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PENDAHULUAN 

Manusia digambarkan sebagai makhluk unik dan kompleks. Dengan 
membahasnya, diyakini tidak akan kehabisan bahan dalam setiap rangkaian 
permasalahannya. Manusia mendapatkan akal sebagai anugerah dari Allah 
Swt dan dengan akal tersebut, manusia mulai berpikir. Dengan 
kemampuannya berpikir, manusia belajar memahami, mengajukan 
pertanyaan dan berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut.

1
 

Manusia adalah makhluk terbaik dari seluruh capaian ciptaan yang 
Allah ciptakan (Qs. atTin, 4). Di dalamnya memiliki potensi lahiriah dan 
batiniah. Kedua potensi ini menjadi instrumen yang menopang pertahanan 
hidupnya serta eksistensi dirinya, baik dalam lingkup ruang material ataupun 
ruang yang non material. Pada ruang non material manusia mampu 
merasakan dan menggambarkan suasana batinnya, mulai dari level yang 
sederhana hingga ke level yang rumit, mulai dari sesuatu yang kasar hingga 
terhadap sesuatu yang halus.  

Selain gambaran singkat di atas, dalam menjalani hidupnya di dunia, 
manusia juga disiapakan alat bantu berupa pedoman hidup, sebagai petunjuk 
atas dasar pengetahuan (Qs. al-A’raf, 52) serta contoh terbaik yang dapat 
dijadikan teladan seumur hidup manusia. Terdapat tujuan simpel yang Allah 
kehendaki dari diciptakannya manusia, yakni untuk beribadah (Qs. adz-
Dzariyat, 56), serta menjalankan amanah sebagai kholifah (Qs. al-Baqarah, 
30). 

Dalam pandangan alQur’an, manusia adalah makhluk terbaik ciptaan 
Tuhan (Qs. At-Tiin(95). Manusia dalam teks-teks ayat alQuran memiliki istilah 
yang beragam, seperti al-nas disebut dan diulang hingga 240 kali, al-ins 
disebut secara berulang sebanyak 18 kali, al-insan disebut secara berulang 
sebanyak 65 kali, al-basyar disebut hingga 37 kali dan istilah bani Adam 
disebut sebanyak 7 kali. Istilah tersebut menunjukkan gambaran tentang asal 
penciptaannya hingga perilakunya. Abbas Mahmud al-Aqqad (Sarjana 
Muslim) mendefinisikan bahwa manusia adalah makhluk yang diberikan 
anugerah berfikir (hayawanun nathiq), bersosialisasi, dapat berkembang 
menuju kesempurnaan, sengaja diutus sebagai makhluk rohani yang 
diturunkan ke muka bumi.

2
 

Pandangan al-Aqqad menunjukkan sisi intelektualitas manusia yang 
bersandar pada nilai-nilai kerohaniahan. Namun demikian, secara umum 
posisi manusia memiliki peran sebagai hamba Allah (‘Abdullah) dan sebagai 
pengayom atau pemakmur di permukaan bumi (khalifah Allah).

3
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MANUSIA DALAM PANDANGAN TASAWUF 
Konsep dijadikannya manusia dalam tasawuf memiliki kemiripan 

konsep yang disebutkan di dalam al-Quran, yang ditafsirkan secara isyari 
atau ma‟nawiyah. Menurut al-Hallaj bahwa manusia itu tercipta dari unsur 
rohaniah (Tuhan) dan unsur jasmaniah (materi). Oleh karena itu manusia 
bersifat kemanusiaan (nasut), dan sifat keilahian (lahut).

