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A. Pendahuluan 

Manusia merupakan satu bagian dari alam semesta yang bersama-sama dengan 

makhluk hidup lainnya mengisi kehidupan di alam semesta ini. Dibandingkan dengan 

binatang, manusia memiliki fungsi tubuh dan fisiologis yang tidak berbeda. Namun, 

dalam hal yang lain manusia tidak dapat disamakan dengan binatang, terutama dengan 

kelebihan yang dimilikinya, yakni akal, yang tidak dimiliki oleh binatang. Para filosof 

memberikan jawaban yang beragam ketika ditanya tentang perbedaan yang khas antara 

manusia dengan binatang. Di antara jawaban-jawaban itu adalah karena rasio, bakat 

untuk menggunakan bahasa atau simbul-simbul bahasa, kesanggupan untuk tertawa, 

kemampuan untuk membuat alat-alat, dan sebagainya. Ciri-ciri yang membedakan 

manusia dengan binatang tersebut memang khas dan diterima sebagai sifat-sifat khas 

manusia. Lebih dari itu, ada ciri khas yang lebih menonjol sebagai perbedaan antara 

manusia dengan binatang, yakni moralitas atau yang sekarang lebih dikenal dengan 

karakter (Bertens, 2002: 13). 

Para ahli ilmu pengetahuan tidak memiliki kesamaan pendapat mengenai manusia. 

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya kekuatan dan peran multidimensional 

yang diperankan oleh manusia. Mereka melihat manusia hanya dari satu aspek saja, 

padahal aspek yang ada cukup banyak. Karena itulah hasil pengamatan mereka tentang 

manusia berbeda-beda antar satu dengan lainnya. Perbedaan aspek ini pula yang 

kemudian melahirkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan manusia, seperti 

antropologi, sosiologi, psikologi, pedagogi, biologi, dan fisiologi. 

Para ahli juga memberikan sebutan yang berbeda-beda untuk manusia. Ada yang 

menyebut manusia sebagai homo sapiens (binatang yang berpikir), homo volens 

(binatang yang berkeinginan), homo mechanicus (binatang yang mekanis), dan homo 

ludens (binatang yang bermain). Sebutan-sebutan seperti ini dapat dipelajari dalam ilmu 

psikologi dalam berbagai aliran yang ada. Tentu saja dalam disiplin ilmu yang lain, 
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seperti sosiologi, antropologi, dan biologi, sebutan atau pensifatan yang diberikan 

kepada manusia juga berbeda-beda. 

Tulisan singkat ini akan mencoba mengurai persoalan manusia terutama ditinjau 

dari segi hakikat dan potensinya. Yang juga penting untuk diurai di sini adalah 

bagaimana manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai sebaik-baik 

ciptaan-Nya itu dapat meraih kedudukan yang tertinggi di hadapan makhluk lain, atau di 

hadapan sesamanya. Atau jika hal ini tidak dapat terwujud, apakah manusia akan 

menyadari bahwa eksistensinya di dunia ini tidak lebih baik dari binatang. 

 

B. Hakikat Manusia 

Ada berbagai cara untuk memahami hakikat manusia. Dalam pandangan Musa 

Asy’ari (2002: 214-216), ada tiga cara atau pendekatan yang dapat ditempuh untuk 

memahami hakikat manusia, yaitu melalui pendekatan bahasa, melalui cara manusia 

menunjukkan eksistensinya di hadapan makhluk lain, dan melalui hasil karyanya. 

Dalam tinjauan bahasa, manusia dapat dipahami dengan melihat makna-makna dari 

istilah-istilah yang digunakan untuk menyebut manusia dalam suasana kultur asalnya. 

Dalam Alquran (bahasa Arab) kata yang digunakan untuk menyebut manusia ada 

beberapa kata, yaitu insan, ins, unas, nas, basyar, bani Adam, dan dzurriyyati Adam.  

Kata insan, ins, unas, dan nas memiliki akar kata yang sama yakni hamzah/alif, 

nun, dan sin (a-na-sa/أنس). Kata-kata ini memiliki arti jinak, harmonis, dan tampak. 

