
27 
 

BAB III 

MARTABAT MANUSIA 

1.1 Martabat Manusia 

1.1.1  Pengertian Martabat Manusia 

 Kata martabat memiliki arti pangkat atau derajat yang dimiliki manusia sebagi manusia. 

Dengan memiliki martabat ini maka manusia menjadi beda dengan makhluk lain.
1
 Kata martabat 

juga memiliki arti tingkat, derajat, pangkat, dan harga diri, sedangkan kata manusia sendiri 

memiliki arti, manusia yang berakal budi.
2
 Martabat manusia adalah dasar dan hak asasi yang 

dimiliki oleh setiap orang yang berasal secara kodrati dari Allah. Martabat manusia tersebut tidak 

dapat dirampas oleh siapapun sampai kapanpun. 

 Martabat manusia bukan dilihat hanya berasal dari sisi tertentu saja, melainkan pada 

seluruh diri manusia. Tubuh dan jiwa manusia adalah dua hal yang membentuk pribadi manusia 

yang utuh. Keberadaan manusia yang intelektual, sensitif, afektif, dan biologis menyandang 

gelar “Persona” manusia adalah seorang pribadi yang utuh. Ia adalah sebuah realitas yang 

personal. Persona berarti manusia adalah pribadi yang utuh, pesona juga berarti manusia adalah 

seorang individu yang tidak ada duanya. Persona juga dapat berarti “personeita” yang berarti 

seorang pribadi yang mampu untuk merefleksikan dirinya sendiri. Ia mempunyai kemampuan 

yang memungkinkan ia mampu melihat dirinya sendiri.
3
 

 Dengan bahasa lain, Guardini menyebutkan manusia adalah pribadi yang utuh dan integral, 

spiritual dan kreatif, selalu dan di mana saja ia berada, ia menjadi dirinya sendiri dan tahu 
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menempatkan dirinya. Menurut Marciano Vidal,
4
 manusia adalah realitas yang kreatif, Ia dapat 

menciptakan sesuatu. Sebagai pribadi, tidak ada seorang manusia pun yang lebih atau yang 

kurang dari yang lain. Ia memberi dirinya dari kedalamannya kepada yang lain apa adanya dan 

menyelami kedalaman orang lain dalam dirinya. Manusia adalah mahkluk yang dalam dirinya 

mempunyai hubungan dengan orang lain. Keberadaan manusia yang demikian ini mengantarnya 

menjadi pribadi yang penuh dan utuh.
5
 Oleh karena itu nilai martabat seorang manusia atau 

seorang pribadi dihormati oleh hak asasi. Penghormatan atas hidup seseorang manusia yang 

masih dalam kandungan juga mendapat dasar dari prinsip etika dasar, yakni prinsip vulnerability. 

Prinsip ini berarti yang kuat memiliki kewajiban untuk melindungi yang lemah. Perlindungan 

akan hak dan martabat ini pun sudah dicanangkan oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia. 

1.1.2 Martabat Manusia Menurut Kitab Suci 

 Pandangan Kristiani mengenai manusia sangatlah solid. Ajaran Yesus mengenai hidup 

manusia sangatlah kontrovesial dan revolusioner pada zamannya. Bahkan sampai sekarang ini, 

tidak ada ajaran agama lain yang menghargai martabat manusia lebih tinggi dari pada ajaran 

Kristus. Dalam lingkungan Yudaisme manusia memang mempunyai tempat yang sangat 

istimewa dari antara semua ciptaan. Manusia diunggulkan dari antara semua ciptaan sebab 

manusia menjadi puncak Karya Penciptaan Allah yang diciptakannya pada hari yang keenam.
6
 

Amanat hakiki dari alkitab memaklumkan bahwa pribadi manusia adalah sebuah makhluk 

ciptaan Allah (bdk. Mzr 139:14-18), dan melihat di dalam dirinya, yang diciptakan seturut 

gambar Allah, unsur yang menjadi ciri khasnya dan yang membedakannya : “Allah menciptakan 

manusia itu menurut  gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan 
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perempuan di ciptakan-Nya mereka. Allah menempatkan makhluk insan itu pada pusat dan 

puncak tatanan Penciptaan. Manusia dibentuk dari tanah dan Allah menghembuskan ke dalam 

mulutnya nafas kehidupan. Maka, karena ia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki 

martabat sebagai pribadi: ia bukan hanya sesuatu melainkan seseorang. Ia mampu mengenali 

dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan dirinya dalam kebebasan dan hidup 

dalam kebersamaan dengan orang lain, dan karena rahmat ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian 

dengan Penciptaannya untuk kepada-Nya jawaban iman  dan cinta kasih, sesuatu yang tidak 

dapat diberikan oleh makhluk lain sebagai penggantinya. 