4
 Cara pandang 

alHallaj bersandar pada Qs. al-Baqarah, 34, artinya: “Ketika Kami berkata 
kepada Iblis: „sujudlah kepada Adam‟, maka semua sujud kecuali iblis, dia 
membangkang dan sombong, dan dia termasuk orangorang yang kafir 
(ingkar kepada nikmat Allah SWT).” Perintah ini bermakna tersembunyi 
bahwa dalam diri Adam terdapat Tuhan, Tuhan menitis (berinkarnasi) seperti 
menitis-Nya dalam diri Isa As. Allah menjelaskan: “Ketika telah 
Kusempurnakan kejadiannya dan Ku-tiupkan roh-Ku ke dalamnya, maka 
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.” (Qs. Shad: 72). 
Menurutnya, bahwa pada diri manusia terdapat bagian lahut dan nasut, oleh 
karena itu, kesatuan Tuhan dan manusia dalam wujud hulul adalah sangat 
dimungkinkan dengan syarat apabila manusia bisa.
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Meskipun demikian, dengan pandangan alHallaj di atas, al-Ghazali 
tidak sepandangan, bahkan menolak ajaran penyatuan makhluk dengan 
kholiq (ittihad-nya al-Basthami, hulul-nya alHallaj, dan wihdat al-Wujud-nya 
Ibn ―Arabi) sebagai level tertinggi ma‟rifatnya. AlGhazali hanya membatasi 
pada aspek fana‟, dalam arti hilangnya akhlak buruk, dan baqa‟ dalam arti 
kekalnya akhlak mulya hamba yang sedang menuju Allah.
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Keadaan fana` adalah kondisi hamba secara lahiriah tidak memiliki 
kesadaran dalam beberapa jam akan tetapi masih hidup, hanya saja roh 
robbani-nya sedang menghadap Allah (musyadah). Kondisi tersebut menurut 
al-Ghazali dipahami sebagai fana` diri yang menyebabkan seorang hamba 
mengalami sedang berada pada keadaan merasakan kehadiranNya; dan ia 
dapat membuka penglihaatannya kecuali hanya kepada Allah.
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Selanjutnya pada diri manusia disertai dengan potensi penyerta,
8
 yakni: 

Potensi naluriah (hidayat al-ghariziyat). Potensi inderawi (hidayat al-
shassiyat). Potensi akal (hidayat al-aqliyyat).

9
 Potensi keagamaan (hidayat 

al-diniyyat).
10

 
Keempat potensi tersebut terangkum dalam potensi dasar manusia 

yaitu: jasmani, akal, nafs dan ruh. Selain dari potensi penyerta, manusia juga 
memiliki karakter bawaan, diantaranya: berbahasa dan berbicara teratur, 
mampu berpikir, berjiwa-sosial, solidaritas, menyenangi keindahan, mampu 
berperiku ritual dan memiliki kecenderungan beribadah kepada Penciptanya. 
Meskipun karakter tersebut juga memiliki sisi yang berbeda, diantaranya:  
sifat kikir sebagaimana disebut didalam alQur’an Surat al-Isro’: 100., sifat 
lemah disebutkan di dalam Qs. An-Nisaa‟: 28., Qs. Ar-Rum: 54., sifat dzalim 
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dan bodoh juga disebutkan di dalam alQu’an: Qs. al-Ahzab: 72., sifat suka 
berlaku tidak adil juga disebutkan di dalam Qs. Hud: 85. 

Empat karakter buruk di atas merupakan karakter bawaan, hampir 
semua manusia memilikinya. Maka, ikhtiar untuk meminimalisir adalah hal 
utama yang dapat dilakukan dengan bertobat dan terus berdoa kepada-Nya. 
Niscaya Allah meminimalkan karakter buruk tersebut dengan memberikan 
pema’afan. Selain dari hal tersebut, memenuhi hati jiwa manusia dengan 
cahaya iman dan hidayah untuk semangat dalam beribadah, memenuhi jiwa 
dengan kualitas penghambaan, sehingga jiwa kembali pada kefitrahannya. 

Dalam kajian sufistik, jiwa memiliki dua arti, yakni: 1. berarti syahwat, 
hawa nafsu amarah, dan perut yang berada di dalam jiwa manusia, dan dari 
sanalah akhlak terlahir, dan merupakan sumber bagi timbulnya akhlak, 2. 
berarti jiwa rohani yang halus (lathif), rohani, dan robbaani.

11
 Namun 

demikian, al-Farabi memberikan pandangan terkait posisi jiwa yang 
bersemayam di dalam raga.