Menurut Quraish Shihab (1996: 280) pendapat ini, jika ditinjau  dari  sudut pandang 

Alquran, lebih tepat dari yang berpendapat bahwa kata insan terambil dan kata nasiya 

yang berarti lupa, atau nasa-yanusu yang berarti berguncang. Kata ins dan insan 

meskipun berasal dari akar kata yang sama tetapi dalam penggunaannya memiliki 

makna yang berbeda. Dalam Alquran kata ins dijumpai sebanyak 18 kali dalam 9 surat. 

Kata ins digunakan untuk dihadapkan (berlawanan) dengan kata jinn yang berarti jin 

atau makhluk halus, atau dihadapkan dengan kata jaan yang juga bermakna jin. 

Penyebutan kata ins yang berlawanan dengan jinn atau jaan ini memberikan konotasi 

bahwa kedua makhluk Allah ini memiliki dua unsur yang berbeda, yakni manusia dapat 

diindera dan jin tidak dapat diindera, manusia tidak liar sedang jin liar (Mukhtar, 

2001:106-107). 
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Kata insan dijumpai dalam Alquran sebanyak 65 kali. Penekanan kata insan ini 

adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberinya 

potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan memikul tanggung 

jawab dan amanat manusia di muka bumi, karena sebagai khalifah manusia dibekali 

dengan berbagai potensi seperti ilmu, persepsi, akal, dan nurani. Dengan potensi-potensi 

ini manusia siap dan mampu menghadapi segala permasalahan sekaligus 

mengantisipasinya. Di samping itu, manusia juga dapat mengaktualisasikan dirinya 

sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk 

lain dengan berbekal potensi-potensi tadi (Mukhtar, 2001:107). Dengan demikian, kata 

insan digunakan Alquran untuk menyebut manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan 

raganya. Manusia dapat diidentifikasi perbedaannya, seseorang dengan lainnya, akibat 

perbedaan fisik, mental, kecerdasan, dan sifat-sifat yang dimiliknya.  

Kata nas merupakan bentuk jamak dari kata insan yang tentau saja memiliki 

makna yang sama. Alquran menyebutkan kata nas sebanyak 240 kali. Penyebutan 

manusia dengan nas lebih menonjolkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial 

yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Alquran 

menginformasikan bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa 

bertujuan untuk bergaul dan berhubungan antarsesamanya (ta’aruf) (Q.S. al-Hujurat 

[49]: 13), saling membantu dalam melaksanakan kebajikan (Q.S. al-Maidah [5]: 2), 

saling menasihati agar selalu dalam kebenaran dan kesabaran (Q.S. al-‘Ashr [103]: 3), 

dan menanamkan kesadaran bahwa kebahagiaan manusia hanya mungkin terwujud bila 

mereka mampu membina hubungan antarsesamanya (Q.S. Ali Imran [3]: 112). 

Sedangkan kata basyar yang secara etimologis berasal dari kata ba’, syin, dan ra’ 

(ba-sya-ra/بشر) berarti sesuatu yang tampak baik dan indah, bergembira, 

menggembirakan, menguliti/mngupas (buah), atau memperhatikan dan mengurus suatu. 

Menurut al-Raghib al-Ashfahani, manusia disebut basyar karena manusia memiliki 

kulit yang permukaannya ditumbuhi rambut dan berbeda dengan kulit hewan yang 

ditumbuhi bulu. Kata ini dalam Alquran digunakan dalam makna yang khusus untuk 

menggambarkan sosok tubuh lahiriah manusia (Mukhtar, 2001: 104-105). Alquran 

menggunakan kata  ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk 

mutsanna (dual) untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriahnya serta persamaannya 

dengan manusia seluruhnya. Karena itulah, Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk 
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mengatakan: ” Aku adalah basyar (manusia) seperti kamu yang diberi wahyu (Q.S. Al-

Kahfi [18]: 110) (Shihab, 1996: 279). 

Kata basyar digunakan Alquran untuk menyebut manusia dari sudut lahiriah serta 

persamaannya dengan manusia seluruhnya. Kata basyar juga selalu dihubungkan 

dengan sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah, yang selanjutnya dari 

sperma dan berkembang menjadi manusia utuh (Q.S. al-Mu’minun [23]: 12-14), 

manusia makan dan minum (Q.S. al-Mu’minun [23]: 33; Q.S. al-Furqan [25]: 20), dan 

seterusnya. Karena itulah, Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk menyampaikan 

bahwa beliau sama seperti manusia lainnya. Yang membedakannya hanyalah beliau 

diberi wahyu (Q.S. al-Kahfi [18): 110). Kata basyar ini disebutkan Alquran sebanyak 

36 kali (Shihab, 1996: 279). Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Kahfi: “Katakanlah: 

Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: 

"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". (Q.S. al-Kahfi [18]: 

110). 

