunan untuk meneruskan gen-gen yang memampukannya memunculkan
takaran yang seimbang tersebut.
Bukan hanya energi dan materi mahal saja yang harus diseimbangkan dengan benar.
Ada juga risiko; dan risiko pun tidak asing bagi kalkulasi seorang ahli ekonomi. Tungkai
yang panjang dan kurus sangat berguna dalam berlari cepat. Tapi juga lebih mudah patah.
Sering sekali seekor kuda pacuan patah kakinya saat sedang asyik berlomba, dan biasanya
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

252

kuda ini langsung diakhiri hidupnya. Seperti kita lihat di Bab 3, alasan kakinya rentan patah
adalah karena mereka telah secara kelewatan dibiakkan demi mencari kecepatan, dengan
mengorbankan semua aspek lainnya. Gazel dan citah juga telah secara selektif dibiakkan
untuk kecepatan – lewat seleksi alam, bukan seleksi buatan – dan tulang kaki mereka pun
rentan patah kalau alam kelewatan membiakkan mereka demi kecepatan. Tetapi alam tidak
pernah kelewatan membiakkan apa pun. Alam ‘tahu’ cara menyeimbangkannya. Dunia ini
dipenuhi oleh gen-gen untuk mencapai keseimbangan: itulah mengapa mereka ada! Pada
praktiknya ini berarti bahwa individu-individu dengan kecenderungan genetik untuk
mengembangkan kaki yang istimewa panjang dan jenjangnya, yang memang unggul dalam
berlari, lebih kecil peluangnya untuk meneruskan gen-gen mereka, secara rerata, ketimbang
individu-individu yang sedikit lebih lambat, yang kaki-kakinya kalah jenjang tapi lebih tidak
mudah patah. Ini baru satu contoh hipotetis saja dari ratusan barter dan kompromi yang
dibuat semua hewan dan tumbuhan. Mereka menyeimbangkan risiko dan mereka
menyeimbangkan kompromi ekonomis. Tentu saja, bukan hewan dan tumbuhan individu
yang melakukan penyeimbangannya. Tetapi jumlah relatif dari gen-gen alternatif di dalam
lungkang-lungkang genlah yang diseimbangkan, oleh seleksi alam.
Seperti bisa Anda duga, kompromi optimal dalam sebuah pertukaran tidaklah tetap.
Pada gazel, titik optimal pertukaran antara kecepatan lari dan kebutuhan lain di dalam
ekonomi tubuhnya akan berubah-ubah tergantung pada prevalensi karnivor di
lingkungannya. Ceritanya sama dengan ikan-ikan gupi di Bab 5. Kalau jumlah pemangsa di
sekitarnya hanya sedikit, panjang kaki optimal kijang akan memendek: individu-individu
yang paling berhasil adalah yang gen-gennya memengaruhi mereka untuk melangsir
sebagian energi dan materi dari kaki ke, misalnya, membuat anak, atau menumpuk stok
lemak untuk menghadapi musim dingin. Individu-individu ini juga lebih tidak rentan patah
kakinya. Sebaliknya, jika jumlah pemangsa meningkat, keseimbangan optimal akan bergeser
ke arah kaki yang lebih panjang, risiko patah yang lebih tinggi, dan berkurangnya energi
serta materi yang dihabiskan untuk aspek-aspek ekonomi tubuh lain yang tidak berkenaan
dengan kecepatan lari.
Dan jenis kalkulasi implisit yang sama juga akan menyeimbangkan kompromikompromi optimal pada hewan-hewan pemangsa. Citah yang patah kakinya pasti akan mati
kelaparan, begitu juga dengan anak-anaknya. Namun, tergantung seberapa sulit makanan
dicari, risiko gagal menangkap cukup makanan kalau berlari terlalu lambat dapat
mengalahkan bobot risiko kaki patah karena dilengkapi perangkat untuk berlari terlalu cepat.
Pemangsa dan mangsanya terkunci dalam sebuah perlombaan senjata yang di
dalamnya masing-masing pihak tanpa disadari menekan pihak yang lain untuk menggeser
titik keseimbangan optimalnya – secara kompromi ekonomis dan risiko kehidupan – makin
dan kian jauh ke arah yang sama: atau secara harfiah ke arah yang sama, contohnya ke arah
kecepatan lari; atau ke arah yang sama dalam pengertian yang lebih longgar: diarahkan pada
perlombaan senjata pemangsa/mangsa dan bukan sektor kehidupan yang lain seperti
produksi susu. Mengingat kedua pihak harus menyeimbangkan risiko dari, misalnya, berlari
terlalu cepat (kaki patah atau terpaksa mengorbankan bagian-bagian lain dari ekonomi
tubuhnya) terhadap risiko berlari terlalu lambat (gagal menangkap mangsa, atau gagal
meloloskan diri), pihak yang satu mendorong pihak yang lain ke arah yang sama, dalam
semacam folie à deux yang muram.
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Mungkin folie (kegilaan) bukan istilah yang cukup adil mengingat kadar keseriusan
perkara ini, karena hukuman bagi kegagalan pihak yang mana pun adalah kematian – mati
dimakan untuk mangsa, mati kelaparan untuk pemangsa. Tetapi à deux berhasil menyiratkan
rasa bahwa, kalau saja pemangsa dan mangsanya dapat bermusyawarah dan menghasilkan
mufakat, hasilnya akan lebih baik bagi semua pihak. Persis seperti pohon-pohon di Hutan
Persahabatan, mudah untuk melihat seperti apa aturan pembatasan seperti itu akan membawa
manfaat bagi mereka, andai saja aturan itu senantiasa dipatuhi. Rasa kesia-siaan yang sama
dengan yang kita jumpai di hutan tersebut merembes ke perlombaan senjata antara pemangsa
dan mangsa. Selama waktu evolusi, pemangsa makin pintar menangkap mangsa, yang
mendorong hewan-hewan mangsa untuk makin pintar berkelit dari terkaman. Kedua pihak
sama-sama menyempurnakan perlengkapan bertahan hidup mereka, tapi keduanya belum
tentu menjadi lebih mampu bertahan hidup – karena pihak lawan juga menyempurnakan
perlengkapan mereka.
Di sisi lain, mudah untuk melihat bahwa seorang perencana, dengan perhatian pada
kesejahteraan segenap isi komunitas tersebut, dapat memunculkan sebuah perjanjian dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yang selaras dengan perjanjian Hutan Persahabatan.
Kedua pihak ‘sepakat’ untuk mengurangi persenjataannya: kedua pihak akan mengalihkan
sumber dayanya ke sektor-sektor kehidupan yang lain, dan karena itu kedua pihak akan
sama-sama diuntungkan. Tentu, hal yang sama juga bisa terjadi dalam perlombaan senjata
manusia. Kami tidak perlu jet tempur kalau kalian tidak punya pesawat pengebom. Kalian
tidak butuh rudal kalau kami tidak punya rudal. Kita berdua bisa menghemat banyak uang
kalau mengurangi separuh anggaran belanja senjata dan menggelontorkan uang untuk mata
bajak di sawah saja. Setelah mengurangi separuh anggaran senjata dan mencapai titik stabil
yang sama, sekarang kurangi separuh lagi. Triknya adalah dengan melakukannya secara
saling selaras, sehingga masing-masing pihak tetap punya bekal yang sama untuk saling
mengimbangi pengurangan tetap anggaran senjata. Pengurangan terencana seperti itu
haruslah terencana. Dan, sekali lagi, rencana bukan urusan evolusi. Seperti pohon-pohon di
hutan, eskalasi tidak terelakkan, tepat hingga titik ketika hasil yang didapat dari eskalasi
selanjutnya tidak sepadan dengan biayanya. Tidak seperti seorang perancang, evolusi tak
pernah berhenti mempertimbangkan apakah ada cara yang lebih baik – cara timbal balik –
bagi semua pihak terkait, ketimbang eskalasi bilateral demi keuntungan sendiri: keuntungan
yang batal karena eskalasi tersebut justru bersifat timbal balik.
Godaan untuk berpikir seperti seorang perencana sudah lama marak di kalangan ‘ahli
ekologi pop’ dan bahkan ahli ekologi akademis kadang sudah dekat sekali dengan cara pikir
tersebut. Gagasan ‘pemangsa bijak’, contohnya, diangankan bukan oleh orang-orang
sembarangan tetapi oleh seorang ekolog terhormat Amerika.
Gagasan pemangsa bijak itu seperti ini. Semua tahu bahwa, dari perspektif demi
kebaikan seluruh umat manusia, akan lebih baik jika kita semua menahan diri untuk tidak
terlalu banyak menangkap ikan yang merupakan spesies pangan penting, seperti ikan kod,
hingga punah. Itu mengapa pemerintah dan LSM dalam pertemuan kenegaraan berunding
untuk menetapkan kuota dan pembatasan. Itu mengapa ukuran persis jaring penangkap ikan
ditentukan dengan mendetail dalam keputusan pemerintah, dan itu mengapa kapal meriam
berpatroli di perairan, mengejar kapal-kapal pukat pelanggar aturan. Kita manusia, saat
sedang baik dan dalam pengawasan yang baik, adalah ‘pemangsa bijak’. Oleh karena itu –
atau tampaknya begitu bagi ahli-ahli ekologi tertentu – tidak semestinyakah kita
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mengharapkan adanya sikap bijak yang sama pada pemangsa liar, seperti serigala atau singa?
Jawabnya tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Dan patut kita pahami alasannya, karena alasannya
menjadi poin menarik, yang semestinya pohon-pohon hutan dan seluruh isi bab ini telah
menyiapkan kita untuk mendengar alasan tersebut.
Seorang perencana – seorang perancang ekosistem yang menaruh perhatian pada
kesejahteraan seluruh komunitas hewan liar – memang bisa menyusun kalkulasi kebijakan
penyisihan optimal, yang idealnya mesti diadopsi oleh, contohnya, singa. Jangan ambil lebih
dari kuota tertentu dari satu spesies antelop mana pun. Jangan mangsa hewan betina yang
sedang bunting, jangan mangsa hewan muda yang sarat akan potensi reproduksi. Jangan
makan hewan anggota spesies langka, yang mungkin hampir punah dan bisa berguna di hari
depan, jika keadaan berubah. Andai semua singa tunduk pada norma dan kuota yang
disepakati, dihitung dengan teliti agar ‘lestari’, tidakkah itu baik? Dan juga masuk akal.
Andai saja!
Memang masuk akal, dan itulah aturan yang akan dianjurkan seorang perancang,
setidaknya jika ia menaruh perhatian pada kesejahteraan ekosistem sebagai kesatuan utuh.
Tapi bukan itu yang ditetapkan akan dianjurkan oleh seleksi alam (terutama karena seleksi
alam, yang tidak bisa membayangkan masa depan, tidak bisa menganjurkan sama sekali) dan
bukan itu yang terjadi! Berikut ini alasannya, dan lagi-lagi ceritanya sama dengan cerita
pohon-pohon di hutan. Bayangkan bahwa, dengan diplomasi kesingaan yang piawai,
mayoritas singa di sebuah wilayah berhasil sepakat untuk membatasi perburuan mereka ke
tingkat-tingkat yang lestari. Tapi, semisal di dalam populasi yang bijak dan bersemangat
publik ini, muncul sebuah gen mutan yang menyebabkan seekor singa melanggar perjanjian
tersebut dan mengeksploitasi populasi mangsa seluas-luasnya, bahkan hingga menimbulkan
risiko kepunahan spesies mangsa tersebut. Apakah seleksi alam akan menghukum gen egois
pembangkang ini? Apa lacur, tidak akan. Keturunan singa pembangkang tersebut, para
pemilik gen pembangkang tersebut, akan menang bersaing dan bereproduksi lebih banyak
dari rival-rivalnya di populasi singa itu. Dalam beberapa generasi, gen pembangkang itu
akan menyebar ke seluruh populasi tersebut dan pembatasan demi kebaikan bersama yang
dibuat di awal pun sirna. Dia 4 yang mengambil jatah yang paling besar meneruskan gen-gen
untuk melakukan itu.
Tapi, protes para pendukung konsep rencana, bila semua singa berperilaku egois dan
memburu terlalu banyak spesies mangsa hingga punah, semua pihak dirugikan, bahkan
termasuk singa-singa individu yang merupakan pemburu paling berhasil itu. Pada akhirnya,
jika semua mangsa punah, seluruh populasi singa pun punah. Tapi tentu, protes si perencana
lagi, seleksi alam akan turun tangan mencegah itu terjadi? Sekali lagi apa lacur, dan sekali
lagi tidak. Masalahnya adalah bahwa seleksi alam tidak ‘turun tangan’, seleksi alam tidak
melihat ke masa depan, 5 dan seleksi alam tidak memilih di antara dua kelompok rival. Kalau
memang iya, ada peluang bahwa pemangsaan bijak yang dipilihnya. Seleksi alam, seperti
disadari Darwin jauh lebih jelas daripada banyak penerusnya, memilih di antara individuindividu rival di dalam sebuah populasi. Sekalipun seluruh populasi merosot drastis ke arah
kepunahan, akibat kompetisi antarindividu, seleksi alam akan tetap memilih individu yang
paling kompetitif, hingga individu terakhir yang tersisa mati. Seleksi alam bisa mendorong
sebuah populasi ke kepunahan, sembari terus memilih, hingga akhir yang menyedihkan, gengen kompetitif yang ditakdirkan untuk menjadi yang terakhir punah. Perencana hipotetis
yang saya bayangkan adalah sebangsa ekonom, ekonom kesejahteraan yang menghitung
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strategi optimal bagi seluruh populasi, atau seluruh ekosistem. Kalau memang harus
memakai analogi-analogi ekonomi, kita semestinya membayangkan ‘tangan tak terlihat’
Adam Smith.

