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DASAR PEMIKIRAN

Sebelumnya, penulis memohon ampunan dari Allah SWT. Disini penulis berusaha untuk membuka 
tabir nenek moyang suku-suku di dunia dilihat dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Dalam Al Quran ada satu ayat yang penulis anggap bisa membongkar rahasia nenek moyang suku-
suku di dunia yaitu ayat:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan
di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al Israa' : 17: 
70)

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang 
yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
(Al Hujuraat : 49: 13)

Dimana dalam usaha membuka tabir nenek moyang suku-suku di dunia penulis mempergunakan 
alat yang dinamakan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler 
asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese nenek moyang suku-suku di dunia adalah F-M89 menurut dasar
Deoxyribonucleic acid (DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang
membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun
secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon
dan salah satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C)
dan Timin (T).

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom
oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen 
dan 5 buah atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen,
1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 
2 buah atom nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom 
fosfor, 4 buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah 
atom karbon, 2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen.

HAPLOGRUP F-M89 ADALAH NENEK MOYANG SUKU-SUKU DI DUNIA



Sekarang mari kita bongkar rahasia apa yang ada dibalik ayat: "...sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku...(Al Hujuraat : 49: 13) 

Kemudian kita dalami ayat: "...Kami...menjadikan kamu...bersuku-suku...(Al Hujuraat : 49: 13) 

Nah, siapa yang menjadi nenek moyang dari suku-suku ini?

Ternyata setelah kita gali ditemukan bahwa nenek moyang dari suku-suku di dunia ini adalah
haplogrup F-M89.

Siapa haplogrup F-M89 ini?

Dalam evolusi molekuler, haplogroup adalah sekelompok haplotipe serupa yang berbagi nenek 
moyang yang sama dengan mutasi polimorfisme nukleotida tunggal (Single Nucleotide 
Polymorphism, SNP). 

Gambar 1: Haplogrup F-M89 adalah nenek moyang dari suku-suku yang ada di dunia ini 
(familytreedna)

Gambar 2: Contohnya keturunan dari F-M89 tersebar di seluruh dunia (familytreedna)



 

Gambar 3: Keturunan dari F-M89 ada di Indonesia (familytreedna)

Gambar 4: Keturunan dari F-M89 ada di Israel (familytreedna)



HAPLOGRUP F-F14885 ADALAH NENEK MOYANG DARI SUKU SUNDA RIBUAN 
TAHUN YANG AKAN DATANG

Gambar 5: Haplogrup F-F14885 adalah nenek moyang suku sunda ribuan tahun yang akan datang. 
Dimana F-F14885 ditemukan melalui Y-DNA saya sendiri dengan tes Big Y. (familytreedna)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia apa yang ada dibalik 
ayat: "...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku...(Al Hujuraat : 49: 13) 

Kemudian kita dalami ayat: "...Kami...menjadikan kamu...bersuku-suku...(Al Hujuraat : 49: 13) 

Nah, siapa yang menjadi nenek moyang dari suku-suku ini?

Ternyata setelah kita gali ditemukan bahwa nenek moyang dari suku-suku di dunia ini adalah
haplogrup F-M89.

Siapa haplogrup F-M89 ini?

Dalam evolusi molekuler, haplogroup adalah sekelompok haplotipe serupa yang berbagi nenek 
moyang yang sama dengan mutasi polimorfisme nukleotida tunggal (Single Nucleotide 
Polymorphism, SNP). 

Haplogrup F-M89 adalah nenek moyang dari suku-suku yang ada di dunia ini (familytreedna)

Keturunan dari F-M89 tersebar di seluruh dunia (familytreedna)

Keturunan dari F-M89 ada di Indonesia (familytreedna)

Keturunan dari F-M89 ada di Israel (familytreedna)

Haplogrup F-F14885 adalah nenek moyang suku sunda ribuan tahun yang akan datang. Dimana F-
F14885 ditemukan melalui Y-DNA saya sendiri dengan tes Big Y. (familytreedna)
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