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Pendahuluan 

Doktrin antropologi dalam Islam  kurang berkembang. Selama ini ajaran dan wawasan 

tentang manusia yang berkembang di kalangan umat adalah yang diperoleh dari literatur 

kalam, tasawuf dan fikih. Sesuai dengan obyek materiil yang menjadi kajian ketiga cabang 

ilmu agama Islam  ini, wawasan yang diperoleh darinya adalah manusia sebagai makhluk 

beragama, makhluk rohani dan makhluk tata aturan. Perpaduan wawasan ini dalam 

kedasaran umat menimbulkan pemahaman yang mereduksi  kemanusiaan dan 

mendiskriminasi perempuan. Kesadaran merupakan realitas primer yang membentuk 

realitas sejarah sehingga wajar jika dalam kehidupan, umat mengalami krisis multi 

dimensi: sosial, ekonomi, politik, budaya,  relasi gender dan lain-lain. Hal ini sudah barang 

tentu berhubungan dengan praktek mereka yang hanya mengembangkan kemanusiaan 

manusia muslim terbatas pada tiga kodratnya itu, tidak secara utuh meliputi seluruh 

kodratnya. Makalah ini berusaha untuk mengkaji aspek-aspek filsafat manusia yang bisa 

dipahami dari tafsir al-Baqarah, 2: 30-39 yang meliputi penciptaan manusia, kedudukan 

dan kodrat-kodratnya. Pembahasan ini  secara umum dapat  menjadi landasan teologis 

untuk mengatasi krisis multi dimensi yang dialami umat yang di antaranya harus dilakukan 

dengan pemahaman yang benar tentang manusia dan secara khusus dapat menjadi landasan 

filosofis praksis sosial perempuan Muhammadiyah.  

 

Penciptaan Manusia  

Dalam al-Baqarah (2): 30 ditegaskan bahwa Allah menjadikan khalifah di bumi. 

Dari ayat berikutnya diketahui bahwa yang diangkat menjadi khalifah adalah Adam. Adam 

yang diangkat menjadi khalifah ini adalah Adam  dalam pengertian manusia yang  sudah 

ada di bumi paling akhir pada 350.000 tahun sebelum Masehi (SM). Hal ini diketahui dari 

pembicaraan rangkaian ayat 30-39 yang menjelaskan  manusia secara umum sebagai 

spesies dengan kodrat-kodrat  tertentu, tidak terbatas pada Adam  sebagai pribadi yang 

memiliki watak dan perilaku tertentu. Pemahaman demikian sesuai dengan pandangan 

Sibawaih yang menyatakan bahwa kata  adam merupakan sebutan untuk kelompok, 

bukan individu.
1
 Dengan demikian Adam dalam ayat-ayat itu pada hakikatnya merupakan 
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sebutan untuk manusia  yang sejak awal kehadirannya di bumi ini  telah menjadi spesies 

tersendiri yang berbeda dari spesies-spesies yang lain. Sebutan itu tampaknya diberikan 

dengan memperhatikan kekhasan fisiknya. Adam dalam bahasa Arab  berarti kulit yang 

dalam satu  pengertian maksudnya adalah kulit luar yang menjadi tempat tumbuhnya 

rambut.
2
 Pengertian ini  menunjukkan bahwa manusia itu  disebut adam karena kulitnya 

kelihatan yang membuatnya berbeda dari makhluk hidup bergerak  lain yang kulitnya tidak 

kelihatan karena tertutup bulu.  

Adam dalam pengertian manusia itu kemudian populer menjadi bapak manusia 

(abul basyar) atau manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Mengenai penciptaannya 

dalam beberapa ayat dijelaskan bahan materinya.  Ali Imran (3): 47 menyebutkan secara 

umum bahwa ia diciptakan dari turab, tanah. Kemudian dalam as-Sajdah (32): 7;  Shad 

(38): 71 dan al-An’am (6): 2 disebutkan jenis tanah yang digunakan untuk 

menciptakannya,  thin tanah liat, tanpa disebutkan  bagian dan sifatnya. Adapun dalam al-

Mu’minun (23): 12  disebutkan bagian dari thin yang digunakanakan, yakni sulalah min 

thin yang biasa diterjemahkan dengan saripati dari tanah liat; dan dalam  ash-Shaffat (37): 

11 disebutkan sifat dari thin yang digunakan untuk menciptakannya, thin lazib yang biasa 

diterjemahkan dengan tanah liat yang kenyal. Lalu  dalam al-Hijr (15): 28 terdapat 

keterangan sifat yang lain dari dan asal tanah liat yang digunakan untuk menciptakannya, 

yakni shalshal min hama’ yang biasa diterjemahkan dengan tanah liat kering dari lumpur 

hitam. Selanjutnya jika dihubungkan dengan al-Anbiya’(21): 30 yang menyatakan bahwa 

Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air, maka bahan materi awal penciptaan 

manusia pertama itu juga dari air. Disamping  itu juga disebutkan bahwa manusia pertama 

diciptakan dengan ada peniupan ruh ke dalam dirinya oleh Tuhan (al-Hijr [15]: 29 dan 

Shad [38]: 72). Dengan demikian manusia pertama diciptakan dengan menggunakan bahan 

materi yang biasa disebut tanah liat dan air dan bahan  spirit berupa ruh Allah.  

Adapun mengenai proses penciptaannya (manusia pertama), Ali Imran (3): 47 

menyebutkan bahwa prosesnya melalui firman kun, jadilah, dan kemudian jadilah manusia 

pertama itu (fa yakun). Penggunaan fi’l mudlari’, kata kerja  menunjuk waktu sekarang dan 

akan datang (yakun) menunjukkan adanya proses dalam penciptaan itu. Proses itu langsung 

berjalan begitu Allah menyabdakan firman kreatif-Nya kun, sehingga dalam ayat itu di 

gunakan huruf ‘athaf, kata penghubung, fa’, yang menunjukkan urutan waktu yang dekat 

atau langsung. 

