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KAJIAN REINKARNASI MELALUI BIOLOGI SEL MOLEKULER 
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Puger11 

 
Abstrak: Pengkajian materi reinkarnasi dalam agama Hindu selalu 
menerapkan cara metafisik, sehingga tidak memuaskan kalangan 
intelektual. Hal ini disebabkan oleh pendekatan metafisik dari materi 
reinkarnasi selalu menghasilkan konsepsi yang bersifat abstrak. Untuk 
memuaskan rasa ingin tahu seseorang terhadap siapa yang melakukan 
reinkarnasi pada bayi yang baru lahir, biasanya ditempuh jalan 
menanyakan pada dukun. Untuk mengkonkretkan materi reinkarnasi bisa 
ditempuh pendekatan fisika, yakni melalui kajian biologi sel molekuler. 
Melalui kajian biologi sel molekuler, tepatnya melalui kajian kode genetik 
dapat dikatakan yang lahir kembali pada seorang anak dari pasangan 
suami-istri adalah susunan gen milik suami dan istri yang bersangkutan. 
Dengan kata lain, proses reinkarnasi tersebut diidentikkan dengan 
pengabadian (perpetuation) susunan gen dari bapak dan ibu. 
 
Kata kunci: Reinkarnasi, kode genetik, dan susunan gen. 

 

Pendahuluan 

 Dalam pantheon Hindu banyak sekali dikenal konsep-konsep kearifan 

lokal (local genius). Kearifan lokal dapat digunakan sebagai contoh konkret di 

dalam mempelajari konsep-konsep dalam sains. Walaupun untuk memahami 

contoh suatu konsep yang berupa kearifan lokal masih merupakan suatu 

konsep yang bersifat maya (metafisik). Metafisika menurut tirta (1981) 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal (materi) yang bersifat 

maya atau tidak bisa diindera, sebaliknya fisika merupakan ilmu yang 

mempelajari materi yang langsung bisa diindera. Namun demikan, dalam 

belajar sains seseorang bisa saja melakukan proses pencampuran antara 

materi dalam metafisika dengan fisika. Atau dalam istilah yang dikemukakan 

oleh Piliang (2005) sebagai „perselingkuhan‟ atau trans antara materi suatu 

cabang keilmuan dengan materi suatu cabang keilmuan yang lainnya. 

Misalnya, „perselingkuhan‟ antara materi seni dengan materi atom. 
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 Dalam konteks metafisika, punarbhawa atau reinkarnasi merupakan 

pemahaman materi yang masih tersembunyi (remang-remang). Menurut 

Sudirga et al. (2007), punarbhawa atau dikenal juga dengan istilah reinkarnasi 

merupakan proses kelahiran berulang-ulang yang disebut juga penitisan atau 

samsara. Dalam membahas konsep reinkarnasi ini, literatur-literatur agama 

Hindu selalu mengemukakan materi yang berkaitan dengan hukum karma 

(hukum perbuatan), di mana karma yang jelek menyebabkan  atma (roh) 

menjelma kembali untuk memperbaiki perbuatannya yang tidak baik. Atau 

karena atma itu masih dipengaruhi oleh karma wasana (bekas-bekas atau 

sisa-sisa perbuatan) atau kenikmatan duniawi sehingga tertarik untuk lahir ke 

dunia. Kelahiran ini adalah samsara (sengsara) sebagai hukuman yang 

diakibatkan oleh perbuatan atau karma di masa kelahiran terdahulu. 

 Bila dipertanyakan kembali konsep reinkarnasi secara filosofis 

keilmuan, misalnya „Siapakah yang melakukan reinkarnasi pada seorang bayi 

yang baru lahir dari suatu pasangan suami-istri?‟ Pertanyaan filosofis ini tidak 

bisa dijawab secara konkret, karena memang materi dari konsep reinkarnasi 

selalu bersifat metafisika. Ahli-ahli dalam agama Hindu pada hakikatnya 

bukan menjawab konsep terdalam dari reinkarnasi, tetapi hanya menjawab 

„Mengapa proses reinkarnasi itu terjadi pada atma (roh) seseorang yang 

sudah meninggal puluhan tahun yang lalu?‟ Untuk menjawab pertanyaan 

filosofis mengenai „Siapa yang melakukan reinkarnasi?,‟ karena sifat 

materinya metafisika maka bayi yang sudah berumur 45 hari tersebut 

ditanyakan kepada orang yang berprofesi sebagai metafisika (misalnya, 

dukun). Setelah melalui proses meditasi yang panjang, dukun tersebut 

menjawab bahwa „yang melakukan reinkarnasi‟ adalah „buyut‟ dari anak yang 

baru lahir tersebut. 

 Kata „buyut‟ berarti leluhur dari anak yang baru lahir tersebut dengan 

mengalami empat kali lompatan secara regresif. Bila keluarga yang memiliki 

bayi tersebut menganut hukum „purusa‟ (hukum kekuasaan laki-laki) maka 
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perunutan empat lompatan secara regresif dari bayi yang bersangkutan 

menjadi: anak  bapak  kakek  kumpi  buyut. Setelah tahu tentang 

yang melakukan reinkarnasi adalah „buyut‟ dari anak yang bersangkutan, 

kembali menjadi teka-teki, yakni „buyut‟ yang mana. Pemilihan nama „buyut‟ 

yang bersangkutan pun sekehendak hati dari keluarga anak yang 

bersangkutan. Itu namanya hanya untuk memuaskan perasaan ingin tahu 

yang menempuh jalan metafisik. 

 Seiring dengan perjalanan waktu, di abad informasi ini kita sudah 

mengenal suatu cabang biologi, yang dikenal dengan biologi sel molekuler. 

Menurut Hole (1979), biologi sel molekuler adalah cabang dari biologi yang 

mempelajari material sel yang terkecil yang dikenal dengan asam deoksiribo 

nukleat (ADN). ADN mempunyai berat molekul yang sangat tinggi dan struktur 

itu lebih kompleks daripada ARN. ADN sama-sama berbentuk  nukleotida-

nukleotida rantai panjang, tetapi dalam kasus ini, unit gula merupakan 

pentosa deoksiribosa dan basa pirimidin urasil diganti oleh timin. Rantai ADN 

tidak menjadi tunggal, tetapi berpasangan sesamanya oleh ikatan hidrogen 

lemah melalui basa-basa yang berseberangan ke bentuk konstruksi seperti 

tangga. Basa-basa ini dapat berikatan melalui cara yang khas. Dalam artian 

purin dapat berikatan dengan pirimidin, bahkan lebih tepatnya karena 

konfigurasi molekulnya, adenin harus berikatan dengan timin, dan guanin 

berikatan dengan sitosin. 

 Terkait dengan materi reinkarnasi yang masuk dalam ranah metafisika 

akan dicoba dikaji menjadi lebih konkret, yakni memasuki ranah fisika. Ranah 

fisika yang digunakan sebagai pendekatan adalah kajian biologi sel molekuler. 