12
 Selanjutnya dipertegas dengan pendapat at-

Tirmidzi pada sisi fungsionalnya, bahwa jiwa berarti nafas, dapat 
menghidupkan, dan tercampur dari ruh. Sebelum pada level nafs 
almuthma‟innah, jiwa manusia, menurut al-Ghazali terbagikan pada dua 
tingkatan:  

1. Jiwa yang menyesali diri (nafsul lawwamah), sebagaimana 
disebutkan dalam Qs. al-Qiyamah [75]: 2.

13
 

2. Jiwa yang cenderung pada kejahatan (nafsul ammarah), 
sebagaimana disebutkan dalam Qs. Yusuf [12]: 53. 
 

Pada dua pembagian tersebut, tampak bahwa nafs manusia dibutuhkan 
penyucian (tazkiyatun nafs), ikhtiar spiritual yang sungguh (mujahadah), 
sehingga terhindar dari kecenderungan jiwa-jiwa yang menyesatkan. Pada 
sisi yang berbeda, Nafs merupakan ruang-ruang imajenatif. Allah berada di 
dalam diri manusia, tetapi manusia tidak mampu melihatNya. Maka dalam hal 
ini, Tasawuf dimaksudkan dapat memberikan pemahaman tentang 
bagaimana meningkatkan status nafsul ammarah (jiwa rendah) menjadi 
nafsul kamilah (jiwa lebih tinggi), mampu melihat/merasa dilihat oleh Allah 
(muhsin), melalui pengesampingan nafsul ammaratu bi as-su‟; jenis jiwa yang 
mengajak manusia untuk berbuat jelek (predikat muslim).

14
  

Selanjutnya naik satu tingkat menuju nafs lawwamah (Qs. al-Qiyamah, 
2); jenis jiwa yang senantiasa meratapi, menyesali, dan menyadari atas amal 
buruknya di masa lalu. Berikutnya setelah melakukan mujahadah hingga 
pada level selanjutnya menuju tingkat nafsul mulhimah (Qs. asy-Syam, 8); 
jiwa yang senantiasa mendapatkan arahan dan bisikan Allah, sehingga 
menjadi arif dan bijaksana. Pada puncaknya tiba pada tingkat nafs tertinggi, 
yakni nafsul muthmainah (Qs.al-Fajr:27-28), jiwa yang tenang, tiada rasa 
takut, tiada kehawatiran akan janji Allah, ruh yang tiba pada level kedamaian 
dan ketenangan, ridla atas irodah Allah, dan ia pun diridlai oleh Allah 
(mardhiyyah). 
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Insan kamil dalam pandangan al-Ghazali, yakni kemampuan manusia 
mencapai tujuan hidupnya (ma‟rifah ilahi) yang terikat dengan substansi 
esensinya (nafs), mencapai kesempurnaan jiwanya, hingga mengantarkanya 
pada ma’rifah kepadaNya. Mengingat kemampuan dasar jiwa adalah 
mengetahui dan mencapai puncak pengetahuan yang paling tinggi (ma‟rifah 
kepada Allah). 
 
MENUJU INSAN KAMIL 

Manusia paripurna adalah kemampuan penghayatan yang tinggi 
tentang olah zhahir dan bathin yang terintegrasikan menjadi satu bagian 
yang tak terpisahkan, cahaya ilmunya terjaga secara seimbang, tidak saling 
memadamkannya dengan kewaro‟annya, (hati-hati dalam berkeputusan, dan 
tindakan), memberikan perhatian penuh terhadap batas-batas syari‟ah. 
Menurut al-Ghazali, itulah manusia yang kesempurnaan dirinya dibentuk oleh 
kesempurnaan jiwanya.

15
 

Kesempurnaan diri manusia ditentukan oleh keutamaan-keutamaan (al-
fadha'il), dalam arti, maksimalnya daya yang meng’erat pada dirinya dan 
linear dengan hasrat kesempurnaanya. Daya-daya tersebut, diantaranya:

16
 

a. al-fadha‟il tersebut hadir dalam wujud al-hikmah sebagai prioritas dari 
daya akal;  

b. al-syaja‟ah merupakan peran utama dari daya al-ghadab (nafsu yang 
mengekspresikan tempramental);  

c. al-iffah (daya menahan diri) sebagai prioritas dari al-syahwah 
(kecondongan memperturutkan hawa material); dan   

d. al‟adalah sebagai penentu keseimbangan dari ketiga daya dimaksud. 
al‟adalah ini sebagai wujud keseimbangan yang dikontrol oleh al-aql. 
 