Proses penciptaan itu dijelaskan : 
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(28)(Ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya 

aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur 

hitam yang diberi bentuk, (29) Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan 

telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan 

bersujud. (al-Hijr [15]: 28-29) 

 

Dalam dua ayat ini ada gambaran bahwa proses penciptaan tersebut melalui 4 tahap: 

pertama, penciptaan bahan asal tanah liat kering dari lumpur hitam (al-bad’); kedua, 

pemberian bentuk (as-sunnah); ketiga, penyempurnaan penciptaan (at-taswiyah); dan 

keempat, peniupan ruh (nafkh ar-ruh). 

 Semua ayat mengenai penciptaan dan prosesnya ini menegaskan pandangan bahwa  

manusia sebagai satu spesies diciptakan oleh Allah, sebagaimana spesies-spesies makhluk 

hidup yang lain, dalam tatanan yang rumit. Jadi mereka tidak terbentuk oleh kebetulan-

kebetulan acak dan di luar kesengajaan seperti yang dinyatakan dalam teori evolusi.
3
 

Dalam pandangan kreasionis, penganut kepercayaan bahwa alam semesta diciptakan oleh 

Tuhan, kebenaran terjadinya penciptaan itu secara empiris dibuktikan dari lapisan 

Kambrium. Lapisan Kambrium adalah lapisan bumi tertua tempat ditemukannya fosil-fosil 

makhluk hidup yang diperkirakan berusia 500-550 juta tahun. Fosil-fosil yang ditemukan 

dalam lapisan itu adalah fosil siput, trilobita, bunga karang, cacing tanah, ubur-ubur, 

landak laut dan invertrebata kompleks lainnya. Catatan fosil-fosil itu menunjukkan bahwa 

semua makhluk hidup itu muncul secara bersamaan dan  tiba-tiba, sehingga literatur 

geologi menyebut kejadian ajaib ini sebagai Ledakan Kambrium (Cambrian Explosion).
4
 

Catatan fosil yang demikian, sebagaimana dikatakan Harun Yahya,  diakui Mark 

Czarnecki, seorang ahli paleontologi evolusionis (penganut teori evolusi) sebagai kendala 

utama dalam membuktikan teori evolusi karena belum pernah mengungkapkan jejak-jejak 

jenis peralihan hipotesis Darwin.
5
 

Penciptaan manusia dari air dan tanah  secara ilmiah dewasa ini terbukti dengan 

unsur-unsur yang membentuk tubuhnya. Diketahui bahwa kurang lebih 70 % tubuh 

manusia terdiri dari air. Kemudian sepenggal tubuh manusia terdiri atas unsur-unsur yang 
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sama dengan unsur-unsur  segenggam tanah dari permukaan bumi yang subur. Unsur-unsur 

itu dan prosentasenya yang disebutkan al-Bahi al-Khuliy adalah sebagai berikut: 

Oksigen        63% 

Karbon         20, 20% 

Hidrogen        9, 90% 

Nitrogen         2, 50% 

Kalsium          2, 45% 

Pospor             1, 1% 

Klor                 0, 16% 

Fluoride           0, 14% 

Belerang          0, 14% 

Potasium          0, 11% 

Sodium            0, 10% 

Magnesium      0, 07% 

Zat besi            0, 01% 

Yodium, Silikon, dan manganese  0,18% 

Selanjutnya materi ruh yang digunakan untuk menciptakannya dalam kehidupan terbukti 

dengan kenyataan bahwa manusia memiliki jiwa yang kompleks yang secara kualitas 

berbeda dari  jiwa binatang, makhluk hidup yang bisa bergerak yang secara biologis paling 

dekat atau bahkan sama dengan manusia. 

Apabila unsur-unsur yang membentuk tubuhnya adalah zat-zat itu, maka tentunya  

penciptaannya pun juga dari zat-zat itu. Untuk penciptaan manusia melalui proses 

reproduksi setelah penciptaan manusia pertama sudah jelas bahwa unsur-unsur tersebut 

membentuk tubuhnya karena ia mengkonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari 

bumi. Bagaimana dengan penciptaan manusia pertama yang sebelum diciptakan ia tidak 

ada dan dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa ia diciptakan dari tanah dan air? Apakah 

sejak awal proses dimulainnya penciptaan, telah digunakan seluruh unsur itu atau 

sebagiannya saja? 

Jawaban atas pertanyaan ini bisa berangkat dari al-Hijr (15): 28-29 yang  

menunjukkan adanya 4 tahapan dalam proses penciptaan yang telah disinggung di depan.  

Pada tahap al-bad’ yang merupakan tahap pertama dari proses penciptaan manusia, Allah 

menciptakan bumi yang di dalamnya ada tanah.  Dalam penciptaan bumi ini sekaligus 

diciptakan “pohon kehidupan”. Menurut pandangan kreasionis, seperti diungkapkan John 