TEODISI EVOLUSIONER?
Tapi sekarang ekonomi akan saya tinggalkan. Kita akan tetap pada gagasan perencana,
seorang perancang, tetapi perencana kita kali ini adalah seorang filsuf moral, bukan ekonom.
Seorang perancang yang budiman idealnya akan berupaya mengurangi penderitaan. Ini bisa
saja sesuai dengan kesejahteraan ekonomis, tetapi sistem yang tercipta akan berbeda pada
detailnya. Dan, sekali lagi, sayangnya ini tidak terjadi di alam. Mengapa pula mesti terjadi?
Mengerikan tetapi benar adanya, penderitaan di antara hewan-hewan liar begitu hebat dan
orang-orang berperasaan halus baiknya tidak merenungkannya. Darwin tahu apa yang
dikatakannya ketika ia menulis, dalam sepucuk surat kepada sahabatnya Hooker, ‘Buku apa
yang mungkin ditulis seorang kapelan iblis mengenai cara kerja alam yang kikuk, boros,
ceroboh, dan kejam mengerikan ini.’ Frasa ‘kapelan iblis’ (devil’s chaplain) saya gunakan
sebagai judul untuk salah satu buku saya sebelumnya, dan di buku yang lain saya
menjabarkannya seperti ini:
[A]lam itu bukan jahat bukan baik. Ia tidak menentang pun mendukung
penderitaan. Alam tidak menaruh minat pada penderitaan sama sekali kecuali
penderitaan itu berpengaruh pada ketahanan hidup DNA. Mudah
membayangkan ada gen yang, misalnya, membius gazel saat akan diterkam
mati. Apakah gen seperti itu akan dipilih seleksi alam? Tidak, kecuali
pembiusan gazel tersebut meningkatkan peluang gen itu untuk disebarkan ke
generasi-generasi selanjutnya. Sulit membayangkan mengapa itu mesti terjadi
dan karenanya kita bisa menebak bahwa gazel merasakan sakit dan takut yang
hebat ketika dikejar sampai mati – dan kebanyakan kijang memang begitu.
Jumlah total penderitaan per tahun di alam bebas melampaui semua bayangan.
Dalam satu menit yang saya gunakan untuk menulis kalimat ini, ribuan hewan
tengah dimakan hidup-hidup, ada yang lari menyelamatkan diri, merintih
ketakutan, ada yang sedang pelan-pelan dilahap dari dalam oleh parasit
pemarut, ribuan hewan segala bangsa sedang sekarat karena lapar, haus, dan
sakit. Pastilah begitu. Kalau pernah ada masa makmur, kenyataan tersebut
akan dengan sendirinya berujung pada peningkatan jumlah populasi hingga
kelaparan dan jentaka kembali secara alami.
Parasit mungkin menyebabkan lebih banyak penderitaan ketimbang pemangsa, dan
memahami dasar pikir evolusionernya menambah, bukan mengurangi, rasa kesia-siaan yang
kita alami saat merenungkannya. Saya mengecamnya setiap kali saya kena flu (kebetulan,
seperti saat menulis ini). Mungkin hanya gangguan kecil, tetapi begitu tak bermakna!
Setidaknya kalau Anda dimakan seekor anakonda, Anda bisa merasa bahwa Anda telah
berkontribusi bagi kelangsungan hidup salah satu raja rimba. Ketika Anda dimakan seekor
harimau, mungkin pikiran terakhir yang melintas di benak Anda adalah, Tangan atau mata
abadi mana yang mampu membingkai keindahan sempurnamu yang menakutkan? (Di palung
atau langit jauh mana, menyala api matamu?) Tapi virus! Dalam DNA virus – atau tepatnya
RNA, untuk virus flu yang biasa, tetapi prinsipnya sama – tertulis kesia-siaan tak bermakna.
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Virus ada semata-mata untuk membuat lebih banyak virus. Demikian pula, memang, pada
harimau dan ular, tetapi pada keduanya hal tersebut tidak tampak begitu sia-sia. Harimau dan
ular mungkin memang mesin pereplikasi DNA tetapi keduanya merupakan mesin pereplikasi
DNA yang indah, anggun, rumit, mahal. Saya pernah menyumbang uang untuk pelestarian
harimau, tetapi siapa yang mau memberikan uangnya untuk melestarikan virus flu? Kesiasiaannyalah yang menerkam saya, saat saya bolak-balik buang ingus dan megap karena sulit
bernapas.
Kesia-siaan? Omong kosong. Omong kosong manusia yang sentimental. Seleksi alam
memang sia-sia. Inti seleksi alam adalah ketahanan hidup bagi petunjuk-petunjuk
swareplikasi untuk berswareplikasi. Kalau sebuah varian DNA bertahan hidup karena seekor
anakonda menelan saya bulat-bulat, atau sebuah varian RNA bertahan hidup dengan
membuat saya bersin, cuma itu saja yang kita butuhkan untuk menjelaskannya. Virus dan
harimau sama-sama dibangun dengan instruksi-instruksi terkodekan yang, seperti halnya
virus komputer, pesan intinya adalah, ‘Gandakan saya’. Untuk kasus virus flu, instruksinya
dilaksanakan secara agak langsung. DNA harimau juga merupakan program ‘gandakan
saya’, tetapi pelaksanaan efisien atas pesan intinya harus melalui jalan yang menyimpang
jauh sekali. Jalan menyimpang tersebut adalah harimau itu sendiri, lengkap dengan taring,
cakar, otot untuk berlari, dan naluri menguntit dan menerkamnya. DNA harimau berkata,
‘Gandakan saya lewat rute memutar: bangun seekor harimau terlebih dahulu.’ Pada saat yang
sama, DNA antelop berkata, ‘Gandakan saya lewat rute memutar: bangun seekor antelop
terlebih dahulu, lengkap dengan tungkai yang jenjang dan otot yang ramping, lengkap
dengan naluri kejut dan organ-organ pengindra sempurna yang disetel untuk memindai
bahaya dari harimau.’ Penderitaan adalah produk sampingan evolusi oleh seleksi alam,
sebuah konsekuensi tak terelakkan yang mungkin membuat khawatir kita yang tengah
diliputi simpati, tetapi jangan harap akan membuat khawatir seekor harimau – kalaupun
memang harimau punya rasa khawatir – dan tentu jangan harap akan membuat khawatir gengennya.
Ahli teologi khawatir dengan masalah penderitaan dan kejahatan, begitu khawatir
hingga mereka bahkan menciptakan istilah ‘teodisi’ (secara harfiah berarti ‘keadilan Tuhan’),
sebagai upaya untuk mencoba mengakurkan hal tersebut dengan asumsi kedermawanan
Tuhan. Ahli biologi evolusi tidak melihat ada masalah, karena kejahatan dan penderitaan
tidak masuk hitungan, sama sekali, dalam kalkulus ketahanan hidup gen. Akan tetapi, kita
memang perlu menimbang masalah rasa sakit. Dalam pandangan evolusi, dari mana rasa
sakit berasal?
Rasa sakit, seperti semua hal lain tentang kehidupan, kita asumsikan sebagai sebuah
perangkat Darwinian, yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan hidup penderitanya.
Otak dibangun dengan aturan praktis seperti, ‘Kalau kau mengalami sensasi sakit, hentikan
kegiatanmu, apa pun itu, dan jangan lakukan lagi.’ Mengapa sakitnya bukan main, itu
menarik untuk dibahas. Secara teoretis, Anda mungkin berpikir bahwa yang sepadan dengan
tanda bendera merah kecil bisa mudah dinaikkan di suatu tempat di dalam otak, manakala
hewan tersebut melakukan hal yang merugikannya: seperti memegang bara merah menyala,
misalnya. Peringatan keras, ‘Jangan lakukan lagi!’, atau perubahan tanpa rasa sakit pada
jaringan diagram otak yang membuat hewan tersebut tidak melakukannya lagi, sekilas akan
tampak sudah cukup. Tapi buat apa rasa nyeri karena terbakar itu ada, nyeri yang bisa
berhari-hari, dan yang tidak mau lepas dari memori? Mungkin teodisi versi teori evolusi
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bergulat dengan pertanyaan ini. Mengapa sakit sekali? Apa yang salah dengan bendera
merah kecil itu?
Saya tidak punya jawaban pasti. Salah satu kemungkinan menariknya seperti ini.
Bagaimana kalau otak terpapar hasrat dan desakan yang berlawanan dan ada semacam
pergumulan di antaranya? Secara subjektif, kita tahu betul rasanya. Kita mungkin bergumul
dengan, misalnya, rasa lapar dan keinginan untuk langsing. Atau kita mungkin bergumul
dengan rasa marah dan rasa takut. Atau dengan hasrat seksual dan rasa malu karena takut
ditolak, atau nurani yang mengedepankan kesetiaan. Kita bisa benar-benar merasakan tarikmenarik ini di dalam hati, saat bergumul dengan hasrat-hasrat yang bertolak-belakang.
Sekarang, kembali ke rasa sakit dan kemungkinan keunggulannya dari ‘bendera merah’.
Persis seperti hasrat untuk langsing dapat mengalahkan rasa lapar, hasrat untuk terhindar dari
rasa sakit jelas bisa dikalahkan. Korban-korban penyiksaan mungkin pada akhirnya akan
menyerah, tetapi mereka sering memilih untuk berupaya dahulu menahan rasa sakit yang
hebat ketimbang, misalnya, mengkhianati negara atau ideologi mereka. Kalau mau dibilang
bahwa seleksi alam itu ‘punya keinginan’, seleksi alam tidak ingin individu-individu
mengorbankan dirinya karena rasa cinta pada negara, atau demi ideologi atau partai atau
golongan atau spesies. Seleksi alam ‘menentang’ individu-individu yang hendak
mengalahkan sensasi peringatan rasa sakit. Seleksi alam ‘ingin’ kita bertahan hidup, atau
lebih spesifik lagi, bereproduksi, dan mengabaikan negara, ideologi, atau padanannya di
dunia nonmanusia. Sejauh berkenaan dengan seleksi alam, bendera-bendera merah kecil
akan dipilih hanya jika mereka tidak akan pernah dikalahkan.
Nah, terlepas dari berbagai kesulitan filosofisnya, saya rasa contoh-contoh ketika rasa
sakit dikalahkan demi alasan-alasan non-Darwinian – alasan-alasan seperti kesetiaan pada
negara, ideologi, dll. – akan lebih kerap terjadi kalau ada tertanam sistem peringatan
‘bendera merah’ di dalam otak kita, bukan rasa sakit sungguhan yang sungguh tak
tertahankan. Misalkan muncul mutan-mutan genetik yang tidak bisa merasakan nyeri yang
menyiksa tetapi mengandalkan sistem ‘bendera merah’ untuk menghindarkan mereka dari
kerusakan tubuh. Akan mudah bagi mereka untuk menahan siksaan, mereka akan langsung
direkrut menjadi mata-mata. Sisi negatifnya: karena begitu mudah merekrut agen yang tahan
siksa, siksaan pun tidak lagi dipakai sebagai metode pemerasan. Tetapi di alam bebas,
akankah mutan-mutan tuna rasa sakit dan bersistem bendera merah ini bertahan hidup lebih
baik dari individu-individu rival yang otaknya bisa merasakan sakit sungguhan? Akankah
mereka bertahan hidup untuk meneruskan gen-gen untuk bendera merah pengganti rasa sakit
tersebut? Bahkan ketika kita mengesampingkan kondisi-kondisi khusus seperti penyiksaan
dan kesetiaan pada ideologi, saya rasa kita bisa melihat bahwa jawabannya mungkin tidak.
Dan kita bisa membayangkan padanannya di dunia nonmanusia.
Memang ada individu-individu menyimpang yang tidak bisa merasakan sakit, dan
mereka bisanya berakhir celaka. ‘Ketakpekaan kongenital terhadap rasa sakit dengan
anhidrosis’ (congenital insensitivity to pain with anhidrosis atau CIPA) adalah keabnormalan
genetik langka dan pasien CIPA tidak memiliki sel-sel reseptor rasa sakit pada kulitnya (dan
juga – untuk ‘anhidrosis’-nya – tidak berkeringat). Memang, pasien-pasien CIPA tidak
memiliki sistem ‘bendera merah’ bawaan untuk mengompensasi rusaknya sistem rasa sakit,
tetapi Anda mungkin berpikir mereka bisa diajar untuk secara kognitif menyadari perlunya
menghindari kerusakan tubuh – sebuah sistem bendera merah yang dipelajari. Pasien-pasien
CIPA sering kali menderita berbagai konsekuensi tidak menyenangkan dari ketakmampuan
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mereka untuk merasakan sakit, termasuk luka bakar, patah tulang, berbagai luka parut,
infeksi, peradangan usus buntu yang tidak ditangani, dan luka gores pada bola mata. Agak di
luar dugaan, mereka juga menderita kerusakan sendi serius karena, tidak seperti kita, mereka
tidak mengubah postur tubuh saat sudah duduk atau berbaring lama di satu posisi saja.
Beberapa pasien terpaksa menggunakan pengatur waktu untuk mengingatkan untuk seringsering berganti posisi sepanjang hari.
Sekalipun sistem ‘bendera merah’ pada otak bisa berfungsi efektif, tampaknya tidak
ada alasan mengapa seleksi alam akan lebih memilihnya daripada sistem rasa sakit
sungguhan hanya karena sistem tersebut sedikit lebih nyaman. Tidak seperti perancang
rekaan kita yang budiman, seleksi alam acuh tak acuh dengan intensitas penderitaan –
kecuali penderitaan tersebut berpengaruh pada ketahanan hidup dan reproduksi. Dan,
sewajarnya jika sistem yang bertahan hidup adalah yang paling mampu menyesuaikan diri,
bukan rancangan, yang mendasari dunia hayati, dunia hayati tampaknya tidak melakukan apa
pun untuk mengurangi jumlah total penderitaan. Stephen Jay Gould merenungkan masalahmasalah seperti ini dalam sebuah esai bagus mengenai ‘Nonmoral nature’ (‘Alam
nonmoral’). Dari esai tersebut saya ketahui bahwa rasa jemu Darwin yang terkenal terhadap
Ichneumonidae, yang saya kutip di akhir bab sebelumnya, sangat lazim di kalangan pemikir
era Victoria.
Tawon ichneumon, yang punya kebiasaan melumpuhkan tetapi tidak menewaskan
korbannya, sebelum menyimpan telur di dalamnya agar larva bisa menggerogoti tubuh si
korban dari dalam, dan kekejaman alam pada umumnya, merupakan bahan-bahan renungan
utama teodisi Victorian. Wajar saja. Tawon betina menaruh telurnya di dalam serangga
mangsa yang masih hidup, seperti ulat bulu, setelah dengan teliti menggeledah tiap ganglion
saraf dan menyengatnya, satu demi satu, sehingga si mangsa lumpuh, tetapi tetap hidup.
Mangsa harus tetap hidup agar dagingnya tetap segar saat dimakan larva tawon di dalamnya.
Dan larva tersebut pada gilirannya akan memakan organ-organ dalam si mangsa dengan
urutan yang telah dipertimbangkan matang-matang. Mulai dari lapisan-lapisan lemak dan
organ-organ pencernaan, menyisakan organ vital jantung dan sistem saraf untuk dimakan
terakhir – itu perlu, agar ulat bulu tetap hidup. Seperti keheranan pedih Darwin, perancang
budiman macam apa yang sanggup membayangkan itu? Saya tidak tahu apakah ulat bulu
bisa merasakan sakit. Sungguh, semoga saja tidak. Tapi yang saya tahu adalah bahwa seleksi
alam, bagaimanapun juga, tidak akan menumpulkan sembilu yang menyakitinya, kalau
dengan melumpuhkan gerakan-gerakannya saja sudah cukup.
Gould mengutip kata-kata Pendeta William Buckland, seorang ahli geologi terkemuka
abad ke-19, yang mendapatkan penghiburan dalam opini optimistis yang berhasil
disampaikannya mengenai penderitaan yang disebabkan karnivor:
Disebabkannya kematian oleh karnivor, sebagai pengakhiran biasa atas
keberadaan hewan, oleh karena itu, ditinjau dari hasil-hasil utamanya, tampak
sebagai bentuk kebajikan; ia banyak menyusutkan jumlah keseluruhan rasa
sakit akibat kematian yang menyemesta; ia mempersingkat, dan hampir
menghilangkan, pada seluruh hewan ciptaan, kesengsaraan akibat penyakit,
dan cedera akibat kejadian tidak terduga, dan kerusakan yang berlarut-larut;
dan mengerahkan batasan yang berfaedah atas penambahan jumlah yang
berlebihan, sehingga pasokan makanan tetap mampu mengimbangi kebutuhan.
Hasilnya, seantero permukaan daratan dan berbagai jenjang kedalaman
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perairan dipenuhi aneka ragam makhluk hidup, yang nikmat hidupnya sama
luas dengan kurun hidupnya; dan yang melalui sedikit waktu yang diberikan
bagi keberadaannya, dengan sukacita memenuhi guna yang menjadi alasannya
diciptakan.
Enak, ya!
1

‘Di tentara, ada tiga jenis pohon: yang kerucut, yang menjulang lurus, dan yang pucuknya rimbun.’

3

Dua pendaki dikejar beruang. Satu pendaki langsung lari, yang lain memakai sepatu larinya.
‘Sudah gila kau, ya? Memangnya dengan sepatu lari kau bisa mengalahkan kecepatan lari
beruang?’ ‘Tidak, tapi aku bisa mengalahkan kecepatan larimu.’

2

4

5

Sebuah frasa oksimoron. Pernahkah ada perang yang beradab?

Atau betina. Perkara singa ini rumit karena singa betinalah yang paling banyak berburu, tetapi
bagaimanapun juga singa jantan yang cenderung mendapatkan ‘jatah utama’. Jangan terpaku pada
‘singa’ pada contoh rekaan saya. Bayangkan spesies pemangsa pada umumnya, dan bayangkan
individu-individu ‘bijak’ yang menahan diri untuk tidak berburu secara berlebihan, dan individuindividu ‘tak bijak’ yang melanggar perjanjian tersebut.
Percakapan asal-asalan tentang adaptasi Darwinian kerap berpijak pada asumsi (yang tidak
dieksplisitkan, dan lebih merugikan secara konsekuensinya) bahwa evolusi bisa meninjau ke
masa depan. Sydney Brenner, tokoh utama cerita Caenorhabditis di Bab 8, punya watak sinis yang
mengimbangi kecemerlangan ilmiahnya. Saya pernah mendengarnya mengecam sesat-pikir
‘tinjauan masa depan evolusi’ dengan membayangkan satu spesies di kurun Kambrium yang
mempertahankan protein yang sebenarnya tidak berguna di dalam lungkang gennya, karena
‘Mungkin nanti berguna di kurun Kapur’.
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BAB 13
ADA KEMEGAHAN DALAM CARA PANDANG INI
TIDAK SEPERTI kakeknya yang evolusionis, Erasmus, yang karangan ilmiahnya (lumayan
mengagetkan, ternyata) dikagumi oleh Wordsworth dan Coleridge, Charles Darwin bukan
penyair, tetapi ia menulis sebuah kresendo liris di paragraf terakhir On the Origin of Species.
Demikianlah, dari peperangan alam, dari kelaparan dan kematian, 1 ihwal
paling mulia yang dapat kita bayangkan, yaitu margasatwa, pun langsung
terhasilkan. Ada kemegahan dalam pandangan bahwa kehidupan, dengan
dayanya sendiri, awalnya ditiupkan ke dalam beberapa atau satu rupa saja; dan
bahwa, sementara planet ini berputar menurut hukum gravitasi yang baku, dari
permulaan yang begitu sederhana, rupa-rupa tak terhingga yang paling indah
dan menakjubkan telah, dan tengah, berevolusi.
Ada begitu banyak hal yang termuat dalam ikhtisar penutup yang terkenal ini, dan saya ingin
menutup buku ini dengan mengupasnya baris demi baris.
‘DARI PEPERANGAN ALAM, DARI KELAPARAN DAN KEMATIAN’
Dengan kejernihan yang sudah menjadi wataknya, Darwin mengenali paradoks moral pada
inti dari teori besarnya ini. Memang ia bicara blak-blakan – tetapi ia juga menawarkan
renungan pengimbangnya: bahwa alam tidak berniat jahat. Segala sesuatu terhasilkan dari,
mengutip kalimat sebelumnya di paragraf yang sama, ‘hukum-hukum yang berlaku di
sekeliling kita’. Ia telah mengatakan hal yang serupa pada akhir Bab 7 buku The Origin:
Mungkin ini bukan deduksi yang logis, tetapi dalam bayangan saya, jauh lebih
memuaskan bila kita anggap bahwa naluri-naluri seperti anak burung kukuk
menendang jatuh saudara angkatnya, – semut yang memperbudak semut lain,
– larva ichneumonidae menggerogoti tubuh ulat dari dalam, – bukanlah naluri
yang dikaruniakan atau diciptakan, melainkan imbas dari suatu hukum umum,
yang menghasilkan perkembangan semua makhluk organik, yaitu,
berkembang biak, meragam, membiarkan yang terkuat hidup dan yang
terlemah mati.