Lebih tepatnya lagi, kajian dari kode genetika dari asam deoksiribo nukleat 

(ADN). Dengan demikian, masalah yang dipertelakan dalam makalah ini 

adalah pencampuran materi reinkarnasi dan kode genetik dalam 

menghasilkan konsep pengabadian gen (gene perpetuation). 
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Hakikat Reinkarnasi  

 Dalam agama Hindu, kita mengenal konsep panca sraddha. Panca 

artinya lima dan sraddha artinya kepercayaan. Jadi, panca sraddha berarti 

lima kepercayaan. Lima kepercayaan yang dimaksudkan adalah: (1) percaya 

adanya Sang Hyang Widhi, (2) percaya adanya atma, (3) percaya adanya 

hukum karma phala, (4) percaya adanya punarbhawa (reinkarnasi), dan (5) 

percaya adanya moksa. Dalam makalah ini, secara khusus hanya dibahas 

mengenai hakikat punarbhawa atau reinkarnasi. 

 Menurut Sudartha dan Atmaja (2001), kata punarbhawa dapat dipecah 

menjadi dua bagian, yakni „punar‟ yang berarti lagi dan „bhawa‟ yang berarti 

menjelma. Jadi, punarbhawa merupakan kelahiran yang berulang-ulang, yang 

disebut juga penitisan atau samsara. Sedangkan Raka (2008) mendefinisikan 

punarbhawa atau reinkarnasi sebagai proses kelahiran kembali sebagai 

akibat dari hutang perbuatan yang belum sempat dibayar pada waktu 

kehidupan sebelumnya. Dari dua definisi konsep secara teoretis yang sudah 

dikemukakan, dalam makalah ini, reinkarnasi didefinisikan sebagai kelahiran 

kembali ke dunia sekala dengan tujuan untuk menuntaskan hutang karma 

yang belum terbayarkan pada kehidupan sebelumnya. 

 Punarbhawa atau reinkarnasi ini terjadi diakibatkan oleh adanya hukum 

karma. Di mana karma yang jelek menyebabkan atma (roh) menjelma kembali 

untuk memperbaiki perbuatannya yang tidak baik, atau karena atma itu masih 

dipengaruhi oleh karma wasana (bekas-bekas atau sisa-sisa perbuatan) atau 

kenikmatan duniawi sehingga tertarik untuk lahir ke dunia. Kelahiran ini 

adalah samsara (sengsara) sebagai hukuman yang diakibatkan oleh 

perbuatan atau karma di masa kelahiran terdahulu. 

 Karma yang dibuat oleh seseorang diibaratkan dengan masa berbuah 

suatu tumbuhan. Ada tumbuhan yang cepat berbuah, misalnya jagung dalam 

tiga setengah bulan sudah berbuah, begitu juga padi. Tetapi cengkeh baru 

berbuah pada umur lima tahun lebih. Kenapa bisa seperti itu? Karena masing-
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masing tanaman mempunyai masa sendiri-sendiri untuk dapat berbuah. Yang 

jelas pasti akan berbuah setelah melalui prosesnya masing-masing. 

 Sudah dijelaskan bahwa umur atau masa berbuah tumbuh-tumbuhan 

tidak sama, ada yang cepat dan ada pula yang lama. Demikian juga karma, 

ada yang cepat berbuah (berphahala), ada yang sedang-sedang, dan ada 

pula yang cukup lama, bahkan ada yang lama sekali. Karena itulah ada 

beberapa kejadian yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada 

orang yang selalu dirundung malang, padahal sepanjang hidupnya selalu 

berbuat baik dan sesuai dengan sila-sila agamanya. Tetapi di pihak lain ada 

orang yang selalu bahagia hidupnya, padahal tindak-tanduknya banyak dan 

bahkan selalu bertentangan dengan sila-sila agamanya. Kenapa bisa terjadi 

demikian? Hal itu tidak sesuai dengan hukum karma dan tidak berlaku 

baginya. Bukankah hukum karma itu merupakan hukum alam semesta yang 

tidak dapat ditawar-tawar lagi? 

 Menurut Karminingsih (2008), pada hakikatnya karma phala dapat 

digolongkan menjadi tiga bagian, yakni: 

1. sancita karma phala, yaitu karma dalam kehidupan masa lampau yang baru 

dapat dinikmati buahnya dalam kehidupan atau kelahiran sekarang. Hal ini 

disebabkan oleh karma tersebut belum habis dinikmati pada kehidupan 

sebelumnya. 

Contohnya: dalam kehidupan ini seseorang selalu berbuat jahat namun ia 

selalu mendapatkan kebaikan, mungkin saja ia masih menikmati buah 

karmanya yang terdahulu, 

2. prarabda karma phala, yaitu karma yang dilakukan dalam kehidupan 

sekarang yang buahnya dapat diterima sekarang juga, dan biasanya habis 

dalam kehidupan sekarang. 

Contohnya: sekarang ia mencuri ketimun, tak lama kemudian mulutnya 

menjadi bengkak, dan 
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3. kriyamana karma phala, yaitu perbuatan (karma) yang buahnya tidak 

sempat dinikmati pada kehidupan sekarang tetapi akan dinikmati dalam 

kehidupan yang akan datang. 

Contohnya: sekarang ia berbuat jahat namun dinikmati nanti dalam 

kehidupannya yang akan datang. 

 Jadi, karma phala itu demikian keadaannya, ada perbuatan yang 

dilakukan sekarang dan buahnya dapat dinikmati dalam kehidupan sekarang 

juga. Misalnya, ada orang yang berbuat baik bahkan selalu berpikir baik, 

berkata benar, berlaksana benar, maka ia menemukan hidup bahagia 

sekarang juga. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat tidak baik dalam 

kehidupannya ini, maka jelas dia selalu menderita. Inilah contoh yang dibuat 

sekarang dan berakibat atau berbuah sekarang juga. Inilah prarabdha karma 

phala. 

 Sedangkan masalah yang tersebut di atas tadi ternyata dapat dicarikan 

jawabannya seperti sancita karma phala. Mungkin dia itu punya simpanan 

karma baik yang dibuat pada kelahirannya yang lampau yang belum sempat 

diterima buahnya, misalnya karena kematiannya. Kemudian dia dilahirkan lagi 

dengan membawa bekal karma baik, sehingga walau dia tidak berbuat baik, 

tetapi karena simpanan karma baiknya itulah berbuah. Sedangkan karma 

jeleknya sekarang belum berbuah, maka tentu ia menikmati kebahagiaan atau 

hidup senang, begitu seterusnya. 

 Jadi jelaslah bahwa bagaimanapun juga karma itu pasti berbuah. 

Tinggal menunggu waktunya saja dan jelas tidak ada pengecualian 

berlakunya hukum karma itu. Setiap orang bahkan setiap makhluk hidup pasti 

tidak bisa terlepas dari proses hukum karma. Karena demikian halnya, maka 

sebaiknya setiap orang harus menyadari bahwa untuk hidup senang, bahagia, 

dan sejahtera harus selalu berbuat baik dan benar, harus selalu berbuat dan 

berkata atas dasar pikiran murni atau suci. Sebab hanya dengan berbuat baik 
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seseorang pasti akan mengalami hidup bahagia dan sejahtera, baik dalam 

kehidupannya yang sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. 