 Keserupaan dengan Allah memperlihatkan bahwa esensi dan eksistensi manusia secara 

konstitutif berkaitan dengan Allah secara sangat mendasar. Inilah relasi yang berada dalam 

dirinya sendiri, dan karena bukan sesuatu yang datang sesudah dan juga tidak ditambahkan dari 

luar. Seluruh kehidupan manusia adalah sebuah ikhtiar dan pencarian akan Allah. Relasi dengan 

Allah ini bisa saja diabaikan atau malah dilupakan dan sirna, namun tidak pernah lenyap. Bahkan 

di antara semua mahkluk ciptaan yang kelihatan di dunia ini hanya manusia sajalah yang 

memiliki “kesanggupan untuk menemukan Allah”. Manusia adalah mahkluk yang diciptakan 

Allah untuk menjalin relasi dengan-Nya;  manusia menemukan kehidupan dan ungkapan dirinya 

hanya dalam relasi, dan secara kodrati cenderung kepada Allah. Dengan panggilan khusus seperti 

ini terhadap kehidupan, manusia menemukan dirinya juga berada di hadapan mahkluk-mahkluk 

ciptaan lainnya. Manusia dapat dan harus diwajibkan untuk mendayagunakan mahkluk-mahkluk 

ciptaan lainnya itu demi mengabdi mereka dan memiliki mereka, namun penguasaan manusia 

atas dunia menuntut pelaksanaan tanggung jawab, itu bukan suatu kebebasan yang semena-mena 

dan eksploitasi egoistik. Semua ciptaan sesungguhnya memiliki nilai dan baik adanya (bdk. Kej 

1:4,10,12,18,21,25) di mata Allah, yang adalah Pencipta. Manusia mesti menemukan dan 
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menghormati nilai tersebut. Ini merupakan sebuah tantangan yang menakjubkan bagi akal 

budinya, yang semestinya menerbangkanya bagaikan dengan sayap menuju kontemplasi 

kebenaran semua mahkluk ciptaan Allah, yakni kontemplasi tentang apa yang dilihat Allah 

sebagai kebaikan di dalam diri mereka. Kitab kejadian mengajarkan bahwa penguasan manusia 

atas dunia tercakup dalam pemberian nama atas semua mahkluk (bdk. Kej 2:19-20). Dengan 

memberi nama kepada semua mahkluk, manusia mesti mengakui mereka sebagaimana adanya 

dan memapankan dengan masing-masingnya sebuah relasi tanggung jawab. 

 Manusia juga berelasi dengan dirinya sendiri dan mampu merenungkan dirinya sendiri. 

Dalam kaitan ini Alkitab berbicara tentang hati manusia. Hati merujuk pada kerohanian batiniah 

manusia, apa yang membedakannya dari setiap ciptaan lainnya. Allah membuat segala sesuatu 

indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak 

dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir (Phk 3:11). Pada 

akhirnya hati menyiratkan berbagai kemampuan rohaniah yang menjadi milik kepunyaan pribadi 

manusia itu sendiri, yang menjadi hak prerogatifnya sejauh ia diciptakan seturut gambar 

Penciptannya. Akal budi, kemampuannya untuk membedakan yang baik dan yang jahat, 

kehendak bebas. Apabila ia mendengarkan hasrat hatinya yang paling dalam, maka tak seorang 

pun yang tidak menjadikan kata-kata kebenaran diungkapkan Santo Agustinus sebagai milik 

kepunyaan sendiri. “Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri, ya Tuhan, dan hati 

tidak akan tenang sebelum ia beristirahat di dalam Engkau”.
7
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1.1.2.1 Perjanjian Lama
8
 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama keistimewaan dan kekhususan manusia pun tercermin.  