Saya sudah menyebutkan kejengahan Darwin – yang sama-sama dirasakan oleh banyak
rekan sezamannya – menghadapi kebiasaan tawon ichneumon betina yang menyengat
korbannya untuk melumpuhkan dan bukan membunuhnya, supaya daging si mangsa tetap
segar untuk dimakan larva dari dalam. Anda ingat, Darwin tidak bisa yakin bahwa seorang
pencipta yang budiman dapat membayangkan kebiasaan seperti itu. Tetapi dengan seleksi
alam sebagai nakhodanya, semua menjadi jelas, dapat dimengerti, dan masuk akal. Seleksi
alam sama sekali tidak peduli dengan kenyamanan siapa pun. Mengapa pula ia mesti peduli?
Agar sesuatu terjadi di alam, satu-satunya syarat adalah bahwa kejadian tersebut di masamasa purba telah membantu ketahanan hidup gen-gen yang mendukungnya. Ketahanan
hidup gen adalah penjelasan yang memadai atas kekejaman tawon dan ketakacuhan alam
yang tak berperasaan: memadai – dan memuaskan akal, kalau bukan rasa iba, manusia.
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Ya, ada kemegahan dalam cara pandang ini, dan bahkan sejenis kemegahan dalam
geming ketakacuhan alam terhadap penderitaan tak terelakkan yang terhasilkan di balik
prinsip yang dipedomaninya: ketahanan hidup makhluk yang paling mampu menyesuaikan
diri. Di sini, ahli teologi mungkin mengernyit mendengar nada yang mirip dengan strategi
argumen teodisi: penderitaan dipandang sebagai korelasi tak terelakkan dari kehendak bebas.
Dari sisi ahli biologi, kata ‘tak terelakkan’ sama sekali tidak kelewatan saat mereka
merenungkan – mungkin sejalan dengan renungan ‘bendera merah’ saya di bab sebelumnya
– fungsi biologis dari kemampuan untuk menderita. Kalau hewan tidak menderita, ada pihak
yang tidak bekerja cukup keras dalam urusan ketahanan hidup gen.
Ilmuwan itu manusia, dan mereka berhak seperti manusia lainnya untuk mencemooh
kekejaman dan muak dengan penderitaan. Tetapi ilmuwan yang baik seperti Darwin
mengakui bahwa kebenaran tentang dunia nyata, seberapa pun tidak menyenangkannya,
harus dihadapi. Selain itu, kalau kita mau mengakui pertimbangan-pertimbangan subjektif,
ada pesona dalam logika muram yang menyelimuti semua kehidupan, termasuk tawon yang
menyengat ganglion di sekujur tubuh mangsanya, burung kukuk yang menendang saudara
asuhnya ke luar sarang (‘Thow mortherer of the heysugge on y braunche’), semut yang
memperbudak, dan ketakacuhan ekanalar – atau tepatnya tuna nalar – terhadap penderitaan
yang ditunjukkan semua parasit dan pemangsa. Darwin berupaya keras untuk memberikan
penghiburan ketika ia menyimpulkan bab mengenai perjuangan demi bertahan hidup dengan
kata-kata berikut ini:
Kita hanya bisa terus mengingat bahwa tiap makhluk organik berjuang untuk
bertambah banyak pada sebuah rasio geometris; bahwa tiap-tiapnya pada suatu
kurun waktu hidupnya, selama suatu musim di tahun yang dijalaninya, selama
tiap generasi atau titik-titik di antaranya, harus berjuang untuk hidup, dan
harus tumpas binasa. Bila kita renungkan perjuangan ini, dapatlah kita
menghibur diri dengan keyakinan pasti, bahwa peperangan alam bukan tak
berujung, bahwa tiada takut yang dirasakan, 2 bahwa kematian pada umumnya
lekas, dan bahwa yang kuat, yang sehat, dan yang bahagia bertahan hidup dan
bertambah banyak.
Menyalahkan si pembawa pesan adalah salah satu kekurangan konyol manusia, dan sesatpikir seperti ini cukup lazim di kalangan penentang evolusi yang saya sebutkan di bagian
Pengantar. ‘Ajarkan anak-anak bahwa mereka hewan, dan mereka akan berperilaku seperti
hewan.’ Sekalipun benar bahwa evolusi, atau pengajaran evolusi, mendorong perilaku
amoral, hal tersebut tidak menyiratkan bahwa teori evolusi keliru. Agak mengherankan
bahwa banyak orang tidak mampu memahami poin logis sederhana ini. Sesat-pikir ini begitu
lazim sampai diberi nama sendiri, argumentum ad consequentiam – X benar (atau salah)
tergantung seberapa suka (atau tidak suka) saya dengan konsekuensi-konsekuensinya.
‘IHWAL PALING MULIA YANG DAPAT KITA BAYANGKAN’
Apakah ‘terhasilkannya margasatwa’ sungguh ‘ihwal paling mulia yang dapat kita
bayangkan’? Paling mulia? Iya, kah? Tidak adakah ihwal lain yang lebih mulia? Seni?
Spiritualitas? Romeo and Juliet? Relativitas Umum? Simfoni Paduan Suara? Kapel Sistina?
Cinta?
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Anda harus ingat bahwa, di balik semua kerendahan hatinya sebagai pribadi, Darwin
menyimpan cita-cita tinggi. Dalam pandangannya, segala sesuatu mengenai cita manusia,
semua emosi dan pretensi spiritual kita, semua seni dan matematika, filsafat dan musik,
semua kecakapan akal dan jiwa, adalah produksi proses yang sama dengan yang
mewujudkan margasatwa. Tidak sekadar bahwa tanpa otak yang berkembang spiritualitas
dan musik jadi mustahil. Tetapi lebih tajam lagi, otak diseleksi secara alami untuk meningkat
kapasitas dan dayanya untuk alasan-alasan utilitarian, hingga kecakapan-kecakapan akal dan
jiwa yang lebih tinggi tersebut muncul sebagai produk sampingan, dan mekar dalam
lingkungan kebudayaan yang disediakan pola hidup berkelompok dan bahasa. Pandangan
Darwinian tidak merendahkan kemampuan-kemampuan tinggi manusia, tidak
‘mereduksi’nya ke tataran hina. Ia bahkan tidak mengklaim menjelaskannya di level yang
tampaknya sangat memuaskan, seperti, misalnya, penjelasan Darwinian memuaskan tentang
ulat yang meniru ular. Akan tetapi, ia memang mengklaim telah menghapus misteri tak
tertembus – bahkan tak patut untuk coba ditembus – yang pasti telah menghantui semua
upaya pra-Darwinian untuk memahami kehidupan.
Tetapi Darwin tidak butuh pembelaan dari saya, dan saya akan melewati pertanyaan
apakah terhasilkannya margasatwa merupakan ihwal paling mulia yang dapat kita
bayangkan, atau hanya ihwal yang sangat mulia saja. Apa predikat dari subjek kalimat
tersebut? Apakah margasatwa ‘terhasilkan langsung’ dari peperangan alam, dari kelaparan
dan kematian? Ya, memang. Terhasilkan langsung kalau Anda memahami nalar Darwin,
tetapi tak seorang pun memahaminya hingga abad ke-19. Dan banyak orang masih tidak
memahaminya, atau mungkin enggan memahaminya. Wajar saja. Kalau dipikir-pikir,
keberadaan kita sendiri, bersama penjelasan pasca-Darwiniannya, adalah kandidat untuk
fakta paling menakjubkan yang dapat kita renungkan, di seluruh hidup kita. Akan saya bahas
itu sebentar lagi.
‘AWALNYA DITIUPKAN’
Sudah tak terhitung jumlah surat protes yang saya terima dari pembaca salah satu buku saya
sebelumnya, yang menuduh saya, menurut penulisnya, sengaja menghilangkan frasa vital
‘oleh sang Pencipta’ setelah ‘ditiupkan’. Apakah saya jahil mendistorsi maksud yang
diniatkan Darwin? Para penulis surat yang bersemangat ini lupa bahwa mahakarya Darwin
dicetak hingga enam edisi. Di edisi pertama, kalimatnya seperti yang saya tulis di sini.
Barangkali karena tunduk pada tekanan dari lobi kalangan religius, Darwin menyelipkan
‘oleh sang Pencipta’ di edisi kedua dan semua edisi setelahnya. Kecuali ada alasan sangat
kuat untuk melakukan yang sebaliknya, semua kutipan dari buku On the Origin of Species
selalu saya ambil dari edisi pertama. Ini sebagian karena salinan yang saya punya adalah satu
dari 1.250 cetakan pertama yang bersejarah itu dan merupakan salah satu harta paling
berharga yang saya miliki, yang diberikan oleh sponsor dan sahabat saya Charles Simonyi.
Tapi juga karena edisi pertama adalah edisi yang terpenting secara historis. Edisi itulah yang
memukul ulu hati orang terpelajar di era Victoria dan menebas putus belenggu pikir selama
berabad-abad. Selain itu, edisi-edisi setelahnya, khususnya yang keenam, memenuhi nafsu
lebih dari sekadar opini publik. Berupaya menanggapi para kritikus edisi pertama yang
terpelajar tetapi tersesat, Darwin mundur dan bahkan menarik argumennya di sejumlah poin
penting yang sebetulnya sudah tepat benar. Jadi, ‘awalnya ditiupkan’, tanpa menyebut
Pencipta sama sekali.
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Tampaknya Darwin menyesali tindakannya yang mengakomodasi opini religius ini.
Dalam surat di tahun 1863 kepada temannya ahli botani Joseph Hooker, ia berkata, ‘Tetapi
saya menyesal karena tunduk pada opini publik, dan menggunakan istilah Kitab Taurat
penciptaan, yang sesungguhnya saya maksudkan untuk berarti “muncul” dari proses yang
tidak sepenuhnya diketahui.’ ‘Istilah Kitab Taurat’ yang dimaksud Darwin di sini adalah kata
‘penciptaan’. Konteksnya, seperti dijelaskan Francis Darwin dalam edisi tahun 1887
kumpulan surat ayahnya, adalah bahwa Darwin menulis untuk berterima kasih kepada
Hooker karena telah meminjamkan sebuah ulasan atas buku yang ditulis Carpenter, yang di
dalamnya si pengulas anonim membicarakan tentang ‘daya penciptaan . . . yang hanya dapat
diungkapkan Darwin dalam istilah-istilah Taurat sebagai bentuk purba “yang ke dalamnya
kehidupan telah awalnya ditiupkan”’. Dewasa ini, kita sepatutnya mengeluarkan frasa
‘awalnya ditiupkan’. Apa yang telah ditiupkan ke apa? Kemungkinan, referen yang
dimaksud di sini adalah semacam napas kehidupan, 3 tapi apa pula itu maksudnya? Makin
kita mengamati garis pemisah antara kehidupan dan nonkehidupan, makin tipis garis
tersebut. Kehidupan, yang bernyawa, dahulu dianggap memiliki semacam sifat yang giat dan
berdenyut, semacam esensi vital – yang bunyinya lebih misterius lagi ketika dibahasakan
dalam Prancis: élan vital. 4 Dahulu, kehidupan dianggap terbuat dari sebuah zat hidup
istimewa, ramuan penyihir yang bernama ‘protoplasma’. Profesor Challenger-nya Conan
Doyle, tokoh fiktif yang bahkan lebih gila dari Sherlock Holmes, menemukan bahwa Bumi
itu hidup, sejenis bulu babi raksasa yang cangkangnya adalah kerak yang kita lihat, dan yang
intinya berisi protoplasma murni. Hingga pertengahan abad ke-20, kehidupan dianggap
secara kualitatif di luar jangkauan fisika dan kimia. Tidak lagi. Perbedaan antara kehidupan
dan nonkehidupan bukan perkara zat tetapi perkara informasi. Benda-benda hidup
mengandung sejumlah besar informasi. Sebagian besar informasi dikodekan secara digital
dalam DNA, dan terdapat juga sejumlah cukup besar informasi yang dikodekan dengan caracara lain, seperti kita lihat berikut ini.
Untuk ihwal DNA, kita telah dengan cukup baik memahami seperti apa konten
informasi terbangun di sepanjang waktu geologis. Darwin menyebutnya seleksi alam, dan
kita bisa mendefinisikannya dengan lebih pasti lagi: ketahanan hidup nonacak informasi
yang mengodekan resep-resep embriologis untuk ketahanan hidup tersebut. Sudah jelas, pasti
resep-resep untuk ketahanan hidup sendiri akan cenderung bertahan. Yang istimewa pada
DNA adalah bahwa ia bertahan hidup bukan dalam diri materielnya sendiri tetapi dalam rupa
serangkaian salinan yang tak terhingga. Karena sesekali terjadi kesalahan dalam
penyalinannya, varian-varian baru dapat bertahan hidup lebih baik dari para pendahulunya,
sehingga basis data informasi yang mengodekan resep-resep untuk ketahanan hidup akan
meningkat seiring waktu. Peningkatan-peningkatan seperti itu akan terejawantahkan dalam
rupa tubuh-tubuh yang lebih baik dan perlengkapan serta perangkat pelestarian dan
penyebaran informasi terkodekan tersebut. Di lapangan, pelestarian dan penyebaran
informasi DNA biasanya berarti ketahanan hidup dan reproduksi tubuh-tubuh yang
mengandungnya. Pada level tubuh, ketahanan hidup, dan reproduksinyalah Darwin
menjelaskannya. Informasi terkodekan di dalam tubuh-tubuh tersebut implisit dalam
pandangan dunianya, tetapi baru dieksplisitkan di abad ke-20.
Basis data genetik akan menjadi gudang informasi mengenai lingkungan-lingkungan
masa lalu, tempat para leluhur bertahan hidup dan meneruskan gen-gen yang membantu
mereka bertahan hidup. Sejauh lingkungan masa kini dan masa depan menyerupai
lingkungan masa lalu (dan sebagian besar memang begitu), ‘kitab genetik dari yang mati’ ini
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ternyata akan menjadi panduan berguna bagi ketahanan hidup di masa kini dan depan.
Himpunan informasi tersebut akan, setiap saat, bersemayam dalam tiap-tiap tubuh, tetapi
dalam jangka yang lebih panjang, ketika reproduksi bersifat seksual dan DNA dikocok dari
tubuh ke tubuh, basis data instruksi-instruksi ketahanan hidup tersebut akan menjadi
lungkang gen sebuah spesies.
Tiap genom individu, di generasi mana pun, akan menjadi sampel dari basis data
spesies tersebut. Beda spesies, beda basis data, karena beda pula dunia leluhurnya. Basis data
dalam lungkang gen unta akan mengodekan informasi mengenai gurun dan cara bertahan
hidup di sana. DNA dalam lungkang gen tikus mondok akan mengandung instruksi dan
petunjuk untuk bertahan hidup di dalam tanah yang gelap dan lembap. DNA dalam lungkang
gen pemangsa akan makin banyak memuat informasi mengenai hewan-hewan mangsa, triktrik yang dipakainya untuk meloloskan diri, dan cara untuk mengalahkan kecerdikan mereka.
DNA dalam lungkang gen mangsa akan berisi informasi mengenai pemangsa dan cara untuk
berkelit dan mengalahkan kecepatan larinya. DNA di semua lungkang gen mengandung
informasi tentang parasit dan cara menangkal serangan jahatnya.
Informasi mengenai cara menangani masa kini agar dapat bertahan hidup hingga masa
depan memang perlu dipungut dari masa lalu. Ketahanan hidup nonacak DNA dalam tubuhtubuh purba adalah cara merekam informasi dari masa lalu untuk digunakan di masa depan,
dan inilah rute terbangunnya basis data utama DNA. Tetapi ada tiga cara lebih lanjut untuk
mengarsipkan informasi mengenai masa lalu sehingga dapat dipakai untuk meningkatkan
peluang bertahan hidup di masa depan. Ketiganya adalah sistem kekebalan tubuh, sistem
saraf, dan budaya. Di samping sayap, paru-paru, dan semua perangkat untuk bertahan hidup
lainnya, tiap-tiap dari tiga sistem pengumpul informasi sekunder ini pada akhirnya dibentuk
terlebih dahulu oleh sistem primernya: seleksi alam DNA. Keempatnya dapat kita sebut
empat ‘memori’.
Memori pertama adalah himpunan DNA teknik-teknik bertahan hidup terdahulu, yang
ditulis di atas perkamen bergerak yaitu lungkang gen spesies. Persis seperti basis data DNA
yang diwariskan merekam berbagai detail berulang dari lingkungan-lingkungan purba dan
cara bertahan hidup di dalamnya, sistem kekebalan, ‘memori kedua’, melakukan hal yang
sama dalam konteks penyakit dan serangan-serangan lain yang mendera tubuh selama masa
hidup individu itu sendiri. Basis data penyakit-penyakit lampau dan cara bertahan darinya ini
khas bagi tiap individu dan ditulis dalam repertoar protein yang kita sebut antibodi – sebuah
populasi antibodi untuk tiap patogen (organisme penyebab penyakit), disesuaikan oleh
‘pengalaman’ masa lalu persis dengan protein-protein yang mencirikan patogen tersebut.
Seperti rata-rata anak dari generasi saya, saya pernah kena campak dan cacar air. Tubuh saya
‘mengingat’ ‘pengalaman’ tersebut, memori-memorinya tertanam dalam protein-protein
antibodi, bersama basis data pribadi saya mengenai para penyerang yang telah dipukul
mundur. Saya untungnya tidak pernah kena polio, tetapi ilmu kedokteran telah dengan cerdik
merancang teknik vaksinasi untuk menanamkan memori-memori palsu dari penyakit yang
belum pernah diderita. Saya tidak akan pernah mengidap polio, karena tubuh saya ‘berpikir’
bahwa dahulu ia pernah diserang polio, dan basis data sistem kekebalan saya dibekali dengan
antibodi-antibodi yang sesuai, ‘dikecoh’ untuk membuatnya lewat suntikan versi tak
berbahaya dari virus tersebut. Menariknya, seperti telah ditunjukkan oleh karya para
ilmuwan kedokteran yang telah memenangkan Hadiah Nobel, basis data sistem kekebalan itu
sendiri dibangun dengan sebuah proses variasi acak dan seleksi nonacak kuasi-Darwinian.
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Tetapi dalam hal ini, seleksi nonacaknya bukan seleksi tubuh karena kemampuannya
bertahan hidup, tetapi seleksi protein-protein di dalam tubuh karena kemampuannya
menangkar atau menetralisasi protein-protein penyerang.
Memori ketiga adalah memori dalam pengertian yang biasa kita bayangkan saat
menggunakan kata tersebut: memori yang bersemayam di dalam sistem saraf. Dengan
berbagai mekanisme yang belum lagi kita pahami sepenuhnya, otak kita menyimpan
pengalaman masa lalu yang sejajar dengan ‘memori’ antibodi atas penyakit-penyakit yang
pernah diderita dan ‘memori’ DNA (kata ‘memori’ saya gunakan untuk mempermudah kita
memahaminya) dari kematian dan keberhasilan dahulu kala. Pada bentuknya yang paling
sederhana, memori ketiga berfungsi dengan proses coba-coba yang dapat dipandang sebagai
satu lagi analogi lain untuk seleksi alam. Saat mencari makan, seekor hewan bisa ‘mencoba’
berbagai tindakan. Walau tidak benar-benar acak, tahap coba-coba ini merupakan analogi
yang masuk akal untuk mutasi genetik. Analogi untuk seleksi alam adalah ‘penegakan’,
sistem hadiah (penegakan positif) dan hukuman (penegakan negatif). Sebuah tindakan seperti
membalik daun mati (percobaan) ternyata memunculkan larva kumbang dan kutu kayu yang
bersembunyi di bawah daun tersebut (hadiah). Sistem saraf punya aturan yang berbunyi,
‘Tindakan percobaan apa pun yang menghasilkan hadiah semestinya diulangi. Tindakan
percobaan apa pun yang tidak menghasilkan apa-apa, atau, lebih parah lagi, menghasilkan
hukuman, misalnya rasa sakit, semestinya tidak diulangi.’
Tetapi memori otak jauh lebih dari proses ketahanan nonacak tindakan-tindakan
berhadiah, dan penghapusan tindakan-tindakan berhukuman, yang bersifat kuasi-Darwinian
ini dari repertoar hewan tersebut. Memori otak (tidak perlu tanda kutip di sini, karena itulah
makna utama dari kata tersebut), setidaknya dalam hal otak manusia, bersifat luas dan jelas.
Ia memuat berbagai adegan mendetail, yang direpresentasikan dalam sebuah simulakrum
internal pancaindra. Ia memuat berbagai daftar wajah, tempat, lagu, adat sosial, aturan, kata.
Anda tahu persis bagaimana, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi dengan kata-kata di sini,
kecuali untuk menggarisbawahi fakta mencolok bahwa perbendaharaan kata yang saya miliki
untuk menulis, dan kamus yang identik, atau setidaknya sangat tumpang-tindih, yang Anda
miliki untuk membaca, semuanya bersemayam di dalam basis data neuronal besar yang
sama, beserta berbagai perangkat sintaksis untuk menyusunnya menjadi kalimat dan
memahami maksudnya.
Lebih jauh dari itu, memori ketiga, yang berada di dalam otak, telah melahirkan
memori keempat. Basis data di dalam otak saya mengandung lebih dari sekadar rekaman
kejadian dan sensasi dari kehidupan pribadi saya – kendati itulah batasnya ketika otak pada
awalnya berevolusi. Otak Anda meliputi memori-memori kolektif yang diwariskan secara
nongenetik dari generasi-generasi lampau, diteruskan lewat tuturan, atau buku atau, dewasa
ini, internet. Dunia tempat Anda dan saya tinggal ini jauh lebih kaya karena orang-orang
yang telah mati sebelum kita dan yang telah memahatkan pengaruh-pengaruhnya pada basis
data kebudayaan manusia: Newton dan Marconi, Shakespeare dan Steinbeck, Bach dan the
Beatles, Stephenson dan Wright bersaudara, Jenner dan Salk, Curie dan Einstein, von
Neumann dan Berners-Lee. Dan, tentunya, Darwin.
Keempat memori ini merupakan bagian, atau pengejawantahan, dari super-struktur
besar perangkat bertahan hidup yang awalnya, dan utamanya, dibangun lewat proses
ketahanan hidup DNA nonacak Darwinian.
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‘KE DALAM BEBERAPA ATAU SATU RUPA’
Darwin tepat ketika membendung klaimnya, tetapi sekarang kita cukup yakin bahwa semua
makhluk hidup di planet ini diturunkan dari satu leluhur saja. Buktinya, seperti telah kita
lihat di Bab 10, adalah bahwa kode genetiknya universal, hampir identik di seluruh hewan,
tumbuhan, jamur, bakteri, arkea, dan virus. Kamus 64 kata, yang dipakai untuk
menerjemahkan kata-kata DNA tiga huruf ke dalam dua puluh asam amino dan satu tanda
baca, yang berarti ‘mulai membaca di sini’ atau ‘berhenti membaca di sini’, adalah kamus 64
kata yang sama di mana pun Anda melihat di dalam kerajaan-kerajaan makhluk hidup
(dengan satu atau dua pengecualian kecil yang menggangsir pemukulrataannya). Kalau,
misalnya, ditemukan semacam mikroba ganjil nan aneh yang disebut harumskariot, yang
tidak menggunakan DNA sama sekali, atau tidak menggunakan protein, atau menggunakan
protein tetapi yang mengurutkannya dari kumpulan asam amino yang lain dari dua puluh
yang telah kita kenal, atau yang menggunakan DNA tetapi bukan kode triplet, atau kode
triplet tetapi bukan kamus 64 kata yang sama – kalau yang mana pun dari semua syarat ini
terpenuhi, kita dapat mengemukakan bahwa kehidupan telah bermula dua kali: satu kali
untuk harumskariot dan satu kali untuk semua kehidupan lainnya. Yang Darwin tahu – dan
malah yang semua orang tahu sebelum penemuan DNA – sebagian makhluk yang ada
mungkin telah memiliki ciri yang di sini saya atribusikan pada harumskariot, yang dalam hal
itu ‘ke dalam beberapa rupa’ yang disebutkannya dapat dibenarkan.

