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a.Pengertian dan sejarah kloningg j g

Secara etimologis kloning berasal dari kataSecara etimologis kloning berasal dari kata 
“clone”yang diturunkan dari bahasa 
yunani “klon”yang berarti potongan y y g p g
yang dipergunakan untuk 
memperbanyak tanaman.Kata ini 
di k d l 2 tidigunakan dalam 2 pengertian:

1. Klon sel yang artinya menduplikasi 
j l h l d i b h lsejumlah sel dari sebuah sel yang 

memiliki sifat-sifat genetiknya identik.



2. Klon gen atau molekular artinya sekelompok2. Klon gen atau molekular artinya sekelompok 
salinan gen yang identik yang direplikasi dari 
suatu gen yang dimasukkan dalam sel inang.
Sedangkan secara terminologi kloning adalah 
pembuatan sejumlah besar sel atau molekul 
yang seluruhnya identik dengan sel atau 
molekul asalnya.Kloning dalam bidang 
genetika merupakan replikasi segmen DNAgenetika merupakan replikasi segmen DNA 
tanpa proses sexual.



Jika bayi tabung prosedurnya mengawinkanJika bayi tabung prosedurnya mengawinkan 
sperma laki-laki dan sel telur wanita diluar 
rahim maka kloning yang menjadi titik sentral 
adalah bukan sel telur melainkan 
DNA.Disamping itu janin hasil teknologi bayi 
t b b i i d i ib dtabung membawa campuran ciri dari ibu dan 
bapaknya sedangkan kloning sepenuhnya 
membawa sifat dari sumber sel DNA nyamembawa sifat dari sumber sel DNA nya. 



Sejarah Kloningj g
Pada tahun 1962 ahli biologi Jhon Gurdon dari 
universitas Oxfort berhasil mengkloning katakuniversitas Oxfort berhasil mengkloning katak 
afrika selatan.
Tahun 1977 Karl Illmense dan Peter Hoope 
b h il kl i tik d i 1 i d kberhasil mengkloning tikus dari 1 induk.
Tanggal 12 Desember 2002 Clonaid sebuah 
perusahaan biotek AS berhasil mengkloningperusahaan biotek AS berhasil mengkloning 
manusia pertama yang diberi nama EVE
Tanggal 14 februari 2003 para ilmuan Rosalin 
Institute dari Skotlandia mengumumkanInstitute dari Skotlandia mengumumkan 
berhasil mengkloning domba Dolly dengan 
dana 2,1 juta U$



Hukum Kloning Manusiag

Allah dalam Al-Quran membagi proses Q g p
penciptaan manusia dalam 4 kategori:

1. Penciptaan manusia tanpa ayah dan 
ib i bi Adibu,yaitu nabi Adam as.

2. Penciptaan manusia dari seorang ayah 
tanpa ibu yaitu Hawatanpa ibu yaitu Hawa

3. Penciptaan manusia dari seorang ibu tanpa 
ayah yaitu nabi Isa asaya ya tu ab sa as

4. Penciptaan manusia biasa melalui 
perkawinan sepasang suami istri.



Firman Allah:”Hai manusia sesugguhnyaFirman Allah: Hai manusia sesugguhnya 
kami menciptakan kalian dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan (Q Slaki laki dan seorang perempuan (Q.S 
Al-Hujrat:13)(Al-Mukminun:12-14)



Hasil seminar internasional tentangHasil seminar internasional tentang 
kloning yang diprakarsai oleh pemerintah 
arab saudi,dari 28 juni-3 juli 1997 yang j j y g
diikuti 125 peserta dari berbagai belahan 
dunia dan dari disiplan ilmu fiqh dan 
bi t k l i i lk kl ibioteknologi menyimpulkan kloning 
terhadap manusia 
diharamkan sementara kloning untukdiharamkan,sementara kloning untuk 
hewan dan tumbuhan dibolehkan.




