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BAB III

KONSEP MANUSIA MENURUT NURCHOLISH MADJID

A. Definisi Manusia

Istilah manusia di dalam filsafat timur (Islam) disebut dengan al-Bashar

yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk fisik yang membutuhkan

makan dan minum. Istilah lain yaitu al-Insan yang menunjukkan bahwa manusia

memiliki kemampuan berfikir dan mengetahui hal yang benar dan yang salah.

Sedangkan istilah an-Nas menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial

yang tidak dapat hidup sendiri. Di dalam hal ini Nurcholish Madjid menekankan

manusia lebih kepada istilah al-Insan, sebab manusia adalah makhluk Tuhan yang

tertinggi sebaik-baiknya ciptaan, sebab manusia dikaruniai akal oleh Allah. Oleh

sebab itu manusia dibebani tanggungjawab menjalankan amanah untuk menjadi

khalifah Allah di bumi ini.

Adapun istilah manusia di dalam filsafat barat  terdiri dari rasionalisme,

materealisme, pragmatisme, dualisme, spiritualisme, existensialisme dan

vitalisme.  Di dalam hal ini Nurcholish Madjid menekankan manusia lebih kepada

istilah spiritualisme, sebab menurut Nurcholish Madjid manusia merupakan

makhluk yang memiliki unsur sebagai makhluk kerohanian atau spiritual tidak

semata-mata makhluk jasmani atau biologis saja. Tingkat kerohanian manusia ini

ditopang oleh kemampuan yang khas sebagai karunia Ilahi yaitu kemampuan

menyadari tingkat hidup yang lebih tinggi berdasarkan tentang adanya Yang
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Maha Kuasa dan pengarahan hidup menuju kepada-Nya, demi memperoleh

Ridha-Nya.1

Manusia adalah makhluk ketuhanan dalam arti bahwa, ia adalah makhluk

yang menurut tabiat dan alam hakikatnya sendiri sejak masa alam rahim selalu

mencari dan merindukan Tuhan. Inilah yang disebut fitrah atau kejadian asal

sucinya. Fitrah manusia yang memiliki dorongan untuk senantiasa merindukan,

mencari dan menemui Tuhan, inilah hakikat abadi manusia. Persoalan manusia

adalah bagaimana ia menghubungkan kembali dirinya kepada Tuhan.2

Jiwa manusia adalah makhluk kesucian, kebaikan dan kebenaran.

Peyimpangan dari fitrah manusia adalah faktor pengaruh yang negatif dari luar

dirinya bukan dari dalam dirinya yang mana faktor itu dapat merusak fitrah

manusia akibat kelemahan kemakhlukannya.3

Seperti dijelaskan sebelumnya persoalan manusia adalah mencari jalan

bagaimana ia menghubungkan dirinya kepada Tuhan, karena dengan

menghubungkan dirinya kepada Tuhan maka manusia akan dibimbing kearah

yang baik , termasuk dalam ucapan, kearah jalan hidup yang terpuji.

Setiap pribadi manusia mempunyai potensi untuk benar, tetapi manusia itu

diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek,

cendrung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya

mempunyai potensi untuk salah, karena ”tergoda” oleh hal-hal yang menarik

dalam jangka pendek. Oleh karena itu hidup manusia dibekali dengan akal

1 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islam dalam Sejarah, Op. Cit., hlm. 163

2 Ibid., hlm. 212
3 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam, Op. Cit., hlm. 123
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pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus-menerus mencari dan

memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik.

Manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik

dan buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini maupun

diakhirat, dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan tanggungjawab di

dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya,

pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin

dihindari.

Manusia hidup di dunia ini memiliki tugas dan untuk dapat melaksanakan

tugas itu, manusia dilengkapi Allah petunjuk dan hidayah. Petunjuk dan hidayah

itu dimulai dengan adanya fitrah dalam diri manusia sendiri, yaitu kejadian

asalnya yang suci dan baik, sebab manusia dilengkapi dengan kemampuan dan

bakat alami untuk mengenali sendiri  mana hal-hal yang buruk, yang bakal

menjauhkannya dari kebenaran dan mana hal-hal yang baik, yang bakal

mendekatkan dirinya kepada kebenaran. Manusia dengan fitrahnya itu akan

menjadi makhluk yang hanif, yaitu yang secara alami cenderung dan memihak

kepada yang benar baik dan yang suci.

