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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Topik tentang “Kedaulatan Allah dan Tanggungjawab Manusia” adalah 

topik yang selalu menarik untuk dibahas di kalangan ke-Kristenan. Sehingga tidak 

heran juga jika ada perbedaan pendapat tentang topik ini, yang dituangkan dalam 

banyak buku. Dengan banyaknya sumber ini, sebenarnya orang Kristen yang 

sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran akan diuntungkan. Tetapi, bagi 

mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, maka buku-buku yang 

banyak tersebut bisa menjadi ladang ranjau yang sewaktu-waktu dapat 

menghantarkannya ke dalam “ajaran yang tidak sehat.” 

Dalam paper yang singkat ini, penulis secara khusus akan membahas 

tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia di dalam kitab Keluaran. 

Kisah yang paling terkenal di dalam kitab Keluaran ini adalah raja Firaun. Contoh 

kasus ini akan sangat cocok untuk dijadikan pembelajaran yang baik mengenai 

kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Raja Firaun mengeraskan hatinya 

dan Allah juga tercatat mengeraskan hati Firaun. Persoalannya adalah bagaimana 

sebenarnya kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia bekerja. Paper singkat 

ini akan memberikan jawaban yang tegas kepada para pembacanya sehingga para 

pembaca bisa paham dengan baik tentang hubungan kedaulatan Allah dan 

tanggung jawab manusia tersebut 
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BAB II 

KEDAULATAN ALLAH & TANGGUNGJAWAB MANUSIA 

DALAM KITAB KELUARAN 

 

2.1 KEDAULATAN ALLAH 

Istilah kedaulatan memiliki arti “kekuasaan tertinggi atas suatu peme-

rintahan Negara, daerash dsb.”
1
 Oleh karena itu, kedaulatan Allah berarti 

kekuasaan tertinggi yang absolut dari Allah sendiri. Allah yang sejati, pencipta 

langit dan bumi, dengan kemahakuasaan, mahaadil, mahatahu adalah Allah yang 

harus berdaulat secara penuh juga. Kesimpulan ini merupakan konsekuensi logis 

yang harus diterima, sebab jika Allah yang mahakuasa mampu menciptakan langit 

dan bumi namun tidak berkuasa penuh atas segala ciptaanNya, maka gelar ke-

AllahNya pantas untuk diragukan. 

Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang berdaulat penuh atas 

ciptaanNya. Pernyataan ini bisa terlihat dari beberapa ayat Alkitab yang 

mengatakan: 

Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, ke-
masyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di 
bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu 
melebihi segala-galanya sebagai kepala (1Tawarikh 29:11). 

Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, 
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia 
yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 
Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekorpun dari 
padanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu (Matius 10:28-
29). 

…bahkan rambut kepalamupun terhitung semuanya. Karena itu jangan 
takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit (Lukas 

12:7). 

                                                             
1  Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 289 



3 

 

Ketiga ayat di atas sepertinya sudah cukup untuk mewakili bukti yang 

diberikan oleh Alkitab, bahwa Allah yang diajarkan di dalam Alkitab adalah Allah 

yang berdaulat penuh atas ciptaanNya. Jadi, baik alam semesta, manusia, maupun 

binatang semuanya adalah berada di dalam kontrol Allah. Tidak ada satu pun yang 

terjadi di muka bumi ini, bahkan yang terkecil sekalipun di luar kehendak Allah. 