Mungkinkah dua asal-mula kehidupan masing-masing berujung pada kode 64 kata
yang sama? Kemungkinan besar tidak. Agar mungkin, kode yang ada harus memiliki
kelebihan kuat dibanding kode-kode alternatifnya, dan harus ada tren peningkatan gradual ke
arah itu, tren bagi seleksi alam untuk menanjak. Kedua kondisi ini muskil. Francis Crick
dahulu mengemukakan bahwa kode genetik ini merupakan ‘kebetulan yang beku’, yang,
begitu ada, sulit atau mustahil berubah. Penalarannya menarik. Mutasi mana pun di dalam
kode genetik itu sendiri (bukan mutasi-mutasi di dalam gen-gen yang dikodekannya) akan
memiliki efek yang langsung katastrofis, bukan di satu tempat saja tetapi di seluruh
organismenya. Kalau lema mana pun dari kamus 64 kata ini mengubah maknanya, sehingga
merincis asam amino yang berbeda, hampir setiap protein di dalam tubuh tersebut akan
langsung berubah, kemungkinan di banyak titik di sekujurnya. Tidak seperti mutasi biasa,
yang mungkin, misalnya, sedikit memperpanjang tungkai, memperpendek sayap atau
menggelapkan mata, perbuahan di dalam kode genetik akan langsung mengubah segalanya,
di sekujur tubuh, dan ini berarti musibah. Bermacam-macam teoretikus telah memunculkan
berbagai saran sangat cerdas mengenai cara-cara istimewa yang mungkin berlangsung dalam
evolusi kode genetik: cara-cara yang, mengutip salah satu makalah mereka, memungkinkan
kebetulan beku tersebut ‘dicairkan’. Memang menarik, tetap saya rasa hampir pasti bahwa
setiap makhluk hidup yang kode genetiknya telah diamati diturunkan dari satu leluhur
bersama. Tidak peduli seberapa rumit dan berbedanya program-program tingkat tinggi yang
melandasi berbagai rupa kehidupan, semuanya, pada dasarnya, ditulis dengan bahasa mesin
yang sama.
Tentu kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan bahwa bahasa-bahasa mesin yang
lain mungkin telah muncul di makhluk-makhluk lain yang kini punah – yang sepadan dengan
harumskariot saya. Dan fisikawan Paul Davies telah mengetengahkan poin beralasan bahwa
kita sebetulnya belum lagi berusaha cukup keras untuk mencari tahu ada-tidaknya
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harumskariot (tentu bukan kata itu yang dipakainya) yang tidak punah tetapi masih
mengintai jauh di suatu sudut di planet kita. Ia mengakui bahwa kemungkinannya kecil
sekali, tetapi berpendapat bahwa – agak mirip orang yang mencari kuncinya di bawah lampu
jalan dan bukan di tempat kunci tersebut hilang – jauh lebih mudah dan murah untuk
menggeledah planet kita sendiri ketimbang pergi ke planet lain dan mencarinya di sana.
Sementara itu, saya berani mencatatkan ekspektasi pribadi saya bahwa Profesor Davies tidak
akan menemukan apa-apa, dan bahwa semua rupa kehidupan yang bertahan hidup di planet
ini menggunakan kode mesin yang sama dan semuanya diturunkan dari satu leluhur.
‘SEMENTARA PLANET INI BERPUTAR MENURUT HUKUM
GRAVITASI YANG BAKU’
Manusia telah menyadari siklus-siklus yang mengatur kehidupan kita jauh sebelum kita
memahaminya. Siklus yang paling jelas adalah siklus siang/malam. Benda-benda yang
mengapung di luar angkasa, atau mengorbit pada benda-benda lain di bawah aturan hukum
gravitasi, memiliki kecenderungan alami untuk berputar pada sumbunya sendiri. Ada
pengecualian, tetapi planet kita bukan salah satunya. Kurun perputarannya sekarang dua
puluh empat jam (dahulu lebih cepat) dan tentu kita mengalaminya saat malam berganti
siang.
Karena kita hidup di benda yang relatif masif, kita membayangkan gravitasi utamanya
sebagai gaya yang menarik segala sesuatu ke pusat dari benda tersebut, yang kita alami
sebagai ‘bawah’. Tetapi gravitasi, seperti pertama kali dipahami Newton, memiliki efek yang
sangat luas, yaitu menjaga benda-benda di seluruh alam semesta tetap berada di orbit semipermanen di sekitar benda-benda yang lain. Kita mengalaminya sebagai siklus musim-musim
tahunan, karena planet kita mengorbit pada matahari. 5 Karena sumbu putar planet kita miring
terhadap sumbu perputaran mengelilingi matahari, kita mengalami siang yang lebih panjang
dan malam yang lebih singkat selama setengah tahun ketika belahan tempat kita kebetulan
hidup condong ke arah matahari, kurun waktu yang mencapai titik puncaknya di musim
panas. Dan kita mengalami siang yang lebih singkat dan malam yang lebih panjang selama
setengah tahun sisanya, kurun yang, pada titik puncaknya, kita sebut musim dingin. Selama
musim dingin di belahan bumi kita, sinar matahari, menerpa dengan sudut yang lebih lancip.
Di musim dingin, sudut senggolnya menyebarkan sinar matahari yang lebih tipis di atas
luasan yang lebih lebar dari cakupan sinar yang sama di musim panas. Pada tempat dengan
rasio foton per inci kuadrat yang lebih kecil, suhunya lebih dingin. Jumlah foton per daun
hijau yang lebih kecil berarti fotosintesis yang lebih sedikit. Siang yang lebih singkat dan
malam yang lebih panjang punya efek yang sama. Musim dingin dan musim panas, siang dan
malam, kehidupan kita diatur oleh siklus-siklus, seperti dikatakan Darwin – dan,
sebelumnya, Kitab Kejadian: ‘Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim
menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.’
Gravitasi memediasi siklus-siklus lain yang juga penting bagi kehidupan, tetapi lebih
tidak kentara. Tidak seperti planet-planet lain yang memiliki banyak satelit, yang seringnya
relatif kecil, Bumi kebetulan memiliki satu satelit besar, yang kita sebut bulan. Bulan cukup
besar untuk mampu mengerahkan efek gravitasinya sendiri yang signifikan. Kita mengalami
ini utamanya dalam siklus pasang: bukan hanya siklus yang relatif cepat seperti pasang naik
dan surut setiap hari, tetapi juga siklus bulanan pasang purnama dan pasang perbani yang
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lebih lambat, yang disebabkan oleh interaksi antara efek gravitasi matahari dan gravitasi
bulan yang mengorbit secara bulanan. Siklus-siklus pasang ini secara khusus penting bagi
organisme-organisme laut dan pesisir, dan orang menerka-nerka apakah sejenis memori
spesies dari garis keturunan laut kita bertahan dalam siklus reproduksi bulanan kita. Mungkin
muluk-muluk, tetapi bisa jadi spekulasi menarik tentang betapa berbedanya kehidupan jika
kita tidak punya bulan yang mengorbit pada Bumi. Pernah pula bahkan disarankan, sekali
lagi menurut saya agak mengada-ada, bahwa mustahil ada kehidupan tanpa bulan.
Tapi bagaimana kalau planet kita tidak berputar pada sumbunya? Kalau separuh wajah
Bumi tetap menghadap matahari, seperti bulan terhadap kita, belahan yang diterpa siang
abadi akan menjadi neraka, sementara belahan yang selamanya malam akan dingin tak
terkira. Bisakah kehidupan bertahan di titik alam temaram di antaranya, atau mungkin
terkubur jauh di dalam tanah? Saya ragu kehidupan dapat bermula dalam kondisi-kondisi
setakramah itu, tetapi jika Bumi perlahan-lahan berhenti berputar, ada banyak waktu untuk
menyesuaikan diri, dan bukan mustahil bahwa setidaknya beberapa bakteri akan berhasil.
Bagaimana kalau Bumi berputar, tetapi pada sumbu yang tidak miring? Saya ragu
bahwa hal tersebut akan mencegah terjadinya kehidupan. Tidak akan ada siklus musim
panas/musim dingin. Kondisi-kondisi musim panas dan dingin akan terjadi berdasarkan
lintang dan ketinggian. Musim dingin akan menjadi musim tetap yang dialami makhlukmakhluk yang hidup dekat dengan kedua kutub, atau di atas gunung-gunung tinggi. Saya
merasa itu tidak lantas mengecualikan kehidupan, tetapi kehidupan tanpa musim akan agak
membosankan. Tidak akan ada guna bermigrasi, atau berkembang biak di titik waktu tertentu
dalam setahun ketimbang titik waktu yang lain, atau menggugurkan atau meranggas atau
berhibernasi.
Tapi jika planet ini sama sekali tidak mengorbit di sekeliling bintang, kehidupan
adalah hal yang mustahil. Satu-satunya alternatif dari mengorbit pada sebuah bintang adalah
terhempas ke kehampaan – gelap, dekat dengan suhu nol mutlak, sendirian dan jauh dari
sumber energi yang memampukan bermulanya kehidupan bercucuran ke hulu, untuk
sementara dan secara lokal, melawan arus termodinamis. Frasa yang ditulis Darwin ‘berputar
menurut hukum gravitasi yang baku’ lebih dari sekadar perangkat puitis untuk
mengungkapkan kurun jalannya waktu yang tanpa henti dan tak terbayangkan panjangnya.
Mengorbit di sekeliling sebuah bintang adalah satu-satunya cara bagi benda untuk bisa
tetap berada dalam jarak yang relatif baku dari sebuah sumber energi. Di dekat bintang mana
pun – dan matahari kita adalah bintang yang tipikal – terdapat zona tetap yang bermandikan
panas dan cahaya, tempat yang memungkinkan terjadinya evolusi kehidupan. Menjauh dari
sebuah bintang ke kedalaman luar angkasa, zona yang dapat dihuni ini menyusut cepat,
mengikuti hukum kuadrat terbalik yang terkenal itu. Artinya, cahaya dan panas menipis tidak
secara berbanding lurus dengan jaraknya dari bintang, tetapi berbanding terbalik dengan
kuadrat jarak tersebut. Mudah untuk melihat mengapa demikian. Bayangkan bola-bola
konsentris dengan radius meluas ke luar yang memusat pada sebuah bintang. Energi yang
memancar ke luar dari bintang jatuh di dalam sebuah bola dan ‘dibagi’ rata dengan tiap inci
kuadrat dari luas internal bola tersebut. Bidang permukaan dari sebuah bola berbanding lurus
dengan radius kuadrat tersebut (ESK). 6 Jadi, bila bola A dua kali lebih jauh dari bintang
dibanding bola B, jumlah foton yang sama harus ‘dibagi’ ke sebuah bidang yang empat kali
lebih besar luasnya. Ini mengapa Merkuri dan Venus, planet-planet yang berada di lingkar
terdalam dari tata surya kita, panas membara, sementara yang berada di lingkar luar, seperti
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Neptunus dan Uranus, dingin dan gelap, walau tetap tidak sedingin dan segelap luar angkasa
dalam (deep space).
Hukum Termodinamika Kedua menyatakan bahwa, kendati energi tidak dapat
diciptakan ataupun dimusnahkan, energi bisa – harus, dalam sebuah sistem tertutup –
menjadi lebih lemah untuk melakukan kerja yang berguna: itulah maksud dari ungkapan
‘entropi’ meningkat. ‘Kerja’ di sini meliputi hal-hal seperti memompa air ke atas atau –
padanannya dalam konteks kimia – mengekstrak karbon dari karbon dioksida atmosferis dan
menggunakannya di dalam jaringan-jaringan tumbuhan. Seperti telah dijabarkan di Bab 12,
kedua kemampuan itu hanya dapat dicapai jika energi diasupkan ke dalam sistemnya,
contohnya tenaga listrik untuk menggerakkan pompa air, atau tenaga surya untuk
menggerakkan sintesis gula dan pati dalam tumbuhan hijau. Begitu air telah dipompa naik ke
titik puncak, ia akan cenderung mengalir turun, dan sebagian dari energi aliran turunnya
dapat dipakai untuk menggerakkan kincir air, yang bisa menghasilkan listrik, yang bisa
menggerakkan motor listrik untuk memompa kembali sebagian dari air tadi ke atas: tapi
hanya sebagian saja! Sebagian dari energi tersebut pasti hilang – walau tidak pernah musnah.
Mesin-mesin gerak abadi (sudah pasti) mustahil.
Dalam perkimiaan kehidupan, karbon yang diekstraksi dari udara oleh reaksi-reaksi
kimia ‘naik’ yang digerakkan tenaga surya dalam tumbuhan dapat dibakar untuk melepaskan
sebagian dari energi tersebut. Kita bisa secara harfiah membakarnya dalam bentuk batu bara,
yang bisa dianggap sebagai tenaga surya tersimpan, karena ditaruh di sana oleh panel-panel
surya dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah lama mati di kurun Karbon dan kurun lampau
lainnya. Atau energi tersebut dapat dilepaskan secara lebih terkendali dari pembakaran yang
sebenarnya. Di dalam sel-sel makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan yang memakan
tumbuhan, atau hewan yang memakan hewan yang memakan tumbuhan (dst.), senyawasenyawa karbon buatan matahari ‘dibakar perlahan’. Alih-alih benar-benar terbakar menjadi
nyala api, mereka melepaskan energi dalam cucuran yang bermanfaat, secara terkendali
mendorong ‘naik’ reaksi-reaksi kimia. Tentu saja, sebagian dari energi ini terbuang menjadi
panas – kalau tidak, kita punya mesin gerak abadi, yang (lagi dan lagi) mustahil.
Hampir semua energi di alam semesta dengan ajek disusutkan dari rupa-rupa yang
mampu melakukan kerja dan rupa-rupa yang tidak mampu melakukan kerja. Ada
pemerataan, percampuran, hingga akhirnya seluruh alam semesta berujung ‘kematian panas’
yang seragam dan (secara harfiah) tanpa peristiwa. Tetapi walau seluruh alam semesta
menghempas turun menuju kematian panas, ada lingkung bagi porsi-porsi kecil energi untuk
menggerakkan sistem-sistem lokal kecil ke arah yang berlawanan. Air dari laut terangkat ke
udara menjadi awan, yang kemudian mengucurkan airnya ke puncak-puncak gunung, dan
dari situ ia turun sebagai sungai, yang bisa menggerakkan kincir-kincir air atau generatorgenerator listrik. Energi untuk mengangkat air tersebut (yang nantinya menggerakkan turbin
di dalam generator listrik) berasal dari matahari. Ini tidak melanggar Hukum Kedua, karena
energi terus diasupkan dari matahari. Energi matahari melakukan hal serupa di daun-daun
hijau, secara lokal menggerakkan reaksi-reaksi kimia ‘naik’ untuk membuat gula dan pati
dan selulosa dan jaringan tumbuhan. Akhirnya, tumbuhan tersebut mati, atau mungkin
dimakan dahulu oleh hewan. Tenaga surya yang terperangkap di sana berpeluang untuk
mengucur turun melalui berbagai riam, dan melalui rantai makanan yang panjang dan
kompleks yang berpuncak pada pembusukan tumbuhan, atau hewan yang memperpanjang
rantai makanan tersebut, oleh bakteri atau jamur. Atau sebagian dari energi tersebut diikat di
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bawah tanah, terlebih dahulu sebagai gambut, kemudian batu bara. Tetapi kecenderungan
universal menuju kematian panas puncak tidak pernah dibalik. Dalam setiap mata rantai dari
rantai makanan, dan melalui setiap riam turun di dalam setiap sel, sebagian dari energi
tersebut merosot ke titik ketakbergunaan. Mesin-mesin gerak abadi itu . . . baik, cukup sudah
saya mengulang-ulangnya, tetapi saya tidak akan minta maaf karena mengutip, seperti saya
lakukan di setidaknya satu buku sebelumnya, perkataan mengagumkan Sir Arthur Eddington
mengenai hal ini:
Kalau seseorang menunjukkan bahwa teori alam semesta yang Anda sokong
tidak selaras dengan persamaan-persamaan Maxwell – itu justru menunjukkan
kelemahan persamaan-persamaan Maxwell. Kalau didapati bahwa teori Anda
bertentangan dengan hasil amatan – ya, dalam eksperimen, kadang mata
pengamat bisa keliru. Tapi kalau teori Anda didapati berlawanan dengan
hukum kedua termodinamika, habis sudah; yang tersisa baginya hanyalah
malu dan hina.
Ketika orang kreasionis berkata, dan mereka sering mengatakannya, bahwa teori evolusi
bertentangan dengan Hukum Kedua Termodinamika, itu sebenarnya menunjukkan bahwa
mereka tidak paham Hukum Kedua (kita sudah tahu mereka tidak paham evolusi). Tidak ada
kontradiksi, karena matahari!
Seluruh sistemnya, baik saat kita bicara soal kehidupan, atau tentang air yang naik
menjadi awan dan turun lagi, pada akhirnya bergantung pada aliran energi yang ajek dari
matahari. Tanpa pernah melanggar hukum-hukum fisika dan kimia – dan sudah pasti tanpa
pernah melanggar Hukum Kedua – energi dari matahari menggerakkan kehidupan,
memanipulasi dan memaksa hukum-hukum fisika dan kimia untuk mengevolusikan
pencapaian-pencapaian hebat berupa kompleksitas, keanekaragaman, keindahan, dan ilusi
luar biasa atas improbabilitas statistis dan rancangan yang disengaja. Begitu meyakinkannya
ilusi tersebut hingga mampu mengecoh insan-insan tercerdas selama berabad-abad, sampai
Charles Darwin muncul di atas panggung. Seleksi alam adalah pompa kemuskilan: sebuah
proses yang menghasilkan hal yang muskil. Seleksi alam secara sistematis merengkuh
perubahan-perubahan acak langka yang mampu bertahan, mengakumulasikannya, selangkah
demi selangkah di atas lintasan skala waktu yang tak terbayangkan, hingga evolusi akhirnya
mendaki gunung kemuskilan dan keberagaman, puncak-puncak yang ketinggian dan
kisarannya tampak tak berbatas, gunung kiasan yang saya namai ‘Gunung Kemuskilan’.
Pompa kemuskilan seleksi alam, yang menggerakkan kompleksitas makhluk hidup ke atas
‘Gunung Kemuskilan’, adalah semacam padanan statistis dari energi matahari yang
menaikkan air ke puncak gunung dalam arti harfiahnya. 7 Kehidupan mengevolusikan
kompleksitas yang lebih besar hanya karena seleksi alam menggerakkannya secara lokal,
menjauh dari yang secara statistis mungkin menuju yang muskil. Dan semua ini
dimungkinkan hanya karena pasokan tenaga tanpa henti dari sang surya.
‘DARI PERMULAAN YANG BEGITU SEDERHANA’
Kita sudah tahu banyak cara kerja evolusi sejak ia bermula, jauh lebih banyak dari yang
diketahui Darwin. Tetapi kita baru tahu sedikit lebih banyak dari Darwin tentang seperti apa
evolusi bermula. Buku ini menyajikan bukti, dan kita tidak punya bukti mengenai peristiwa
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teramat penting yang menjadi awal-mulai evolusi di planet ini. Peristiwa tersebut bisa jadi
peristiwa yang teramat langka. Ia hanya perlu terjadi sekali, dan sejauh yang kita tahu ia
memang terjadi sekali saja. Mungkin bahkan, peristiwa itu terjadi sekali saja di seluruh jagad
raya, walau saya meragukannya. Satu hal yang bisa kita katakan, atas dasar logika murni dan
bukan bukti, adalah bahwa kata-kata ‘dari permulaan yang begitu sederhana’ Darwin masuk
akal. Kebalikan dari sederhana adalah muskil secara statistis. Hal-hal yang muskil secara
statistis tidak mengada secara semerta: itulah arti muskil secara statistis. Titik mulanya harus
sederhana, dan sepengetahuan kita evolusi oleh seleksi alam masih menjadi satu-satunya
proses yang di dalamnya permulaan-permulaan sederhana dapat memunculkan hasil-hasil
kompleks.
Darwin tidak membahas seperti apa awal-mula evolusi di buku On the Origin of
Species. Ia merasa perkara tersebut berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan di masanya.
Dalam surat kepada Hooker yang saya kutip tadi, Darwin lanjut menulis, ‘Omong kosong
kalau saat ini mau berpikir soal asal-mula kehidupan; sekalian saja berpikir soal asal-mula
materi.’ Ia tidak menyingkirkan kemungkinan bahwa masalah tersebut pada akhirnya akan
terpecahkan (nyatanya, masalah asal-mula zat sudah terpecahkan dengan gemilang) tetapi hal
itu akan terjadi jauh di hari depan. ‘Kita masih harus menunggu cukup lama untuk melihat
“lendir, protoplasma, dll” menghasilkan hewan baru.’
Di titik ini dalam edisi surat-surat ayahnya, Francis Darwin menyelipkan sebuah
catatan kaki yang berbunyi:
Mengenai hal yang sama yang ditulis ayah saya pada 1871: ‘Sering dikatakan
bahwa semua kondisi untuk bermulanya organisme hidup pertama kini ada,
dan boleh jadi sudah dari dahulu ada. Tetapi jika (dan oh! betapa muluknya!)
saat ini di suatu kolam kecil yang hangat, dengan segala macam amonia dan
garam fosfor, cahaya, panas, listrik, dll., sebuah senyawa protein dibentuk
secara kimiawi, siap untuk menjalani perubahan-perubahan yang lebih rumit
lagi, sekarang ini zat semacam itu akan langsung dilahap atau diserap, tidak
seperti adanya sebelum makhluk-makhluk hidup terbentuk.’
Di sini Charles Darwin melakukan dua hal yang agak berbeda. Di satu sisi ia menyajikan
satu-satunya spekulasi mengenai proses dapat bermulanya kehidupan (bagian ‘kolam kecil
yang hangat’ yang terkenal itu). Di sisi lain, ia menginsafkan harapan ilmu pengetahuan di
saat itu untuk menyaksikan terulangnya peristiwa tersebut di depan mata kepala kita.
Sekalipun ‘semua kondisi untuk bermulanya organisme hidup pertama’ hingga kini masih
ada, titik mula baru yang seperti itu akan ‘langsung dilahap atau diserap’ (sekarang kita
punya alasan untuk menambahkan: kemungkinan oleh bakteri), ‘tidak seperti adanya sebelum
makhluk hidup terbentuk’.
Darwin menulis ini tujuh tahun setelah Louis Pasteur berkata, dalam sebuah kuliah di
Sorbonne, ‘Doktrin kemunculan semerta tidak akan pernah bangun dari pukulan mematikan
yang dilancarkan oleh percobaan sederhana ini.’ Percobaan sederhana yang dimaksud adalah
percobaan Pasteur yang menunjukkan bahwa, bertentangan dengan ekspektasi populer saat
itu, kaldu yang dibentengi dari mikro-organisme tidak akan pernah basi.
Demonstrasi seperti yang dilakukan Pasteur kadang dikutip oleh kalangan kreasionis
sebagai bukti yang memihak mereka. Silogisme menyesatkannya berbunyi seperti berikut
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ini: ‘Kemunculan semerta tidak pernah teramati saat ini. Oleh karena itu, asal-mula
kehidupan adalah mustahil.’ Komentar Darwin pada 1871 dirancang khusus sebagai
bantahan atas ketaklogisan semacam itu. Memang, kemunculan semerta kehidupan adalah
peristiwa yang sangat langka, tapi hal tersebut pasti terjadi sekali, dan ini benar dalam
kerangka kemunculan semerta sebagai peristiwa yang bersifat alami atau ilahi. Pertanyaan
tentang seberapa langka peristiwa asal-mula kehidupan adalah pertanyaan menarik dan nanti
saya akan kembali ke pertanyaan tersebut.
Upaya-upaya serius pertama untuk memikirkan seperti apa kehidupan mungkin
bermula, yang dilakukan Oparin di Rusia dan (secara terpisah) Haldane di Inggris, samasama dimulai dengan menyangkal bahwa kondisi-kondisi untuk pembentukan pertama
kehidupan masih ada hingga kini. Oparin dan Haldane menyarankan bahwa atmosfer purba
pastilah sangat berbeda dari yang sekarang ini. Khususnya, tidak ada oksigen bebas, dan
karenanya atmosfer merupakan – dalam istilah misterius yang digunakan ahli kimia –
atmosfer ‘yang mereduksi’. Sekarang kita tahu bahwa semua oksigen bebas di dalam
atmosfer adalah produk kehidupan, khususnya tumbuhan – yang jelas-jelas bukan bagian
dari kondisi-kondisi yang mendahului kehidupan. Oksigen membanjiri atmosfer sebagai
polutan, bahkan racun, hingga seleksi alam membentuk benda-benda hidup untuk
mendayagunakannya dan justru mati lemas tanpanya. Atmosfer ‘yang mereduksi’
mengilhami serangan eksperimental paling terkenal atas masalah asal-mula kehidupan, botol
Stanley Miller yang sarat akan bahan-bahan sederhana, yang menggelegak dan memercik
cukup sepekan saja sebelum menghasilkan asam-asam amino dan tanda-tanda kehidupan
lainnya.
‘Kolam kecil yang hangat’ Darwin, beserta ramuan penyihir yang diracik Miller yang
terinspirasi darinya, dewasa ini sering ditolak sebagai mukadimah untuk mengajukan suatu
alternatif untuk teori asal-mula kehidupan. Kebenarannya adalah bahwa tidak ada
kesepakatan umum. Beberapa gagasan menjanjikan telah dikemukakan, tetapi tidak ada bukti
absolut yang mengarah pasti pada yang mana pun dari gagasan tersebut. Di buku-buku
sebelumnya, saya telah membahas berbagai kemungkinan menarik, termasuk teori kristal
tanah liat anorganik yang diajukan Graham Cairns-Smith, dan pandangan populer yang lebih
kiwari: bahwa kondisi-kondisi yang mendasari munculnya kehidupan untuk pertama kali
serupa dengan habitat Hadean bakteri dan arkea ‘termofil’ masa kini, yang sebagian di
antaranya bertahan dan bereproduksi di mata air-mata air panas yang benar-benar mendidih.
Dewasa ini, mayoritas ahli biologi condong ke ‘teori Dunia RNA’, untuk alasan yang saya
rasa cukup persuasif.
Untuk perkara asal-mula kehidupan, kita tidak punya bukti tentang apa langkah
pertamanya, tetapi kita tahu langkah macam apanya. Langkah tersebut mestilah langkah yang
memulai seleksi alam. Sebelum langkah pertama tersebut, perkembangan yang hanya dapat
dicapai seleksi alam mustahil terjadi. Dan itu berarti langkah penentu tersebut adalah
munculnya entitas dengan kapasitas swareplikasi melalui proses yang belum lagi diketahui.
Swareplikasi melahirkan populasi entitas, yang bersaing satu sama lain untuk tereplikasi.
Karena tidak ada proses penyalinan yang sempurna, populasi tersebut sudah pasti memiliki
keragaman, dan jika ada keragaman dalam sebuah populasi replikator, entitas-entitas yang
mampu berhasil mereplikasi dirinya akan menjadi dominan. Inilah seleksi alam, dan ia tidak
bisa bermula hingga entitas swareplikasi pertama ada.
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Darwin, dalam paragraf ‘kolam kecil yang hangat’nya, berspekulasi bahwa peristiwa
penentu dalam asal-mula kehidupan kemungkinan adalah kemunculan semerta sebuah
protein, tetapi spekulasi ini ternyata menjadi gagasan yang kalah menjanjikan dari sebagian
besar gagasan Darwin yang lain. Ini bukan untuk menyangkal bahwa protein punya peran
vital bagi kehidupan. Sudah kita lihat di Bab 8 bahwa protein memiliki ciri yang sangat
istimewa: menggulung diri untuk membentuk objek-objek tiga dimensi, yang bentuk
persisnya ditentukan oleh urutan satu dimensi dari konstituennya, asam amino. Kita juga
telah melihat bahwa bentuk tersebut telah membuat protein mampu mengatalisasi reaksireaksi kimia dengan tingkat kekhususan yang tinggi, yang mempercepat reaksi-reaksi
tertentu hingga mungkin satu triliun kali lipat. Kekhususan enzim memungkinkan terjadinya
perkimiaan hayati, dan keluwesan protein tampak hampir tak berbatas dalam hal aneka
bentuk yang dapat diwujudkannya. Itulah kepiawaian protein. Protein memang sangat piawai
melakukannya, dan Darwin punya alasan untuk menyebut protein sebagai kandidat titik mula
kehidupan. Namun, adalah satu ketakmampuan mencolok yang dimiliki protein, dan hal ini
terlewatkan dari perhatian Darwin. Protein pandir untuk urusan replikasi. Mereka tak bisa
menyalin dirinya sendiri. Ini berarti bahwa langkah penentu dalam asal-mula kehidupan pasti
bukanlah kemunculan semerta sebuah protein. Kalau begitu, apa?
Molekul swareplikasi terbaik yang kita ketahui adalah DNA. Dalam rupa-rupa
kehidupan paling berkembang yang kita kenal kini, DNA dan protein dengan elegan saling
melengkapi. Molekul-molekul protein adalah enzim-enzim ahli, tetapi replikator dungu.
DNA justru sebaliknya. Ia tidak menggulung ke bentuk-bentuk tiga dimensi, dan karenanya
tidak berfungsi sebagai enzim. Tidak menggulung diri, DNA mempertahankan rupa terbuka
linearnya, dan inilah yang menjadikannya replikator dan penentu ideal untuk urutan-urutan
asam amino. Molekul-molekul protein, justru karena tidak menggulung ke bentuk-bentuk
‘tertutup’, tidak ‘membuka’ informasi urutannya supaya dapat disalin atau ‘dibaca’.
Informasi urutan ini terbenam, dan tidak dapat dijangkau, di dalam protein yang tergulung.
Tetapi dalam rantai panjang DNA, informasi urutan ini dibuka dan tersedia untuk
difungsikan sebagai cetakan.
Dilema asal-mula kehidupan adalah ini. DNA bisa bereplikasi, tetapi ia butuh enzim
untuk mengatalisasi prosesnya. Protein bisa mengatalisasi pembentukan DNA, tetapi mereka
butuh DNA untuk menentukan urutan asam-asam amino yang tepat. Seperti apa molekulmolekul Bumi purba mampu memutus belenggu ini dan mampu memulai proses seleksi
alam? RNA pun masuklah.
RNA masuk ke dalam golongan suku molekul-molekul rantai yang sama dengan
DNA, polinukleotida. Ia mampu membawa hal yang senilai dengan empat ‘huruf’ kode yang
sama dengan DNA, dan ia memang melakukannya di dalam sel-sel hidup, membawa
informasi genetik dari DNA ke tempatnya bisa digunakan. DNA berlaku sebagai cetakan
tempat terbangunnya urutan-urutan kode RNA. Kemudian urutan-urutan protein terbangun
dengan RNA, bukan DNA, sebagai cetakannya. Beberapa virus tidak memiliki DNA sama
sekali. RNA adalah molekul genetik mereka, yang semata-mata bertanggung jawab untuk
membawa informasi genetik dari generasi ke generasi.
Sekarang perhatikan poin kunci dari ‘teori Dunia RNA’ mengenai asal-mula
kehidupan. Selain memelar dalam bentuk yang cocok untuk meneruskan informasi urutan,
RNA juga mampu merakit dirinya sendiri, seperti kalung magnetis kita di Bab 8, ke bentukbentuk tiga dimensi, yang memiliki aktivitas keenziman. Enzim-enzim RNA itu ada. Tidak
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seefisien enzim-enzim protein memang, tetapi tetap bisa berfungsi. Teori Dunia RNA
mengajukan bahwa RNA merupakan enzim yang cukup mampu menjalankan perannya
hingga protein berevolusi untuk mengambil alih peran enzim tersebut, dan RNA juga
merupakan replikator yang cukup mampu untuk menciptakan keragaman hingga DNA
berevolusi untuk mengambil alihnya.
Saya berpendapat bahwa teori Dunia RNA ini masuk akal, dan saya rasa ada
kemungkinan bahwa ahli kimia, dalam beberapa dekade ke depan, akan menyimulasikan di
dalam laboratorium rekonstruksi lengkap dari peristiwa-peristiwa yang meluncurkan seleksi
alam sesuai kejadian besarnya empat miliar tahun yang lalu. Telah diambil langkah-langkah
mengagumkan menuju ke arah itu.
Akan tetapi, sebelum menyudahi bahasan ini, saya harus mengulang peringatan yang
telah saya sampaikan di buku-buku sebelumnya. Kita sebetulnya tidak membutuhkan teori
wajar mengenai asal-mula kehidupan, dan kita bahkan mungkin perlu sedikit gelisah kalau
sebuah teori yang terlalu wajar ditemukan! Paradoks menyilaukan ini muncul dari
pertanyaan terkenal, yang dikemukakan oleh fisikawan Enrico Fermi, “Kok sepi?”. Walau
terdengar penuh teka-teki, rekan-rekan kerja Fermi, sesama fisikawan di Laboratorium Los
Alamos, cukup terbiasa untuk tahu persis apa yang ia maksudkan. Mengapa kita belum
pernah dikunjungi oleh makhluk hidup dari tempat lain di jagad raya? Kalau tidak kunjungan
langsung, minimal dikunjungi oleh sinyal radio (yang jauh lebih mungkin terjadi).
Saat ini, mungkin bagi kita untuk memperkirakan bahwa terdapat lebih dari satu miliar
planet di galaksi kita, dan terdapat kira-kira satu miliar galaksi. Ini artinya, walau planet kita
satu-satunya planet di galaksi ini yang dihuni kehidupan, agar hal tersebut benar, probabilitas
kehidupan untuk muncul di sebuah planet harusnya tidak jauh lebih besar dari satu
berbanding satu miliar. Teori yang kita cari, tentang asal-mula kehidupan di planet ini,
karenanya sudah sepatutnya bukan teori yang wajar! Kalau iya, kehidupan mestilah cukup
lazim terjadi di galaksi ini. Mungkin memang lazim, dan dalam hal itu teori yang wajar
adalah teori yang kita inginkan. Tetapi kita tidak punya bukti bahwa kehidupan ada di luar
planet ini, dan setidak-tidaknya kita berhak untuk puas dengan teori yang tidak wajar. Kalau
kita jajaki pertanyaan Fermi dengan sungguh-sungguh, dan menafsirkan tiadanya kunjungan
sebagai bukti bahwa kehidupan itu luar biasa langka di galaksi ini, kita mesti bergeser
menuju ekspektasi positif bahwa tidak ada satu pun teori wajar tentang asal-mula kehidupan.
Argumen ini telah saya susun lebih lengkap di buku The Blind Watchmaker, dan pembahasan
detailnya tidak akan saya hadirkan di sini. Dugaan saya, kemungkinan (tidak besar, karena
terlalu banyak hal yang tidak diketahui) kehidupan itu langka sekali, tetapi jumlah planet
begitu besar (tiap hari planet-planet baru ditemukan) sehingga mungkin kita tidak sendiri,
dan mungkin terdapat jutaan pulau kehidupan di alam semesta. Akan tetapi, jutaan pulau
sekalipun boleh jadi terpisah begitu jauh sehingga tertutup peluang untuk saling kontak,
lewat radio sekalipun. Sayangnya, sejauh berkenaan dengan kewajaran, mungkin kita
memang sendiri.
‘RUPA-RUPA TAK TERHINGGA YANG PALING INDAH DAN
MENAKJUBKAN TELAH, DAN TENGAH, BEREVOLUSI’.
Saya tidak yakin apa maksud Darwin dengan kata ‘tak terhingga’. Bisa saja hanya sekadar
kata sifat superlatif, yang disisipkan untuk mengimbangi ‘yang paling indah dan
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menakjubkan’. Saya duga itu sebagian maksudnya. Tapi rasa-rasanya Darwin punya maksud
lebih khusus dengan kata ‘tak terhingga’. Bila kita menengok balik ke sejarah kehidupan, kita
melihat hamparan kebaruan tanpa henti dan selalu teremajakan. Individu mati; spesies,
famili, ordo, dan bahkan kelas punah. Tetapi proses evolusi itu sendiri tampak selalu bangkit
dan melanjutkan pemekarannya yang berulang, dengan kesegaran yang tak hilang, dengan
kebeliaan yang tak kurang, saat zaman berganti zaman.
Izinkan saya kembali sejenak membahas model-model komputer seleksi buatan yang
saya gambarkan di Bab 2: ‘taman safari’ yang dihuni biomorf-biomorf komputer, termasuk
arthromorf dan conchomorf yang menunjukkan seperti apa aneka ragam cangkang moluska
dapat berevolusi. Di bab tersebut, saya memperkenalkan makhluk-makhluk komputer ini
untuk mengilustrasikan cara kerja seleksi alam dan kekuatannya yang begitu dahsyat,
asalkan diberi cukup generasi. Sekarang saya ingin menggunakan model-model komputer ini
untuk tujuan yang lain.
Kesan mutlak yang saya rasakan, saat menatapi layar komputer dan membiakkan
biomorf, baik yang berwarna maupun yang hitam, dan ketika membiakkan arthromorf,
adalah bahwa rasa bosan tidak pernah hinggap di benak saya. Ada rasa keanehan yang
senantiasa terbarukan. Program tersebut tampak tidak pernah ‘lelah’, begitu pula dengan
pemainnya. Ini berkebalikan dengan program ‘D’Arcy’ yang dengan singkat saya
deskripsikan di Bab 10, yang di dalamnya ‘gen-gen’ ditarik-tarik secara matematis pada
koordinat-koordinat lembar karet virtual tempat hewan digambarkan. Saat menjalankan
seleksi buatan dengan program D’Arcy, pemain tampak, seiring waktu, bergeser makin dan
kian jauh dari titik kemasukakalan, keluar ke tanah tak bertuan berisikan bentuk-bentuk
canggung tak elegan; makin jauh kita dari titik awal, makin merosot kemasukakalannya.
Saya sudah mengisyaratkan alasannya. Dalam program-program biomorf, arthromorf, dan
conchomorf, ada padanan komputer untuk proses embriologis – tiga proses embriologis,
yang semuanya, dengan caranya sendiri-sendiri, secara biologis mungkin. Sebaliknya,
program D’Arcy tidak menyimulasikan embriologi sama sekali. Alih-alih, seperti saya
jelaskan di Bab 10, program itu memanipulasi distorsi-distorsi yang digunakan untuk
mengubah satu rupa dewasa ke rupa dewasa lainnya. Tiadanya embriologi membuatnya
kehilangan ‘kesuburan inventif’ yang ditampilkan biomorf, arthromorf, dan conchomorf.
Dan kesuburan inventif yang sama ditampilkan oleh embriologi-embriologi nyata, yang
menjadi alasan minimal mengapa evolusi menghasilkan ‘rupa-rupa tak terhingga yang paling
indah dan menakjubkan’. Tapi bisakah kita melampaui yang minimal?
Pada 1989 saya menulis sebuah makalah berjudul ‘The evolution of evolvability’
(‘Evolusi Evolvabilitas’) dan di sana saya mengemukakan bahwa hewan tidak hanya makin
pintar bertahan hidup, seiring generasi berganti generasi: silsilah-silsilah hewan pun makin
pintar berevolusi. Apa artinya ‘pintar berevolusi’? Hewan-hewan macam apa yang pintar
berevolusi? Serangga di darat dan krustasea di laut tampaknya jago meragam ke ribuan
spesies, mengisi ceruk-ceruk yang ada, berganti kostum di sepanjang waktu evolusi dengan
gaya hura-hura. Ikan pun menunjukkan kesuburan evolusioner yang menakjubkan, begitu
juga katak dan kodok, serta mamalia dan burung yang lebih akrab di mata kita.
Yang saya ketengahkan di dalam makalah tahun 1989 itu adalah bahwa evolvabilitas
merupakan ciri embriologi. Gen-gen bermutasi untuk mengubah tubuh seekor hewan, tetapi
mereka harus melakukannya melalui proses-proses pertumbuhan embrionik. Dan sebagian
embriologi lebih baik dari sebagian yang lain dalam menghasilkan aneka macam variasi
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genetik yang dapat dikerjakan seleksi alam, dan karenanya mungkin lebih pintar berevolusi.
Kata ‘mungkin’ tampak terlalu lemah di sini. Tidakkah sudah hampir jelas nyata bahwa
beberapa embriologi, dalam pengertian ini, pastilah lebih pintar berevolusi? Saya rasa
begitu. Agak kurang jelas, tetapi begitu pun saya rasa dapat diketengahkan, bahwa mungkin
ada sejenis seleksi alam tingkat tinggi yang memilih ‘embriologi-embriologi yang mampu
berevolusi’. Seiring waktu, embriologi memperbaiki evolvabilitasnya. Jika ‘seleksi tingkat
tinggi’ semacam ini ada, ia akan agak lain dari seleksi alam yang biasa, yang memilih
individu-individu karena kemampuannya untuk berhasil meneruskan gen-gen (atau, sama
juga, memilih gen-gen karena kemampuannya membangun individu-individu yang berhasil).
Seleksi tingkat tinggi yang menyempurnakan evolvabilitas akan serupa dengan hal yang
disebut ahli biologi evolusioner hebat dari Amerika George C. Williams sebagai ‘seleksi
klad’. Klad adalah cabang dari pohon kehidupan, seperti spesies, genus, ordo, atau kelas.
Bisa dibilang bahwa seleksi klad telah terjadi ketika sebuah klad, seperti serangga,
menyebar, meragam, dan memenuhi dunia dengan lebih berhasil dari klad yang lain, seperti
pogonophora (Anda mungkin belum pernah mendengar makhluk-makhluk samar mirip
cacing ini, dan ini alasannya: mereka bukan klad yang berhasil!). Seleksi klad tidak
menyiratkan bahwa klad harus bersaing satu sama lain. Serangga tidak bersaing, minimal
tidak secara langsung, dengan pogonophora untuk mendapatkan makanan atau ruang atau
sumber daya lainnya. Tetapi dunia ini penuh dengan serangga, dan hampir tanpa
pogonophora, dan kita boleh mengatribusikan keberhasilan serangga ke suatu ciri yang
mereka miliki. Saya menduga bahwa sesuatu di dalam embriologinyalah yang membuat
serangga dapat berevolusi. Dalam buku Climbing Mount Improbable ada bab yang berjudul
‘Kaleidoscopic Embryos’. Di situ saya menawarkan berbagai prasaran untuk ciri-ciri spesifik
yang membentuk evolvabilitas, termasuk batasan-batasan simetri, dan termasuk arsitekturarsitektur modular seperti susunan tubuh yang tersegmentasi.
Mungkin, sebagian karena arsitektur modularnya yang tersegmentasi, klad artropoda 8
piawai berevolusi, pintar menyemburkan variasi ke berbagai arah, pandai memunculkan
keragaman, lihai mengisi ceruk-ceruk yang ada begitu timbul kesempatan. Klad-klad lain
mungkin sama berhasilnya karena embriologi mereka terbatas pada perkembangan citrabayangan di berbagai bagiannya. 9 Klad-klad yang kita lihat memenuhi daratan dan lautan
adalah klad-klad yang pintar berevolusi. Dalam seleksi klad, klad-klad yang tidak berhasil
akan punah, atau gagal meragam untuk mengatasi berbagai tantangan: mereka layu dan sirna.
Klad-klad yang berhasil akan mekar dan subur menjadi dedaunan pohon filogenetik. Seleksi
klad terdengar menggoda, seperti seleksi alam Darwinian. Godaan ini harus ditahan, atau
setidaknya memicu kewaspadaan kita. Kemiripan kulit luar bisa sangat menyesatkan.
Fakta keberadaan kita sendiri hampir terlalu mengagetkan untuk ditanggung. Begitu
pula dengan fakta bahwa kita dikelilingi sebuah ekosistem subur berisi hewan-hewan yang
kemiripannya kurang-lebih dekat dengan kita, oleh tumbuhan yang sedikit lebih tidak mirip
kita, dan oleh bakteri yang menyerupai leluhur-leluhur lebih jauh kita dan yang
menjadinyalah kita membusuk ketika usia kita telah usai. Darwin jauh melampaui masanya
dalam menakar besarnya perkara keberadaan kita, dan dalam memahami jawaban atas
perkara tersebut. Ia juga jauh melampaui masanya, dalam memahami kesalingbergantungan
hewan dan tumbuhan dan semua makhluk lainnya, dalam jalinan relasi yang seluk-beluknya
mencengangkan imajinasi. Bagaimana bisa kita tidak cuma ada saja, tetapi juga dikepung
kompleksitas, keanggunan, rupa-rupa tak terhingga yang paling indah dan menakjubkan
seperti itu?
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Ini jawabnya. Memang pastilah begitu, mengingat keberadaan ini mampu kita sadari,
dan kita pertanyakan. Seperti ditunjukkan oleh ahli kosmologi kepada kita, bukan kebetulan
kita bisa melihat bintang-bintang di angkasa. Mungkin ada semesta tanpa bintang, semesta
yang hukum serta konstanta fisikanya membiarkan hidrogen purba tersebar merata dan tidak
terpusat pada bintang-bintang. Tapi tak seorang pun mengamati semesta-semesta itu, karena
entitas-entitas yang mampu mengamati apa pun tidak bisa berevolusi tanpa bintang-bintang.
Kehidupan tidak hanya butuh setidaknya satu bintang sebagai sumber energinya. Bintangbintang juga merupakan dapur peleburan tempat mayoritas unsur kimia ditempa, dan
kehidupan tidak ada tanpa kekayaan bahan kimia. Kita bisa susuri hukum-hukum fisika, satu
per satu, dan memunculkan kesimpulan yang sama tentangnya: bukan kebetulan kita bisa
melihat . . .
Demikian pula halnya biologi. Bukan kebetulan kalau kita melihat kehijauan hampir
ke mana pun mata memandang. Bukan kebetulan kalau kita bertengger di satu ranting kecil
di tengah-tengah pohon kehidupan yang berkembang mekar; bukan kebetulan kalau kita
dikelilingi jutaan spesies lain, yang makan, tumbuh, membusuk, berenang, berjalan, terbang,
menggali, menguntit, memburu, lari, mengebut, mengecoh. Tanpa tumbuhan hijau yang
menang banyak dari kita, dengan perbandingan jumlah sedikitnya 10:1, tidak akan ada energi
penyedia daya. Tanpa perlombaan senjata yang menjadi-jadi antara pemangsa dan mangsa,
parasit dan inang, tanpa ‘peperangan alam’ Darwin, tanpa ‘kelaparan dan kematian’nya,
tidak akan ada sistem saraf yang mampu melihat apa pun, apalagi menaksir dan
memahaminya. Kita dikepung rupa-rupa tak terhingga, yang paling indah dan menakjubkan.
Dan itu bukan kebetulan, tetapi konsekuensi langsung dari evolusi oleh seleksi alam nonacak
– satu-satunya penjelasan atas kehidupan, pertunjukan terhebat di muka Bumi.
1