Menurut Nurcholish Madjid manusia diciptakan untuk menyembah dan

menjadi khalifah Allah di bumi. Manusia harus menjalankan amanah ini dengan

benar, karena di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini juga

sependapat dengan yang dikatakan Murtadha Muthahhari, menurut beliau manusia

adalah khalifah Tuhan di bumi, manusia merupakan makhluk yang mempunyai
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inteligensi yang paling tinggi, manusia mempunyai kecenderungan dekat dengan

Tuhan, manusia dalam fitrahnya memiliki sekumpulan unsur surgawi yang luhur.4

Memihak kepada yang baik dan benar yang dalam wujud tertingginya

ialah memihak kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi satu pada diri

manusia, karena hal itu merupakan pelaksanan perjanjian primordial antara

manusia dan pencipta-Nya. Perjanjian itu diikat ketika Allah hendak menciptakan

manusia. Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam kitab suci al-Qur’an:

















“dan (ingatlah Wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan
zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang
mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri,
(sambil ia bertanya Dengan firmanNya): "Bukankah Aku Tuhan
kamu?" mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami),
Kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada
hari kiamat kelak: "Sesungguhnya Kami adalah lalai (tidak diberi
peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".5

Perjanjian yang dilukiskan terjadi secara primordial antara Tuhan dan

manusia ini menegaskan bahwa kemampuan manusia mengenal Tuhan Yang

Maha Esa merupakan bakat alaminya sendiri yaitu tertanam di dalam fitrahnya.

4 Murtadha Muthahhari, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama (Jakarta:
Mizan, 1995), hlm. 117-121

5 Q.S. Al A’raff (7): 172
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Inilah pangkal kerinduan manusia kepada kebaikan, kesucian dan kebenaran yang

kesemuanya itu akan membawa ketentraman batin dan kebahagiaan hidupnya.

Manusia sebagai makhluk, dalam alam rahim sebelum dilahirkan kedunia

telah mengikat perjanjian dengan Tuhan, yaitu wujud penyaksian bahwa Allah

satu-satunya zat yang boleh dan wajib disembah. Manusia akan kehilangan rasa

ketentraman hati dan ketenangan jiwanya karena kejahatan, kekejian dan

kepalsuan, yakni perbuatan-perbuatan dosa. Sebab, perbutan dosa itu melawan

hakikat dirinya, menentang fitrahnya. Karena itu, tindakan dosa dalam kitab suci

sering kali dikatakan sebagai tindakan merugikan atau menganiaya diri sendiri.

Fitrah dalam diri manusia diwakili oleh hati nurani  (nurani bersifat nur

atau cahaya), setiap pribadi manusia memiliki pontensi untuk benar dan baik.

Sikap yang benar dalam pergaulan sesama pribadi manusia dalam masyarakat

haruslah didasarkan dan didahului oleh sikap positif yaitu husnuzzhan (prasangka

baik).6

Manusia pada dasarnya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan

manusia adalah fitrahnya yang melahirkan penilaian yang positif serta pandangan

yang optimis tentang manusia untuk mengenali kebaikan dan keburukan,

kebenaran dan kepalsuan, kesucian dan kekejian. Sedangkan kelemahan manusia

itu sendiri menimbulkan pandangan pesimis tentang manusia. Titik kelemahan itu

terutama kecendrungannya untuk berpandangan pendek, ingin cepat merasakan

kenikmatan dan kesenagan hidup, mudah tergoda oleh daya tarik suatu benda atau

perbuatan.

6 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1995),
hlm. 53
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Kelemahan manusia merupakan permulaan dari semua bencana yang

menimpa manusia, dan inilah yang harus disadari sepenuhnya oleh setiap pribadi,

yaitu kesadaran bahwa pribadi manusia manapun, khususnya berkenaan dengan

diri sendiri selamanya mempunyai kemungkinan untuk membuat kesalahan dan

kekeliruan. Karena itu setiap pribadi dituntut untuk memiliki kerendahan hati dan

tawadhu’ dalam memandang diri sendiri yaitu sikap untuk tidak mengakui sebagai

paling baik dan paling benar.7

B. Tujuan Penciptaan Manusia

Manusia hidup di dunia ini memiliki tujuan dan dunia ini tidak lain

hanyalah bersifat sementara. Adapun kehidupan yang kekal adalah di akhirat

kelak. Tujuan hidup manusia di dunia ini adalah mencari bekal untuk di akhirat

kelak. Setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini mempunyai hak dasar

untuk memilih dan menentukan sendiri prilaku moral dan etisnya dan setiap

prilaku manusia di dunia ini nantinya akan dimintai pertanggung jawaban kelak di

akhirat. Manusia akan sama derajatnya dengan binatang apabila ia mengikuti

hawa nafsunya dan bertindak salah dan ini mengakibatkan ia tidak akan

mengalami kebahagiaan sejati di akhirat kelak.

Manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah, yang

diciptakan oleh-Nya dalam sebaik-baiknya ciptaan, yang menurut asalnya

berhakikat dan bermartabat yang setinggi-tingginya. Allah pun memuliakan

manusia, melindungi dan menanggungnya di daratan dan di lautan.