 Di alam semesta material ini ada dua jenis kegiatan atau karma yang 

pasti diikuti oleh reaksi atau phala, seperti nyala api pasti diikuti oleh asap. 

Dua karma tersebut adalah subha-karma atau perbuatan baik (saleh). Subha-

karma juga disebut dengan punya-karma. Satunya lagi adalah asubha-karma, 

yakni perbuatan buruk, berdosa, yang juga disebut apunya-karma. Kedua itu, 

subha dan asubha-karma, disebut sebagai karma-bandhana (-ikatan karma). 

Karma-bandhana mengikat orang tetap dalam kesengsaraan kelahiran dan 

kematian berulangkali. Entah lahir di alam material ini menjadi orang saleh 

atau orang jahat, tetap ia adalah karma-bandhana. Sel sempit dan ruang VIP 

di penjara sama-sama mengikat orang untuk tetap berada di dalam penjara. 

Karma-bandhana atau subha-asubha karma-lah yang menyebabkan 

terjadinya punarbhawa. Perbuatan baik dan perbuatan buruklah yang 

menyebabkan  kita harus lahir dan mati berulangkali di alam penderitaan ini 

(Wardhana, 2007). 

 Reinkarnasi dan karma-bandhana merupakan salah satu jawaban yang 

sangat jelas tentang seseorang yang selalu berbuat jahat, tetapi hidupnya 

sekarang selalu beruntung dan senang. Demikian juga banyak orang yang 

selalu berbuat baik, tetapi dalam hidup ini ia selalu menderita dan tidak 

beruntung. Dalam keterangannya, mereka yang selalu berbuat jahat tetapi 

hidupnya selalu beruntung, ia menerima karma baiknya pada masa kehidupan 

sebelumnya. Demikian juga sebaliknya, ia yang selalu berbuat kebaikan tetapi 

hidupnya menderita, adalah ia menerima karma buruk dari perbuatan yang 

tidak baik dari kehidupan pada masa lampau kehidupannya (Jendra, 2007). 

 Sebagaimana sudah disebutkan bahwa subha dan asubha karma itu 

adalah baik buruknya perbuatan. Sedangkan karma phala adalah hasil atau 

buah dari perbuatan, maka dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara subha 

dan asubha karma dengan karma phala itu sangat erat sekali. Sebab setiap 
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karma atau perbuatan pasti akan mendatangkan hasil atau buah. Apabila 

karma yang diperbuat adalah karma baik maka buah karma (karma phala) 

yang diperoleh adalah kebaikan. Demikian pula sebaliknya, bila karma yang 

dibuat adalah karma buruk maka buah (karma phala) yang diterima adalah 

hasil keburukan. 

 Bahkan Narendra (2010) menyatakan bila seseorang selalu berbuat 

baik dalam kehidupan ini, setelah ia meninggal dunia dikatakan akan 

mendapatkan surga dan bila ia dilahirkan kembali ia akan lahir dari surga. 

Yang disebut dengan istilah surga-cyuta, yaitu anak yang lahir dari surga dan 

penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan kalau sekarang selalu berbuat buruk 

di dunia ini, setelah meninggal dunia rohnya akan disiksa di neraka dan bila 

dilahirkan kembali ia akan lahir dari neraka yang disebut dengan istilah 

neraka-cyuta, yaitu anak yang lahir dari neraka yang diliputi dengan 

penderitaan dan kesengsaraan. 

 Dari paparan yang sudah dikemukakan, tampaknya agama Hindu 

hanya menghubungkan penyebab dari adanya reinkarnasi seseorang. Dari 

sini jelas, bahwa karma-bandhana atau ikatan-karma yang dibawa roh saat 

hidup di alam material yang menarik roh tersebut untuk melaksanakan 

reinkarnasi. Pertanyaan filosofis mengenai „Siapakah yang melaksanakan 

reinkarnasi pada seorang bayi yang baru lahir pada suatu pasangan suami-

istri?‟ tetap harus dijawab dan biasanya ditempuh melalui metafisik. Agama 

Hindu gagal memberikan penjelasan yang konkret mengenai pertanyaan yang 

mendasar ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba mengupas 

dari ranah realitas (fisika), yakni melalui kajian biologi sel molekuler. 

 

Kode Genetik dan Reinkarnasi 

 Penemuan tentang faktor-faktor yang menentukan jenis kelamin pada 

manusia dimulai dari penemuan sel telur (ovum = makrogamet) dan sel 
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sperma (spermatozoon = mikrogamet) sampai dengan proses fertilisasi 

(pembuahan ovum oleh spermatozoon). 

 Dalam tahun 1902, C.E. McClung yang mengadakan penelitian pada 

hewan, menemukan bahwa pada nukleus sel somatiknya terdapat pasangan 

kromosom yang tidak sama dengan pasangan-pasangan yang lain. Pasangan 

yang aneh inilah yang diduga menentukan jenis kelamin pada hewan. Dari 

pasangan yang aneh ini, anggota pasangan yang lebih besar dinamai 

kromosom X (kromosom yang menentukan betina), sedangkan anggota 

pasangan yang lebih kecil dinamai kromosom Y, yaitu kromosom yang 

menentukan jantan. Temuan ini diikuti oleh temuan John Ruck (1940) dan 

Landrum B. Shettles (1950) di Columbia University, yang menyimpulkan 

bahwa teori McClung ini berlaku juga pada manusia. Dalam tahun 1956 baru 

diketahui secara meyakinkan bahwa nukleus sel-sel somatik pada manusia 

mengandung 23 pasang kromosom, sedangkan nukleus gamet (ovum dan 

spermatozoon) hanya mengandung 23 satuan kromosom. Dengan demikian, 

zigot yang terbentuk dari hasil peleburan nukleus ovum dengan nukleus 

spermatozoon kembali mengandung 23 pasang kromosom. Pada pasangan 

suami-istri yang ovum-nya dibuahi oleh spermatozoon, sang istri hanya 

menyumbangkan satu kromosom X, sedangkan sang suami mungkin hanya 

menyumbangkan satu kromosom X, tetapi mungkin juga hanya satu 

kromosom Y. Jika spermatozoon yang membuahi ovum tersebut membawa 

kromosom X, maka zigot yang terbentuk akan mengandung kromosom 

kelamin XX. Zigot yang demikian selanjutnya tumbuh menjadi embrio melalui 

proses kompleks, dan akhirnya tumbuh menjadi janin (fetus) yang berjenis 

kelamin perempuan. Sebaliknya, jika spermatozoon yang membuahi ovum 

tersebut membawa kromosom Y, maka zigot akan terbentuk mengandung 

kromosom XY. Zigot ini selanjutnya tumbuh menjadi embrio, yang pada 

akhirnya lahir sebagai bayi laki-laki (Tjandra, 2001). 
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Kromosom tubuh yang jumlahnya 22 pasang dan kromosom kelamin 

