
Bab Aqidah 

RISALATUL INSAN
Refleksi atas Misi Penciptaan Manusia

Oleh : 

Andzari Yustitia (611070073)



Hakikatul
Insan

Tokotul 
Insan

Ta’rifatul 
Insan

Manusia 
dan Misi

Manusia 
dalam 

pandangan 
Islam

Nafsul Insan



MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

Manusia = makhluk, mukalaf, mukaram, mukhaiyar, dan mujzak. 

Manusia : makhluk yang memiliki nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniah, seperti 

 dha’if ‘lemah’ (an-Nisaa’: 28)

 jahula ‘bodoh’ (al-Ahzab: 72)

 faqir ‘ketergantungan atau memerlukan’ (Faathir: 15)

 kafuuro ‘sangat mengingkari nikmat’ (al-Israa’: 67)

 syukur (al-Insaan:3)

 serta fujur dan taqwa (asy- Syams: 8)

Selain itu, manusia juga diciptakan untuk mengaplikasikan beban-beban ilahiah

yang mengandung maslahat dalam kehidupannya. Ia membawa amanah ilahiah yang

harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Keberadaannya di alam mayapada

memiliki arti yang hakiki, yaitu menegakkan khilafah. Keberadaannya tidaklah

untuk huru-hara dan tanpa hadaf ‘tujuan’ yang berarti.



Tinjau : (al-Baqarah: 30), (adz-Dzariyat: 56), (al-Ahzab: 72)

Manusia >> pilihan, yang dimuliakan dengan keistimewaan (akal yang mampu

menangkap sinyal-sinyal kebenaran, merenungkannya, dan kemudian

memilihnya)

Manusia >> ahsanu taqwim, dan telah menundukkan seluruh alam baginya agar ia

mampu memelihara dan memakmurkan serta melestarikan kelangsungan hidup

yang ada di alam ini.

Dengan akal >> mampu memilah dan memilih nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan

keindahan yang tertuang dalam risalah para rasul.

Dengan hatinya >> mampu memutuskan sesuatu yang sesuai dengan iradah

Robbnya

Dengan raganya >> ia diharapkan pro-aktif untuk melahirkan karya-karya besar

dan tindakan-tindakan yang benar, sehingga ia tetap mempertahankan gelar

kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya seperti ahsanu

taqwim, ulul albab, rabbaniun dan yang lainnya.



Maka, dengan sederet sifat-sifat kemuliaan dan sifat-sifat insaniah yang

berkaitan dengan keterbatasan dan kekurangan, Allah SWT membebankan

misi-misi khusus kepada manusia untuk menguji dan mengetahui siapa yang

jujur dalam beriman dan dusta dalam beragama.

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:

"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya

kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya

Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia

mengetahui orang-orang yang dusta.” (al-Ankabuut: 2-3).

Oleh karena itu, ia harus benar-benar mampu menjabarkan kehendak-

kehendak ilahiah dalam setiap misi dan risalah yang diembannya.



Manusia dan Misi

Utama
• Beribadah kepada Allah SWT

Fungsion
al

• Sebagai khalifah

Operasio
nal

• Bermain cantik untuk memakmurkam bumi



Misi Utama
Beribadah kepada Allah SWT

Setiap langkah dan gerak-geriknya harus searah dengan garis yang telah ditentukan.

Setiap desah nafasnya harus selaras dengan kebijakan-kebijakan ilahiah, serta setiap detak

jantung dan keinginan hatinya harus seirama dengan alunan-alunan kehendak-Nya.

Semakin mantap langkahnya dalam merespon seruan Islam dan semakin teguh hatinya

dalam mengimplementasikan apa yang telah menjadi tugas dan kewajibannya, maka ia

akan mampu menangkap sinyal-sinyal yang ada di balik ibadahnya. Karena, dalam

setiap ibadah yang telah diwajibkan oleh Islam memuat nilai filosofis. Maka,

apabila manusia mampu menangkap sinyal- sinyal nilai filosofis dan kemudian

mengaplikasikan serta mengekspresikannya dalam bahasa lisan maupun perbuatan, ia

akan sampai gerbang ketaqwaan. Gerbang yang dijadikan satu-satunya tujuan

penciptaannya. Namun, tidak semua manusia di dunia ini mengikuti perintah dan

merespon risalah yang di bawa oleh para Rasul. Bahkan, banyak di antara mereka yang

berpaling dari ajaran-ajaran suci yang didakwahkan kepada mereka. Ada juga yang secara

terang-terangan mengingkari dan memusuhinya (an-Nahl: 36, al-An’aam: 26, dan al-

Baqarah: 91).