2
3

Darwin memberi tahu kita bahwa inspirasi untuk seleksi alam berasal dari Thomas Malthus, dan
mungkin frasa ‘kematian dan kelaparan’ ini dipicu oleh paragraf yang bunyinya seperti nubuat
kehancuran berikut, yang ditunjukkan kepada saya oleh teman saya Matt Ridley: ‘Kelaparan
tampaknya menjadi senjata pemungkas alam yang paling durjana. Kekuatan populasi unggul jauh
di atas kekuatan tanah untuk menghasilkan penghidupan bagi manusia, sehingga kematian dini,
entah apa pun bentuknya, pasti akan melanda umat manusia. Sifat-sifat buruk manusia adalah
duta depopulasi yang giat dan larat. Mereka adalah utusan balatentara kehancuran, yang kerap
pula membereskan pekerjaan kejinya sendiri. Tapi andai pun mereka gagal dalam perang
pemusnahan ini, musim sakit-penyakit, wabah, sampar, dan tulah, berderap maju dalam barisan
besar, dan menyapu bersih dengan kekuatan beribu-ribu. Bila pun belum lagi berhasil, kelaparan
akbar yang tak terelakkan menguntit dari belakang, dan dengan sekali hantam, menyeimbangkan
jumlah populasi dengan jumlah makanan di dunia ini.”
Seandainya saya bisa percaya.

Berbagai aliran keagamaan sudah sejak lama mengaitkan kehidupan dengan napas. Kata ‘spirit’
berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti ‘napas’. Kitab Kejadian mengisahkan Tuhan
membuat Adam dan menghidupkannya dengan meniupkan napas ke dalam lubang hidungnya.
Kata bahasa Ibrani untuk ‘jiwa’ adalah ruah atau ruach (sekerabat dengan ruh dalam bahasa
Arab), yang juga berarti ‘napas’, ‘angin’, ‘ilham’.
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4

5

6
7

8
9

Istilah ini diciptakan pada 1907 oleh filsuf Prancis Henri Bergson. Saya selalu suka dengan
deduksi sarkastis Julian Huxley: kereta api pasti digerakkan oleh élan locomotif (daya gerak
lokomotif).

Dengan rasa ngeri keheranan saya kembali, seperti menggaruk rasa gatal atau menekan gigi yang
sakit, ke jajak pendapat, seperti didokumentasikan di Lampiran, yang menunjukkan bahwa 19%
penduduk Inggris tidak tahu apa arti tahun, dan berpikir bahwa Bumi mengitari matahari sekali
sebulan. Di antara mereka yang paham apa itu tahun pun, sebagian besar tidak paham apa yang
menyebabkan terjadinya musim, dan berasumsi, dengan sauvinisme Belahan Bumi Utara yang
merajalela, bahwa kita berada paling dekat dengan matahari di bulan Juni dan paling jauh di bulan
Desember.
‘Every Schoolboy Knows’ atau ‘Setiap Siswa Tahu’ (dan setiap siswi dapat membuktikannya
dengan geometri Euklides).

Bukan kebetulan kalau Claude Shannon, ketika menyusun metrik ‘informasi’nya, yang merupakan
ukuran kemuskilan statistis, menemukan rumus matematika yang sama persis dengan yang
dikembangkan Ludwid Boltzman untuk entropi di abad sebelumnya.
Serangga, krustasea, laba-laba, kaki seratus, dll.

Contohnya, sebuah mutasi di kaki seekor kaki seribu akan dijiplak di kedua sisinya, dan
kemungkinan diulangi di sekujur tubuhnya juga. Walau mutasinya hanya satu, proses-proses
embriologis membatasinya untuk diulang berkali-kali, kanan dan kiri. Awalnya mungkin tampak
paradoksal kalau sebuah batasan akan meningkatkan kepandaian evolusi sebuah klad. Alasannya
saya jabarkan di bab yang sama di buku Climbing Mount Improbable, ‘Kaleidoscopic Embryos’.
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LAMPIRAN
PARA PENYANGKAL SEJARAH
Sejak tahun 1982, dengan interval yang tidak reguler tetapi cukup sering, Gallup, lembaga
jajak pendapat paling dikenal di Amerika, telah mengambil sampel opini nasional untuk
pertanyaan ini:
Mana dari pernyataan-pernyataan berikut ini yang paling mendekati
pandangan Anda mengenai asal-mula dan perkembangan manusia?