Adapun kata bani Adam atau dzurriyati Adam maksudnya adalah anak cucu atau 

keturunan Adam. Kedua istilah itu digunakan untuk menyebut manusia karena dikaitkan 

dengan kata Adam, yakni sebagai bapak manusia atau manusia pertama yang diciptakan 

Allah dan mendapatkan penghormatan dari makhluk lainnya selain iblis (Q.S. al-

Baqarah [2]: 34). Secara umum kedua istilah ini menunjukkan arti keturunan yang 

berasal dari Adam, atau dengan kata lain bahwa secara historis asal usul manusia adalah 

satu, yakni dari Nabi Adam (Mukhtar, 2001: 109). Dengan demikian, kata bani Adam 

dan dzurriyati Adam digunakan untuk menyebut manusia dalam konteks historis. Secara 

historis semua manusia di dunia ini sama, yakni keturunan Adam yang lahir melalui 

proses secara biologis (Q.S. al-Sajdah [32]: 8). Kata bani Adam disebutkan Alquran 

sebanyak 7 kali, di antaranya dalam surat al-A’raf (7): 26, 27, 31, dan 35. Dalam QS. al-

A’raf (7): 31 Allah Swt. berfirman: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 

di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. al-

A’raf [7]: 31). Sedang kata dzurriyati Adam hanya disebut sekali, yakni dalam Q.S. 

Maryam (19): 58. 

Itulah beberapa hakikat manusia ditinjau dari segi bahasa yang memberikan 

gambaran yang beragam tentang manusia yang terkait dengan aspek-aspek tertentu yang 
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lekat dengan eksistensi manusia yang sebenarnya. Asy’ari menambahkan bahwa 

pendekatan bahasa juga mengambil makna terhadap pemakaian kata manusia dalam 

berbagai proses hubungan dan kegiatan komunikasi antar manusia, bagaimana kata itu 

dipakai dalam konteks budaya yang ada, serta dalam konteks apa  dan situasi yang 

bagaimana kata itu biasa digunakan yang membedakannya dengan kata yang lain, 

seperti binatang, malaikat, atau yang lainnya (Asy’ari, 2002: 214-215). 

Pendekatan kedua adalah melalui cara keberadaan manusia yang sekaligus 

membedakannya secara nyata dengan makhluk lainnya, seperti kenyataan sebagai 

makhluk yang berjalan di atas dua kaki dan juga kemampuannya berpikir yang hanya 

dimiliki manusia sehingga dengan berpikir ini hakikat manusia ditentukan. Berpikir 

inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain seperti yang dikaji oleh 

banyak ahli, terutama filosof (Asy’ari, 2002: 215). 

Adapun pendekatan ketiga adalah melalui karya yang dihasilkan manusia.  

Manusia menyatakan kualitas dirinya melalui karya yang dihasilkannya. Semakin 

berkualitas diri manusia ini, maka akan semakin berkualitas pula karya yang 

dihasilkannya. Pendekatan ini membawa pada pemahaman terhadap setting kehidupan 

manusia yang kompleks dan termasuk di dalamnya antara lain melalui setting sejarah, 

yaitu kapan dan di mana seseorang itu melahirkan karyanya serta setting psikologis 

yang menegaskan bagaimana situasi emosional dan intelektual yang melatarbelakangi 

hasil karyanya itu. Dengan demikian, hakikat manusia dapat ditentukan dengan 

sejumlah karya yang dihasilkannya (Asy’ari, 2002: 216). 

Di samping tiga pendekatan yang dikemukakan oleh Musa Asy’ari di atas tentu 

masih banyak dijumpai penjelasan tentang hakikat manusia oleh para ahli yang lain. 

Dalam perspektif Alquran dapat ditemukan berbagai penjelasan tentang hakikat 

manusia dalam berbagai aspek dan konteks yang melingkupinya. 