Pada tahap akhirnya manusia didorong untuk mewujudkan dan 

mengekspresikan dalam kehidupan kesehariannya sebagaimana pesan Qs. 
atTin, 4, dan Qs. Ali Imron, 110. Maka untuk mewujudkan hal tersebut 
dibutuhkan ikhtiar menggapai posisi diri yang kamil, yang menurut al-Ghazali, 
manusia dapat melewati beberapa langkah strategis : 1) Melalui proses al-
Takhalliyyat, yakni ikhtiar penafian diri dari perilaku tercela, perkataan, 
perbuatan, hingga sampai pada penguasaan jiwa secara intensif, 2) Melalui 
proses al-Tahalliyyat, pemenuhan kembali sifat-sifat terpuji setelah 
sebelumnya melewati proses penafian/pengosongan terhadap nilai yang 
tidak terpuji.  

Jika telah melewati dan memasuki tahapan tersebut, maka terbentuklah 
jiwa muthmainnah (jiwa yang damai), yakni jiwa yang memiliki kesiapan 
menerima tajalli Tuhan, yakni pernyataan atau penampakan, atau terbukanya 
tabir yang menghalangi hamba denganNya, sehingga hamba menyaksikan 
tanda-tanda kekuasaan dan keagunganNya. Pada tahap ini manusia 
mengalami kesempurnaan jiwa, karena  ia telah memperoleh pengetahuan 
abstrak tentang dunia metafisik (ma‟rifah, mukasyafah, dan musyahadah). 
Semua itu menunjuk pada keadaan di mana terbukanya tabir (kasful-hijab) 
yang menghalangi hamba dengan Tuhannya. 

                                                           
15

 Cholid Nurviyanti, ‘Konsep Kepribadian al-Ghozali untuk Mencapai Hasil Konseling yang Maksimal’, 
Mawa‟Izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 9.1 (2019), 73 
<https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.716>. 
16

 Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Tokoh-Tokoh Tasawuf dan Ajarannya, Paper 
Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2014. 



 

 

 
7 

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Manusia adalah makhluk 
terbaik ciptaan Allah, mampu berfikir (hayawanun nathiq), bersosialisasi, 
berkembang menuju kesempurnaan, tercipta dari unsur rohaniah (Tuhan) 
dan unsur jasmaniah (materi), membawa pesan fitrah, bersifat kemanusiaan 
(nasut), dan sifat keilahian (lahut), ditujukan untuk beribadah, dan diutus 
sebagai kholifah di bumi.  

Manusia pada sisi tertentu bisa melampui kemulyaan Malaikat, 
sebaliknya pada sisi yang lain bisa menyamai, bahkan lebih hina dari 
binatang. Di dalam dirinya tersemat potensi beragam sebagai karakternya, 
berjiwa-sosial, solidaritas, menyenangi keindahan, mampu berperiku ritual 
dan memiliki kecenderungan beribadah kepada penciptanya, serta memiliki 
keabadian melampui sisi kefanaan yang sedang dijalaninya. Sedangkan sisi 
lain dari potensi manusia, sebagaimana digambarkan di dalam alQur’an, 
diantaranya: manusia itu kikir dan suka mengeluh, lemah, dhalim, bodoh, dan 
berlaku tidak adil. 

Untuk menggapai status kesempunaan atas dirinya, mengendalikan 
potensi buruknya dari dalam dirinya, terletak pada kemampuan manusia 
mencapai tujuan hidupnya (ma‟rifah ilahi) yang terikat dengan substansi 
esensinya (nafs), mencapai kesempurnaan jiwanya, hingga mengantarkanya 
pada ma‟rifah kepadaNya. Selanjutnya ikhtiar penghayatan yang tinggi 
tentang olah zhahir dan bathin yang terintegrasikan menjadi satu bagian 
yang tak terpisahkan, cahaya ilmunya terjaga secara seimbang, tidak saling 
memadamkannya dengan kewaro‟annya, memberikan perhatian penuh 
terhadap batas-batas syari‟ah. Wallahu a‟lam. 
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