yang berjumlah sepasang sebetulnya mengandung ADN. ADN biasanya hadir 

dalam inti sel. ADN jarang terjadi di luar inti. ADN baru-baru ini telah 

ditemukan pada mitokondria dan kloroplast. Bahkan menurut Suryo (1989), 

bagian terbesar dari ADN terdapat di dalam kromosom. Sedikit ADN terdapat 

juga di dalam organela, seperti mitokondria dari tumbuhan dan hewan, dan 

dalam kloroplast dari ganggang, dan tumbuhan tingkat tinggi. Ada perbedaan 

antara ADN yang terdapat di dalam kromosom dan di dalam mitokondria 

maupun kloroplast. ADN di dalam mitokondria dan kloroplast tidak ada 

hubungannya dengan protein histon dan bentuk molekulnya bulat seperti yang 

terdapat pada bakteri dan ganggang biru. Sel tumbuhan dan hewan 

mengandung kira-kira 1.000 kali lebih banyak ADN daripada yang dimiliki sel 

bakteri. 

 Struktur komplementer dari pasangan ADN sebagai sumber untuk 

membawa informasi genetik. Proses replikasi juga menjamin bahwa setiap sel 

yang diproduksi merupakan hasil dari pembelahan mitosis yang menerima 

secara tepat sama komplemen dari ADN, baik secara kualitatif dan kuantitatif 

sebagaimana yang ada pada sel induk. Ketetapan jumlah pada semua sel 

somatik yang sedang istirahat memberikan penegasan bukti suatu spesies. 

Dalam tidak hadirnya protein, ADN bertindak sebagai agen penular yang 

dapat membawa informasi genetik, yang juga menentukan stabilitas 

metabolismenya. Kebanyakan bukti yang meyakinkan diturunkan dari studi 

transformasi bakteri. 

 Pesan genetik dibawa dalam bentuk urut-urutan istimewa dalam empat 

basa atau nukleotida-nukleotida yang disusun sepanjang rantai nukleotida, 

sangat sama untuk beberapa pesan konvensional dalam tulisan di mana 

abjad disusun dalam urut-urutan untuk membentuk kata yang berarti khusus. 

Terdapat banyak cara yang mungkin dari empat nukleotida yang dapat 

disusun panjang dalam asosiasi dengan yang lainnya. Suatu rantai yang 
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pendek hanya 100 nukleotida yang dapat disusun dari 4100 cara yang 

berbeda. Beadle dan Tatum (1964) menemukan bahwa sel telur manusia 

mengandung kira-kira 100.000 gen yang berisi lima bilion basa ADN. Ini akan 

membuat 1.700.000.000 tiga huruf kata yang akan ekuivalen untuk 1.000 

buku, yang berisi 600 halaman dengan 500 kata per halaman. Ini memberikan 

gambaran yang jelas bahwa terdapat lingkup yang luas dalam struktur ADN 

untuk melaporkan variasi dan juga banyak karakter atau sifat dalam  suatu 

organisme. 

 Menurut Varute dan Bhatia (1976), sebagai pembawa informasi genetik 

ini menyimpan dua fungsi penting, yaitu: (1) untuk membuat salinan yang 

tepat dari dirinya-sendiri dalam proses duplikasi atau replikasi, dan (2) untuk 

memberikan kode informasi untuk ARN-d dalam proses transkripsi, juga ARN-

d pada gilirannya bisa menerjemahkan informasi dalam empat huruf bahasa 

asam nukleat ke dalam  20 huruf bahasa asam amino komplek atau protein. 

 Yonofsky (1963, 64) dan lain-lainnya telah menunjukkan kolinieritas 

struktur gen dan struktur protein dari semua urut-urutan titik kemungkinan 

yang terikat melalui titik perbandingan dari peta genetik dengan urut-urutan 

asam amino dalam suatu bagian protein enzimatik. Beadle (1964) 

menunjukkan bahwa partikel-partikel sitoplasma berisi ADN (metagen) yang 

bisa juga mempunyai fungsi genetik, misalnya kloroplast tumbuh-tumbuhan 

dan faktor-faktor pembunuh pada Paramaecium atau partikel Kappa. 

 Menurut Hole (1979), ADN merupakan makromolekul yang dibentuk 

atas tiga tipe pengulangan sub-unit, seperti: 

a. basa-basa nitrogen, yaitu purin (adenin dan guanin) dan pirimidin (sitosin 
dan timin), 

b. gula pentosa, yaitu deoksiribosa, dan 

c. posfat, dalam bentuk molekul PO4. 

 ADN mempunyai berat molekul yang sangat tinggi dan struktur itu lebih 

kompleks daripada ARN. Baik ADN maupun ARN sama-sama berbentuk 
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nukleotida-nukleotida rantai panjang, tetapi dalam kasus ini, unit gula 

merupakan pentosa deoksiribosa dan basa pirimidin urasil diganti oleh timin. 

Rantai ADN tidak menjadi tunggal, tetapi berpasangan sesamanya oleh ikatan 

hidrogen lemah melalui basa-basa yang berseberangan ke bentuk-bentuk 

konstruksi seperti tangga. Basa-basa ini dapat berikatan melalui cara yang 

khas; purin hanya dapat berikatan dengan pirimidin, bahkan lebih tepatnya 

karena konfigurasi molekulnya, adenin harus berikatan dengan timin, dan 

guanin berikatan dengan sitosin. 

 Chargaff (dalam Suryo, 1986) menemukan bahwa pengandungan ADN 

dari nukleus timus anak sapi terdiri atas 4 basa dengan perbandingan: 28% 

adenin, 24% guanin, 20% sitosin, dan 28% timin. Sampel ADN yang 

didapatkannya dari berbagai macam organisme hidup memperlihatkan 

pengandungan basa yang berlainan. Namun bagaimanapun juga, hukum 

ekivalen Chargaff yang dikemukakan dalam tahun 1950 menyatakan bahwa: 

a. jumlah purin adalah sama dengan jumlah pirimidin (A+G = T+S), dan 

b. banyaknya adenin sama dengan banyaknya timin (A = T), demikian pula 
banyaknya guanin sama dengan banyaknya sitosin (G = S). 

 Hukum ini ternyata berlaku universal (untuk berbagai macam 

organisme) seperti virus, bakteri, tumbuhan, dan hewan. Akan tetapi ia 

menambahkan, bahwa ADN yang diisolir dari tumbuh-tumbuhan serta hewan 

tingkat tinggi pada umumnya mengandung lebih banyak adenin dan timin, 

sedangkan guanin dan sitosin lebih sedikit. Misalnya perbandingan AT/GS 

dari ADN manusia = 1,40 : 1. Sebaliknya ADN yang diisolir dari berbagai 

mikroorganisme (virus, bakteri, dan tumbuh-tumbuhan atau hewan rendah) 

pada umumnya kaya akan guanin dan sitosin dan relatif miskin akan adenin 

dan timin. Misalnya perbandingan AT/GS dari ADN bakteri Mycobacterium 

tuberculosis adalah 0,60 : 1. Perbedaan dalam ratio AT/GS dari 

mikroorganisme dan makhluk hidup tingkat tinggi itu memberi petunjuk bahwa 

ada perbedaan informasi genetik yang dibawa oleh molekul herediter itu. 
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Petunjuk tadi tentu mempunyai arti sangat penting untuk keperluan filogeni, 

evolusi, dan taksonomi. 