7 Ibid., hlm. 55
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Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad,

maka barang siapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya tanpa alasan

yang sah, maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barang siapa

yang berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia

bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap

pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi

kewajiban diri yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam

suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka.8

Adapun tujuan penciptaan manusia adalah:

1. Kewajiban Untuk Menyembah Allah







“dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan

untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku”.9

Ibadah disebut juga sebagai ritus atau tindakan ritual dan merupakan

bagian yang amat penting dari setiap agama atau kepercayaan. Dalam

pengertiannya yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia

dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan duniawi sehari-hari. Jika kegiatan itu

dilakukan dengan niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Tuhan, yakni

sebagai tindakan bermoral. Inilah maksud firman Allah bahwa manusia dan jin

tidaklah diciptakan Allah melainkan untuk mengabdi kepada-Nya. Dalam

8 Ibid., hlm. Ixiv-Ixv
9 Q.S. Adz Dzariyat (51): 56



34

pengertiannya yang lebih khusus, ibadah menunjuk kepada amal perbuatan

tertentu yang secara khas bersifat keagamaan (ubudiyah).10

Sesuatu yang penting diingat mengenai ibadah atau ubudiyah ialah dalam

melakukan amal perbuatan itu seseorang harus hanya mengikuti petunjuk agama

dengan referensi kepada sumber-sumber suci (al-Qur’an dan sunnah), tanpa

sedikitpun hak bagi seseorang untuk menciptakan sendiri cara dan pola

mengerjakannya.11

Manusia harus senantiasa beribadah bersikap tunduk dan pasrah secara

benar kepada Tuhan, karena hal ini pada dasarnya tujuan dari penciptaan manusia.

Ibadah merupakan perlambangan pengagungan seorang hamba kepada Khaliknya

serta pernyataan akan penerimaan hamba itu akan tuntunan moral-Nya.

Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembah-Nya.

Melalui ibadah seorang hamba mengharap al-Khalik akan menolong dan

membimbing hidupnya, menempuh jalan menuju kebahagiaan. Melalui ibadah,

seseorang yang beriman memupuk dan menumbuhkan kesadaran sosial dan akan

senantiasa ingat  tugasnya mewujudkan kehidupan bersama sebaik-baiknya.

Yang terpenting bagi manusia adalah kesadaran ketuhanan dan rasa

tanggungjawab dihadapan Tuhan. Persoalan manusia semata-mata adalah masalah

tanggungjawab manusia kepada Tuhan, sampai dimana mereka melaksanakan

tanggungjawab tersebut.12

Seperti dijelaskan dalam firman Allah surah Adz Dzariyat (51): 56 tujuan

penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan amalan-

10 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 2008), hlm.57
11 Ibid., hlm. 58
12 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Op. Cit., hlm. 159
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amalan keagamaan. Tujuan paling penting amalan-amalan keagamaan adalah

untuk mendidik manusia dan menanamkan kesadaran ketuhanan sedalam-

dalamnya sehingga memancarkan seluruh sikap hidup benar yang dapat membawa

kebaikan atau amalan saleh dan menjadi manusia yang bertaqwa untuk

kebahagiaan dunia dan akhirat.

Salah satu makna taqwa adalah kesadaran ketuhanan yang mendalam,

karena itu taqwa merupakan hal yang paling banyak memasukkan manusia

kedalam surga. Taqwa merupakan hasil akhir seluruh amalan keagamaan. Karena

itu para utusan Allah memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat agar menjadi

kaum yang bertaqwa. Al-Qur’an juga sebagai petunjuk bagi mereka yang

bertaqwa serta tujuan perintah puasa juga agar manusia bertaqwa.

Munculnya kesadaran ketuhanan manusia akan dibimbing kearah

kewajiban yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesadaran ketuhanan

merupakan wujud terpenting dari nilai keagaman yang amat sentral, yaitu taqwa.

Mengingat bahwa Al-Qur’an disebutkan sebagai petunjuk bagi mereka

yang bertaqwa, maka untuk menanamkan kesadaran ketuhanan (taqwa) yaitu

dengan cara berzikir (selalu ingat kepada Allah) karena zikir merupakan amalan

keagamaan yang paling agung.13 Hal ini sesuai penegasan di dalam kitab suci al-

Qur’an:









13 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islam dalam Sejarah, Op. Cit., hlm. 162
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“bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa Yang
diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang
(dengan tekun); Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari
perbuatan Yang keji dan mungkar; dan Sesungguhnya mengingati
Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah)
Allah mengetahui akan apa Yang kamu kerjakan”.14

Taqwa adalah semangat atau rasa ketuhanan pada diri seseorang manusia

beriman. Ia merupakan suatu bentuk tertinggi kehidupan ruhani atau spiritual.

Taqwa ditumbuhkan dan diperkuat dengan dzikir kepada Tuhan, sebab ini besar

sekali peranannya dalam membentuk kehidupan ruhani. Ibadah dalam

pengertiannya yang formal seperti shalat yang merupakan medium komunikasi

dengan Tuhan agar terjadi kontak atau dzikir. Adapun ibadah seperti puasa, zakat,

haji (bagi yang mampu) akan menumbuhkan taqwa bagi manusia. Kewajiban

manusia adalah senantiasa memelihara komunikasi dengan Tuhan Yang Maha

Esa. Dengan jalan mengabdi dan berbakti kepada-Nya. Rasa ketuhanan atau

taqwa apabila ada pada seseorang manusia maka akan menjadi dasar dan

pegangan hidupnya yang kukuh kuat, sebab taqwa itu menguasai batin berserta

sikap-sikapnya.15

Manusia harus senantiasa melakukan amalan-amalan keagamaan dengan

istighfar, syukur dan doa. Tujuan penting amalan keagamaan: istighfar, syukur,

dan do'a ini adalah untuk mendidik manusia agar memiliki pengalaman ketuhanan

dan menanamkan kesadaran ketuhanan yang dalam.