1

Manusia berkembang selama jutaan tahun dari bentuk-bentuk
kehidupan yang lebih sederhana, tetapi Tuhan memandu proses ini.
(36%)

2

Manusia berkembang selama jutaan tahun dari bentuk-bentuk
kehidupan yang lebih sederhana, tetapi Tuhan tidak berperan dalam
proses ini. (14%)

3

Tuhan menciptakan manusia kurang lebih sesuai bentuknya saat ini di
suatu titik waktu dalam kurun sekitar 10.000 tahun terakhir. (44%)

Persentase yang saya sertakan di sini dari hasil tahun 2008. Angka untuk tahun 1982, 1993,
1997, 1999, 2001, 2004, 2006, dan 2007 kurang-lebih sama.
Saya termasuk golongan yang sudah saya duga minoritas, 14% orang yang
mencentang kotak untuk pernyataan 2. Sayang sekali susunan kata-kata pernyataan 2 ‘tetapi
Tuhan tidak berperan dalam proses ini’, tampak disengaja untuk memancing orang-orang
religius untuk menentangnya. Yang paling mengecewakan adalah dukungan yang kuatnya
patut diratapi untuk pernyataan 3. Empat puluh empat persen orang Amerika menyangkal
total evolusi, baik yang dipandu oleh Tuhan atau tidak, dan implikasinya adalah bahwa
mereka percaya seluruh dunia ini berusia tidak lebih dari 10.000 tahun. Seperti telah saya
tunjukkan sebelumnya, mengingat usia dunia yang sebenarnya adalah 4,6 miliar tahun, hal
ini sama dengan percaya bahwa lebar Amerika Utara kurang dari 10 yard. Sembilan kali
jajak pendapat, sembilan kali pula dukungan untuk pernyataan 3 tidak pernah di bawah 40%.
Pada dua jajak pendapat di antaranya, persentasenya menyentuh 47%. Lebih dari 40% orang
Amerika menyangkal bahwa manusia berevolusi dari hewan-hewan lainnya, dan berpikir
bahwa kita – dan kemudian seluruh kehidupan – diciptakan oleh Tuhan dalam 10.000 tahun
terakhir ini. Buku ini perlu ditulis.
Pertanyaan yang diajukan Gallup menitikberatkan perhatian pada manusia, dan boleh
dibilang hal tersebut telah menambah beban emosional dan menyulitkan orang untuk
menerima pandangan ilmiah. Pada 2008, Pew Forum menerbitkan jajak pendapat serupa
yang tidak secara spesifik menyebutkan manusia. Hasil-hasilnya selaras dengan Gallup.
Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan adalah sebagai berikut (persentasenya disertakan
di samping):
Kehidupan di Bumi telah . . .
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Ada dalam bentuknya yang sekarang ini sejak titik awal
waktu

42%

Berevolusi seiring waktu

48%

Evolusi melalui seleksi alam

26%

Evolusi yang dipandu makhluk ilahi

18%

Berevolusi tetapi tidak tahu seperti
apa

4%

Tidak tahu

10%

Pernyataan-pernyataan Pew tidak secara spesifik menyebutkan waktu, sehingga kita tidak
tahu berapa banyak dari 42% orang yang secara positif menolak evolusi juga berpikir bahwa
dunia ini berusia kurang dari 10.000 tahun, seperti halnya 44% responden Gallup.
Tampaknya mungkin saja 42% responden Pew tersebut juga meyakini usia Bumi dalam
hitungan ribuan tahun, bukan 4,6 miliar tahun seperti yang diajukan ilmuwan. Meyakini
bahwa kehidupan di Bumi telah ada dalam bentuknya yang sekarang ini selama 4,6 miliar
tahun tanpa berubah sama sekali tampak, paling tidak, sama absurdnya dengan percaya
bahwa kehidupan telah ada dalam bentuknya yang sekarang ini selama beberapa ribu tahun,
dan pandangan tersebut sudah pasti tidak bersifat alkitabiah.
Bagaimana dengan Inggris? Seperti apa perbandingannya? Pada tahun 2006, seri
dokumenter sains untuk kalangan pemirsa kelas (relatif) atas Horizon 1 mengadakan jajak
pendapat Ipsos MORI di antara orang-orang Inggris. Sayang, pertanyaan pokoknya tidak
dirumuskan dengan baik. Orang diminta untuk memilih satu dari tiga ‘teori atau penjelasan
mengenai asal-mula dan perkembangan kehidupan di bumi’ ini. Di akhir tiap opsi, saya
sertakan persentase responden yang memilih opsi tersebut.
(a)

‘Teori evolusi’ menyatakan bahwa manusia telah berkembang selama
jutaan tahun dari bentuk kehidupan yang lebih sederhana. Tuhan tidak
berperan dalam proses ini. (48%)

(b)

‘Teori kreasionisme’ menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia
tidak jauh dari bentuknya yang sekarang ini di suatu titik waktu dalam
kurun 10.000 tahun terakhir. (22%)

(c)

‘Teori rancangan ilahi’ menyatakan bahwa ciri-ciri tertentu makhluk hidup
paling baik dijelaskan dengan campur tangan makhluk supernatural,
misalnya Tuhan. (17%)

(d)

Tidak tahu. (12%)

Patut disesalkan, susunan opsi ini mungkin gagal menjaring sebagian orang yang punya
preferensi lain. Tidak tersedia pilihan ‘(a) tetapi Tuhan berperan dalam proses ini’. Karena
opsi (a) hanya dilanjutkan dengan frasa ‘Tuhan tidak berperan dalam proses ini’ saja, tidak
mengejutkan kalau angka persentasenya serendah 48%. Namun, persentase 22% untuk opsi
(b) terbilang mengkhawatirkan tingginya, khususnya karena ada batas usia 10.000 tahun
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yang menggelikan. Dan, kalau kita jumlahkan (b) dan (c) untuk mendapatkan persentase
total untuk responden yang mendukung bentuk kreasionisme tertentu, angkanya 39%. Angka
ini masih kalah tinggi dari persentase Amerika yang lebih dari 40%, apalagi mengingat
bahwa persentase tersebut mengacu pada kalangan kreasionis Bumi muda, sementara 39% di
Inggris agaknya meliputi kalangan kreasionis Bumi tua, seperti dalam opsi (c).
Jajak pendapat MORI mengajukan pertanyaan kedua, mengenai pendidikan, kepada
sampel responden Inggris. Mengingat tiga teori tersebut, orang ditanya apakah ketiganya
seharusnya atau tidak seharusnya diajarkan di kelas-kelas sains. Menggelisahkan, hanya 69%
saja yang secara positif berpikir bahwa evolusi seharusnya diajarkan di kelas-kelas sains –
baik diiringi atau tidak diiringi pengajaran teori penciptaan atau rancangan ilahi.
Sebuah survei yang lebih ambisius, yang menyertakan responden Inggris tetapi
Amerika tidak, dilakukan oleh Eurobarometer pada 2005. Jajak pendapat ini mengambil
sampel opini dan keyakinan mengenai perkara-perkara ilmiah di tiga puluh dua negara Eropa
(termasuk Turki, satu-satunya negara Islami yang ingin menjadi anggota Uni Eropa). Tabel 1
menunjukkan persentase di berbagai negara untuk orang yang setuju dengan pernyataan
bahwa ‘Manusia, seperti yang kita kenal sekarang, berkembang dari spesies hewan-hewan
yang lebih mula.’ Perhatikan bahwa pernyataan ini lebih lunak dari opsi (a) jajak pendapat
MORI, karena tidak mengecualikan kemungkinan bahwa Tuhan berperan dalam proses
evolusi. Saya telah menyusun peringkat negara-negara berdasarkan persentase responden
yang setuju dengan pernyataan itu, yakni persentase orang yang memberikan jawaban benar
seperti yang diajukan ilmu pengetahuan modern. 85% dari sampel di Eslandia, seperti halnya
ilmuwan, berpikir bahwa manusia telah berevolusi dari spesies-spesies lain. Hanya 27% saja
dari populasi Turki yang berpikir sama. Turki satu-satunya negara di tabel tersebut yang
tampak mayoritas penduduknya berpikir bahwa evolusi itu sebenarnya salah. Inggris berada
di peringkat kelima, dengan 13% sampel menyangkal evolusi secara aktif. Sampel Amerika
Serikat tidak diambil dalam survei Eropa tersebut, tetapi fakta menyedihkan bahwa Amerika
hanya sedikit di atas Turki untuk hal-hal semacam itu belakangan banyak disorot.
Lebih aneh lagi hasil-hasil yang disajikan di Tabel 2, yang menunjukkan persentase
yang setara untuk pernyataan bahwa ‘Manusia-manusia purba hidup di masa yang sama
dengan dinosaurus.’ Sekali lagi, saya telah menyusun peringkat negara-negara berdasarkan
persentase yang menjawab dengan benar, dalam hal ini ‘salah’. 2 Lagi-lagi Turki berada di
peringkat buncit, dengan 42% responden percaya bahwa manusia-manusia purba hidup
berdampingan dengan dinosaurus, dan hanya 30% saja yang siap menyangkalnya, dibanding
angka 87% di Swedia. Inggris, malangnya, berada di paruh bawah, dengan 28% responden
yang rupa-rupanya memeroleh pengetahuan ilmiah dan sejarahnya dari kartun Flintstones,
bukan dari sumber edukatif lain.
TABEL 1: Tanggapan atas pernyataan bahwa ‘manusia, seperti yang kita kenal
sekarang, berkembang dari spesies hewan-hewan yang lebih mula’

Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

282

Sebagai seorang pendidik ilmu biologi, saya merasa sedikit terhibur (dan ini
menyedihkan!) dengan temuan lain dari survei Eurobarometer yang menunjukkan sejumlah
besar (19% di Inggris) responden yang percaya bahwa Bumi mengelilingi matahari dalam
satu bulan. Angkanya lebih dari 20% di Irlandia, Austria, Spanyol, dan Denmark. Mereka
mengira tahun itu apa? Kenapa musim-musim silih berganti dengan teratur? Apa mereka
bahkan tidak penasaran dengan alasan untuk ciri mencolok dari dunia yang mereka tinggali
ini? Angka-angka luar biasa ini tentunya tidak menghibur. Penekanan saya ada pada kata
‘menyedihkan’. Maksud saya, tampaknya kita menghadapi ketaktahuan umum atas faktafakta sains – itu saja sudah buruk, tetapi setidaknya masih lebih baik dari purbasangka yang
positif menentang satu ilmu pengetahuan tertentu, yaitu ilmu pengetahuan evolusi, yang
tampaknya ada di Turki (dan, tak sanggup saya untuk tidak menebaknya, di sebagian besar
dunia Islam). Tak terbantahkan, seperti kita lihat di jajak pendapat Gallup dan Pew,
keadaannya di Amerika Serikat tidak berbeda.
Pada Oktober 2008, sebuah grup berisi sekitar enam puluh guru SMA Amerika
bertemu di Pusat Pendidikan Sains Universitas Emory, di Atlanta. Beberapa dari cerita horor
yang mereka tuturkan pantas mendapat perhatian luas. Seorang guru melaporkan bahwa
siswa-siswanya ‘menangis hebat’ saat diberi tahu bahwa mereka akan belajar evolusi.
Seorang guru lain menceritakan bahwa para siswa berulang kali menjerit ‘Tidak!’ ketika ia
mulai bicara soal evolusi di dalam kelas. Yang lain melaporkan bahwa murid menuntut
alasan mengapa mereka harus belajar tentang evolusi, kalau evolusi ‘hanya sebuah teori’.
Guru yang lain lagi menceritakan cara ‘gereja-gereja melatih para siswa untuk mengajukan
pertanyaan-pertanyaan khusus di sekolah untuk menyabotase mata pelajaran saya’. Museum
Penciptaan (Creation Museum) di Kentucky merupakan institusi berdana besar dengan bakti
total pada penyangkalan sejarah dalam skala besar. Anak-anak bisa menunggangi model
dinosaurus yang diberi sadel – dan bukan untuk senang-senang saja: pesannya gamblang dan
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tegas, bahwa dinosaurus belum lama punah dan hidup berdampingan dengan manusia.
Museum ini dijalankan oleh Answers in Genesis, organisasi yang dikecualikan dari
kewajiban pajak. Wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak Amerika, memberi subsidi bagi
kepalsuan ilmiah dan malapraktik pendidikan dalam skala akbar.
TABEL 2: Tanggapan atas pernyataan bahwa ‘manusia-manusia purba hidup di masa
yang sama dengan dinosaurus’

Pengalaman-pengalaman seperti ini lazim di seluruh Amerika Serikat, tetapi juga,
walau saya segan mengakuinya, kian lazim di Inggris. Pada Februari 2006 media Guardian
mewartakan ‘Mahasiswa kedokteran Muslim di London membagi-bagikan selebaran yang
menyatakan bahwa teori-teori Darwin keliru. Mahasiswa Kristen evangelis juga kian vokal
dalam menentang gagasan evolusi.’ Selebaran mahasiswa Muslim itu diproduksi oleh AlNasr Trust, lembaga amal terdaftar dengan status bebas pajak. 3 Wajib pajak Inggris pun
menyubsidi upaya menyebarkan secara sistematis kepalsuan ilmiah besar dan serius ke
lembaga-lembaga pendidikan Inggris.
Pada 2006 Independent meliput Profesor Steve Jones, dari University College London,
yang berkata:
Ini perubahan sosial sungguhan. Selama bertahun-tahun, saya bersimpati
dengan para kolega saya di Amerika, yang terpaksa membersihkan benak
mahasiswa mereka dari kreasionisme di beberapa sesi awal kuliah biologi
mereka. Dahulu kita tidak menghadapi masalah serupa di Inggris, tapi
sekarang iya. Saya mendengar dari anak-anak sekolah Muslim yang berkata
bahwa mereka wajib meyakini kreasionisme, karena itu merupakan bagian
dari jati diri keislaman mereka, tetapi yang saya rasa lebih mengejutkan adalah
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anak-anak Inggris yang lain yang menganggap kreasionisme sebagai alternatif
yang layak bagi evolusi. Mengkhawatirkan. Itu menunjukkan betapa
menularnya gagasan ini.
Semua jajak pendapat tersebut, karenanya, menunjukkan bahwa setidaknya 40% orang
Amerika adalah kreasionis – kreasionis fanatik total yang antievolusi, bukan yang percaya
pada ‘evolusi tetapi Tuhan berperan membantu prosesnya’ (yang begini banyak juga
jumlahnya). Persentase untuk perkara yang sama di Inggris, dan sebagian besar Eropa,
sedikit kalah ekstrem tetapi tidak cukup membesarkan hati. Kita masih belum patut berpuas
diri.
1
2

3

Mirip seperti Nova di A.S., yang sering merilis program yang awalnya disiarkan di Horizon, atau
menjadi mitra produksi bersama Horizon.

Agaknya, kalau saya pedantis, harus saya akui bahwa ahli zoologi modern mengklasifikasikan
burung sebagai dinosaurus yang bertahan hidup hingga sekarang. Oleh karena itu, kalau mau
tepat ketat, jawaban yang benar adalah ‘benar’, dan mayoritas orang Turki benar. Akan tetapi,
saya rasa aman kalau kita anggap bahwa bila orang ditanya seperti itu, mereka berpikir
‘dinosaurus’ tidak termasuk burung, tetapi ‘kadal-kadal ganas’ yang telah punah, arti harfiah dari
kata tersebut.

Status bebas pajak dengan mudah diperoleh hampir semua lembaga keagamaan. Lembagalembaga yang tidak religius harus jumpalitan untuk menunjukkan bahwa mereka pun bermanfaat
bagi umat manusia. Baru-baru ini saya mendirikan yayasan amal yang didedikasikan untuk
mempromosikan ‘Nalar dan Ilmu Pengetahuan’ (‘Reason and Science’). Selama masa negosiasi
yang diulur-ulur, kelewat mahal, dan akhirnya berhasil untuk memeroleh status lembaga amal,
saya menerima surat dari Komisi Lembaga Amal Inggris, bertanggal 28 September 2006, yang
memuat kalimat-kalimat berikut: ‘Tidak jelas mengapa kemajuan ilmu pengetahuan dapat
mengarah ke mental dan moral masyarakat yang lebih baik. Mohon berikan bukti untuk hal ini
atau jelaskan mengapa hal tersebut ada kaitannya dengan kemajuan humanisme dan
rasionalisme.’ Sebaliknya, lembaga-lembaga keagamaan dianggap bermanfaat bagi kemanusiaan
tanpa wajib membuktikannya dan sekalipun, ternyata, lembaga-lembaga tersebut giat terlibat
dalam upaya mempromosikan kepalsuan ilmiah.
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CATATAN
PRAKATA
menawarkan visi yang tak biasa: The Selfish Gene (1976; edisi peringatan 30 tahun
2006) dan The Extended Phenotype (edisi revisi 1999).
Tiga buku saya berikutnya: The Blind Watchmaker (1986), River Out of Eden
(1995) dan Climbing Mount Improbable (1996).
Buku tertebal saya: The Ancestor’s Tale (2004).

BAB 1: HANYA TEORI?
Pada 2004 kami menulis sebuah artikel bersama di Sunday Times :
‘Education: questionable foundations’, Sunday Times, 20 Juni 2004.
‘Kadang, saya menerima surat dari seseorang’: Sagan (1996).
‘Kita semua boleh jadi baru ada lima menit yang lalu’: Bertrand Russell, Religion
and Science (Oxford: Oxford University Press, 1997), 70.
‘Contoh terkenal pernah disajikan oleh Profesor Daniel J. Simons di
Universitas Illinois: Simons and Chabris (1999).
‘Di Texas saja, tiga puluh lima terpidana telah dibebaskan dari hukuman sejak
bukti DNA diterima di pengadilan.: The Innocence Project,
http://www.innocenceproject.org.
...selama enam tahun menjabat sebagai Gubernur, George W. Bush meneken
perintah eksekusi mati rata-rata dua minggu sekali: totalnya 152; lihat
‘Bush’s lethal legacy: more executions’, Independent, 15 Agustus 2007.
Dalam otobiografinya Darwin menjelaskan: Darwin (1887a), 83.
...setelah dipengaruhi, seperti dugaan Matt Ridley: Matt Ridley, ‘The natural
order of things’, Spectator, 7 Januari 2009.

BAB 2: ANJING, SAPI, DAN KUBIS
‘Yth. Wallace’: Marchant (1916), 169–70.
Catatan kaki. Ada satu rumor yang langgeng tetapi salah: Perkara dugaan bahwa
Darwin mengetahui penelitian Mendel dibahas dalam Sclater (2003).
...anjing bastar atau blasteran (tidak seperti Presiden Obama yang justru
senang disebut seperti itu): ‘Puppies and economy fill winner’s first day’,
Guardian, 8 November 2008.
Rute-rute genetik lainnya menghasilkan ras-ras kerdil yang mempertahankan
proporsi tubuh aslinya: Fred Lanting, ‘Pituitary dwarfism in the German
Shepherd dog’, Dog World, Desember 1984, disajikan ulang di
http://www.fredlanting.org/2008/07/pituitary-dwarfism-in-the-germanshepherd-dog-part-1/.
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BAB 3: JALAN BERTABUR BUNGA MENUJU MAKRO-EVOLUSI
‘Saya telah mengukur dengan teliti belalai sebuah spesimen’: Wallace (1871).
‘Kemiripan Dorippe dengan wajah marah prajurit Jepang’: Julian Huxley,
‘Evolution’s copycats’, Life, 30 Juni 1952; juga dalam Huxley (1957) dengan
judul ‘Life’s improbable likenesses’.
Saya bahkan menemukan sebuah situs web tempat Anda bisa memilih: Jajak
pendapat kepiting Samurai dari http://www.pollsb.com/polls/view/13022/theheike-crab-seems-to-have-a-samurai-face-on-its-back-what-s-the-explanation.
...seperti diutarakan seorang pemilih yang skeptis: Martin (1993).
‘Darwin yang saya hormati’: Marchant (1916), 170.
...para ahli agronomi di Illinois Experimental Station memulai eksperimen ini
dahulu sekali: Dudley dan Lambert (1992).
...tujuh belas generasi tikus, yang diseleksi secara buatan untuk meningkatkan
ketahanannya terhadap pengeroposan gigi: Ridley (2004), 48.
‘...gembira melihat manusia’: Trut (1999), 163.
Anggrek laba-laba: Beberapa situs web mengenai ini meliputi
http://www.arhomeandgarden.org/plantoftheweek/articles/orchid_red_
spider_8-29-08.htm, http://www.orchidflowerhq.com/Brassiacare.php,
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Brassia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassia.
...dapat dilihat di rekaman kuliah yang berjudul ‘The Ultraviolet Garden’
(‘Taman Ultraungu’): Tersedia dalam DVD Growing Up in the Universe
dari richard-dawkins.net.
Tiap spesies mencampur racikan zat khas yang dikumpulkan dari berbagai
sumber: Eltz dkk. (2005).
Saya sudah membahas kebiasaan bersih-bersih ini di lain buku: Dawkins
(2006), 186–7.

BAB 4: KEHENINGAN DAN LAMBATNYA WAKTU
Catatan kaki. Hati-hati, legenda populer: Legenda bahwa tabel periodik muncul
dalam mimpi Mendeleev dibahas dalam G.W. Baylor, ‘What do we really
know about Mendeleev’s dream of the periodic table? A note on dreams of
scientific problem solving’, Dreaming 11: 2 (2001), 89–92.
Karena batuan beku mengalami proses solidifikasi secara sangat mendadak:
Penyempurnaan dari metode ini, ‘penanggalan Isokron’, dipaparkan lengkap
oleh Chris Stassen di situs web ‘Talk.Origins’ yang luar biasa:
www.talkorigins.org/faqs/isochron-dating.html.
Berikut ini kutipan langsung dari sebuah situs web kreasionis pemenang
penghargaan: Dari
http://homepage.ntlworld.com/malcolmbowden/creat.htm.
Potongan tersebut kemudian dibagi tiga: Penanggalan Kain Kafan Turin dari
Damon dkk. (1989).
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Saya belum lagi menyebutkan berbagai metode penanggalan lain: Untuk daftar
lengkap metodenya, lihat
http://www.usd.edu/esci/age/current_scientific_clocks.html#.