 Molekul seperti tangga ADN berbelit-belit (berpilin) ke dalam bentuk 

heliks ganda (double-helix). Struktur tersebut menyerupai spiral anak tangga 

dengan pegangan anak tangga yang dibentuk secara bergantian rantai 

gula/posfat dan tahap pembentukan ikatan pasangan basa (ini merupakan 

struktur ADN model Watson-Crick). 

 Memang pada model Watson-Crick, molekul ADN itu mempunyai dua 

rantai polinukleotida. Tulang punggung dari tiap-tiap rantai terdiri atas gugus 

posfat dan gugus gula secara berseling. Gugus posfat yang terikat pada atom 

karbon 5‟ dari satu gula terikat secara kovalen pada atom karbon 3‟ dari gula 

berikutnya. Dua rantai demikian itu sering terpilin seperti tangga spiral ganda. 

Inilah yang disebut heliks ganda. Harus dicatat bahwa arah kedua rantai dari 

heliks ganda itu berlawanan. Rantai ADN terbentuk dan sesuai pemufakatan 

dibaca ke arah 5‟----->3‟. Pada heliks ganda ada satu rantai berlawanan 

dengan arah rantai yang lain. Rantai tersebut disebut anti-paralel (Kimball, 

1983). 

 Rantai ganda ADN merupakan spiral yang membentuk heliks ganda 

(double helix). Tiap-tiap komponen untaian merupakan bentuk sebuah rantai –

S-P-S-P-S-P- dan kehadiran ikatan basa purin-pirimidin yang berseberangan 

berpegangan dengan pasangan sesamanya oleh ikatan hidrogen. Pasangan 

adenin-timin diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan pasangan guanin-

sitosin diikat oleh tiga ikatan hidrogen. Terdapat 10 ikatan yang 

berseberangan pada setiap putaran heliks. 

 Struktur molekul ADN yang berupa heliks ganda ditemukan pada tahun 

1953. Molekul heliks ganda (lihat Gambar 1) berupa rantai ganda (dupleks) 

yang bersifat komplementer dan dapat mengadakan replikasi, yaitu membelah 

menjadi dua bagian yang sama. 
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Menurut Bawa (1991), penemuan di atas dan penemuan-penemuan 

selanjutnya menunjukkan bahwa ADN mempunyai dua fungsi, yaitu: 

a. sebagai pembawa informasi genetik untuk mengatur fenotipe sel; informasi 

genetik yang terdapat di dalam molekul ADN mula-mula ditranskripsikan 

ke dalam molekul ARN dan selanjutnya ARN menerjemahkan menjadi 

asam amino. Seperti telah diketahui asam amino adalah penyusun protein. 

Secara singkat dapat dirumuskan bahwa informasi genetik yang terdapat 

pada asam nukleat diubah menjadi protein, dan 

b. melaksanakan replikasi sendiri. Karena setiap kromosom mengandung 

sebuah molekul ADN, maka dalam menggandakan fenotipe sel, ADN 

berfungsi untuk menyelenggarakan pembelahan kromosom, dari sebuah 

kromosom menjadi dua buah kromosom yang identik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan segmen sebuah molekul ADN untuk menunjukkan rantai 
komplementer yang arahnya antiparalel. 

 (Sumber: Campbell et al., 2000). 
 

Sebetulnya protein yang dibentuk merupakan komplementer dari pita 

ADN yang menyusun ARN-d (pita sens). Pernyatan ini sesuai dengan apa 

yang diungkap oleh Varute dan Bhatia (1976), yaitu „The sequence of 

nucleotide bases in the DNA molecule determines the structure of proteins. 
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The relationship between the nucleotide sequence in DNA and the similar 

amino acid sequence in ptotein is called the ‘genetic code.’ Fundamentally, 

information in the sequence of the DNA molecule is copied onto strands of 

messenger RNA. The messenger RNA passes into the cytoplasm, where it 

helps in synthesis of protein molecule. The t-RNA and ribosomal RNA also 

play valuable role in protein synthesis. The former selects particular amino 

acid from the cytoplasm and then transfers each amino acid to the site of 

synthesis. The actual site synthesis is the ribosome, where r-RNA comes into 

action. The whole process of protein synthesis involves two steps, the 

transcription and translation. During transcription m-RNA copies base coding 

sequence that present on DNA and the process of translation sets the coded 

sequence in the form of protein.‟ 

 Empat basa ARN-d adalah adenin, sitosin, guanin, dan urasil secara 

umum disimbolkan oleh huruf pertama yang ditampilkan dalam huruf besar 

sebagai A, S, G, dan U. Sejak ARN-d tersebut hanya berisi empat basa, 

namun 20 asam amino, bila digabungkan tidak terdapat hubungan yang 

sederhana 1:1 di antara basa tersebut dan asam amino. Bila gabungan dua 

basa yang digunakan, terdapat 42 (=16) kombinasi, jika gabungan kode tiga 

basa untuk satu asam amino keadaannya cukup memungkinkan. Kombinasi 

triplet dapat menampilkan 43 (=64) cara. Crick, Barnett, Brenner, dan Watts 

Jobin (1961, 62, 63) telah menghasilkan bukti potongan yang jelas 

bahwasannya teori triplet adalah benar dan kombinasinya disebut sebagai 

kodon. Kode-kode tersebut menghasilkan eksperimen-eksperimen pada 

sistron A dan B dari lokus Y bakteriofage T4, yang mana satu daerah khusus 

dari ADN menentukan kemungkinan atau tidak mungkin fage dapat 

menyerang strain E. colli. Mereka menemukan bahwa perlakuan proflavin, 

membawa penyisipan suatu basa tambahan, menghasilkan perubahan, atau 

mutan, bentuk dari virus. Jika penambahan dari suatu basa ke dalam ADN 

telah diikuti oleh suatu penghapusan yang tidak jauh, virus normal dihasilkan. 
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Ini menyatakan bahwa urut-urutan basa yang normal pada molekul ADN telah 

dipulihkan oleh perubahan yang kedua (lihat Gambar 2). 

1. /ABC/ABC/ABC/ABC 
2. ABC/AX*B/CAB/CAB/ 
3. ABC/AXB/CBC/ABC/ 
4. ABC/AX0B/CAY0/BZ0C/ABC 

 
Gambar 2. Variasi pengaruh penambahan dan pengurangan basa pada kode 

genetik: (1) kode triplet yang normal; (2) penambahan basa X* 
mengubah kode triplet menjadi CAB; (3) selanjutnya pengurangan 

basa A mengembalikan kode untuk ABC; 4) tiga penambahan 
penutup dari basa X0, Y0, dan Z0 berarti bahwa urut-urutan normal 
dikembalikan. 