Dupre,  ranting-ranting pohon itu selalu bergerak memisah, tidak pernah menyatu. Artinya 
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nenek moyang spesies itu mengikuti jalur bergaris lurus dan semua perubahan evolusi 

sepanjang jalur ini terjadi dalam lineage, garis keturunan, yang terlacak.
6
 

Dalam penciptaan “pohon kehidupan” itulah dilakukan penciptaan manusia dari 

bahan-bahan itu melalui proses as-sunnah, at-taswiyah, dan nafkh ar-ruh. Berkaitan 

dengan hal ini Agus Haryo Sudarmojo, seorang kresionis Muslim Indonesia, berdasarkan 

hadis khalaqallah Adama ‘ala shuratihi, berani menyatakan bahwa proses itu dilakukan 

dengan memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam tabung biologis. Alasannya shurah 

dalam bahara Arab tidak hanya berarti gambar atau citra, tapi juga berarti tempat yang 

digunakan orang Arab untuk menyimpan uang, yang  mestinya berupa tabung.
7
 Dalam 

penciptaan  melalui tabung biologis itu, Adam tidak hanya dibentuk fisiknya, tapi juga 

disempurnakan (at-taswiyah) dan ditiupkan ruh Tuhan kepadanya (nafkh ar-ruh), sehingga 

dia menjadi homo sapiens. Dengan demikian dalam pandangannya, Adam yang nota bene 

adalah manusia homo sapien yang pertama itu bukan merupakan evolusi dari dari 

makhluk-makhluk homo sebelumnya, yang disebutnya sebagai Australiphitecus Aferensis 

(hadir 3,5 juta SM); Parantthropus Boisei, homo Habilis (2 juta tahun SM); Homo Ergaster 

(1,5 juta tahun SM); Homo Erektus, Homo Heidelbergensis (500-140 ribu tahun SM); dan 

Homo Neanderthal (400-30 ribu SM).
8
        

 Tidak seperti Sudarmojo,  kreasionis Muslim yang lain tidak mengemukakan 

pernyataan penciptaan Adam melalui tabung biologis. Dalam membicarakan penciptaan 

manusia, mereka hanya menghubungkannya dengan evolusinya tidak hanya dari homo-

homo sebelum homo sapien, tapi juga dari makhluk bersel satu yang menjadi awal mula 

kehidupan di bumi. Mereka mengemukakan pandangan yang berbeda-beda. Di sini 

dikemukakan tiga tokoh sebagai representasi. Harun Yahya menolak terjadinya evolusi,
9
 

sementara Jurnalis Udin menerima terjadinya evolusi.
10

 Adapun Maurice Bucaille 

berpandangan mungkinnya terjadi evolusi kreatif dan tidak perlu mempertentangkan al-

Qur’an dengan data paleontologi.
11
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Dengan tidak ada dukungan dari fosil-fosil yang menjadi bukti empiriknya,  teori 

evolusi dewasa ini menghadapi masalah besar yang menurut Harun Yahya membuatnya 

runtuh atau, paling tidak, mengalami krisis, seperti yang dikatakan John Dupre. Namun 

ternyata krisis yang dialami teori evolusi  tidak otomatis menjadi kemenangan 

kreasionisme.   Hal ini karena, kata Dupre: “penelitian yang dilakukan atas genom-genom 

–terutama mikroba- menunjukkan bahwa beberapa gen yang bergerak di antara organisme-

organisme yang jauh merupakan katalisator yang penting dalam perubahan evolusi.”
12

  

Dalam menghadapi kontestasi antara kreasionisme dan teori evolusi tentang 

penciptaan manusia ini, al-Qur’an sebenarnya memberikan pegangan untuk menentukan 

sikap. Di atas telah disebutkan bahwa dalam kitab suci itu manusia disebut basyar yang 

menunjukkan bahwa  ia memiliki ciri khas berupa kulit tubuhnya kelihatan meskipun ada 

rambut atau bulu yang tumbuh di atasnya. Di samping itu dalam al-Qur’an juga ada 

penegasan tentang kodrat-kodrat  manusia, termasuk kodrat makhluk kebudayaan, yang 

akan dijelaskan di belakang.  Ini berarti yang disebut manusia itu adalah makhluk hidup 

bergerak yang secara fisik memiliki ciri khas itu sejak awal adanya di bumi dan 

mengembangkan kebudayaan, tak peduli ia diciptakan melalui evolusi atau tidak. Sikap ini 

mungkin bisa mengakhiri perdebatan di kalangan Muslim ketika membicarakan proses 

penciptaan manusia, paling tidak untuk sementara ini, ketika bukti-bukti empirik untuk 

mendukung kreasionisme dan membatalkan teori evolusi belum “disepakati” 

kesahihannya.  Sekarang sudah ditemukan bukti bahwa manusia mewarisi mitokondria 

(mt) DNA dari satu wanita  yang membuktikan bahwa manusia merupakan keturunan dari 

satu wanita. Berhubung dalam Islam ada kepercayaan bahwa manusia merupakan 

keturunan  Hawa (Eva), maka Sudarmojo menyebut metokondria itu dengan mtDNA-

Eve.
13

  Di masa yang akan datang bisa diharapkan ditemukannya zat atau apalah namanya 

yang membuktikan tidak terbantahnya kreasionisme sehingga kontroversinya dengan teori 

evolusi menjadi berakhir.  

 

Kedudukan Manusia: Wakil Allah di Bumi 

Penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi dalam al-Baqarah (2): 30 

diungkapkan dengan  inni ja’il fil ardli khalifah. Dalam 

ungkapan itu Allah menyebut diri-Nya dengan kata ganti orang pertama tunggal. 

Penyebutan ini menunjukkan bahwa untuk terlaksananya perbuatan mencipta, Dia tidak 

melibatkan makhluk-Nya. Maksudnya penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi 
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merupakan kehendak mutlak-Nya dan terlaksana tanpa keterlibatan makhluk-Nya. Dia 

menghendaki memiliki khalifah dan memutuskan bahwa di antara makhluk-makhluk yang 

diciptakan-Nya di bumi yang dikehendaki-Nya untuk dijadikan khalifah adalah manusia.  

Kehendak dan keputusan mutlak Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah 

di bumi dalam ayat tersebut digambarkan dengan dialog antara para malaikat dengan-Nya. 

