Damianus Journal of Medicine;
Vol.13 No.2 Juni 2014: hlm. 158-160

RESENSI BUKU
Judul

:

On the Origin of Species (Oxford World’s
Classics)

Penulis

:

Charles Darwin (penulis), Gillian Beer
(editor)

Format

:

Penerbit :

Paperback
Oxford University Press; edisi revisi (1
Februari 2009)

Tebal

:

394 halaman

Bahasa :

Inggris

ISBN-10 :

0199219222

ISBN-13 :

9780199219223

“On the Origin of Species by Means of Natural

terbitlah edisi kedua buku tersebut. Perubahan

Selection, or the Preservation of Favoured Races

yang tercatat adalah penghapusan 9 kalimat,

in the Struggle for Life” oleh Charles Darwin (12

penambahan 30 kalimat, dan penulisan ulang

Februari 1809-19 April 1882) adalah salah satu

483 kalimat (Morse Peckham. A Variorum Text).

buku yang paling terkenal dan berpengaruh

Kesan yang timbul adalah Darwin berusaha men-

sepanjang masa. Kontroversi yang timbul akibat

jawab pertanyaan dan kritikan yang diberikan

penerbitan buku ini pertama kali (London, 24

pada edisi pertama. Pada empat edisi berikutnya

November 1859) telah melambungkan nama

(1861, 1866, 1869, dan 1872) terdapat banyak

Charles Darwin. Darwin ‘menantang’ pemikiran-

perubahan yang justru membuatnya makin jauh

pemikiran yang sudah ada dan dianut pada masa

dari argumen awal Darwin. Hal ini disebabkan

itu. Beliau menunjukkan bahwa spesies baru

usaha Darwin untuk mengasimilasi berbagai

dihasilkan melalui proses seleksi alam, bukan

kritik dan tanggapan, khususnya dari para ahli

semata-mata sudah tercipta begitu saja. Kri-

paleontologi.

tikan timbul dari berbagai pihak, khususnya para
pemimpin agama karena dianggap menantang
agama dan keberadaan Sang Maha Pencipta.

Buku yang dibahas dalam resensi ini adalah
edisi Oxford World’s Classics, terbitan dengan
berbagai catatan oleh Gillian Beer. Beliau adalah

Kemudian dalam jangka waktu kurang lebih

seorang profesor emeritus dari University of

6 minggu, yaitu pada tanggal 7 Januari 1860,

Cambridge yang banyak menulis mengenai

158

Vol. 13, No. 2, Juni 2014

Resensi Buku

Darwin. Catatan beliau dalam edisi ini adalah

misteri tentang hal-hal yang telah ia amati, khu-

mengenai perkembangan ide-ide Darwin,

susnya mengenai evolusi spesies. Dengan ber-

konteks ilmiah, perjalanan kelahiran teori-teori

bekal pemikiran Thomas Robert Malthus pada

Darwin dan dampaknya terhadap masyarakat,

buku “On Population”, Darwin mengemukakan

khususnya para ilmuwan yang terkait. Edisi

teori evolusi yang terjadi dengan proses seleksi

ini mengikuti edisi kedua (1860) yang hampir

alam. Hewan atau tumbuhan yang paling bisa

mirip dengan edisi pertama, dan (seharusnya)

menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan

hanya memperbaiki kesalahan cetak saja. Akan

mendapatkan peluang paling besar untuk ber-

tetapi, seperti disebutkan sebelumnya bahwa

tahan hidup dan bereproduksi, serta menurunkan

perubahan-perubahan yang dilakukan ternyata

karakteristik yang membantunya bertahan hidup

cukup banyak.

ke keturunannya.

Sejarah dimulai ketika Darwin mengikuti ekspedi-

Darwin mengerjakan teorinya itu selama 20 ta-

si penelitian ilmiah selama 5 tahun dengan kapal

hun. Berbagai kesimpulan diambil Darwin, yaitu

HMS Beagle yang berangkat dari Inggris pada

1) evolusi terjadi di alam. Kemudian perubahan

27 Desember 1931. Ekspedisi ini menyelusuri

evolusioner tersebut terjadi secara bertahap

pantai Amerika Selatan, kepulauan Galapagos,

dalam tempo ribuan sampai jutaan tahun. Proses

pulau-pulau di Samudera Pasifik juga Samudera

yang menyebabkan perubahan ini menghasilkan

Indonesia, dan di bagian selatan Samudera

populasi yang perlahan-lahan bisa beradaptasi

Atlantik. Selama itu, Darwin menghabiskan dua

dengan lingkungan, dan pada akhirnya, setelah

pertiga dari waktunya untuk menjelajahi daratan.