 Seperti diketahui ADN mengandung informasi untuk mengatur dan 

membangun tubuh manusia yang komplek, akan tetapi bagaimanakah hasil 

ini dapat diselesaikan? Misalnya bagaimanakah sebuah sel tunggal dapat 

membuat bermacam-macam protein yang penting untuk kehidupan? Protein 

sangat diperlukan, karena berbagai macam protein struktural dan fungsional 

ikut mengambil bagian di hampir semua proses dalam sel. Protein struktural 

terdapat dalam membran, serabut kontraktil, dan filamen intraseluler. Protein 

fungsional seperti enzim sangat dibutuhkan untuk menjadi katalisator pada 

sintesis berbagai macam persenyawaan kimia yang sangat dibutuhkan untuk 

kehidupan. Harus diingat pula bahwa ADN terdapat dalam kromosom di 

dalam inti sel, sedangkan sintesis protein berlangsung di tempat yang cukup 

jauh dari inti sel, yaitu dalam ribosoma di dalam sitoplasma. 

 Salah satu bagian dari protein struktural adalah dikenal protein 

konyugated. Protein konyugated merupakan protein yang berisi penyusun 

bukan-protein atau kelompok prostetik. Kelompok prostetik diasosiasikan 

secara permanen dengan molekul, biasanya melalui ikatan kovalen dan/atau 

non-kovalen dengan sisi rantai asam amino tertentu. Protein konyugated 

dapat dibagi ke dalam empat kelas utama, yaitu: (1) kromoprotein, (2) 

glikoprotein, (3) lipoprotein, dan (4) nukleoprotein (Sheeler dan Bianchi, 

1987). 
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 Apakah sebenarnya protein itu? Protein dibuat dari suatu seri asam 

amino. Gabungan dari dua asam amino disebut dipeptida, sedangkan 

gabungan dari banyak asam amino disebut polipeptida. Polipeptida yang 

mempunyai berat molekul kira-kira 10.000 merupakan protein. Suatu 

dipeptida (demikian pula polipeptida) adalah seri residu asam amino yang 

dihubungkan oleh suatu peptida serta mempunyai ujung amino (NH2) dan 

karboksil (COOH). 

 Walaupun hanya dikenal 20 macam asam amino saja, lagipula ADN 

hanya terdiri dari empat basa, tetapi kemungkinan terbentuknya varietas 

protein tidak terbatas. Bagaimana ini mungkin terjadi? 

 Dalam tahun 1968 Nirenberg, Khorana, dan Holley (dalam Suryo, 

1989) menerima hadiah Nobel untuk pekerjaan mereka dalam menciptakan 

kode genetik, yaitu menerangkan bagaimana sebuah gen mengontrol 

pengaturan asam amino dalam protein tertentu. Jadi, kode genetik ialah suatu 

cara untuk menetapkan jumlah serta urutan nukleotida yang berperan dalam 

menentukan posisi yang tepat dari tiap asam amino dalam rantai peptida yang 

bertambah panjang. Sekarang yang menjadi soal, berapa nukleotida yang 

diperlukan untuk mengkode penempatan asam amino dalam protein. 

Nirenberg et al. melakukan percobaan dengan membuat ARN-d buatan 

(artificial m-RNA) dan memperoleh hasil seperti berikut. 

a. Jika sebuah kodon (yaitu suatu set nukleotida yang spesifik untuk suatu 

asam amino tertentu) hanya terdiri dari satu nukleotida saja, maka akan 

didapatkan 41 = 4 kodon, yaitu A, G, S, dan U (lihat Tabel 2). Kode 

genetika yang menggunakan kodon terdiri dari satu nukleotida disebut 

kode singlet. Berhubung jumlah asam amino 20, maka kode singlet ini 

tidak memenuhi syarat, sebab baru dapat mengkode empat asam amino 

saja. 
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b. Jika sebuah kodon terdiri dari dua nukleotida akan didapatkan 42 = 16 

kodon. Kode dublet inipun belum memenuhi syarat, karena baru 16 asam 

amino saja yang dapat diberi kode. 

c. Jika sebuah kodon terdiri dari tiga nukleotida akan didapatkan 43 = 64 

kodon. Kode genetik ini disebut kode triplet. Walaupun dengan kode triplet 

didapatkan kelebihan 64-20 = 44 kodon tidak menjadi soal, karena 

beberapa macam asam amino dapat diberi kode oleh beberapa kodon 

(Lihat Tabel 1). 

Tabel 1. Kemungkinan kode singlet, dublet, dan triplet dari ARN-d. 

Kode Singlet 
(4 kodon) 

Kode dublet 
(16 kodon) 

Kode triplet 
(64 kodon) 

A AA AG AS AU AAA AAG AAS AAU 
G GA GG GS GU AGA AGG AGS AGU 
S SA SG SS SU ASA ASG ASS ASU 
U UA UG US UU AUA AUG AUS AUU 
     GAA GAG GAS GAU 
     GGA GGG GGS GGU 
     GSA GSG GSS GSU 
     GUA GUG GUS GUU 
     SAA SAG SAS SAU 
     SGA SGG SGS SGU 
     SSA SSG SSS SSU 
     SUA SUG SUS SUU 
     UAA UAG UAS UAU 
     UGA UGG UGS UGU 
     USA USG USS USU 
     UUA UUG UUS UUU 

(Sumber: Suryo, 1989). 
 

 Beberapa kodon dinamakan kodon nonsens (tidak berarti), karena 

tidak merupakan kode untuk salah satu asam amino pun, misalnya UAA, 

UAG, dan UGA. Sedangkan kodon UAG (kodon untuk terjemahan metionin) 

disebut sebagai kodon permulaan (starting codon), karena proses 

penerjemahan kodon-kodon pada ARN-d di ribosom selalu dimulai dengan 

kodon AUG, dan diakhiri dengan salah satu kodon nonsense (stop codon) di 

atas (Stanley dan Andrykovitch, 1984). 



 

Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, 

Pertanian dan Pendidikan Oktober 2015 P.142-165. P3M UNIPAS Singaraja. ISBN 978-979-

17637-1-4   

160 

 Menurut Bawa (1991), kode genetik mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut. 

a. kode genetik adalah kode triplet; masing-masing kodon dari 64 kodon yang 

ada bersifat unik, terdiri atas kombinasi tiga jenis nukleotida yang terdapat 

pada molekul ARN-d sebagai hasil salinan dari kode genetik yang terdapat 

dalam molekul ADN,  

b. dari kodon-kodon yang memerinci 120 asam amino, terdapat 18 kodon 

yang sinonim, artinya beberapa kodon memerinci sebuah asam amino. 