 

2.2 TANGGUNGJAWAB MANUSIA 

Pembahasan sebelumnya,tentang kedaulatan Allah, penulis telah mengurai-

kan bahwa menurut Alkitab, Allah berdaulat penuh atas ciptaanNya. Namun, di 

sisi lain ternyata Alkitab juga mencatatkan bahwa manusia bertanggung jawab 

penuh atas seluruh tindakannya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa ayat Alkitab, 

antaralain: 

Firman-Nya: "Siapakah yang memberitahukan kepadamu, bahwa engkau 
telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon, yang Kularang engkau 

makan itu?" Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kautempatkan di 
sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." 
Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang 
telah kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan 
aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: 
"Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala 
ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan perutmulah engkau 

akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu. Aku 
akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara 
keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan 
kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada 
perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat 
banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau 
akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-

Nya kepada manusia itu: "Karena engkau mendengarkan perkataan isterimu 
dan memakan dari buah pohon, yang telah Kuperintahkan kepadamu: 
Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; 
dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur 
hidupmu: semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan 
tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu; dengan berpeluh 
engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi 

tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan engkau 
akan kembali menjadi debu (Kejadian 3:11-19)."  
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Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang 
harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman (Matius 12:36). 

Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, 

percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat (Matius 15:19). 

 

Dari beberapa ayat Alkitab yang telah disebutkan di atas, maka nyatalah 

bahwa Alkitab jelas mengajarkan tanggung jawab manusia yang absolut juga. 

Kesimpulan ini tentu bertentangan dengan salah satu aliran teologi, yaitu 

Kalvinisme, sebab Kalvinisme dalam mengajarkan konsep predestinasinya, 

berkata: 

“Predestinasi disebut ketetapan Allah yang kekal, yang melaluinya Ia telah 
menetapkan di dalam diri-Nya apa yang terjadi dalam setiap individu umat 
manusia… hidup kekal ditetapkan sebelumnya bagi sebagian orang, dan 
penghukuman kekal bagi yang lain. Setiap orang, karena itu, diciptakan 
untuk salah satu dari tujuan ini, kita sebut Ia mempredestinasikan baik 
untuk hidup atau mati.”2 

 

Konsep predestinasi Kalvinisme ini sebenarnya telah menghilangkan aspek 

tanggung jawab manusia, sebab Allah telah menetapkan sebagian orang untuk 

melakukan yang baik (yang akan masuk ke dalam Surga) dan sebagian lagi 

ditetapkan untuk tindakan yang jahat (yang akan masuk ke dalam Neraka). 

Sehingga manusia bisa diibaratkan sebagai “robot-robot pintar” yang telah 

diprogram Allah tanpa ada kehendak bebas di dalam diri manusia tersebut. Jadi, 

jikalau seseorang melakukan dosa, itu berarti atas dasar penentuan Allah bahwa 

seseorang tersebut akan melakukan dosa itu. Jika, maksud jahat itu adalah 

ketetapan dari Allah sejak kekekalan, maka sebenarnya manusia tidak pantas 

dihukum, karena manusia telah taat melakukan ketetapan-ketetapan kekal Allah. 

Karena Allah itu berdaulat penuh, maka manusia hanya bisa pasrah kepada Allah 

tanpa kemampuan untuk menolak melakukan yang jahat. 

                                                             
2  John. McClintock dan James Strong, “Calvinism,” dalam Cyclopaedia of Biblical, 

Theological and Ecclesiastical Literature, Vol. 12. (Grand Rapids: Bakes, 1970), 2:42. Dikutip 

oleh Paul Enns, The Moody Handbook of Theology (Malang, Literatur SAAT, 2010), hlm.111. 
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Alkitab dengan jelas tidak mengajarkan konsep seperti yang dianut oleh 

para Kalvinisme. Alkitab mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab penuh 

atas segala tindakannya, sehingga pada saat seseorang melakukan dosa, maka 

Allah perlu menghukum mereka. Sebab dosa dan pelanggaran yang dilakukan 

oleh manusia tersebut adalah timbul dari diri manusia itu sendiri. 