1. Kejadian 1:26, “Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar 

dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di 

udara dan atas ternak dan ats seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang 

merayap di bumi.” Di dalam kutipan ini terlihat jelas bahwa keputusan Allah begitu 

nampak menempatkan manusia pada posisi terhormat yaitu sebagai gambar dan rupa 

Allah, yang mana bertujuan agar manusia itu berkuasa atas segala sesuatu yang telah 

ditetapkan Allah. 

2. Kejadian 2:7, “Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan 

menghembuskan nafas hidup kedalam hidungnya;demikianlah manusia itu menjadi 

makhluk yang hidup.”  Tanah bagi manusia merupakan bentuk integral darimana manusia 

berasal, karena dari tanah manusia akan kembali kepada tanah. 

3. Ulangan 32:6, “ Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap TUHAN, hai 

bangsa yang bebal dan tidak bijaksana? Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan 

engkau, yang menjadikan dan menegakan engkau? Dalam nyanyian ini sesungguhnya 

musa mau mengingatkan kau Israel yang bebal dan tidak bijaksana agar bertobat 

berpaling kepada Yahwe yang telah menciptakan dan menolong mereka. 

4. Mazmur 8:6-7, 6: Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah 

memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7: engkau membuat dia berkuasan atas 

buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kau letakan di bawah kakinya.” Di sini mau 
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menunjukkan pengakuan manusia dalam kaitannya dengan kehinaannya sebagai mahkluk 

yang mulia, yang dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat dari Allah Pencipta. 

1.1.2.2 Perjanjian Baru 

Perjanjian Baru pada umumnya menerima gambaran manusia dalam Perjanjian Lama dan 

lebih memperdalamnya
9
. 

1. Matius 19:4, “ Jawab Yesus: tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia 

sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Hal ini di ungkapkan Yesus 

saat Orang-Orang Farisi menanyakan kepada-Nya mengenai hal perceraian. Dari ajaran 

Yesus ini terimplisit makna yang sangat mendalam mengenai martabat laki-laki dan 

perempuan yang diciptakan untuk saling melengkapi, untuk hidup bersama, dalam 

perkawinan. 

2. Efesus 2:15, ”Sebab dengan mati-Nya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum 

taurat dengan segala perintah dan segala ketentuaanya, untuk menciptakan keduanya 

menjadi satu manusia baru di dalam diri-Nya dan dengan itu mengadakan damai 

sejahtera.” Kematian Kristus membawa persatuan Yahudi dan non Yahudi, dan kesatuan 

ini melahirkan manusia baru yaitu manusia yang ditebus dan diberi hidup oleh Kristus. 

3. Kolose 1: 17, ”Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam 

Dia”. Paulus mengetengahkan kenyataan bahwa Kristus adalah yang mahakuasa yang 

pertama dan terutama dari segala sesuatu. Karena itu kehidupan manusia di tentukan oleh 

Kristus yang adalah utama dan terdahulu. 
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4. Yakobus 3: 6, ” Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita 

mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah”. Di sini Yakobus mengakui 

bahwa manusia adalah ctra Allah yang di ciptakan Allah. 

 Dari Perjanjian Baru juga dikatakan dengan jelas bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang 

menciptakan segala sesuatu. “ Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu 

pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.”( bdk. Yohanes 1: 3 ). Oleh karena itu 

menjadi jelaslah bahwa Allah sendirilah yang  menciptakan manusia. Oleh karena itu mulainya 

hidup manusia, disanalah bekerja Karya Penciptaan Allah. 

1.1.3 Konsili Vatikan II 

Dalam dokumen Konsili Vatikan II, khususnya di dalam Gaudium Et Spes terdapat 

beberapa pokok yang berhubungan langsung dan dapat dijadikan inspirasi dalam mengenal dan 

mengetahui martabat pribadi manusia.
10

 Di antaranya adalah pandangan tentang manusia sebagai 

makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, situasi keberdosaan manusia, kodrat ‘jiwa’ dan 

‘badan’, martabat akal budi, kebenaran dan kebijaksanaan, martabat hati nurani dan tentang 

keluhuran kebebasan manusia. Pokok tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan dasar-dasar 

imam dalam Kitab Suci. Justru semuanya lahir dari Kitab Suci sebagai Wahyu Allah kepada 

manusia. Dapat dikatakan bahwa pokok-pokok tersebut adalah hasil dari refleksi Gereja tentang 

martabat manusia berdasarkan Kitab Suci. 