Dengan demikian, kodon-kodon tersebut mengalami degenerasi. Jika tidak 

mengalami degenerasi, maka dari 64 kodon yang ada, terdapat 44 kodon 

yang tidak berguna. Asam amino yang dirinci oleh sebuah kodon hanyalah 

metionin dan triptofan.  

 Pada asam amino yang dirinci oleh kodon-kodon yang sinonim, dua 

huruf yang pertama tetap, sedangkan huruf yang ketiga dapat berubah. 

Misalnya, alanin dirinci oleh kodon GSU, GSS, GSA, dan GSG; semua kodon 

yang mulai dengan huruf AS (ASU, ASS, ASA, ASG) memerinci treonin, 

c. di antara 64 kodon tersebut ada tiga buah kodon yang tidak ikut memerinci 

asam amino, yaitu: UAA, UAG, dan UGA. Ketiga kodon ini dinamai kodon 

nonsense (tidak mempunyai arti) atau kodon terminal (stop codon), karena 

jika kodon tersebut dibaca di ribosom, maka penyusunan satu rantai 

polipeptida harus diakhiri. Jadi, yang benar-benar merupakan kodon yang 

memerinci asam amino hanya 61 buah, itupun banyak yang sinonim, 

d. kodon pada ARN-d harus dibaca dari suatu titik permulaan tertentu dan 

dengan arah yang tertentu pula sehingga penerjemahan kode genetik 

tidak salah. Pembacaan kode genetik dimulai dari ujung 5‟ ke arah ujung 

3‟, sedangkan kodon permulaan (starting codon) untuk mulai membaca 

adalah AUG, yaitu kode untuk asam amino metionin. Walaupun proses 

penerjemahan kode selalu dimulai dari kodon AUG, tidaklah berarti bahwa 

pada setiap rantai polipeptida yang telah selesai dibentuk, asam amino 
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yang pertama harus metionin sebab metionin permulaan sering dibuang 

dari suatu rantai polipeptida, dan 

e. kode genetik bersifat universal, artinya kodon yang sama berlaku untuk 

asam amino yang sama, baik untuk asam amino pada virus, bakteri, fungi, 

maupun untuk asam amino pada tumbuhan dan hewan yang derajatnya 

lebih tinggi. Dalam hal ini yang merupakan perkecualian adalah kodon 

pada beberapa siliata, mitokondria, dan kloroplast. 

 
Tabel 2. Kode genetik untuk ARN-d. 

Basa 
pertama 

Basa ke dua Basa 
ke tiga 

 A G S U  

 AAA Lis AGA Arg ASA Thr AUA Ileu A 
 AAG Lis AGG Arg ASG Thr AUG Ileu G 
A AAS AspN AGS Ser ASS Thr AUS Ileu S 
 AAU AspN AGU Ser ASU Thr AUU Ileu U 

 GAA Glu GGA Gli GSA Ala GUA Val A 
 GAG Glu GGG Gli GSG Ala GUG Val G 
G GAS Asp GGS Gli GSS Ala GUS Val S 
 GAU Asp GGU Gli GSU Ala GUU Val U 

 SAA GluN SGA Arg SSA Pro SUA Leu A 
 SAG GluN SGG Arg SSG Pro SUG Leu G 
S SAS His SGS Arg SSS Pro SUS Leu S 
 SAU His SGU Arg SSU Pro SUU Leu U 

 UAA Non UGA non USA Ser UUA Leu A 
 UAG Non UGG Tri USG Ser UUG Leu G 
U UAS Tir UGS Sis USS Ser UUS Phe S 
 UAU Tir UGU Sis USU Ser UUU Phe U 

 

Keterangan: 
Lis = Lisin Tir = Tirosin Pro = Prolin 
AspN = Asparagin Arg = Arginin Ileu = Isoleusin 
Glu = Asam glutamat Ser = Serin Val = Valin 
Asp = Asam aspartat Gli = Glisin Leu = Leusin 
Glun = Glutamin Sis = Sistein Phe = Phenylalanin 
His = Histidin Thr = Treonin Tri = Tiptofan 
non = Kodon nonsens Ala = Alanin Met = Metionin 

(Sumber: Suryo, 1989) 
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 Kodon asam amino yang bersifat universal merupakan salah satu bukti 

bahwa semua organisme yang hidup di bumi berasal dari satu “nenek 

moyang.” Karena kelompok-kelompok organisme tersebut mempunyai sejarah 

evolusi yang berbeda-beda selama jutaan tahun, agaknya kode genetik 

tersebut telah berkembang sejak adanya kehidupan yang pertama dan sejak 

itu hampir tidak pernah berubah. 

 Sesuai dengan definisi konseptual dari reinkarnasi adalah kelahiran 

kembali ke dunia sekala dengan tujuan untuk menuntaskan hutang karma 

yang belum terbayarkan pada kehidupan sebelumnya. Definisi konseptual ini 

lebih menekankan pada alasan „mengapa terjadi proses reinkarnasi?‟ Materi 

agama Hindu membahas dengan mengaitkan antara reinkarnasi dan karma-

bandhana. Artinya, bilamana ada hutang karma yang belum tertuntaskan 

pada waktu hidup di alam material maka roh seseorang tertarik untuk 

melaksanakan proses reinkarnasi. Pembahasan reinkarnasi dari segi materi 

agama Hindu belum menjawab „siapa yang melakukan reinkarnasi?‟ Untuk 

menjawab pertanyaan filosofis ini, biasanya keluarga bayi yang baru lahir 

menanyakan kepada dukun. Jawaban yang diberikan oleh dukun, merupakan 

jawaban yang bersifat metafisik. 

 Untuk menanggulangi jawaban metafisik terhadap pertanyaan filosofis 

mengenai reinkarnasi di atas, yang biasanya kurang memuaskan kalangan 

intelektual harus dicari jalan yang lebih konkret. Proses pencarian bukti 

mengenai siapa yang melakukan reinkarnasi secara konkret atau real dikenal 

sebagai jalan secara fisika. Memang pada kajian filosofis, terutama yang 

tercakup pada kajian De natura (-yakni filsafat yang mempelajari alam 

semesta) pada tataran teoretis, antara metafisika dan fisika menempati kutub-

kutub yang berlawanan. Metafisika menempati kutub kiri (left pole) dan fisika 

menempati kutub kanan (right pole). Hal ini berarti, bila kita membicarakan 

gejala-gejala alam dengan bergerak makin ke kiri maka kita akan memperoleh 

jawaban yang makin abstrak, sebaliknya makin bergerak ke kanan maka kita 
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akan memperoleh jawaban yang semakin konkret. Bisakah materi-materi 

metafisika didekati dengan menggunakan metode fisika? Jawabannya, sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Piliang (2005), pencampuran atau 

„perselingkuhan‟ antara materi yang menjadi kajian bidang ilmu yang berbeda 

dapat menciptakan materi yang baru, yang sebelumnya tidak dikenal sama 

sekali. Oleh karena itu, pencampuran antara materi metafisika dengan fisika 

sangat memungkinkan untuk dilakukan dalam membahas materi reinkarnasi. 