Dalam ayat itu disebutkan bahwa setelah diberi tahu kehendak-Nya untuk mengangkat 

khalifah di bumi, para malaikat bertanya, “Apakah Engkau menjadikan di bumi makhluk 

yang melakukan kerusakan di atasnya dan menumpahkan darah?” Pertanyaan itu dijawab-

Nya dengan firman “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui!” 

Jawaban ini menunjukkan bahwa menciptakan dan menjadikan manusia sebagai khalifah 

itu sudah menjadi keputusan-Nya yang pasti. Dia tetap melaksanakan keputusan itu, 

meskipun para malaikat mengajukan pertanyaan tentangnya. 

Berkaitan dengan pertanyaan para malaikat, beberapa mufasir mengemukakan 

penjelasan berbeda tentang maksudnya. Ibn Katsir  menjelaskan bahwa mereka  bertanya 

untuk memohon penjelasan dan mengungkap hikmah di balik penciptaan Adam, sementara 

sebagian mufasir lain menjelaskan pertanyaan itu untuk menyatakan keberatan dan 

kedengkian.
14

 Penjelasan kedua ini ditolak oleh Ibn Katsir dengan alasan bahwa  para 

malaikat, sebagaimana ditegaskan dalam al-Anbiya’ (21): 27, tidak berbicara mendahului 

Allah, dalam pengertian tidak menanyatakan sesuatu yang mereka tidak dizinkan untuk 

menanyakannya.
15

 Penolakan Ibn Katsir ini jelas menunjukkan bahwa kisah penciptaan 

Adam yang dikemukakan dalam al-Baqarah (2): 30 -39, dalam pandangannya,  merupakan 

kisah historis, kisah yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Namun jika kisah itu 

dipandang sebagai kisah didaktis, kisah yang disampaikan untuk menyampaikan pesan-

pesan pendidikan, maka sikap terhadap penjelasan sebagaian mufasir itu bisa lain. Dalam 

kisah didaktis, keberatan para malaikat itu tidak mesti dipahami sebagai penolakan atau 

pernyataan kedengkian, tapi bisa dipahami sebagai ungkapan tentang potensi merusak 

yang dimiliki manusia. Potensi ini dirasa perlu untuk  diungkapkan dalam kisah itu supaya 

umat Muslim yang berpedoman pada al-Qur’an menyadarinya sehingga berusaha dengan 

sungguh-sungguh supaya tidak menjadi aktual dalam kehidupan mereka sebagai pribadi 

maupun kelompok. Dengan demikian penjelasan sebagian mufasir ltu logis dan sesuai 

dengan al-Albiya’ (21): 27. 
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 Apapun  kenyataan kisah penciptaan Adam itu, umat Islam harus mengambil 

pelajaran yang sangat berharga yang ada di dalamnya, sekalipun ia merupakan kisah  

historis. Keharusan ini bisa dipahami dari adanya kata  idz yang menjadi pengantar 

kisah di awal al-Baqarah (2): 30 yang berarti ingatlah.  Perintah untuk mengingat ini sudah 

barang tentu tidak hanya untuk mengingat kejadian yang disebutkan dalam kisah, tapi juga 

untuk mengingat pelajaran yang terdapat di dalamnya, yakni ajaran tentang konsepsi 

manusia, yang dalam hal ini adalah pemahaman tentang kedudukannya  di bumi dengan  

kodrat manusiawinya. Ajaran ini penting  diingat, dalam pengertian dijadikan pengetahuan 

dan praktek perbuatan, supaya umat dapat menggapai kejayaan seperti disebut di depan. 

 Kedudukan manusia di bumi dijelaskan dalam beberapa ayat termasuk al-Baqarah 

(2): 30. Ayat ini menjelaskan kedudukan itu dalam kalimat inni ja’il fil ardl khalifah yang 

berdasarkan penggunaan kata ganti orang pertama tunggal untuk Allah dalam uraian di atas 

dibawa untuk menjelaskan penciptaan manusia sebagai khalifah. Sekarang berdasarkan 

pengertian kata  ja’il yang terdapat dalam kalimat itu, ungkapan tersebut dibawa 

untuk menjelaskan kedudukan manusia. Ja’il adalah ism al-fa’il dari kata kerja 

 ja’ala-yaj’alu yang bisa berarti  membuat sesuatu menjadi dalam keadaan 

tertentu.
16

 Ungkapan itu, sebagaimana dijelaskan di depan, menunjuk kepada Adam 

sebagai manusia. Kemudiaan dengan ini dan dengan  maksud penyebutan diri Allah 

dengan kata ganti orang pertama tunggal yang barusan dijelaskan, ungkapan tersebut  

maksudnya adalah “Dia dengan kehendak dan keputusan mutlak-Nya,  membuat manusia  

menjadi dalam keadaan sebagai khalifah di bumi.” Ini berarti kedudukan manusia di bumi 

adalah sebagai  khalifah.  