 

2.3 HUBUNGAN KEDAULATAN ALLAH DAN TANGGUNG JAWAB 

MANUSIA 

Kedaulatan Allah terhadap ciptaanNya secara mutlak telah sangat jelas 

ditunjukkan oleh ayat-ayat Alkitab, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

demikian juga dengan manusia, yaitu manusia bertanggung jawab penuh atas 

segala perbuatannya. Sekilas tampak, sepertinya kesimpulan ini tidak masuk akal, 

karena kesimpulan ini berkesan tumpang tindih. Kelompok Kalvinis berpendapat 

bahwa jika Allah berdaulat penuh atas ciptaanNya, maka manusia seharusnya 

tidak memiiki kehendak bebas. Tetapi, Kalvinis tetap percaya bahwa manusia 

harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Namun, jika 

pernyataan kelompok Kalvinis ini direnungkan dengan sangat cermat, maka 

seharusnya manusia yang tidak memiliki kehendak bebas seharusnya juga tidak 

memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya, sebab segala sesuatu yang ia 

kerjakan adalah ketetapan Allah di dalam kekekalan. Sehingga konsep Kalvinisme 

ini akhirnya menjadikan Allah sebagai pribadi penyebab segala kejahatan yang 

terjadi di muka bumi ini. Kesimpulan berikutnya adalah apabila memang benar 

Allahlah yang telah menetapkan dosa di dalam kekekalan, apakah masih layak Ia 

disebut sebagai Allah? Dengan demikian, Kalvinisme ini bisa menjadi “jalan tol” 
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kepada ateisme. Bagi orang-orang yang masih menginginkan ajaran yang sehat, 

maka mereka harus menolak pandangan Kalvinisme, sebab Kalvinisme menye-

rang kekudusan Allah. 

Dr. Suhento Liauw, pendiri Graphe International Theological Seminary 

dalam menjelaskan tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia ini 

membuat sebuah tabel rasionalisasi yang dapat memudahkan pembacanya untuk 

mengerti persoalan ini secara Alkitabiah. 

Table Rasionalisasi
3
 

 
Allah 

berdaulat 

Manusia 
bertanggung 

jawab 
Kesimpulannya 

A 100 % 0 % 
Manusia masuk ke Neraka adalah 
kesalahan Allah 

B 0 % 100 % 
Allah tak berdaya atas ciptaanNya atau 
Ia memang bukan Allah 

C 50 % 50 % 
Allah punya andil 50% atas kejatuhan 
manusia  

D 75 % 25 % Tidak masuk akal 

E 35 % 65 % Tidak masuk akal 

F 100 % 100 % 
Satu-satunya yang alkitabiah dan masuk 
akal. Sama persis dengan Tuhan Yesus 
yang 100% Allah dan 100% manusia 

 

Tabel Rasionalisasi yang dijadikan oleh ilustrasi di atas tentulah tidak ada 

digambarkan di dalam Alkitab. Namun, ilustrasi ini dibuat untuk memudahkan 

para pembacanya tentang konsep Alkitab bahwa Allah berdaulat sepenuhnya 

(100%) dan manusia bertanggung jawab sepenuhnya (100%). Dari tabel di atas 

dapat disimpulkan bahwa poin A, B, C, D, dan E semuanya menyerang kepriba-

dian Allah, sehingga hanya poin F-lah yang dapat dipertanggung jawabkan baik 

secara akal sehat maupun secara Alkitabiah. 

 

                                                             
3  Dr. Suhento Liauw, Cara Menafsir Alkitab dengan tepat dan benar (Jakarta: STT 

Graphe, 2002), hlm. 82.  
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2.4 KASUS FIRAUN 

Kisah tentang raja Firaun di kitab Keluaran, sudah menjadi cerita yang 

sangat terkenal bagi setiap orang Kristen. Cerita ini telah “akrab” di kalangan 

anak-anak sekolah Minggu maupun di kalangan pakar teologia. Di kalangan anak-

anak sekolah Minggu cerita ini digambarkan bahwa Allah menghukum raja Firaun 

(bangsa Mesir) karena tidak mau mendengarkan Firman Tuhan untuk membebas-

kan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Kesimpulan ini memang benar 

dan Alkitabiah. 