14 Q.S. Al Ankabut (29): 45
15 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Op. Cit., hlm. 241
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Amalan-amalan keagamaan manusia banyak mengajarkan berbagai

amalan-amalan yang semeskinya seorang muslim melakukannya. Salah satunya

adalah Istighfar. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa.

Didalam Al-Qur’an perintah memohon ampun tidak ditujukan hanya kaum

muslim pada umumnya tetapi juga kepada Nabi Muhammad. Meskipun Nabi

adalah seorang utusan Allah yang terpelihara dari dosa, namun Allah banyak

memerintahkan untuk memohon ampun atau istighfar. Maka dapat disimpulkan

bahwa perintah Istighfar lebih-lebih berlaku untuk kaum beriman. Banyak

perintah-perintah di dalam Al-Qur’an agar orang beriman banyak melakukan

istighfar.16

Amalan-amalan keagamaan melalui istighfar akan memperoleh

diantaranya:

a. Menanamkan kerendahan hati yang tulus, karena kesadaran bahwa tidak

seorang pun yang bebas dari dosa.

b. Dengan banyak istighfar kita dididik dan dituntun untuk tidak sombong

atau perasaan suci dari dosa, sebab kita harus senantiasa ingat akan asal

usul kita sebagai makhluk yang hina yang diciptakan Allah dari tanah,

kemudian dari cairan sperma dan ovum yang menjijikkan.17

2. Kedudukan Manusia sebagai Khalifah







16 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islam dalam Sejarah, Op. Cit., hlm. 164-172

17 Q.S. An Najm (53): 31-32
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“dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat;
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi".
mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan
berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di
bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan
darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan
memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya
Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya".18

Ayat ini mengingatkan pada manusia bahwa tujuan awal manusia

diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi

amanah oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, seharusnya manusia

melaksanakan amanah Allah ini. Dalam surah Al-Luqman ayat 20, Allah telah

menyatakan bahwa kepada siapa saja yang ada di langit dan di bumi dan juga

segala macam isi yang dikandungnya agar tunduk kepada manusia. Semua itu

dimaksudkan agar manusia dengan segala kemampuannya dapat mengolah

sumber-sumber alam. Oleh karena itu, Allah telah menyediakan prasarana (ilmu

pengetahuan, hidayah agama dan kitab suci).

Khalifah berarti pengganti dibelakang. Jadi, manusia adalah pengganti

Tuhan di bumi, artinya urusan di bumi ini diserahkan kepada umat manusia.

Tugas kekhalifaan manusia di dunia akan dimintai tanggungjawab dihadapan-Nya

tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifaan itu. Manusia

18 Q.S. Al Baqarah (2): 30
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diharapkan untuk senantiasa memperhatikan amal perbuatannya sendiri

sedemikian rupa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pengadilan

Ilahi kelak. Dengan penuh tanggungjawab kewajiban untuk bertindak ini

merupakan titik mula moralitas manusia dan membuatnya sebagai makhluk moral,

yakni makhluk yang selamanya dituntut untuk mempertimbangkan kegiatan

hidupnya dalam kriteria baik dan buruk.19

Permulaan kekhalifahan manusia dituliskan oleh Nurcholish Madjid, pada

saat Tuhan memberi pengumuman bahwa Dia akan menjadikan seorang manusia

sebagai khalifah-Nya di bumi. Hal ini mendapat tanggapan dari para malaikat

karena meragukan kemampuan manusia untuk menjalankan tungasnya, mengingat

potensinya untuk merusak dan menumpahkan darah. Secara tidak langsung para

malaikat mengaku lebih berhak atas kehormatan sebagai khalifah Allah, karena

mereka senantiasa bertasbih memuji Allah. Dan Allah menyatakan punya rahasia

tersendiri untuk Adam. “sesungguhnya Aku lebih tahu tentang sesuatu yang kamu

tidak tahu” demikianlah firman Allah kepada para malaikat.

Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada

Adam, dan semuanya patuh menjalani perintah kecuali iblis. Allah mengutuk iblis

sebagai pembangkang, sombong dan tergolong kafir. Iblis menerima kutukan itu,

tetapi memohon diberi kesempatan untuk menggoda manusia berbuat jahat dan

dikabulkan.20

Maka sejak itu terjadilah perseteruan antara manusia dan syetan. Allah

mempersilahkan Adam dan Hawa tinggal dikebun (Al-Jannah) dan diberi

19 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Op. Cit., hlm. 297
20 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam, Op. Cit., hlm. 142
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kebebasan untuk menikmati segala yang tersedia dikebun, kecuali dilarang

mendekati sebuah pohon tertentu. Namun Adam dan Hawa ternyata tidak mampu

menahan diri terhadap godaan syetan yang memberi keterangan palsu bahwa

pohon terlarang itu adalah pohon keabadian dan melanggar larangan Tuhan

sehingga diusir dari surga, jatuh kebumi. Allah tidak membiarkan Adam dan

Hawa hidup tidak menentu dan tanpa arah. Petunjuk hidup yang benar diturunkan

kepada mereka. Allah menjanjikan kepada mereka dengan mengikuti petunjuk-

Nya, mereka berdua tidak akan merasa takut atau pun sedih. Adam dan Hawa pun

patuh dan Allah mengampuni mereka.