Klasifikasi Manusia dalam Bingkai Misi Utama

Tinjau: QS. Faathiir: 32

• Hamba yang tidak hanya puas melakukan kewajiban dan

meninggalkan yang diharamkan oleh-Nya, namun ia terus

berlomba untuk mengaplikasikan sunnah yang telah digariskan,

dan menjauhi yang dimakruhkan.

Sabiqun bil
khairat

• Hamba yang puas ketika mampu mengamalkan perintah dan

meninggalkan larangan Allah SWT. Tidak pernah terlintas ruh

kompetitif dalam memperluas wilayah iman ke wilayah sunnah.

Muqtashidun

• Hamba yang masih mencampuradukkan antara hak dan batil.

Selain ia mengamalkan perintah-perintah Allah SWT, ia juga

masih sering berkubang dalam kubangan lumpur dosa

Dzalimun
linafsihi



Misi Fungsional
Sebagai Khalifah

Manusia tidak mampu memikul misi ini, kecuali ia istiqamah di atas rel-rel

robbaniah. Manusia harus membuang jauh bahasa khianat dari kamus kehidupannya.

Khianat lahir dari rahim syahwat, baik syahwat mulkiah ‘kekuasan’, syahwat syaithaniah,

maupun syahwat bahaimiah ‘binatang ternak’.(al-Jawab al-Kaafi, Ibnu Qaiyim al-Jauziah)

• Ketika jiwa manusia di kuasai oleh syahwat mulkiah, maka ia akan mempertahankan

kekuasaan dan kedudukannya, meskipun dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Ia senantiasa melakukan makar, adu domba, dan konspirasi politik untuk menjegal

lawannya (al-Anfal: 26-27 dan Shaad: 26).

• Adapun ketika jiwa manusia terbelenggu oleh syahwat syaithaniah dan bahaimiah,

maka ia akan selalu menciptakan permusuhan, keonaran, tipuan-tipuan, dan menjadi

rakus serta tamak akan harta. Tidak ada sorot mata persahabatan dan sentuhan kasih

dalam dirinya. Ia bersenang-senang di atas penderitaan rakyat dan tak pernah berhenti

mengeruk kekayaan rakyat.



Misi Operasional
Bermain cantik untuk memakmurkam bumi

Tinjau (Huud: 61)

Kerusakan di dunia, di darat, maupun di lautan bukan karena binatang ternak yang

tidak tahu apa-apa, tetapi ia lahir dari tangan-tangan jahil manusia yang tidak pernah

mengenal rambu-rambu Tuhannya. Benar, semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk

manusia, namun ia tidak bebas bertindak diluar ketentuan dan rambu ilahi (ar-Ruum:

41). Oleh karena itu, bumi ini membutuhkan pengelola dari manusia-manusia yang ideal.

Manusia yang memiliki sifat-sifat luhur sebagaimana disebutkan di bawah ini.

- Syukur (Luqman: 31) - Sabar (Ibrahim: 5)

- Mempunyai belas kasih (at-Taubah: 128) - Santun (at-Taubah: 114)

- Taubat (Huud: 75) - Jujur (Maryam: 54)

- Terpercaya (al-A’raaf: 18)



TA’RIFATUL INSAN

Manusia
(insan) 

Amanah

Balasan

Hati
(qalb)

Akal

Jasad



HAKIKATUL INSAN
⇒ Yang diciptakan

Dalil: berada dalam fitrah (QS. 30: 30), bodoh (QS. 33: 72), lemah (QS. 
4: 28) dan fakir (QS. 35: 15)

⇒ Yang dimuliakan

Dalil: ditiupkan ruh (QS. 32: 9), memiliki keistimewaan (QS. 17: 70), 
ditundukkannya alam baginya (QS. 45: 12, 2: 29, 67: 15)

⇒ Yang bebas memilih

Dalil: bebas memilih iman atau kufur (QS. 90: 10, 76: 3, 64: 2, 18: 29) 

⇒ Yang menanggung beban

Dalil: ibadah (QS. 51: 56), khilafah (QS. 2: 30, 11: 62) 

⇒ Yang mendapat balasan

Dalil: bertanggung jawab (QS. 17: 36, 53: 38-41, 102: 8), berakibat
syurga (QS. 32: 19, 2: 25, 22: 14) atau neraka (QS. 32: 20, 2: 24)