Dalam bahasa Arab  ( khalifah dibentuk dari ( khilafah yang berarti 

(niyabah, menggantikan pihak lain. Menurut al-Ashfahani, penggantian ini bisa 

karena pihak yang digantikan tidak ada di tempat, meninggal, tidak mampu (melaksanakan 

pekerjaan atau tugas) dan untuk memberi penghormatan kepada pihak yang diminta 

menggantikan.
17

 Ini berarti penggantian itu  pengertiannya bisa menggantikan kedudukan 

atau peran dan mewakili. Dengan menggunakan pengertian yang pertama, Ibn Katsir 

menjelaskan bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah dalam al-Baqarah (2): 30 itu 

maksudnya adalah pengganti bangsa manusia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke 

genarasi.
18

 Adapun az-Zamakhsyari yang memahami Adam dalam ayat itu sebagai pribadi, 

dengan menggunakan pengertian kedua, menjelaskan bahwa maksudnya bisa Adam 

                                                
16

 Al-Ashfahani, Mu’jam, hlm. 92. 
17

 Ibid., hlm. 157. 
18

 Ibn Katsir, Tafsir, I, hlm. 69. 
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mewakili orang-orang lain dan juga bisa dia mewakili Allah sebagai seorang nabi, seperti 

nabi-nabi yang lain.
19

 

Pertanyaan para malaikat yang disebutkan dalam al-Baqarah (2): 30 baik dipahami 

sebagai sekedar untuk mohon penjelasan maupun untuk mengajukan keberatan, 

menunjukkan bahwa maksud khalifah dalam ayat tersebut bukan pengganti generasi secara 

geneologis seperti yang dinyatakan Ibn Katsir. Penciptaan manusia di bumi dengan diberi 

hidup lama sehingga bisa bertahan dari generasi ke generasi ansich tidak berpotensi untuk 

membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Potensi ini hanya bisa aktual jika mereka 

menyandang status tertentu yang memungkinkan mereka mengakualkannya. Adapun 

penjelasan az-Zamakhsyari menggambarkan kepercayaan yang populer dalam teologi 

Islam bahwa Adam adalah manusia dan nabi pertama. Adam ini sudah barang tentu bukan 

“Adam” yang hidup 5000 tahun SM, tapi “Adam” yang hidup paling akhir 350.000 tahun 

SM seperti yang disebutkan di atas. Hal ini karena dari sejarah sekarang sudah diketahui 

bahwa ribuan tahun sebelum 5000 tahun SM, telah ada masyarakat yang mengembangkan 

peradaban di berbagai belahan bumi dan menganut kepercayaan monoteisme kuno 

(primitive monotheism) atau monoteisme murni. Mereka  mengembangkan peradaban  dan 

menganut kepercayaan monoteis sudah barang tentu  dengan ada pemimpin dan nabi yang 

menggerakkan dan mendakwahkan. Berhubung kenyataannya dalam sejarah begitu maka 

al-Qur’an menegaskan bahwa kenabian tidak terbatas pada 25 nabi dan rasul yang 

dikisahkannya (an-Nisa’ [4]:  164 dan Ghafir [40]: 78). Jumlah ini, menurut hadis dari Abu 

Dzar, hanya sebagian kecil dari keseluruhan nabi yang jumlahnya mencapai 324.000 orang  

dengan 313 di antaranya juga menjadi rasul.
20

 

Dengan demikian khalifah yang disandangkan kepada Adam dalam al-Baqarah (2): 

30 itu tidak berpengertian geneologis, sosial dan teologis seperti yang dikatakan Ibn Katsir 

dan az-Zamakhsyari. Ayat itu berbicara tentang penciptaan manusia. Pengertian khalifah di 

dalamnya seharusnya dipahami berdasarkan pembicaraannya. Ini berarti khalifah 

merupakan status yang diberikan Allah dalam penciptaan. Status itu melekat padanya 

dalam keberadaannya di bumi. Dalam hubungannya dengan makhluk Allah yang lain, 

status itu membuat manusia memiliki kedudukan tertentu di hadapan Allah dan di hadapan 

makhluk yang lain itu. Dengan kedudukan itu ia bisa membuat kerusakan dan 

                                                
19

 Az-Zamakhsyari,  al-Kasysyaf ‘an Chaqaiq at-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta’wil (Teheran: 

Intisyarat Aftab, t.t.), I,  hlm 271. 
20

 Ibn Katsir, Tafsir, I, hlm. 585-586. 
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menumpahkan darah di bumi seperti yang dikhawatirkan malaikat. Namun dengan 

kedudukan itu pula dia bisa mewujudkan kebaikan di bumi, sebagaimana tergambar dalam 

jawaban Allah “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Kedudukan 

dengan potensi demikian menunjukkan bahwa manusia memiliki otonomi dalam 

mengelola kehidupan di bumi. Dia tidak akan memiliki otonomi, jika tidak diberi oleh 

Allah. Allah memberikannya kepadanya karena ia diciptakan memang untuk menjadi 

khalifah-Nya. Karena itu pengertian khalifah dalam ayat itu adalah wakil Allah. Dengan 

kedudukan ini dia harus mengelola kehidupan di bumi. Sesuai dengan Ketuhanan-Nya 

Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, dia harus mengelola kehidupan untuk mewujudkan 

kebaikan nyata yang dikehendaki-Nya.  

Dalam perspektif kebudayaan, mengelola kehidupan untuk mewujudkan kebaikan 

nyata  hanya bisa dilakukakan dengan menciptakan dan mengembangkan sistem 

pengetahuan, sistem sosial dan sistem artifak. Kalau begitu manusia harus menciptakan 

dan mengembangkan ketiga sistem ini supaya dia berhasil menjadi wakil Allah di bumi. 

Tanpa itu ia akan menjadi wakil yang gagal. Dengan demikian untuk keberhasilan menjadi 

wakil Allah, dia harus bisa menjadi pencipta bersama-Nya  (co-creator). 

Q.S. adz-Dzariyat (51): 56 menegaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan 

manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Nya. Penegasan ini menunjukkan bahwa 

mengabdi kepada Allah merupakan tujuan penciptaan manusia dan menjadi alasan 

keberadaannya  di bumi, sehingga dalam al-Baqarah, 2: 21 ia diperintahkan untuk itu. Dia 

mengabdi  dengan kedudukan yang terhormat, yakni sebagai khalifah yang ditegaskan 

dalam al-Baqarah (2): 30 yang sedang dibicarakan ini dan sebagai hamba yang disebutkan 

dalam Maryam (19), 93. Karena  khalifah merupakan kedudukan dalam pengabdian, maka 

mencipta dan mengembangkan ketiga sistem tersebut atau menjadi pencipta bersama-Nya 

itu berarti menjadi wujud pengabdiannya kepada Allah. Apabila dia tidak melakukannya, 

maka dia tidak mengabdi kepada-Nya dan tujuan penciptaannya tidak tercapai sehingga 

keberadaannya di bumi menjadi sia-sia.    