Menurut Nurcholish Madjid makna penuturan Al-Qur’an tentang kisah ini

adalah :

1. Kisah ini menyatakan martabat manusia yang sangat tinggi sebagai
khalifah atau wakil Tuhan di bumi.

2. Martabat ini bersangkutan dengan konsep bahwa alam dengan segala
isinya disediakan untuk manusia menjadi bidang garapannya dan
pelaksanaan tugasnya.

3. Martabat ini juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan Universal.
4. Untuk menjalankan tugasnya sebagai khlalifah Allah di bumi manusia

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan.
5. Kelengkapan lain martabat manusia manusia ialah kebebasan namun tetap

mengenal batas (boleh makan semuanya asalkan tidak pohon terlarang).
6. Pelanggaran terhadap batas itu membuat manusia jatuh tidak terhormat.
7. Dorongan untuk melanggar batas ialah nafsu serakah yaitu perasan yang

tidak pernah puas dengan Anugrah Tuhan.
8. Karena kelengkapan ilmu saja tidak menjamin manusia terhindar dari

kejatuhan, maka manusia memerlukan petunjuk Ilahi.
9. Dengan mengikuti petunjuk Ilahi itu manusia dapat memperoleh kembali

kebahagian surgawinya yang telah hilang.21

Dengan demikian dari kesembilan point diatas, manusia adalah makhluk

yang sempurna yang diciptakan Allah. Oleh sebab itu manusia diberi tugas mulia

21 Ibid., hlm. 145-146



41

untuk menjadi khalifah Allah di bumi dan Allah memberikan kelebihan yang tidak

dimiliki oleh makhluk lain yaitu akalnya, namun disamping kelebihannya itu,

manusia memiliki kelemahan yaitu hawa nafsunya. Apabila manusia mengikuti

hawa nafsunya, maka ia kehilangan kebahagiaannya. Oleh sebab itu, manusia

memerlukan petunjuk Ilahi untuk dapat mencapai kebahagiaanya.

Manusia diberi tugas untuk memelihara bumi, karena bumi ini sudah

merupakan tempat  yang baik bagi hidup manusia. Manusia sebagai makhluk

tertinggi yang diangkat untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan di bumi,

haruslah tunduk kepada Tuhan. Karena fungsi kekhalifahan manusia maka Al-

Qur’an menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi

untuk manusia.













“Dia lah (Allah) Yang menjadikan untuk kamu Segala Yang ada di

bumi, kemudian ia menuju Dengan kehendakNya ke arah (bahan-

bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit Dengan sempurna; dan

ia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.”22

Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena akalnya dan ini

merupakan amanat dari Tuhan. Di dalam kitab suci dilukiskan bahwa amanah akal

pikiran itu dahulunya telah ditawarkan Tuhan kepada alam semesta: langit, bumi

22 Q.S. Al Baqarah (2): 29
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dan gunung, tetapi kesemuanya menolak untuk menerima dan merasa keberatan,

kemudian amanat itu akhirnya diterima oleh manusia, memang dengan amanah itu

manusia menghadapi resiko, karena ia lantas menjadi makhluk berpikir yang

mungkin salah dan mungkin benar. Bila berpikir, dan ternyata benar, maka ia akan

menerima buahnya yang berguna. Tetapi sebaliknya jika salah, maka ia akan

menerima akibatnya yang buruk. Namun, justru dengan hal ini, manusia dapat

berfungsi lebih dari pada makhluk lainnya. Bahkan dengan itu ia membatasi status

malaikat yang hanya berupa makhluk kebaikan atau syetan yang hanya berupa

makhluk kejahatan.23

Manusia dikaruniai kecerdasan yang banyak sekali dapat memecahkan dan

mengatasi masalah-masalah hidup di dunia ini. Tetapi masih ada satu yang tidak

mungkin dipecahkan dengan kecerdasan semata-mata, yaitu bagaimana mengatasi

hal-hal yang berhubungan dengan ruhani, spiritual atau kehidupan sesudah mati,

termasuk juga pengetahuan tentang ketuhanan. maka wahyu yaitu pengajaran

Tuhan melalui para rasul-Nya merupakan kelengkapan terakhir bagi kehidupan

manusia.

Menurut Nurcholish Madjid yang harus dilakukan manusia “atas nama

Tuhan” adalah penuh rasa tanggungjawab kepada-Nya, karena sesungguhnya

manusia bertindak di bumi sebagai wali pengganti (khalifah) Allah. Maka baik

dan buruk dunia ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia dan manusia harus

23 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Op. Cit., hlm. 227-228
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dengan penuh kesungguhan memperhitungkan tindakan-tindakan yang dipilihnya

dihadapan Tuhan.24

Manusia adalah makhluk bebas yang dengan daya kratifitasnya sendiri

bertanggunmgjawab mengembangkan tugas kekhalifahannya membagun bumi

ditempat hidupnya. Membangun kehidupan di bumi dengan sebaik-baiknya itulah

tugas utama kekhalifahaan manusia, yaitu tugas melaksanakan program

mengembangkan kehidupan yang layak yang berkenan pada Tuhan atau diridhai-

Nya.

Manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan harus melihat keatas

hanya kepada Tuhan, kemudian kepada sesama harus melihat searah garis

mendatar yang rata dan kepada alam harus melihat kebawah dalam arti melihat

dengan kesadaran bahwa dalam hirarki ciptaan Tuhan, alam adalah lebih rendah

dari  pada dirinya.25

Fitrah adalah hakikat dasar seluruh manusia dan setiap orang. Dan

kekhalifahan adalah kecendrungan alami yang ada pada jiwa setiap individu.

Menurut Nurcholish Madjid manusia yang dapat mampu menangkap berbagai

pertanda Tuhan dalam Alam raya adalah:

1. Berfikiran mendalam.
2. Memiliki kesadaran tujuan dan makna hidup abadi.
3. Menyadari penciptaan alam raya sebagai manifestasi wujud transendental
4. Berpandangan positif dan optimis terhadap alam raya.
5. Menyadari bahwa kebahagian dapat hilang karena pandangan negatif atau

pesimis terhadap alam.26

24 Ibid., hlm. 158
25 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam, Op. Cit., hlm. 147
26 Ibid., hlm. 154
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Manusia ditumbuhkan dari tanah atau bumi ini dan diberikan tugas untuk

membangun dan mengembangkannya sesuai dengan keinginan atau aturan Tuhan

dan segala sesuatu tindakan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

Tuhan.

Tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi ialah bahwa manusia harus

mengurus dan mengembangkan yang ada pada bumi sesuai dengan perintah yang

diberikan Allah. Semua yang ada di bumi ini, bahkan apa yang ada dalam seluruh

langit, diciptakan Allah untuk manusia, sebagai Rahmat dari-Nya.

Menurut al-Razi, Adam dan Hawa turun dari surga bukanlah sebagai

hukuman atas pelanggaran mereka, melainkan untuk melaksanakan janji Tuhan

yang pertama, yaitu mengangkat Adam sebagai Khalifah-Nya di bumi, sebab

Adam dan Hawa setelah melanggar larangan lalu mereka bertaubat, Allah

mengampuni mereka.27

C. Hakikat Kematian Manusia

Yakin akan hari kemudian (akhirat) merupakan salah satu rukun iman

yang  bersangkutan langsung dengan masalah kematian. Kematian bukanlah akhir

dari segala pengalaman manusia, melainkan permulaan dari jenis pengalaman

baru yang lebih abadi atau kekal. Masalah kematian dan apa yang akan terjadi

setelah kematian itu adalah masalah yang tidak empiris (tidak dapat dibuktikan

melalui pengalaman atau penelitian manusia yang masih hidup) maknanya

27 Dikutip oleh Nurcholish Madjid dalam bukunya: Nurcholish Madjid, Islam Agama
Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Op. Cit., hlm. 156
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percaya.28 Dalam usaha memahami masalah kematian kita hanya dapat melakukan

rujukan kepada al-Qur’an dan hadits, dan hanya sedikit sekali dimungkinkan

argumen ilmiah.

Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk memberi kesempatan

kepada manusia untuk tampil sebagai mahkluk moral yaitu mahkluk yang

mememiliki kemampuan untuk berbuat baik atau jahat dan Allah hendak menguji

manusia, siapa diantaranya yang paling baik dalam amalan perbuatannya. Ini

sesuai dengan firman Allah :















“Maha berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan Yang
Menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat); dan memanglah ia
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia-lah Yang telah mentakdirkan
adanya mati dan hidup (kamu) untuk menguji dan menzahirkan
keadaan kamu, siapakah diantara kamu Yang lebih baik amalnya; dan
Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi
orang-orang Yang bertaubat)”.29

Kematian bukanlah akhir dari segala pengalaman manusia, melainkan

permulaan dan jenis pengalam baru yang lebih hakiki dan abadi. Jika eksistensi

manusia dilukiskan sebagai garis berkelanjutan, kematian hanyalah sebuah titik

dalam garis itu yang menandai perpindahan satu fase ke fase lain.

28 Ibid., hlm. 189
29 Q.S. Al-Mulk (67): 1-2.
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Masalah kematian adalah masalah iman, karena apa yang terjadi setelah

kematian tidak empiris, tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman hidup. Setiap

manusia pasti akan mengalami kematian, Al-Qur’an memperingatkan bahwa

kematian adalah sebuah kemestian yang tidak terhindarkan dan kita hendaknya

mengisi hidup ini  dengan memenuhi kewajiban moral. Hidup ini harus dijalani

dengan sungguh-sungguh, agar tidak lewat begitu saja kepada kita dengan sia-sia.