BAB 5: DI DEPAN MATA KEPALA KITA
Grafik di atas menunjukkan data dari Departemen Perburuan Uganda: Brooks
dan Buss (1962).
Di tahun tersebut, pelaku eksperimen mengangkut lima pasang Podarcis sicula
dari Pod Kopiste: Riset mengenai kadal-kadal Pod Mrcaru dari Herrel dkk.
(2008) dan Herrel dkk. (2004).
Semua ini telah dicapai dengan bakteri Escherichia coli : Riset E. coli Lenski dari
Lenski dan Travisano (1994). Selain itu, publikasi berkelompok Lenski
dapat dilihat di http://myxo.css.msu.edu/cgibin/lenski/prefman.pl?group=aad.
...penulis blog ilmiah terkenal PZ Myers:
http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/06/lenski_gives_conservapdia_a_l
e.php
Eksperimen-eksperimen yang diceritakan John Endler: Riset ikan gupi dari
Endler (1980, 1983, 1986).
Di antara peneliti yang melakukannya adalah David Reznick dari Universitas
California di Riverside: Reznick dkk. (1997).
...sebagian ahli zoologi menentang klaim bahwa Lingula merupakan ‘fosil
hidup’ yang hampir tidak berubah sepenuhnya: mis. Christian C. Emig,
‘Proof that Lingula (Brachiopoda) is not a living-fossil, and emended
diagnoses of the Family Lingulidae’, Carnets de Géologie, surat 2003/01
(2003).

BAB 6: MATA RANTAI YANG HILANG APA MAKSUDNYA,
‘HILANG’?
Apa maksudnya, ‘hilang’?: www.talkorigins.org/faqs/faqtransitional/part2c.html#arti,
http://web.archive.org/web/19990203140657/gly.fsu.edu/tour/article_7.html.
‘...sudah berada di tataran evolusi lanjut’: Dawkins (1986), 229.
‘Kalau manusia turun dari monyet melalui katak dan ikan, lalu kenapa di
catatan fosil tidak ada “kanyet”?’: ‘Darwin’s evolutionary theory is a
tottering nonsense, built on too many suppositions’, Sydney Morning Herald,
7 Mei 2006.
...di dalam daftar panjang komentar tanggapan atas sebuah artikel di surat
kabar Sunday Times (London):
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/education/article4448420.ece.
Ini satu, bernama Eomaia : Ji dkk. (2002).
Atlas of Creation : Luar biasanya, pemborosan kertas mahal mengkilap ini sekarang
punya tidak kurang dari tiga jilid.
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...umpan pancing sebagai ‘lalat kadis’: Ini bisa dilihat dengan jelas di
http://www.grahamowengallery.com/fishing/more-fly-tying.html.
‘Kami langsung beranjak ke Museum’: Smith (1956), 41.
Tiktaalik ! Nama yang tak bakal terlupakan:
http://www90.homepage.villanova.edu/lowell.gustafson/anthropology/tiktaal
ik.html
Pezosiren , fosil ‘lembu laut berjalan’: Domning (2001).
...terbit sebuah berita menarik: Natalia Rybczynski, Mary Dawson, dan Richard
Tedford, ‘A semi-aquatic Arctic mammalian carnivore from the Miocene
epoch and origin of Pinnipedia’, Nature 458 (2009), hal. 1021–4. Anda bisa
menonton film pendek Natalia Rybczynski saat sedang antusias membahas
fosil baru tersebut di http://nature.ca/pujila/ne_vid_e.cfm.
Odontochelys semitestacea: Li dkk. (2008).
Komentar di rubrik ‘News and Views’ mengenai makalah Odontochelys: Reisz
dan Head (2008).
Proganochelys : Joyce dan Gauthier (2004).
Di buku yang lain, saya menggambarkan DNA sebagai ‘Kitab Genetik
Makhluk Mati’: Dawkins (1998), bab 10.

BAB 7: ORANG-ORANG HILANG? TIDAK HILANG LAGI
‘Pithecanthropus [Manusia Jawa] bukan manusia’: Dubois (1935), juga dikutip di
http://www.talkorigins.org/pdf/fossil-hominids.pdf.
Akan tetapi, organisasi kreasionis Answers in Genesis telah menambahkannya
ke dalam daftar argumen yang sudah terbukti keliru:
http://www.answersingenesis.org/home/area/faq/dont_use.asp.
‘Manusia Georgia’: http://www.talkorigins.org/faqs/homs/d2700.html.
Kita bukan keturunan simpanse:
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/chimp.html.
Spesimen tipe adalah individu pertama dari satu spesies baru yang dinamai:
Ada daftar spesimen-spesimen tipe hominid di
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/typespec.html.
Catatan kaki. Bisa dibilang penerus Darwin terhebat di abad ke-20: Lihat
kumpulan makalah-makalah Hamilton yang bercampur dengan renungan
idiosinkratisnya di Hamilton (1996, 2001), yang jilid keduanya juga memuat
eulogi saya untuk pemakamannya.
...berbagai nama, dari pakar yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda,
seperti berikut: http://www.mos.org/evolution/fossils/browse.php.
‘Pil antihamil adalah sahabat orang pedofil’: ‘Morning-after pill blocked by
politics’, Atlanta Journal-Constitution, 24 Juni 2004.

BAB 8: ANDA SENDIRI MELAKUKANNYA DALAM SEMBILAN
BULAN
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Catatan kaki. ‘Semua benda muram dan durja’: lirik dimuat di sini atas izin
Python (Monty) Pictures. Terima kasih kepada Terry Jones dan Eric Idle.
Ada beberapa film luar biasa bagus di YouTube: Contohnya,
http://www.youtube.com/watch?v=XH-groCeKbE.
Menyebutnya ‘Boids’, Craig Reynolds menulis sebuah program semacam ini:
http://www.red3d.com/cwr/boids/.
...proses ini telah diuraikan oleh sekelompok ilmuwan yang bekerja di bawah
arahan ahli biologi matematis brilian George Oster: Odell dkk. (1980).
Sebuah eksperimen klasik awal oleh ahli embriologi pemenang Hadiah Nobel
Roger Sperry: Meyer (1998).
...pohon keluarga dari 558 sel larva cacing nematoda: Pohon keluarga sel C.
elegans dari www.wormatlas.org/userguides.html/lineage.htm. Seluruh isi
situs wormatlas.org adalah harta karun informasi mengenai makhlukmakhluk renik ini. Saya sangat merekomendasikan juga tiga pidato Hadiah
Nobel mengenai C. elegans dari Sydney Brenner, H. Robert Horvitz, dan
John Sulston – Brenner (2003), Horvitz (2003), Sulston (2003) – yang juga
dapat dibaca atau dilihat di
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2002/index.html.

BAB 9: BAHTERA BENUA-BENUA
Ada cacing-cacing nematoda:
http://www.bayercropscience.co.uk/pdfs/nematodesguide.pdf.
Dr. Ellen Censky, yang memimpin studi awalnya: Censky dkk. (1998).
‘Melihat gradasi ini dan keanekaragaman struktur’: Darwin (1845), 380.
‘Makhluk buruk rupa’: Darwin (1845), 385–6.
‘Karenanya, ada fakta yang sungguh menakjubkan’: Darwin (1845), 396.
‘Perhatian saya pertama-tama sangat tertarik’: Darwin (1845), 394-5.
‘...bahwa kura-kuranya berbeda dari pulau ke pulau’: Darwin (1845), 394.
‘Hampir setiap singkapan dan pulau berbatu memiliki fauna Mbuna yang
khas’: Owen dkk. (1989).
‘Sehubungan dengan tiadanya seluruh ordo di pulau-pulau oseanik’: Darwin
(1859), 393.
‘...penyelidik alam yang melawat’: Darwin (1859), 349.
Bagaimana mereka menghadapinya? Dengan ganjil tentunya: Setidaknya,
sebagian dari mereka memang bingung. Sebagian yang lain mungkin tidak
jujur. Catatan mengenai Bumi muda di
http://www.answersingenesis.org/articles/am/v2/n2/a-catastrophic-breakup
dibantah secara terperinci oleh seorang kreasionis Bumi tua di
http://www.answersincreation.org/rebuttal/aig/Answers/2007/answers_v2_n
2_tectonics.htm.
...buku paling otoritatif saat ini mengenai spesiasi: Coyne dan Orr (2004).

BAB 10: POHON KEKERABATAN SEPUPU
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Dengan metode inilah, menggunakan kelinci: Sarich dan Wilson (1967).
Studi skala besar paling awal di sekitar topik ini dilakukan oleh sekelompok
ahli genetika di Selandia Baru: Penny dkk. (1982).
Layak kita unduh pohon Hillis ini dari situs webnya:
www.zo.utexas.edu/faculty/antisense/DownloadfilesToL.html.
Yan Wong dan saya sudah membahasnya lengkap di bab ‘The Epilogue to the
Velvet Worm’s Tale’: Dawkins (2004).

BAB 11: SEJARAH TERTULIS DI SEKUJUR TUBUH KITA
‘Tuan Sutton, penjaga Kebun Zoologi yang cerdas itu’: Darwin (1872), 95, 96,
97.
Dalam suratnya di tahun 1845 kepada Royal Society: Sibson (1848).
J. W.S. Pringle . . . berperan besar dalam mengurai cara kerja penyeimbang:
Pringle (1948).
‘Jika seorang ahli kacamata menawari saya instrumen yang memiliki semua
cacat ini’: Helmholtz (1881), 194.
‘Karena mata memiliki semua cacat yang bisa terdapat pada sebuah instrumen
optik’: Helmholtz (1881), 201.
‘Walau memiliki laring yang berkembang sempurna dan sifatnya yang senang
bergaul, Jerapah hanya bisa menyuarakan erangan atau embikan
rendah’: Harrison (1980).
‘Sulit bagi saya untuk yakin’: Darwin (1887b).
...catatan kaki. Bukan Michael Denton, yang juga orang Australia: M. Denton,
Nature’s Destiny (New York: Free Press, 2002).
‘...tambalan darurat yang disulam’: C.S. Pittendrigh, ‘Adaptation, natural
selection, and behavior’, dalam A. Roe dan G. G. Simpson, ed., Behavior
and Evolution (New Haven: Yale University Press, 1958).

BAB 12: PERLOMBAAN SENJATA DAN ‘TEODISI EVOLUSIONER’
Lima pelari tercepat di antara hewan-hewan dari spesies mamalia: Daftar dari
http://www.petsdo.com/blog/top-twenty-20-fastest-land-animals-includinghumans.
Kolega saya John Krebs dan saya menerbitkan sebuah makalah mengenai
pokok bahasa ini pada 1979: Dawkins dan Krebs (1979).
‘Sebelum mengemukakan bahwa penampakan menipu’: Cott (1940), 158–9.
Dan bahkan ada, walau mungkin tampak mengejutkan, perlombaan senjata
antara yang jantan dan yang betina di dalam satu spesies, serta antara
induk dan keturunannya: Lihat Dawkins (2006), bab 8 dan 9, ‘Battle of
the generations’ dan ‘Battle of the sexes’.
‘Buku apa yang mungkin ditulis seorang kapelan iblis’: Darwin (1903).
‘[A]lam itu bukan jahat bukan baik’: Dawkins (1995), bab 4, ‘God’s utility
function’.
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Memang ada individu-individu menyimpang yang tidak bisa merasakan sakit:
Contohnya, lihat http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4195437.stm,
http://www.msnbc.msn.com/id/6379795/.
Stephen Jay Gould merenungkan masalah-masalah seperti ini dalam sebuah
esai bagus mengenai ‘Nonmoral nature’ (‘Alam nonmoral’): Diproduksi
ulang di Gould (1983).

BAB 13: ADA KEMEGAHAN DALAM CARA PANDANG INI
‘Demikianlah, dari peperangan alam’: Darwin (1859), 490.
‘...mungkin ini bukan deduksi yang logis’: Darwin (1859), 243.
‘Kita hanya bisa mengingat’: Darwin (1859), 78.
‘Tetapi saya menyesal’: Darwin (1887c).
...cara-cara yang, mengutip salah satu makalah mereka, memungkinkan
kebetulan beku tersebut ‘dicairkan’: Söll dan RajBhandary (2006).
Dan fisikawan Paul Davies telah mengetengahkan poin beralasan: Davies dan
Lineweaver (2005).
...tetapi bisa jadi spekulasi menarik tentang betapa berbedanya kehidupan jika
kita tidak punya bulan yang mengorbit pada Bumi: Comins (1993).
‘Mengenai hal yang sama yang ditulis ayah saya pada 1871’: Darwin (1887c).
Pada 1989 saya menulis sebuah makalah berjudul ‘The evolution of
evolvability’ (‘Evolusi Evolvabilitas’): Dawkins (1989).
Seperti ditunjukkan oleh ahli kosmologi kepada kita, bukan kebetulan kita bisa
melihat bintang-bintang di angkasa: lihat mis. Smolin (1997).

LAMPIRAN PARA PENYANGKAL SEJARAH
Sejak tahun 1982, dengan interval yang tidak reguler tetapi cukup sering: Data
angka jajak pendapat Gallup diambil dari ‘Evolution, creationism, intelligent
design’, http://www.gallup.com/poll/21814/Evolution-CreationismIntelligent-Design.aspx.
Pada 2008, Pew Forum menerbitkan jajak pendapat serupa: Data angka jajak
pendapat Pew diambil dari ‘Public divided on origins of life’, dilaksanakan
pada 17 Juli 2005, http://pewforum.org/surveys/origins/.
Bagaimana dengan Inggris? Seperti apa perbandingannya? Data angka jajak
pendapat Ipsos MORI diambil dari ‘BBC survey on the origins of life’,
dilaksanakan pada 5–10 Januari 2006, http://www.ipsosmori.com/content/bbc-survey-on-the-origins-of-life.ashx.
Sebuah survei yang lebih ambisius: Data angka survei Eurobarometer 224 diambil
dari ‘Europeans, science and technology’, dilaksanakan pada Januari–
Februari 2005,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_224_report_en.pdf.
...fakta menyedihkan bahwa Amerika hanya sedikit di atas Turki untuk hal-hal
semacam itu belakangan banyak disorot: Miller dkk. (2006).
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Beberapa dari cerita horor yang mereka tuturkan pantas mendapat perhatian
luas: ‘Emory workshop teaches teachers how to teach evolution’, Atlanta
Journal-Constitution, 24 Oktober 2008.
‘Mahasiswa kedokteran Muslim di London membagi-bagikan selebaran yang
menyatakan bahwa teori-teori Darwin keliru’: ‘Academics fight rise of
creationism at universities’, Guardian, 21 Februari 2006.
‘Ini perubahan sosial sungguhan’: ‘Creationism debate moves to Britain’,
Independent, 18 Mei 2006.
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of the world’s ocean crust’, Geochem. Geophys. Geosyst. 9.Q04006.
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dari Wendy Blanshard/Lone Pine Koala Sanctuary; (d) platipus paruh bebek
(Ornithorhynchus anatinus), berenang di bawah air; (e) lemur ekor cincin (Lemur catta),
Berenty Reserve, Madagaskar Selatan: Hermann Brehm/Nature Picture Library; (f) pohon
baobab, (Adansonia grandidieri), Madagaskar Barat: Nick Garbutt/Nature Picture Library;
(g) lemur sifaka Verreaux (Propithecus verreauxi), Berenty Reserve, Madagaskar Selatan:
(kiri) Kevin Schafer/Alamy; (tengah) © Kevin Schafer/Corbis; (kanan) Heather
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halaman 24: Booby kaki biru (Sula nebouxii): (gambar utama) © Michael DeFreitas South
America/ Alamy; (atas ke bawah) © Westend 61/Alamy; © Fred Lord/Alamy;
F1Online/photolibrary; (dua di bawah) Nick Garbutt/Photoshot.
halaman 25: Clare D’Alberto: © David Paul / dpimages 2009.
halaman 26-7: (a) monyet laba-laba, Belize, Amerika Tengah: Cubolimages srl/Alamy; (b)
lemur terbang jantan, Kalimantan: Tim Laman/National Geographic Stock; (c) Codot Mesir:
© Tim Flach.
halaman 28-9: (a) Burung unta (Struthhio camelus), sedang berlari: © Juniors
Bildarchiv/Alamy; (b) kormoran yang tak bisa terbang (Nannopterum harrisi), Punta
Espinosa, Fernandina, Galapagos: © Peter Nicholson/Alamy; (c) kormoran yang tak bisa
terbang (Nannopterum harrisi), sedang menyelam, Fernandina, Galapagos: Pete
Oxford/Nature Picture Library; (d) kakapo (Strigops harboptilus), Selandia Baru; (e) semut
pemanen menanggalkan sayap-sayapnya sebelum bertelur, gambar oleh John Dawson:
National Geographic/Getty Images; (f) salamander gua (Proteus anguinus): Francesco
Tomasinelli/ Natural Visions; (g) lumba-lumba paruh pendek (Delphinus delphis), Teluk
California, Meksiko
halaman 30-1: (a) Burung kukuk Eropa menendang keluar telur burung tengkek (Lanius
senator) dari sarang, Spanyol: © Nature Picture Library/Alamy; (b) singa betina (Panthera
leo), berburu anak kudu, Taman Nasional Etosha, Namibia: © Martin Harvey/Alamy: (c)
Ulat bulu (Pieris brassicae) dengan larva tawon parasitoida (Cotesia glomerata) yang keluar
untuk menjadi kepompong: © WILDLIFE GmbH/Alamy; (d) kanopi pohon-pohon Kapur,
Selangor, Malaysia: © Hans Strand
halaman 32: (a) muara Amazon, foto udara: © Stock Connection Distribution/Alamy; (b)
tumbuhan bawang putih liar (Allium ursinum), Cornwall: © Tom Joslyn/Alamy; (c)
perbukitan hijau, Morgan Territory, California: © Brad Perks Lightscapes/Alamy; (d) lumut
(Hookeria luscens), sel-sel daun, mikrograf cahaya terpolarisasi, yang menunjukkan dua sel
yang mengandung kloroplas: Dr. Keith Wheeler/Science Photo Library.