1.2 Dasar Martabat Manusia 

1.2.1 Manusia Sebagai Gambar dan Citra Allah 

Allah menciptakan manusia menurut gambaran-Nya agar manusia dapat mengenal-Nya 

secara lebih mendalam dan berbalik untuk memuji dan menyembah-Nya. Dalam Kitab Suci, 

dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah maka di sini Allah bertindak sebagai sumber 
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kehidupan yang pertama dan utama bagi manusia (bdk. Kej 1: 27). Seluruh diri dan pribadi 

manusia adalah berasal dari Allah dan manusia tetap berada pada eksistensinya sebagai makhluk 

ciptaan Allah. Sehingga tugas utama manusia dan seluruh hidupnya adalah mengembangkan diri 

sebagai citra Allah.
11

 Manusia diciptakan berbeda dengan mahkluk lain, ia memiliki 

keistimewaan karena diciptakan memiliki akal budi, kehendak, suara hati dan kebebasan. Demi 

kehidupan yang semakin penuh manusia secara  nyata ikut berusaha bersama Allah untuk 

menciptakan dan memelihara segala ciptaan Allah yang telah ada di dunia. Pribadi manusia yang 

luhur merupakan penampilan diri Allah sebagai pribadi yang mengadakan. 

Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan citra-Nya. Oleh karena itu ia mempunyai 

nilai dan martabat dalam dirinya sebagai pribadi yang dicintai dan dihargai oleh  Allah, terlepas 

dari semua kualifikasi dan keterampilan serta pelbagai unsur lahiria yang melekat pada manusia. 

Manusia sebagai gambar dan ctra Allah pada hakekatnya bersumber pada Allah, Sang 

Penciptanya. Karena itu martabat manusia merupakan suatu yang kudus, suci, menghormati 

martabat seseorang sebagai manusia adalah juga menghormati kedaulatan Allah yang berdaulat. 

Dengan perkataan lain, tak mungkin seorang Allah yang berdaulat kalau ia tidak menghormati 

martabat seorang sebagai manusia.
12

 

Manusia sebagai gambar dan citra Allah bukan dalam arti bahwa manusia adalah foto 

Allah melainkan dalam arti pembagian dan pelaksanaan tugas kepada manusia.
13

 Berfirmanlah 

Allah: “Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas 

ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas 
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BKKBN, 1987), Hal. 206 



35 
 

segala binatang melata yang merayap di bumi” (kej 1: 26). Di sini keinginan Allah yaitu agar 

manusia semakin sanggup menjalankan tugasnya secara baik dan efisien sebagai penguasa dunia 

dan rekan kerja Allah. Dengan menguasai dan mengerjakan segala sesuatu, manusia 

menunjukkan hakekat diri sebagai gambar Allah, sehingga ketika manusia menjalankan 

tugasnya, ia sebenarnya menjalankannya atas nama Allah (bdk. Kol 3: 17). 

Meskipun demikian kenyataan sering berbicara lain, bahwa manusia dalam sejarahnya 

tidak mau dibawah kontrol Allah, ia lebih suka bebas menurut pikirannya, kehendaknya, 

sehingga penguasa, pengatur dan pembangunan dunia dilaksanakan menurut wewenangnya 

sendiri, dan akibatnya adalah bukan kebahagian tetapi penderitaan. Dengan demikian gambar 

Allah dalam diri manusia dinodai oleh dosannya. Dengan kata lain, ketika manusia menjalankan 

tugasnya atas namanya sendiri ketika itulah ia menolak gambaran Allah yang ada dalam dirinya. 

Pengalaman kejatuhan manusia ini ternyata tidak membuat Allah menutup mata “ rahim-

Nya” untuk memberikan rahmatnya kepada manusia. Allah selalu mengasihi manusia dan 

memulihkan kembali gambaran-Nya yang ada dalam diri manusia dengan mengutus putra-Nya 

sendiri Yesus Kristus. 