Kesia-siaan itu sudah barang tentu harus dihindari oleh manusia dan untuk 

menghindarinya ia harus memiliki orientasi hidup yang sesuai. Orientasi hidup yang sesuai 

untuk itu sudah semestinya merupakan orientasi yang menjauhkan orang dari kesia-siaan 

yang nota bene adalah ketidakbergunaan itu.  Orientasi itu adalah oroientasi hidup untuk 

memberi manfaat. Karena normanya demikian, maka dalam sebuah hadis populer Nabi 

bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling berguna bagi manusia.” Dalam 

kehidupan, kegunaan tidak bisa dipisahkan dari kedudukan. Berdasarkan ini, hadis tentang 

orientasi hidup itu mesti atau stidak-tidakny bisa diyakini berhubungan dengan  kedudukan 
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manusia sebagai khalifah. Dengan begitu maka “paling berguna bagi manusia” dalam hadis 

tersebut maksudnya adalah paling berjasa dalam menciptakan dan mengembangkan sistem 

pengetahuan, sistem sosial dan sistem artifak.  Pemahaman ini sesuai dengan praktek 

kehidupan Nabi yang telah berjasa besar dalam penciptaan dan pengembangan ketiga 

sistem tersebut, terutama dua sistem yang pertama, sehingga mendapatkan pengakuan 

dunia sebagaimana yang dinyatakan oleh Michael H. Hart yang menempatkannya sebagai 

orang yang menduduki  ranking pertama dari seratus tokoh paling berpengaruh di dunia 

sepanjang sejarah.
21

 

 

Kodrat Manusia 

Di samping membicarakan penciptaan manusia dengan menjelaskan bahan dan 

kedudukan yang telah dijelaskan di atas, al-Qur’an juga membicarakan penciptaannya 

dengan menjelaskan kodrat-kodratnya. Kodrat adalah sifat asli yang menjadi bawaan yang 

diberikan kepadanya dalam penciptaan. Sifat asli itu disebut kodrat karena ia merupakan 

watak dan berfungsi sebagai kemampuan untuk menghadirkan diri dengan melakukan 

sesuatu, baik  aktif maupun pasif. Penciptaan manusia dengan  kodrat ini dibicarakan 

dalam banyak ayat, termasuk ayat yang membicarakan penciptaan secara umum, yakni al-

A’la (87): 3. Dalam ar-Rum (30): 30 kodrat itu disebut sebagai fitrah. Sesuai dengan arti 

asal ( fithrah dalam bahasa Arab adalah mencipta untuk yang pertama kali, 

penyebutan kodrat dengan fitrah itu menunjukkan bahwa kodrat merupakan rekayasa Allah 

sejak awal penciptaan manusia dengan cetakan tertentu. Sebagai rekayasa-Nya, kodrat itu 

melekat padanya sepanjang zaman sehingga dalam ayat ar-Rum itu ada penegasan “tidak 

ada perubahan sedikit pun untuk penciptaan yang dilakukan Allah”. Kemudian karena 

rekayasa itu menggunakan cetakan, maka dalam al-Baqarah ) 2(: 138 kodrat disebut ( 
sibghah, cetakan dan celupan yang digunakan untuk menciptakan manusia dengan bentuk, 

sususan dan “warna” tertentu. 

Al-Baqarah (2(: 30-39 menjelaskan tiga macam kodrat manusia: kodrat wujud, 

kodrat keberadaan dan kodrat potensi. Kodrat wujud adalah sifat asli wujud manusia. 

Wujud manusia  terdiri atas jasmani dan rohani. Dua bagian ini tidak bisa dipisahkan satu 

dari yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kodrat manusia itu adalah 

makhluk jasmani-rohani. Dalam ayat-ayat tentang penciptaan manusia, kodrat ini 

ditunjukkan dengan bahan penciptaannya dari tanah liat dan ruh tuhan. Tanah liat 

menunjukkan bagian jasmani, sementara ruh Tuhan menunjukkan bagian jasmani. Adapun 

                                                
21

 Michael H. Hart, 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang Sejarah, terj. Ken Ndaru dan M. 

Nurul Islam, (bandung: Hikmah, 2009), hlm. 1-9. 
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dalam ayat-ayat itu, bagian jasmani ditunjukkan dengan perintah kepada Adam dan Hawa 

untuk bertempat tinggal di surga dan di bumi, makan dengan nikmat dan tidak mendekati 

pohan larangan (al-Baqarah [2]: 35-36). Tiga perintah itu menunjukkan bahwa Adam dan 

Hawa sebagai manusia memerlukan tempat tinggal dan makan dan berada di ruang luas 

sehingga ada jarak antara mereka dengan benda lain di tempat mereka tinggal. Hal itu 

karena mereka merupakan makhluk jasmani. Lalu bagian rohani dari wujud manusia 

ditunjukkan dengan kemampuan Adam menerima pengajaran dan memahami perintah dari 

Allah, melakukan pertobatan, menerima ampunan; dan dengan kebebasan manusia 

mengikuti petunjuk Allah atau mengingkarinya (al-Baqarah [2]: 31, 32, 37, 38 dan 39). 

Selanjutnya kesatuan jasmani dan rohani dalam diri manusia ditunjukkan dengan kesediaan 

para malaikat dan penolakan Iblis untuk bersujud kepada Adam (al-Baqarah  (2): 34). 