berlangsung secara terus-menerus akan terben-

Ia menyelidiki beraneka ragam penampilan

tuk keragaman yang baru, dan akhirnya menjadi

geologis, fosil, dan organisme hidup. Ia pun

spesies baru; 2) Mekanisme utama dalam ter-

menjumpai beraneka ragam manusia, baik

jadinya evolusi adalah satu proses yang disebut

masyarakat pribumi maupun kolonial. Darwin

seleksi alam. Individu yang bertahan hidup

mengumpulkan sejumlah besar spesimen, ba-

kemungkinan besar akan menurunkan ciri-ciri

nyak di antaranya merupakan hal baru bagi ilmu

yang dimilikinya kepada generasi berikutnya; 3)

pengetahuan. Hal ini mengukuhkan reputasinya

Jutaan spesies yang hidup dewasa ini berasal

sebagai seorang naturalis dan menjadikannya

dari satu bentuk kehidupan asli tunggal melalui

salah seorang perintis dalam bidang ekologi.

proses pencabangan yang dikenal dengan nama

Riset itu rupanya telah membuka mata Darwin

spesiasi (speciation).

lebar-lebar, bahwa binatang dan tumbuhan tidak

Dua puluh tahun lebih, setelah ia melengkapi

bersifat tetap, melainkan mengalami perubahan

riset dan bukti-bukti, ia baru berani menerbitkan

dalam perjalanan sejarah (geologi). Akan tetapi,

buku tersebut. Sebuah buku yang langsung

ia belum sepenuhnya memahami penyebab

mengundang perseteruan antara sains dan

evolusi tersebut. Setelah kembali ke Inggris pada

agama. Perseteruan itu pun tak dapat dimungkiri

tahun 1936, Darwin berusaha memecahkan

meninggalkan gaung yang masih menggema
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hingga sekarang ini. Ibarat sebuah genta yang

cikal bakal atau gumpalan gagasan itu sudah

ditabuh dengan keras, teori Darwin itu pun masih

muncul di sudut otaknya sepulang dari berlayar

menggema kencang. Ironisnya, Darwin pun se-

pada tahun 1836. Meski gagasan yang dicetus-

lalu “diidentikkan” dengan pencetus teori evolusi.

kan Darwin ini ditunjang dengan bukti, ia tetaplah

Sebenarnya Darwin bukan penemu pertama teori

sebuah teori. Sebuah teori membuka peluang

evolusi. Teori ini sudah berkembang sebelum era

untuk diuji, diperdebatkan bahkan dibuktikan.

Darwin, termasuk di antaranya adalah oleh Jean

Maka, tidak sedikit buku yang kemudian terbit

Lamarck dan Erasmus Darwin yang tidak lain

untuk menggugat teori Darwin ini. Wajar jika buku

adalah kakek Charles Darwin sendiri. Alfred Rus-

Darwin ini pun masih meninggalkan kontroversi

sel Wallace menulis surat kepada Darwin pada

sepanjang zaman. Menuai pujian dari satu pihak,

tanggal 18 Juni 1858, berisi pemikiran mengenai

tetapi dikritik oleh pihak yang lain.

mekanisme evolusi yang sejalan dengan pemikiran Darwin. Pada tanggal 30 Juni 1858 makalah
kolaborasi Darwin dan Wallace dipresentasikan
kepada Linnean Society.

Veronika M Sidharta

Terlepas dari semua itu, nama Darwin “menjulang tinggi” melampaui mereka setelah Darwin
menerbitkan buku “On the Origin of Species”.
Hal ini disebabkan karena hipotesis yang diajukan selama ini tidak pernah diterima oleh dunia
ilmu pengetahuan karena tidak mampu memberi keyakinan mengenai mekanisme dan cara
evolusi terjadi. Darwin dalam bukunya sanggup
menyuguhkan mekanisme dari seleksi alamiah
yang mengakibatkan terjadinya evolusi alamiah
dan ditunjang dengan bukti-bukti ilmiah yang
mendukung hipotesis tersebut. Wajar jika buku
Darwin menjadi bahan perbincangan begitu sengit. Bahkan hingga kini, buku ini pun dianggap
sebagai mahakarya Darwin yang memukau, kontroversial, dan karya penting sepanjang zaman.
Muatan kontroversi dari teori Darwin itu, sebenarnya sudah diprediksi jauh oleh Darwin.
Implikasi yang paling kontroversial adalah asal
usul manusia. Hal itu yang menjadikan Darwin
tidak segera menerbitkan buku tersebut, meski
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