Hakikat kehidupan dunia ialah bahwa ia sangat menarik tetapi sangat

bersifat sementara dan jangka pendek (’ajilah). Maka bagi mereka yang

memusatkan  perhatiannya hanya pada kehidupan duniawi akan mendapatkan

kekecewaan dan kepedihan hidup. Kebaikan adalah sesuatu yang bersifat fitri

atau manusiawi sedangkan kejahatan merupakan hidup, maka manusia demi

kemanusiaan dan kebahagiannya sendiri memerlukan kebaikan.30

Kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia adalah sangat berbeda.

Kehidupan di akhirat itu amat individual sifatnya. Disana tidak ada korektivitas

atau solidaritas sosial antara sesama manusia. Betapapun dekatnya hubungan dan

pertalian antara mereka dalam kehidupan di dunia, masing-masing orang berdiri

sendiri sebagai pribadi-pribadi yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Pada

waktu itu tidak ada lagi amal dan usaha yang hanya ada di dunia ini saja, yaitu

selama manusia mengemban mandat dari Tuhan selaku wakil-Nya. Kehidupan di

akhirat tidak ada lagi mandat dari Tuhan, maka tidak ada lagi tugas usaha, yang

30 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Op. Cit., hlm. 270
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ada adalah penilaian dan pembalasan atas amal dan usaha manusia dalam

menjalankan tugas selaku pemegang mandat tersebut.31

Kebahagiaan di akhirat merupakan salah satu yang menjadi tujuan hidup

manusia dikarenakan di akhirat kelak akan memperoleh keabadian, kegembiran,

pengetahuan dan kekayaan. Empat hal itu memperlihatkan kesempurnaan yang

paling tinggi. Kegembiraan dan pengetahuan memperlihatkan kesempurnaan dari

dua segi daya yang dominan didalamnya, yaitu rasa dan fikir. Keabadian dan

kekayaan keterbatasan dari waktu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang pada

dasarnya membatasi kesempurnaan manusia.

Kehidupan sesudah mati adalah pembalasan yaitu pembalasan atas segala

sesuatu yang telah kita kerjakan, baik dan buruk. Dalam kitab suci ditegaskan

bahwa tanggungjawab di akhirat adalah tanggungjawab pribadi mutlak. Kesejatian

hidup di akhirat merupakan dimana manusia dapat melihat serta merasakan

hakikat segala sesuatu dan bila ia merasakan kebahagiaan, maka sifat kebahagiaan

itu adalah sejati dan mutlak. Demikian pula sebaliknya bila merasa kesengsaraan

maka itu adalah mutlak. Sebagaimana dalam kitab suci al-Qur’an dijelaskan:











“dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi Segala
kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan Dengan kehidupan
akhirat) tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan; dan
Sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan Yang sebenar-

31 Ibid., hlm. 244
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benarnya; kalaulah mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka
tidak akan melupakan hari Akhirat)”.32

Dalam ukuran kesejatian, sesungguhnya hidup di dunia ini dapat

merupakan tempat kebahagian atau kesengsaraan atau silih berganti yang

merupakan refleksi kehidupan akhirat.33 Kesempurnaan hakikat manusia

ditentukan pada kebahagian akhirat. Kebahagian yang paling tinggi adalah

melihat Tuhan di Akhirat. Jadi pengetahuan yang membahagiakan di Akhirat

tidak lain dari pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan.

Dalam agama banyak dijanjikan kehidupan kebahagian di dunia dan di

akhirat kelak untuk mereka yang beriman dan berbuat baik. Kehidupan yang

bahagia di dunia menjanjikan semacam pendahuluhan bagi kehidupan yang lebih

bahagia di akhirat. Orang yang ingkar kepada kebenaran dan berbuat jahat

diancam baginya kesengsaraan dalam hidup di dunia dan di akhirat nanti.

Seperti telah di jelaskan sebelumnya tanggungjawab manusia di dunia

masih ada kemungkinan manusia menghindarinya, tetapi pertanggungjawaban di

akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari. Selain itu,

pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi.

Keterangan tentang hari kiamat di dalam kitab suci terdapat dalam surat al-

fatihah. Dalam surat al-fathiah dijelaskan Tuhan adalah pemilik hari agama dan

disinipun penafsiran perkataan yaumuddin sebagai hari pembalasan. Hari akhirat

adalah hari disaat tidak seorang pun yang dapat berbuat sesuatu yang mana

hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia tidak berlaku lagi,

32 Q.S. Al Ankabut (29): 64
33 Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Op. Cit., hlm. 271
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sedangkan yang berlaku adalah hubungan antara manusia dan Tuhan yang

sepenuhnya terjadi secara individual serta tidak berlakunya hukum-hukum

duniawi yang berlaku adalah hukum ukhrawi. Manusia seharusnya

memperhatikan kehidupan akhirat bukan justru melupakannya. Menjalankan

ajaran keagamaan sebaik-baiknya untuk menyiapkan hidupnya di hari akhirat.34

Menurut ahli tafsir, fase ketika kita masih berupa tanah atau sebelum kita

dilahirkan kedunia disebut sebagai “kematian pertama”, kematian fisik sebagai

akhir hidup duniawi untuk memasuki kehidupan ukhrawi disebut sebagai

“kematian kedua”.