Namun, bagi sebagian pakar teologia tidak mudah untuk menerima kesim-

pulan bahwa raja Firaun harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya yang 

menahan-nahan bangsa Israel keluar dari Mesir. Alasannya adalah karena 

Allahlah sebenarnya yang mengeraskan hati Firaun, jadi Firaun tidak mampu 

berbuat apa-apa melainkan hanya ikut program Allah. Memang, tercatat di dalam 

kitab Keluaran bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, misalnya di dalam 

Keluaran 7:3: 

Firman TUHAN kepada Musa: "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke 
Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah Kuserahkan ke dalam 
tanganmu, kauperbuat di depan Firaun. Tetapi Aku akan mengeraskan 
hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi (Keluaran 4:21). 

Tetapi Aku akan mengeraskan hati Firaun, dan Aku akan memperbanyak 
tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Kubuat di tanah Mesir. 

 

Jika hanya berpatokan terhadap ayat ini saja, memang akan muncul banyak 

kesulitan untuk memahami perkara ini. Para pembaca akan tertuntun kepada suatu 

kesimpulan bahwa Allah adalah pribadi yang jahat, yang merencanakan kejahatan 

di dalam hati seseorang lalu kemudian menghukum orang tersebut (misalnya 

Firaun). Namun, sebagaimana kesimpulan dari seluruh ayat Alkitab menunjukkan 

bahwa Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang dan juga tidak pernah 
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merencanakan kejahatan di dalam hatinya (bdk. Yeremia 19:5; 1 Petrus 2:22), 

maka kasus ini harus dipahami dari seluruh ayat di dalam Alkitab. Di dalam kitab 

Keluaran sendiri, misalnya pasal 3:19, sebelum Musa berangkat ke Mesir, Allah 

telah berfirman: Tetapi Aku tahu, bahwa raja Mesir tidak akan membiarkan kamu 

pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat.” Pernyataan ini sangat penting, 

karena pada ayat ini Allah tidak berkata akan mengeraskan hati Firaun melainkan 

akan melakukan tindakan tegas (memaksa) untuk menyadarkan Firaun agar 

melepaskan bangsa Israel. Kemudian, dua ayat yang telah disebutkan sebelumnya 

(Kel. 4:21; 7:3) adalah bersifat rencana (masih akan terjadi) yang bisa saja tidak 

terjadi atau bahkan benar-benar terjadi sebagaimana yang sebenarnya. Tetapi, 

intinya Firaun tidak harus mengeraskan hatinya, sebab Firaun masih memiliki 

kehendak bebas. 

Peristiwa di dalam Keluaran 4:25-26 dapat menjadi salah satu bukti bahwa 

sesuatu hal yang direncanakan Tuhan tidak harus terjadi. TUHAN berikhtiar ingin 

membunuh Musa, tetapi tidak terjadi.
4
 Hal ini disebabkan istri Musa melakukan 

tindakan yang benar, yaitu memberi respon positif terhadap tindakan Allah. 

Zipora (istri Musa) tahu bahwa Musa telah melanggar perjanjian Allah (Firman 

Allah) dan Musa akan dibunuh sehingga dia mengambil inisiatif untuk mematuhi 

Firman Tuhan dengan menyunatkan anaknya. Sehingga dengan respon ini 

TUHAN membatalkan rencanaNya untuk membunuh Musa. 