 Dari kajian biologi sel molekuler, yakni suatu cabang biologi yang 

mempelajari tentang sifat menurun, tepatnya sifat yang diwariskan kepada 

generasi berikutnya pada tingkat gen, materi reinkarnasi dapat dipaparkan 

sebagai berikut. Pasangan suami-istri setelah memiliki keturunan, sebetulnya 

tidak perlu menanyakan ke dukun (-cara metafisik) mengenai siapa yang 

turun pada anak yang baru lahir tersebut. Melalui cara fisika, yakni melalui 

kajian biologi sel molekuler dapat dikatakan seorang bayi akan mewarisi satu 

kromosom kelamin dan 22 satuan kromosom tubuh ibu dan satu kromosom 

kelamin dan 22 satuan kromosom tubuh bapak. Kalau digabung menjadi 

sepasang kromosom kelamin dan 22 pasang kromosom tubuh. Tepatnya 

dikatakan seorang bayi akan mewarisi n (atau 50%) kromosom milik ibu dan n 

(atau 50%) kromosom milik bapak. 

 Dalam kromosom milik ibu dan kromosom milik bapak tertebar 

beragam kode genetik yang saling berpasangan. Sitosin (S) pada pita ADN 

yang satu akan berpasangan dengan guanin (G) pada pita ADN 

kompelementernya. Demikian juga adenin (A) pita ADN yang satu akan 

berpasangan dengan timin (T) pada pita ADN kompelementernya. Oleh 

karena itu, jika suatu pita ADN memiliki susunan gen …-S-S-G-G-A-T-S-S-…, 

maka susunan gen pada pita ADN komplementernya dapat ditentukan. 

Susunan gen tersebut adalah …-G-G-S-S-T-A-G-G-…. Jadi, bila dirunut 

susunan gen-gen pada anak yang baru lahir pasti 90% ke atas mirip dengan 

susunan gen milik ibu dan bapak. Bila peta genetik si anak dirunut secara 
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regresif (alur mundur) menurut leluhur bapak dan ibu, tetap ada kesamaan 

susunan gen, hanya persentasenya makin berkurang. Makin ke ujung 

penelusuran secara regresif maka persentase persamaan susunan gen-

gennya makin berkurang. 

 Menurut Tyrer (1976), sebetulnya yang dilahirkan kembali oleh bapak 

dan ibu kepada keturunannya adalah susunan gen yang dimilikinya. Atau 

yang diabadikan oleh tetua (parenthal) kepada keturunannya adalah sifat 

menurun yang dimilikinya. Karena sifat menurun itu berupa susunan gen-gen, 

maka yang diabadikan itu merupakan susunan gen. Bila pendapat Tyrer ini 

dikaitkan dengan konsep reinkarnasi dalam agama Hindu, secara biologi sel 

molekuler dapat dijawab bahwa yang turun ke bayi yang baru lahir adalah 

susunan gen pihak ibu dan susunan gen pihak bapak. Karena susunan gen 

pihak ibu dan susunan gen pihak bapak sudah diabadikan pada 

keturunannya, maka orang tua bayi yang bersangkutan dikatakan tidak 

pernah mengalami kematian. Berbasiskan pada hal ini, maka penulis makalah 

ini dapat membuat definisi reinkarnasi menjadi proses pengabadian 

(perpetuation) susunan gen tetua sehingga lebih mudah dilakukan perunutan 

kembali di kemudian hari. 

 Implikasi dari kajian pada makalah ini adalah setiap keluarga 

hendaknya memiliki peta genetik. Hal ini sangat penting, mengingat kejujuran 

seorang pasangan suami-istri bisa dibuktikan dari peta genetiknya bila 

menguji anak yang baru lahir, apa memang benar merupakan reinkarnasi dari 

susunan gen-gen pasangan suami istri tersebut. 

 

Simpulan 

 Pengkajian konsep reinkarnasi melalui biologi sel molekuler merupakan 

„perselingkuhan‟ antara materi agama Hindu dengan materi biologi. Konsep 

reinkarnasi bila dikaji dari biologi sel molekuler pada hakikatnya merupakan 

pewarisan susunan gen pada pihak ibu dan bapak. Oleh karena itu, konsep 
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reinkarnasi itu dapat diidentikkan dengan proses pengabadian (perpetuation) 

susunan gen pada ibu dan bapak. 

 

Daftar Pustaka 
Hole, C.B. 1979. An Introduction to Cell Biology. London: English Language 

Book Society and Macmillan Education. 
Jendra, I Wayan (Ed.). 2007. Reinkarnasi: Hidup tidak Pernah Mati. Surabaya: 

Paramita. 
Karminingsih, I Nyoman. 2008. Karma-Bandhana dan Reinkarnasi. Surabaya: 

Paramita. 
Kimball, John W. 1987. Biologi Jilid I. Diterjemahkan Oleh H. Siti Soetarmi 

Tjitrosomo dan Nawangsari Sugiri. Jakarta: Erlangga. 
Narendra, Nyoman. 2010. Ikatan Karma Phala dan Punarbhawa. Denpasar: 

Bali Post Offset. 
Piliang, Yasraf A. 2005. “Di antara Puing-Puing Ilmu Pengetahuan.” Dalam 

The End Of Science: Senjakala Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Teraju. 
Raka, Anak Agung Gede. 2008. “Hukum Karma dan Kelahiran Kembali.” 

Dalam Majalah Hindu Raditya, Edisi 134 September 2008: Halaman 53. 
Sheeler, Phillip dan Donald E. Bianchi. 1987. Cell and Molecular Biology. New 

York: John Wiley & Sons, Inc. 
Stanley, Melissa dan George Andrykovitch. 1984. Living: An Introduction to 

Biology. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. 
Sudharta, Tjok Rai dan Ida Bagus Oka Punia Atmaja. 2001. Upadesa tentang 

Ajaran-Ajaran Agama Hindu. Surabaya: Paramita. 
Sudirga, Ida Bagus et al. 2007. Widya Dharma Agama Hindu: Pelajaran 

Agama Hindu untuk Kelas XI SMA. Bandung: Ganeca Exact. 
Suryo. 1986. Genetika Strata 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
-------. 1989. Genetika Manusia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Tirta, Nyoman. 1981. Filsafat Sains. Singaraja: Bioma. 
Tjandra, Ida Ayu Made. 2001. “Beberapa Usaha Pasangan Suami-Istri untuk 

Memungkinkan Memperoleh Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.” 
Dalam Bunga Rampai Biologi, Buku Kenang-Kenangan Purna Bakti Prof. 
Drs. Nyoman Tirta. 

Tyrer, Rev. Alfred Henry. 1976. Sex, Marriage, and Birth Control. Canada: 
Marriage Welfare Bureau. 

Varute, A.T. dan K.S. Bhatia. 1976. Cell Structure and Function. New Delhi: 
Vikas Publishing House PVT Ltd. 

Wardhana, Made (Ed.). 2007. Karma & Reinkarnasi: dari Perspektif Vedanta 
dan Sains. Denpasar: Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia. 

 
 
 