Kemudian kodrat keberadaan adalah sifat asli dari realitas  manusia yang menjalani 

kehidupan dalam keberadaannya di ruang dan waktu yang jelas. Kehidupan manusia 

sepanjang sejarahnya dalam batas-batas tertentu selalu dinamis. Dalam keadaan normal 

tidak ada satu pun orang yang dalam hidupnya terus menjadi bayi secara biologis, 

psikologis dan metafisik. Ini berarti manusia itu menurut kodratnya merupakan makhluk 

dinamis. Dalam al-Baqarah (2): 30-39, kodrat ini ditunjukkan dengan dinamika yang 

kompleks dari kehidupan Adam: dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum dihormati 

menjadi dihormati dan tidak dihormati, dari tidak bersalah menjadi bersalah, dari bahagia 

menjadi sengsara, dari tidak ada konflik menjadi ada konflik dan seterusnya. 

Terakhir kodrat potensi adalah sifat asli manusia yang berfungsi menjadi 

kemampuan  yang melekat padanya sebagai makhluk jasmani-rohani dan makhluk 

dinamis. Pengelolaan kodrat itu menentukan nasibnya dalam kehidupannya di dunia 

maupun di akhirat. Pengelolaan dengan baik pasti membuat nasibnya menjadi baik, 

sebaliknya pengelolaan dengan buruk pasti membuat nasibnya menjadi buruk. Karena itu 

supaya manusia bisa mengelolanya dengan baik, Allah yang  memberikan kodrat itu  

kepada manusia  juga memberikan petunjuk pengelolaannya sebagaimana yang ditegaskan  

dalam al-A’la (87): 3 yang telah disebutkan di atas. 

Setidak-tidaknya ada delapan kodrat potensi yang diungkapkan dalam al-Baqarah 

(2): 30-39. Pertama, makhluk kebudayaan. Kodrat manusia  sebagai makhluk kebudayaan  

merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi 

yang ditegaskan dalam al-Baqarah (2): 30. Di atas telah dijelaskan bahwa sebagai khalifah, 

ia harus menciptakan dan mengembangkan sistem pengetahuan, sistem sosial dan sistem 

artifak. Ini berarti kodrat itu berfungsi menjadi kemampuan manusia untuk menjalani 

hidup dengan belajar, tidak hanya dengan insting. Menjalani hidup dengan belajar itu 



13 

 

membuat manusia bisa mengembangkan kebudayaan dari waktu ke waktu sehingga 

mencapai peradaban tinggi seperti yang disaksikan sekarang.  

Kedua, makhluk pengertian. Manusia memiliki kodrat ini karena ia memiliki 

indera, akal dan ruh. Kodrat ini berupa kemampuan mengetahui, memahami,  membuat 

konsep atau sebutan dan membuat klasifikasi obyek  sehingga manusia memiliki 

pengertian  tentang semua wujud. Kodrat ini dijelaskan dalam al-Baqarah (2): 31-33. 

Pengelolaan kodrat itu dengan baik membuat manusia menjadi makhluk Allah yang paling 

mulia karena bisa memperoleh semua kebaikan dan menolak semua keburukan yang dalam 

al-Baqarah (2): 34 digambarkan dengan kesediaan malaikat dan penolakan Iblis bersujud 

kepada Adam.  Dalam perspektif filsafat, pengelolaan dengan baik itu adalah mengelola 

pengertian supaya  berfungsi penuh sehingga  dapat: menjiwai kehidupan dan perbuatan 

manusia; mempersatukan manusia dengan dunianya; mempersatukan manusia dengan 

sesamanya; mempersatukan manusia dengan dirinya sendiri; dan membuat manusia 

menangkap transendensinya sehingga bisa menyempurnakan dirinya dengan tuntutan 

transendensinya itu.
22

    

Ketiga, makhluk merdeka. Manusia menjadi  makhluk merdeka karena memiliki 

kehendak bebas yang membuatnya bisa memiliki pilihan dan menentukan nasibnya sendiri.  

Sadar atau tidak, apapun yang ia lakukan atau menjadi apapun dia, sebenarnya merupakan 

pilihannya sendiri, termasuk “pilihan” menerima paksaan ketika dipaksa orang lain. 

Karena melakukan apapun atas kehendak bebasnya, maka dia diminta untuk 

memperpertanggungjawabkannya, sehingga kehendak bebas itu ibaratnya pisa bermata dua 

baginya, indah tapi berat. Kehendak bebas  dalam ayat lain disebut amanat. 

 

 
 

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-

gunung, Mereka semua enggan untuk memikulnya  dan  khawatir akan mengkhianatinya, 

sementara manusia mau memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat 

bodoh. (al-Ahzab [33]: 72) 
 

Beratnya kehendak bebas dalam ayat itu digambarkan secara menarik. Langit, bumi 

dan gunung-gunung yang secara fisik lebih kuat dibandingkan manusia, menolak 

menerimanya  ketika ditawari oleh Allah. Manusia yang  menerimanya, bukannya dipuji, 

tapi malah dikomentari sebagai amat zalim dan amat bodoh. 

                                                
22
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Kodrat manusia sebagai makhluk merdeka dalam ayat-ayat yang sedang 

dibicarakan ini digambarkan dengan perbuatan Adam dan Hawa melanggar larangan 

mendekati pohon larangan (al-Baqarah [2]: 35-36) dan manusia dipersilahkan untuk 

memilih mengikuti petunjuk Allah atau mengingkarinya (al-Baqarah (2): 38-39). Demi 

kebaikan hidup manusia sendiri, kemerdekaan itu harus dikelola dengan baik. 