1.2.2 Manusia Sebagai Patner Allah Dalam Karya Penciptaan (Co-Creator) 

Menurut teologi antropologi, ada tiga aspek dasariah dalam hidup  manusia yaitu manusia 

pembangun, pencinta dan pendosa.
14

 Dalam konteks manusia pembangun kita ditemukan dalam 

Kitab Suci, bahwa manusia diciptakan untuk bekerja demi membangun hidupnya.(bdk. Kej 2:15; 

3:17), dengan menaklukan bumi dan megolahnya dan memelihara kepada Allah. Karena itu 

manusia merupakan citra Allah, maka segala perkembangan yang diusahakan manusia, sejauh 

sungguh bersifat manusiawi membawa dunia lebih dekat kepada tujuannya yaitu Allah Pencipta. 
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Karena itu setiap tindakan kerja dan keputusan untuk mengambil jalan hidup harus secara benar 

sesuai dengan kehendak Allah yang mencipta dan mencintai. 

1.2.3 Manusia Memiliki Akal Budi Dan Suara Hati 

Manusia merupakan mahkluk yang berakal budi. Melalui akal budi dan suara hati yang 

dimiliki manusia menjadi tanda yang menbedakan manusia dengan mahkluk lain. Akal budi dan 

suara hati yang dimiliki oleh setiap manusia membuat manusia mampu dengan sadar untuk 

melakukan sesuatu yang ia kehendaki dan siap untuk dipertanggungjawabkannya. Dalam 

kesadarannya sebagai manusia, ia tentu tidak bisa lari dari realitas keputusan yang telah 

diambil.
15

 Hal ini berarti manusia secara sadar mempertanggungjawabkan apa yang 

diperbuatnya. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia adalah 

mahkluk istimewa yang diciptakan Allah. 

Sebagai mahkluk ciptaan Allah yang istimewa manusia tentu memiliki perbedaan yang 

paling mendasar. Dengan demikian hal ini menjadikan kita untuk yakin dan percaya secara 

penuh rahmat yang paling berharga bagi seorang manusia. Dengan akal dan budi manusia 

mampu mengatasi segala keterbatasan menuju kepada suatu yang tak terbatas.
16

 Manusia 

berhadapan langgsung dengan realitas alam dan sesamanya. Di sana ia berkomunikasi dan 

membuka dirinya bagi objek di luar dirinya. Semua ini terjadi dalam taraf kebebasan sebgai 

pribadi yang otonom yang memiliki akal budi dan suara hati. 

1.2.4 Manusia Memiliki Kebebasan 

Manusia diciptakan Allah masing-masing dilengkapi dengan kehendak bebas sebagai 

pribadi yang otonom. Pribadi yang bebas dan otonom bukan merupakan sebuah pemberian dari 
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manusia lain kepada pribadi tertentu, melainkan sebagai suatu yang berasal dari Allah dan berada 

secara kodrati dalam setiap manusia. Sebagai pribadi yang bebas tentu didasarkan pada 

kemampuan pribadinya untuk menentukan, memutuskan sesuatu yang ia kehendaki. Manusia 

memiliki kebebasan untuk melakukan kebaikan dan mengelakkan kejahatan. Kitab Suci dan 

ajaraan moral Gereja Katolik mengajarkan bahwa segala yang manusia lakukan mempunyai 

konsekuensi pada hari penghakiman (Bdk. Kej:3).
17

Dengan seluruh kemampuan akal dan budi 

yang dimiliki manusia diharapkan agar ia senantiaa melakukan yang baik dan megelakan yang 

jahat demi ketaatan kepada Allah dan demi kebaikan bagi orang lain. 

Manusia dalam perjalanan hidupnya setiap hari secara langsung maupun secara tidak 

langsung tentu menyadari dirinya sebagai pribadi yang bebas. Dasar dari hal tersebut karena 

manusia memiliki akal budi yang dapat mengatasi seluruh ruang dan waktu secara tak terbatas 

yang terbuka terhadap dunia realitas dirinya. 

Dalam realitas kesadarannya tersebut manusia dimampukan untuk memiliki dan 

memutuskan sesuatu secara bebas dan tidak terikat oleh realitas di luar dirinya dan di dalam 

manusia ingin memperoleh kebaikan dan memenuhi keinginan pribadinya.
18

 Dengan demikian 

kebebasan adalah dasar yang menghantar manusia untuk melakukan kehendak-Nya sebagai 

pribadi yang bebas. 
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