Kematian bukanlah akhir dari pengalaman eksistensial manusia melainkan

“pintu” untuk memasuki kehidupan manusia selanjutnya, yaitu kehidupan

ukhrawi. Percaya akan adanya kebangkitan dari kubur merupakan nuktah yang

amat penting dalam sistem perjalanan Islam.

Percaya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia

merupakan sendi utama pengalaman eksistensial yang bahagia bagi setiap orang

dan merupakan inti agama yang benar. Banyak manusia jika dilihat dari tingkah

lakunya sehari-hari, seolah-olah ia beranggapan bahwa hidup ini akan

berlangsung terus, tanpa akhir.

Manusia hendaknya menyatukan perintah dan ajaran agama dengan diri

dan jiwanya, agar menjadi cahaya (nur) yang menghayati dan menafasi seluruh

hidupnya. Resapan yang mendalam akan rasa Ketuhanan Yang Maha Esa

(Tauhid) akan melahirkan kehidupan penuh moral atau akhlak.

34 Ibid., hlm. 228-229
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Menurut Nurcholish Madjid makna kematian adalah sebagai berikut :

1. Kematian sebagai terminal bagi manusia

Kematian bukanlah akhir pengalaman manusia. Kematian adalah pintu

untuk memasuki kehidupan manusia selanjutnya, sesuatu kehidupan yang sama

sekali lain dari sekarang yang  sedang kita alami, yaitu kehidupan Ukhrawi.35

Percaya akan adanya kebangkitan dari kubur merupakan hal yang amat penting

dalam sistem ajaran Islam, sebab kebangkitan itulah yang mengawali pengalaman

manusia dalam alam akhirat. Percaya kepada akhirat merupakan salah satu dari

tiga sendi ajaran Nabi, yang diatasnya ditegakkan seluruh bangunan ajaran Islam.

Tiga sandi itu adalah sebagai berikut:

a. Meninggalkan semua kepercayaan palsu dalam kemusyrikan dan hanya

percaya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

b. Berbuat baik sesama manusia khususnya usaha bagi perbaikan kaum

miskin.

c. Percaya kepada hari kemudian yang diawali dengan kebangkitan manusia

dari kematian

Percaya kepada Allah dan hari kemudian lalu berbuat baik kepada sesama

manusia merupakan sandi utama pengalaman yang bahagia bagi setiap orang dan

menjadi inti semua agama yang benar. 36

2. Kematian sebagai kemestian bagi manusia





35 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islam dalam Sejarah, Op. Cit., hlm. 190

36 Ibid., hlm. 191
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“Tiap-tiap Yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya
pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu.
ketika itu sesiapa Yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke
syurga maka Sesungguhnya ia telah berjaya. dan (ingatlah bahawa)
kehidupan di dunia ini (meliputi Segala kemewahannya dan pangkat
kebesarannya) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang
Yang terpedaya”.37

Kematian merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, mungkin paling

mengerikan dalam pikiran manusia yang masih hidup. Diantara kemungkinan

pengalaman hidup manusia, barangkali tidak ada yang lebih mengerikan dari pada

kematian. Meski demikian kematian merupakan hal yang meski terjadi pada setiap

manusia. Kita harus senantiasa ingat kematian karena kematian menanti kita

setiap saat dan kematian merupakan pristiwa yang tidak dapat ditunda ataupun

dipercepat, ini konsep ajal (masa akhir hidup duniawi) yang pasti. Sesuai dengan

fiman Allah:









37 Q.S. Al Imran (3): 185, Firman Allah dalam surah lain yang menyatakan kematian
sebagai kemestian adalah Q.S Al Anbiya (21): 35, Q.S Al Ankabut (29): 57, Q.S An Nisa (4): 78.
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“dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh (yang telah ditetapkan); maka

apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau

sesaatpun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan”.38

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa cukup aneh banyak orang dilihat

dari tingkah lakunya sehari-hari seolah-olah ia beranggapan bahwa hidup ini

berlangsung terus tanpa akhir. Pandangan yang keliru itu menimbulkan prilaku

kurang bertanggungjawab, karena tipisnya kesadaran bahwa semuanya ini akan

berkesudahan dan bahwa setiap pribadi akan menerima akibat perbuatannya.

Setiap manusia seharusnya senantiasa mengingat bahwa kematian adalah sebuah

kemestian yang tidak dapat dihindarkan agar kesadaran akan akhir hidup ini

membuat kita bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban moral kita.39

Hidup manusia mempunyai tujuan dan wujud tujuan itu akan terlihat

dalam kehidupan setelah mati. Karena itu hidup ini sering digambarkan sebagai

perjalanan menuju tujuan yang sebenarnya. Hidup ini harus dijalani dengan

sungguh-sungguh agar tidak lewat begitu saja kepada kita dengan sia-sia.40

38 Q.S. Al A’raf (7): 34.
39 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi

Doktrin Islam dalam Sejarah, Op. Cit., hlm. 191-193
40 Ibid., hlm. 193