Tokotul Insan

(Potensi Manusia)

Lalai

Khilafah

Mas’uliya
h



Tokotul Insan
Potensi manusia

Dalil: pendengaran, penglihatan dan hati (akal)

 Mas’uliyah

Manusia dengan segenap potensi dan kelebihan-kelebihan harus bertanggung jawab dan

menyadari perannya. Tugas/amanah yang dibebankan sebagai refleksi atas potensi dan

kelebihan-kelebihan yang telah diterimanya itu adalah beribadah, tetapi tidak semua manusia

bersedia menerima amanah ini dan sebagian menolaknya.

Dalil: dengan ketiga potensi dan kelebihan-kelebihan lainnya manusia mendapat tugas beribadah

(QS. 2: 21, 51: 56)

 Khilafah

Bagi yang menyadari potensi-potensi yang telah diberikan dan beribadah kepada Allah (berislam)

maka status khilafah disandangnya. Khilafah bukan berarti pemilik asal, tetapi ia hanya bertindak

selaku pemelihara alam yang Allah telah ciptakan. Maka mendayagunakan alam dan menjalankan

fungsi kekhilafahan harus selaras dengan kehendak Sang Pemilik Alam dan tidak menentangNya.



Dalil:

• menjadikan kewajiban, bersikap amanah, memperoleh kedudukan khilafah (QS. 24: 55, 48: 29)

• makna khilafah bukan berarti pemilik asal, tetapi hanya pemelihara (QS. 35: 13, 40: 24-25, 53)

• mendayagunakan alam dan menjalankan fungsi kekhilafahan harus selaras dengan kehendak Sang

Pemilik Alam (QS. 76: 30, 26: 68)

• tidak menentang terhadap aturanNya (QS. 100: 6-11)

 Lalai

Mereka yang lalai tidak menyadari potensi yang telah diberikan kepadanya dan tidak bertanggung

jawab, akan mendapatkan kerugianyang amat besar, bahkan dianggap setara dengan makhluq yang

lebih rendah derajatnya; tidak bernilai di sisi Allah swt.

Dalil: lalai dari kewajiban, bersikap khianat berarti bagaikan hewan ternak (QS. 7: 179, 45: 2, 25: 43-44)

seperti anjing (QS. 7: 176) seperti monyet (QS. 5: 60)

seperti babi (QS. 63: 4) seperti kayu (QS. 2: 74)

seperti batu (QS. 29: 41) seperti laba-laba (QS. 62: 5)

seperti keledai



NAFSUL INSAN
Dalil: nafsu manusia (QS. 91: 7-10) 

• Ruh di atas hawa nafsu : - ruh menguasai hawa nafsu (QS. 29: 45) 

- berorientasi dzikr (QS. 3: 191, 13: 28) 

- jiwa yang tenang (QS. 89: 27-30) 

• Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu: - ruh senantiasa tarik menarik dengan hawa 

nafsu (QS. 4: 137, 143) 

- berorientasi akal/akal-akalan (QS. 2: 9) 

- jiwa yang selalu menyesali dirinya(QS.75:2) 

• Ruh di bawah pengaruh hawa nafsu: - ruh dibawah pengaruh dan dikuasai hawa 

nafsu (QS. 25: 43, 45: 23) 

- berorientasi syahwat (QS. 3: 14) 

- jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan 

(QS. 12: 53) 



SIFATUL INSAN

Dalil: jiwa manusia diberi dua jalan pilihan (QS. 90: 10, 91: 8, 76: 3, 64: 2, 18: 29) 

Taqwa

Fujur



tazkiatun
nafz (QS. 91: 
8, 87: 14-15, 

62: 4)

akan
memperoleh

kejayaan
(QS. 87: 14-

15) 

Taqwa



Fujur

mengotori
jiwa (QS. 91: 

10) 
dusta (QS. 
17: 100) ) 

bakhil (QS. 
14: 34)) 

kufur (QS. 
14: 13)

susah payah
(QS. 90: 4)

berdebat
(QS. 18: 54) 

jahil

zalim

bermuara
kepada

kefatalan

merugi

berbantah-
bantahan

memperturut
ketergesa-

gesaan (QS. 
17: 11, 21: 37) 

gelisah (QS. 
70: 20)

berkeluh
kesah (QS. 

70: 19) 



Wallahu ’alam 

bisshawab