Kemerdekaannya hendaknya dikelola untuk mengikuti petunjuk-Nya supaya tidak 

mengalami ketakutan dan kesedihan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat (al-Baqarah 

[2]: 38). Kemudian dia diingatkan  jangan menggunakan kemerdekaan untuk mengingkari 

ayat-ayat-Nya supaya tidak menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. (al-Baqarah 

[2]: 39). 

Keempat, makhluk sosial. Manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial yang 

tidak dapat hidup sendirian. Dia hanya bisa hidup bersama dengan manusia yang lain 

dalam kelompok keluarga dan masyarakat. Kodrat ini diungkapkan dengan perintah 

kepada Adam dan Hawa untuk tinggal bersama di surga (al-Baqarah [2]: 35) dan umat 

manusia sebagai satu kumpulan (jami’a) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan  satu dengan yang lain (al-Baqarah [2]: 36 dan 38). 

Kelima, makhluk ekonomi. Manusia menurut kodratnya adalah makhluk ekonomi 

yang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk mempertahankan eksistensinya. 

Kodrat ini diungkapkan dengan perintah untuk makan dari seluruh sumber makanan yang 

ada di surga, selain buah larangan (al-Baqarah, 2: 23). Kebutuhan manusia sangat luas dan 

tidak terbatas pada makanan. Apabila ayat itu hanya menyebutkan kebutuhan makan, maka 

itu tidak dimaksudkan untuk membatasi, tapi untuk menunjukkan kodrat yang harus 

diperhatikan dan dikelola dengan baik supaya eksistensinya tetap terjaga dan tidak punah. 

Keenam, makhluk tata aturan. Manusia menurut kodratnya merupakan makhluk 

yang membutuhkan tata aturan dalam hidupnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa aturan 

dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kelompok. Kodrat ini diungkapkan dalam 

larangan kepada Adam dan Hawa untuk mendekati buah larangan. Berdasarkan 

pemahaman kodrat ini, maka pohon larangan itu tidak menunjuk pada pohon tumbuh-

tumbuhan: gandum, zaitun dan lain-lain, sebagaimana yang disebutkan beberapa mufasir,
23

 

tapi pohon yang berhubungan dengan tata aturan. Apabila tata aturan itu dibatasi pada 

hukum, maka pohon yang tidak boleh didekati itu adalah pohon kejahatan, seperti yang 

dikemukakan Nurcholish Madjid.
24

 Namun jika dipahami juga meliputi aturan-aturan 
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24

 Nurcholish Madjid, “The Islamic Cobcept of Man and Its Implications for Muslim’ S Appreciation of The 

Civil an Political Rights” dalam al-Jami’ah, No. 65/VI/2000, hlm. 42. 
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moral dan tata pergaulan, maka pohon larangan itu adalah pohon kejahatan, keburukan dan 

ketidakpantasan.    

Ketujuh, makhluk spiritual. Manusia menurut kodratnya merupakan makhluk 

spiritual yang mampu menangkap adanya Wujud Adikodrati (Tuhan) dan memberi respon 

terhadap keberadaan-Nya sesuai dengan kekaguman dan ketakutan yang dirasakannya. 

Kodrat ini diungkapkan dengan ketaatan Adam menerima dan mengikuti perintah Allah 

untuk menjelaskan konsep-konsep wujud kepada para malaikat dan untuk tinggal bersama 

isterinya di surga; dan dengan pertobatan yang dilakukannya setelah melakukan kesalahan 

yang membuatnya terusir dari surga (al-Baqarah [2]: 33, 35 dan 37). Di samping itu juga 

diungkapkan dengan kesediaan manusia mengikuti petunjuk-Nya (al-Baqarah [2]: 38).   

Kedelapan, makhluk konflik.  Manusia menurut kodratnya merupakan makhluk    

yang memiliki kepentingan sehingga terjadi benturan kepentingan antara satu orang dan 

satu kelompok dengan orang dan kelompok yang lain. Dalam pandangan klasik kodrat ini 

dipahami sebagai bagian dari wujud nafsu hewani karena kehidupan manusia dipahami 

sebagai bagian dari animal kingdom. Namun ungkapan kodrat itu dalam al-Baqarah (2): 36 

tidak mendukung pandangan itu. Ayat ini memuat  firman sangat indah. Setelah firman 

“Turunlah  kamu!  Sebagian kamu menjadi lawan  yang lain”,  ada firman “Bagi kamu ada 

tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.” Ungkapan firman 

ini menunjukkan bahwa konflik yang menjadi kodrat itu tidak untuk memusnahkan 

manusia, tapi untuk membuat dia mapan dan senang dalam kehidupannya di bumi.  Jadi 

konflik itu bukan bagian dari animal kingdom, tapi bagian dari human kingdom. 

 

Penutup 

Dari pemaparan di atas, Allah memberikan kepada manusia kodrat wujud, kodrat 

keberadaan dan kodrat potensi yang meliputi delapan kodrat yang dijelaskan di depan 

supaya dia dapat menjalankan kedudukannya sebagai khalifah dengan baik sehingga 

kehidupannya secara keseluruhan menjadi baik. Umat Islam sejak menguatnya pengaruh 

fikih dan tasawuf  massa bisa dikatakan hanya menekankan pada pengelolaan kodrat 

potensi makhluk tata aturan dan makhluk spiritual, itu pun secara tidak memadai. Telah 

terbukti hal itu membuat kehidupan mereka terpuruk. Karena itu supaya  bisa kembali 

meraih kemuliaan dengan kejayaannya seperti yang diperoleh para pendahulu mereka, mau 

tidak mau mereka harus mengelola seluruh kodrat itu secara baik. Tanpa itu, mereka akan 

tetap menjadi pecundang abadi.  

 