Peristiwa lainnya adalah di dalam Keluaran 32, yaitu Allah ingin 

membinasakan bangsa Israel karena mereka tegar tengkuk (ayat 9-10). Namun, 

                                                             
4  Alasan TUHAN ingin membunuh Musa adalah karena Musa tidak menyunatkan anaknya, 

padahal sunat adalah perjanjian antara Abraham dan Allah yang bersifat kekal, dan orang yang 

melalikannya harus dimusnahkan. Kesimpulan ini sesuai dengan tindakan Zipora yang akhirnya 

menyunat anak mereka, dan TUHAN pun tidak jadi membunuh Musa. 
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rencana Allah ini juga tidak terjadi, oleh karena Musa melunakkan hati TUHAN 

(ayat. 11-13), hingga akhirnya TUHAN menyesal akan malapetaka yang 

dirancangkanNya (ayat 14). Intinya adalah bahwa tidak semua yang direncanakan 

Allah harus terjadi, melainkan rencana Allah bersifat bersyarat, yaitu apabila 

seseorang berbalik dan bertobat kepadaNya maka seseorang tersebut juga akan 

diselamatkan dari malapetaka-malaperaka. 

Dalam kasus Firaun yang mengeraskan hatinya, Firaun sebenarnya tidak 

harus mengeraskan hatinya, sebab rencana Allah akan mengeraskan hatinya bisa 

saja batal apabila Firaun bertobat dan mau mendengarkan Firman TUHAN. 

Tetapi, oleh karena raja Firaun tidak mau melaksanakan Firman TUHAN, maka ia 

harus bertanggung jawab penuh atas kesalahannya. TUHAN telah memberikan 

kesempatan kepada raja Firaun hingga tulah kelima, namun Firaun mengeraskan 

hatinya. Sepertinya, lima tulah adalah batas yang diberikan Tuhan kepada Firaun 

untuk bertobat, karena mulai dari tulah yang keenam akhirnya Allahlah yang 

mengeraskan hati Firaun. 

 Jadi, Allah yang berdaulat berarti berkuasa penuh atas ciptaanNya, tetapi 

tidak berarti Allah menetapkan seseorang untuk melakukan hal yang baik dan 

sebagiannya untuk melakukan kejahatan tanpa ada kehendak bebas. Jika 

demikian, maka Allah adalah pribadi yang kejam atau mungkin bukan Allah. 

Tetapi Alkitab memberikan keterangan yang jelas bahwa manusia harus 

bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya oleh karena kehendak bebas 

yang Allah berikan dan Allah berdaulat penuh. Ini bukanlah suatu kontradiksi, 

tetapi kebenaran yang Alkitabiah. Inilah kesimpulan Alkitab tentang kedaulatan 

Allah dan tanggung jawab manusia (dan secara khusus di kitab keluaran). 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan penyelidikan pada kitab Keluaran tentang topik 

“Kedaulatan Allah dan tanggungjawab manusia,” maka dapat ditarik kesimpulan, 

yaitu: Allah berdaulat penuh atas seluruh ciptaanNya dan manusia harus 

bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya. Allah yang berdaulat penuh 

atas ciptaanNya tidak berarti bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu 

sehingga manusia seperti “robot-robot” cerdas yang memainkan perannya sesuai 

dengan apa yang telah diprogramkan Allah. Tetapi manusia adalah pribadi yang 

berkehendak bebas, dapat memilih untuk taat kepada Allah atau justru memilih 

untuk memberontak terhadap Allah itu sendiri. 

Dalam kasus Firaun, Alkitab membenarkan kedaulatan Allah yang 

mutlak dan tanggung jawab manusia yang penuh. Rencana Allah untuk 

mengeraskan hati Firaun adalah sesuatu yang bisa terjadi atau batal, namun respon 

negatip yang diberikan oleh Firaun mengakibatkan Allah mengeraskan hati 

Firaun. Mengenai rencana Allah bisa batal, tidak bermaksud untuk mengecilkan 

kuasa Allah, melainkan ini adalah suatu kebenaran bahwa janji dan rencana Allah 

sifatnya bersyarat. Tindakan Allah mengeraskan hati Firaun memiliki alasan yang 

dapat dibenarkan, sebab Allah telah memberikan kesempatan bagi Firaun untuk 

menuruti Firman Allah. Tetapi, karena Firaun tidak menuruti Firman Allah 

tersebut, akhirnya Allah mengeraskan hati Firaun. 
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