ILUSTRASI DI TEKS
Gambar-gambar di teks buku ini, kecuali yang disebutkan dalam bagian “Berbagai sumber
gambar”, digambar ulang oleh HL Studios.
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Berbagai sumber gambar:
halaman 8: ‘I still say it’s only a theory’, kartun oleh David Sipress dari New Yorker, 23 Mei
2005: © The New Yorker Collection 2005 David Sipress dari cartoonbank.com. Hak Cipta
Dilindungi Undang-Undang
halaman 28 dan 29: Izin CGI dari penulis sendiri.
halaman 38: Ayam hutan Hamburgh, ayam hutan Spayol, dan ayam hutan Polandia, dari
Charles Darwin, The Variation of Animals and Plants under Domestication, 1868.
halaman 39-40: Topeng kabuki kesatria samurai, detail dari blok kayu abad ke-19 oleh
Utagawa Toyokuni III, izin foto dari Museum Sejarah Alam Los Angeles. Heikea japonica,
kepiting jantan diambil di Teluk Ariake, di luar Kyushyu, Jepang, 1968, lebar 20,4mm, foto
oleh Dick Meier, izin dari Museum Sejarah Alam Los Angeles.
halaman 46: Dua silsilah jagung yang diseleksi untuk kandungan minyak tinggi dan rendah,
dari J.W. Dudley dan R.G. Lambert, ‘Ninety generations of selection for oil and protein in
maize’, Maydica 37 (1992) 81–7.
halaman 46: Dua silsilah tikus, dari H.R. Hunt, C.A. Hoppert dan S. Rosen, ‘Genetic factors
in experimental rat caries’, dalam R.F. Sognnaes, penyunting, Advances in Experimental
Caries Research (Washington DC: American Association for the Advancement of Science,
1955), 66–81.
halaman 51: Dmitry Belyaev dengan rubah-rubah laboratorium, Novosibirsk, Rusia, Maret
1984, foto oleh RIA Novosti; foto sisipan oleh D.K. Belayev, ‘Destabilizing selection as a
factor in domestication’, Journal of Heredity 70 (1979), 301–8.
halaman 74: Grafik dari A.C. Brooks dan I.O. Buss, ‘Trend in tusk size of the Uganda
elephant’, Mammalia 26: 1 (1962), 10-34.
halaman 77: Diagram dari A. Herrel, B. Vanhooydonck dan R. van Damme, ‘Omnivory in
lacertid lizards: adaptive evolution or restraint’, Journal of Evolutionary Biology 17 (2004),
974–84.
halaman 77: Foto katup sekal, dari A. Herrel, B. Vanhooydonck dan R. van Damme,
‘Omnivory in lacertid lizards: adaptive evolution or restraint’,Journal of Evolutionary
Biology 17 (2004), 974–84; izin foto dari Anthony Herrel.
halaman 81, 82, 83, dan 84: Eksperimen Lenski, diagram dari R.E. Lenski dan M.
Travisano, ‘Dynamics of adaptation and diversification: a 10,000-generation experiment with
bacterial populations’, Proceedings of the National Academy of Sciences 91 (1994), 6808–14.
halaman 93: Lingula: ‘Spesimen terbaru Lingula brakiopoda dengan tangkai panjang
muncul dari katup-katup berukuran 5 cm dari cangkang fosfatis’, © Museum Sejarah Alam,
London. Lingulella, ukiran © Museum Sejarah Alam, Universitas Oslo.
halaman 101: Eomaia scansoria, Chinese Academy of Geological Sciences (CAGS),
digambar ulang dari Qiang Ji, Zhe-Xi Luo, Chong-Xi Yuan, John R. Wible, Jian-Ping Zhang
dan Justin A. Georgi, ‘The earliest known eutherian mammal’, Nature 416 (25 April 2002),
816–22.
halaman 110: Eusthenopteron, digambar ulang dari S.M. Andrews dan T.S. Westoll, ‘The
postcranial skeleton of Eusthenopteron foordi Whiteaves’, Transactions of the Royal Society
of Edinburgh 68 (1970), 207–329.
halaman 110: Ichthyostega, digambar ulang dari Per Erik Ahlberg, Jennifer Clack dan
Henning Blom, ‘The axial skeleton of the Devonian tetrapod Ichthyostega’, Nature 437 (1
September 2005), 137–40, gbr. 1. Acanthostega, digambar ulang dari J. A. Clack, ‘The
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emergence of early tetrapods’, Palaeogeography, Palaeoclimatoogy, Palaeoecology 232
(2006), 167–89.
halaman 110: Panderichthys, direkonstruksi dari Jennifer A. Clack.
halaman 113: Diagram dari D.R. Prothero, Evolution: What the Fossils Say and Why it
Matters, hak cipta © 2007 Columbia University Press. Dicetak ulang atas izin penerbit.
halaman 114 (bawah): Kerangka komposit hasil rekonstruksi Pezosiren portelli. Tampak
samping, panjang sekitar 2,1 m. Bagian berwarna lebih gelap mewakili bagian-bagian fosil
yang ditemukan; bagian berwarna cerah . . . tidak. Panjang ekor, dan bentuk serta postur kaki
sebagian direka-ulang. Digambar ulang dari D.P. Domning, ‘The earliest known fully
quadrupedal sirenian’, Nature 413 (11 Oktober 2001), 626–7, gbr. 1.
halaman 116: Diagram dimodifikasi dari W.G. Joyce dan J.A. Gauthier, ‘Palaeoecology of
Triassic stem turtles sheds new light on turtle origins’, Proceedings of the Royal Society of
London 271 (2004), 1–5.
halaman 135: Sahelanthropus tchadensis, rekonstruksi oleh © Bone Clones.
halaman 136: Tengkorak janin simpanse, rekonstruksi oleh © Bone Clones.
halaman 137: Bayi simpanse dan simpanse dewasa, foto atas izin Stephen Carr, dari Adolf
Naef, ‘Über die Urformen der Anthropomorphen und die Stammesgeschichte des
Menschenschädels’, Die Naturwissenschaften 14: 21 (1926), 472-7. Foto-foto asli oleh
Herbert Lang yang diambil selama Ekspedisi Kongo Museum Sejarah Alam Amerika, 1909–
15.
halaman 146: Tiga jenis virus, digambar ulang dari Neil. A. Campbell, Jane B. Reece dan
Lawrence G. Mitchell, Biology, edisi ke-5, gbr. 18.2, hal. 147-148. Hak Cipta © 1999 oleh
Benjamin/Cummings, imprin dari Addison Wesley Longman, Inc. Dicetak ulang atas izin
Pearson Education, Inc.
halaman 149: Diagram neurulasi, dimuat atas izin PZ Myers.
halaman 158: Pohon keluarga seluler Caenorhabditis elegans, http://www.wormatlas.org.
halaman 171: Peta kepulauan Galapagos, dari Charles Darwin, Journal of Researches,edisi
berilustrasi ke-1, 1890, © Museum Sejarah Alam, London.
halaman 175: Pohon-pohon hutan di St. Helena, dimuat atas izin Jonathan Kingdon.
halaman 181: ‘South America Secedes’, kartun oleh John Holden dari Robert S. Diets, ‘More
about continental drift’, Sea Frontiers, majalah International Oceanographic Foundation,
Maret– April 1967.
halaman 189: Kerangka pterodactyl, digambar ulang dari P. Wellnhofer, Pterosaurs
(London: Salamander Books, 1991).
halaman 191: Kuda polidaktil, dari O. C. Marsh, ‘Recent polydactyle horses’, American
Journal of Science, April 1892.
halaman 193: Kerangka okapi, digambar ulang dari gambar oleh Jonathan Kingdon.
halaman 197: Tengkorak harimau Tasmania, S.R. Sleightholme dan N.P. Ayliffe, Basis
Data Harimau Tasmania Internasional, Masyarakat Zoologi London (2005).
halaman 198: Rotifer bdelloidea, digambar ulang dari Marcus Hartog, ‘Rotifera,
gastrotricha, and kinorhyncha’, The Cambridge Natural History, jil. II (1896)
halaman 202: ‘Various species of crabs and crayfishes’, dari Ernst Haeckel, Kunstformen der
Natur (1899– 1904)
halaman 203: diagram dari D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form (1917)
halaman 213: ‘Hodgkin’s Law’, izin dari Jonathan Hodgkin.
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halaman 214: Pohon filogenetik, dari David Hillis, Derrick Zwickl dan Robin Gutell,
Universitas Texas di Austin,
http://www.zo.utexas.edu/faculty/antisense/DownloadfilesToL.html.
halaman 228: Anhanguera: digambar ulang dari John Sibbick.
halaman 229: Thaumatoxena andreinii silvestri betina, dari R.H.L. Disney dan D.H.
Kistner, ‘Revision of the termitophilous Thaumatoxeninae (Diptera: Phoridae)’, Journal of
Natural History (1992) 26: 953–91.
halaman 236: Diagram dari R.J. Berry dan A. Hallam, The Collins Encyclopedia of Animal
Evolution (1986)
halaman 238: Pembedahan jerapah, foto Joy S. Reidenberg PhD.
halaman 239: Diagram setelah, George C. Williams.
Kami telah berupaya melacak para pemegang hak cipta. Apabila ada yang terlewatkan,
mohon hubungi para penerbit sehingga ucapan terima kasih yang patut mereka dapatkan
dapat dibuat di edisi-edisi berikutnya.
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Halaman berwarna 1

‘Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah
itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan
atas segala binatang yang merayap di bumi.’

Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa banyak orang adalah
kreasionis yang percaya bahwa semua makhluk hidup diciptakan dalam
tujuh hari, enam ribu tahun yang lalu.
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

309

Halaman berwarna 2

Yang dapat dicapai seleksi alam dalam waktu yang amat singkat: kubis liar
(a) dan keturunannya yang berguna (b) dan raksasa (c). Dahulu kala,
bunga matahari (d) diseleksi secara buatan oleh penduduk asli Amerika
dan (e) disempurnakan oleh para ahli hortikultura modern. Tumpukan
daging sapi Belgian Blue (f) dimutasikan secara buatan. Kekarnya otot
perempuan (g) dibentuk dan dilatih secara buatan. Perubahan yang
disebabkan oleh lingkungan dapat sangat menyerupai perubahan genetik.
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Halaman berwarna 3

(h) Chihuahua dan Great Dane: di balik kulit luarnya, kedua hewan ini
adalah serigala, tetapi siapa yang bisa menyangka setelah beberapa abad
seleksi buatan yang menghasilkan perawakannya yang sekarang?
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Halaman berwarna 4

(a) Lorong nektar panjang anggrek Madagaskar ini telah membuat Darwin
dan Wallace memprediksi ditemukannya ngengat dengan panjang belalai
yang sepadan. Bertahun-tahun setelahnya, ditemukanlah Xanthopan morgani
praedicta, ngengat tentara Darwin. (b) Anggrek ember: salah satu wujud
terumit dari penyerbukan ‘peluru ajaib’. (c) Lebah euglossine, tubuhnya
terbalur serbuk sari saat susah-payah keluar dari anggrek ember. (d)
Ngengat yang menyangka dirinya kolibri? Ngengat tentara kolibri, contoh
menakjubkan evolusi konvergen. (e) Kolibri, dalam aksi menawannya.
Bunga-bunga berwarna merah terang biasanya diserbuki oleh burung
karena, tidak seperti serangga, burung memiliki penglihatan yang baik di
ujung merah dari spektrum warna. (f) Burung madu mengisap nektar dari
setangkai bunga merah di Afrika. (g) Tunggangan rodeo seekor tawon bunga
di atas anggrek martil. (h) Jebakan madu? Ahli menyamar, anggrek ini
mengandalkan kemiripannya dengan lebah betina dan memancing lebah
jantan untuk mencoba mengawininya. (i) Mawar kuning sebagaimana
tampak di mata kita. (j) Bunga yang sama sebagaimana tampak di mata
serangga? Agaknya tidak begitu, tetapi dengan warna-warna semu yang
menunjukkan pola-pola yang bisa, dengan penglihatan ultraungunya, dilihat
serangga. (k) Anggrek laba-laba. Apakah kemiripannya dengan laba-laba
dibentuk oleh seleksi alam?
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Halaman berwarna 5
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Halaman berwarna 6

Warna-warna cerah seekor pegar jantan (a) telah diseleksi oleh
bergenerasi-generasi pegar betina. (b) Pegar jantan bawah air? Ikan-ikan
gupi jantan di perairan bebas pemangsa leluasa mengevolusikan warnawarna cerah yang menarik perhatian pemangsa. Seperti halnya mawar
dan tulip, para pembiak ikan gupi telah meneruskan dan meluaskan tren
tersebut. Ikan-ikan gupi ini elok di mata penggemar ikan hias dan di mata
ikan betinanya. (c) Bahaya mengintai di balik keindahan. Belalang sembah
ungu bertengger di kelopak bunga yang ditirunya, menanti serangga yang
terkecoh oleh kemiripannya. (d) Belalang lain meniru daun; gambar ini
menunjukkan salah satu belalang daun betina (di tahap remaja). Beberapa
hewan, seperti tokek (e) dari Madagaskar ini, meniru daun mati. (f) Bukan
kepala ular, tetapi ekor ulat. Leluhurnya berhasil bertahan hidup karena
sejumlah besar calon pemangsa ngeri melihat kemiripannya.
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Halaman berwarna 7
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Halaman berwarna 8

(a) Gorila di tengah kita. Bukti mencengangkan atas ketakandalan
keterangan saksi mata. Gambar disediakan oleh Daniel Simons. Video
yang ditunjukkan di gambar ini tersedia sebagai bagian DVD dari Viscog
Productions (http://www.viscog.com). (b) Kalau evolusi itu benar,
mengapa dunia ini tidak dipenuhi buabek dan kanyet, andanil dan
kanglinci? Untuk merayakan argumen dahsyat ini, Josh Timonen berbaik
hati membuatkan saya dasi buabek, untuk dipakai menghormati kaum
kreasionis di mana pun. (c) Umpan menggoda untuk memancing
kreasionis yang lapar.
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Halaman berwarna 9

Apakah monyet? Ataukah lemur? Ini Superlink! Darwinius masillae telah
diklasifikasikan sebagai primata Adapidae, dan sudah pasti terletak di
suatu titik yang dekat dengan garis keturunan antropoida, tetapi kalimat
‘spesies perantara ini akhirnya memastikan kebenaran teori evolusi
Charles Darwin’ adalah pernyataan konyol. Kebenaran teori Darwin telah
dipastikan jauh-jauh hari sebelumnya, dan berlaku untuk semua makhluk
hidup, bukan hanya kerabat dekat kita saja. Fosil ini telah dijuluki
‘keajaiban dunia kedelapan’, tetapi keajaiban yang sebenarnya adalah
kegirangan yang dirancang teliti dan sangat berlebihan yang menyertai
penemuannya: ‘temuan terpenting selama 47 juta tahun’; ‘peristiwa
global’ yang ‘mengubah segalanya’; ‘mata rantai pertama ke manusia’;
dampak dari publikasinya ‘persis seperti asteroid yang menghantam
Bumi’. Bualan kosong. Namun, fosil ini tetap fosil yang indah dan tentu
akan kian menjelaskan garis keturunan kita, dan itu saja sudah cukup
menjadi alasan untuk menempatkan gambarnya di sini.
Terjemahan ini diterbitkan dan tersedia GRATIS di translationsproject.org

317

Halaman berwarna 10

(a) Zaman Devon, ketika daratan menanti, dengan kemungkinankemungkinan tak terbatas, keluarnya ikan-ikan dari dalam air. Peralihan
besar ini menubuh dalam fosil temuan istimewa Kanada, Tiktaalik (b) dan
(c) – yang, seperti semua mata rantai yang ‘hilang’ lainnya, menanti untuk
ditemukan. Tetapi tidak semua hewan yang ditemukan di darat selalu
menetap di sana: lembu laut (d, bersama bayi-bayinya) dan dugong (e) –
keduanya disebut sirenia, karena kemiripannya dengan putri duyung, di
mata para pelaut yang frustrasi – kembali ke air. Beberapa kelompok –
seperti tampak pada Odontochelys semitestacea yang menakjubkan, kurakura purba tanpa tempurung atas (f) – setelah kembali ke air,
kemungkinan bahkan kembali lagi ke daratan.
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Halaman berwarna 11
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Halaman berwarna 12 dan 13

(a) dan (b) Molekul besar berwarna hijau yang bernama heksokinase, enzim penting yang mengolah glukosa (molekul kecil
berwarna cokelat) dengan menambahkan fosfat ke dalamnya. ‘Rahang-rahang’ yang terbuka (‘tapak aktif’ enzim tersebut)
pada gambar (a) mengurung glukosa (b), menahannya sementara fosfat ditambahkan, dan kemudian melepaskannya. (c) Satu
sel pun sudah luar biasa rumitnya. Bukan sekadar kantong berisi sari, sebuah sel dijejali mesin-mesin berselaput rumit dan
sabuk-sabuk penghantar molekuler. Kunci untuk memahami mengapa kompleksitas seperti ini bisa terbentuk adalah bahwa
semuanya dilakukan secara lokal, dengan entitas-entitas kecil yang mematuhi aturan-aturan lokal.
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Halaman berwarna 14

Tahap-tahap perkembangan manusia. Sel telur yang telah dibuahi atau
zigot (a) membelah dua (b), lalu empat, lalu delapan (c), lalu enam belas
(d), semua tanpa penambahan ukuran totalnya. Setelah sepuluh hari,
embrio tertanam di dinding uterus (e). Setelah dua puluh dua hari tabung
saraf mulai terbentuk (f). Setelah dua puluh empat hari (g) embrio sudah
serupa ikan kecil. Setelah dua puluh lima hari (h) wajah mulai terbentuk.
Lubang-lubang kecil di dekat bagian belakang kepala itu adalah telingatelinga embrionik.
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Halaman berwarna 15

Setelah lima atau enam minggu (i) embrio mulai tampak seperti bayi dan
terus bertumbuh, dengan proporsi yang berubah-ubah, hingga lahir (m)
dan besar.
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Halaman berwarna 16

Pantas disebut salah satu keajaiban dunia. Jalak berkerumun di musim
dingin di langit Otmoor, dekat Oxford. Apa ini bentuk kesadaran
kelompok? Bukan, tapi unit-unit lokal yang mematuhi aturan-aturan
lokal.
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Halaman berwarna 17

Sesar San Andreas, tetakan besar sepanjang California. Suatu hari nanti,
sebelah barat negara bagian ini, beserta Baja California, akan menjadi
pulau di Pasifik.
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Halaman berwarna 18
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Halaman berwarna 19

(a) Kode warna usia batu-batu di bawah laut. Kapal selam hipotetis kita di
Bab 9 mulai berlayar ke arah timur dari tonjolan Brasil, dan mencapai
batuan muda di pematang tengah Atlantik setelah menyeberang setengah
jalan.

(b) Penyebaran dasar laut dan (c) arus-arus konveksi yang dalam dan
pelan, yang mendorong pergerakan-pergerakan lempeng.
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Halaman berwarna 20
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Halaman berwarna 21

Galapagos: pameran evolusi zaman kiwari?
(a) Kaldera di Fernandina, pulau paling muda dan paling aktif secara vulkanik di
kepulauan Galapagos. (b) Foto udara Galapagos. Warna hijau adalah dataran
tinggi (gunung berapi) dan warna gelap adalah dataran lava. (c) Pelikan
Galapagos menghunjam terjun untuk menangkap ikan. Hewan sub-spesies
Galapagos untuk burung pelikan cokelat ini, entah mengapa, menyandang nama
subspesifik urinator. (d) Iguana laut Galapagos sedang berenang. Kebiasaan ini
unik di antara kadal-kadal. Kura-kura raksasa Galapagos beragam dari pulau ke
pulau. Bentuk belakang seperti pelana (e), tidak seperti bentuk kubah kura-kura
pemakan rumput (f), menjadi khas di pulau-pulau yang kura-kuranya memakan
kaktus dan harus mendongak tinggi untuk menggapai makanannya. (g)
Pemandangan biasa di Galapagos. Pelikan cokelat Galapagos, penguin Galapagos
(satu-satunya penguin yang bisa sampai persis di perbatasan Belahan Bumi
Utara) dan kepiting ‘Sally Lightfoot’ di atas batuan lahar beku berwarna hitam.
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Halaman berwarna 22

Australia dan Madagaskar: dua ‘pulau’ evolusi.
(a) Kanguru adalah hewan Australia yang sepadan dengan antelop, tetapi
menjadi spesialis cara jalan melompat, bukan mencongklang. (b) Pohonpohon eukaliptus mendominasi hutan-hutan Australia. (c) Koala adalah
kukangnya hutan-hutan Australia, dengan kecepatan metabolisme yang
sama lambatnya. Mereka pemakan daun eukaliptus, mungkin karena
cuma sedikit hewan lain yang sanggup menahan zat toksinnya.
Perhatikan bayi koala di kantong induknya, yang mengarah ke bawah,
kemungkinan karena kebetulan sejarah. (d) Platipus adalah penyintas
dari zaman purba, ketika mamalia Gondwana masih bertelur.
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Halaman berwarna 23

(e) Lemur ekor cincin. Kalau kapal Beagle mengunjungi Madagaskar, dan
bukan Galapagos, mungkin sekarang yang kita kenal adalah frasa ‘lemur
Darwin’. (f) Apakah pohon-pohon Mars lebih aneh dari pohon baobab
Madagaskar ini? (g) Mungkin spesies favorit saya di seluruh dunia: sifaka
menari.
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Halaman berwarna 24

Jangan tertawakan lagak angkat kaki dan mendongak booby kaki biru.
Pemandangan itu memikat hati booby yang lain, dan memang itulah
tujuannya.
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Halaman berwarna 25

Minat Dr. Clare D’Alberto akan keanekaragaman hayati tidak sekadar di
kulit luarnya saja.
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Halaman berwarna 26

(a) Ketika hewan pemanjat pohon butuh tungkai kelima, ia tidak
menumbuhkannya dari baru tetapi memanfaatkan apa yang sudah ada.
Monyet laba-laba dari hutan Amerika Selatan. (b) Kubung atau ‘lemur
terbang’ yang hidup di hutan-hutan Asia tenggara ini sama sekali bukan
lemur, tetapi menghuni carang uniknya sendiri di pohon mamalia. Hewan
ini tidak terbang, tetapi melayang dari pohon ke pohon. Tidak seperti
‘tupai terbang’ (hewan pengerat) dan ‘phalanger terbang’ (hewan
marsupialia), kubung menggabungkan ekornya ke selaput layangnya. (c)
Codot Mesir, yang sayap-sayap tembus pandangnya dengan indah
memamerkan homologi kerangkanya dengan tangan kita.
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Halaman berwarna 27
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Halaman berwarna 28

Sayap-sayap gempal dan pendek burung-burung yang tak bisa terbang ini
tak pelak mengungkapkan garis keturunan mereka dari hewan-hewan
leluhur yang bisa terbang. Burung unta (a) masih menggunakan
sayapnya, tetapi hanya untuk tujuan keseimbangan tubuh dan pergaulan
saja. Burung kormoran Galapagos yang tak bisa terbang (b) masih
merentangkan sayap tak bergunanya agar kering, seperti para sepupu
terbangnya yang lebih kita kenal. Hewan ini ahli menyelam untuk
berburu ikan (c) tetapi, tidak seperti penguin, ia tidak menggunakan
sayapnya untuk berenang tetapi melesatkan diri dengan entakan-entakan
kuat dari kaki-kakinya yang lebar dan berselaput. (d) ‘Sayangnya’,
menurut Douglas Adams, ‘tampaknya kakapo tidak hanya lupa caranya
terbang, tapi juga lupa bahwa dia lupa caranya terbang. Rupa-rupanya,
kakapo yang panik kadang akan lari memanjat pohon dan melompat,
kemudian terbang bagai batu dan mendarat telak di atas tanah.’
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Halaman berwarna 29

(e) Di bawah tanah, sayap jadi penghalang, dan itu mungkin alasan semut
pekerja tidak menumbuhkannya. Kesaksian pedih atas hal ini diberikan
oleh semut ratu, yang memakai sayapnya sekali saja, untuk terbang dari
sarang kelahirannya, mencari pasangan, dan kemudian menetap dan
menggali lubang untuk sarang baru. Saat mereka memulai hidup barunya
di bawah tanah, hal pertama yang mereka lakukan adalah menghilangkan
sayapnya, dalam beberapa kasus, dengan menggigitnya hingga putus. (f)
Hewan-hewan penghuni gua, seperti salamander ini, seringnya berwarna
putih. Tetapi, kalau tidak menggunakannya di gua-gua gelap, buat apa
mereka ‘repot-repot’ mereduksi mata? Lihat teks hal. 351. Lumba-lumba
mamalia (g) sekilas mirip ikan besar perenang cepat seperti ‘ikan lumbalumba’ atau dorado, karena cara hidupnya serupa.
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Halaman berwarna 30
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Halaman berwarna 31

Produk perlombaan senjata evolusioner. (a) ‘Thow mortherer of the
heysungge on y braunche.’ Bayi kukuk secara naluriah membunuh
saudara asuhnya sebelum menetas dan bersaing untuk mendapatkan
makanan. (b) Kudu di gambar ini kalah dalam lomba lari melawan singa
betina dan hidupnya akan segera berakhir, tetapi perlombaan senjata
antara kolam-kolam gen dari kedua spesies ini berlangsung dalam kurun
waktu evolusi. (c) Tawon parasitoida bertelur di dalam tubuh ulat ini, dan
larva tawon di sini menyeruak penuh semangat hidup untuk meneruskan
gen-gennya ke generasi selanjutnya. (d) Dalam ekonomi hutan, cahaya
adalah komoditas yang sangat berharga. Hanya ada temaram di bawah
kanopi, karena kanopi itu sendiri dikuasai pohon-pohon, hampir tanpa
celah di antaranya.
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Halaman berwarna 32

Bukan kebetulan kalau kita melihat kehijauan hampir ke mana pun mata
memandang. Tanpa tumbuhan hijau yang menang banyak dari kita,
dengan perbandingan jumlah sedikitnya 10:1, tidak akan ada energi
penyedia daya.
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