Secara umum dapat dipahami bahwa manusia merupakan perpaduan dari dua 

unsur yang sangat berbeda sifat dan bentuknya, yakni unsur jasmani (raga) dan unsur 

rohani (jiwa). Unsur jasmani merupakan bentuk fisik manusia yang kasad mata, 

sedangkan unsur rohani merupakan bentuk nonfisik manusia yang tidak dapat ditangkap 

oleh mata (tidak kasad mata). Hal ini juga dinyatakan oleh al-Raghib al-Ashfahani, 

salah seorang pemikir moral Islam yang cukup dikenal, bahwa manusia terdiri dari dua 

unsur, yaitu tubuh dan jiwa (al-Ashfahani, 2007: 72). Tubuh manusia adalah bukti 
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keberadaan manusia secara fisik yang dapat ditangkap oleh mata secara langsung, 

sedang jiwa manusia tidak dapat langsung dilihat oleh mata, tetapi melalui berbagai 

gejala tubuh manusia yang mengindikasikan adanya jiwa, misalnya adanya kehidupan, 

gerak, perasaan, ilmu, pendapat, dan sebagainya. Tanpa eksistensi jiwa, semua hal yang 

ada pada manusia akan hilang kecuali jasad atau fisiknya saja.  

Al-Ashfahani (2007: 78) kemudian menegaskan kelebihan manusia atas makhluk 

lain, terutama binatang. Ia melebihkan manusia atas yang lain karena daya nalarnya 

yang dengannya manusia memiliki akal, ilmu, hikmah, memiliki daya untuk 

membedakan, dan mampu meramal. Adapun binatang meskipun sebagiannya dapat 

merasa dan sebagian yang lain dapat berhayal, namun binatang tidak mampu berpikir 

dan meramal serta mengistinbatkan (menyimpulkan) hukum, juga tidak dapat 

menemukan ‘illah (alasan) sesuatu dan sebab-sebabnya. Kelebihan manusia atas 

binatang dari segi fisiknya, menurut al-Ashfahani, terlihat misalnya dari kemampuan 

tangannya yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja, lidahnya dapat berbicara dan 

menegakkan dalil-dalil berdasarkan alasan-alasan terhadap segala sesuatu yang ada di 

alam ini. Alquran menegaskan hal ini dalam beberapa ayat, yaitu Q.S. al-Tin (95): 4, 

Q.S. al-Mu’min (40): 64, dan Q.S. al-Isra’ (17): 70. 

Manusia dengan kelebihannya itu dapat meningkatkan dirinya hingga mencapai 

kemuliaannya. Namun sebaliknya, manusia akan menjadi hina jika tidak dapat 

memanfaatkan kelebihannya substansinya itu menurut yang diinginkan. Menurut al-

Ashfahani (2007: 79) manusia dapat meraih kemuliaan jika ia dapat menjaga nilai-nilai 

kemanusiannya, seperti memiliki ilmu yang benar, mengerjakan segala sesuatu yang 

telah ditetapkan, atau mempelajari ilmu kemudian diikuti dengan beramal yang baik. 

Dalam kondisi ini manusia akan dapat mencapai dimensi malakiyan rabbaniyyan 

(dimensi malaikat dan Tuhan) yang merupakan dimensi tertinggi dalam kehidupan 

manusia. Di sisi lain manusia akan dianggap seperti tumbuh-tumbuhan jika ia hanya 

mengandalkan kemampuan makannya, atau dianggap seperti hewan jika ia hanya 

mengandalkan kemampuan merasa dan bergerak, atau hanya mengandalkan 

kemampuan makan dan kawinnya, bahkan manusia hanya dianggap seperti gambar 

dalam dinding jika ia hanya mengandalkan bentuk tubuhnya saja. Manusia yang hanya 

mengandalkan pada daya syahwatnya saja menurut al-Ashfahani (2007: 80) akan 

menjadikan dirinya seperti binatang, bahkan seperti syetan. Ayat-ayat Alquran yang 
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menegaskan hal itu misalnya Q.S. al-Furqan (25): 44, Q.S. al-Anfal (8): 22 dan 55, Q.S. 

al-Baqarah (2): 171, dan Q.S. al-Maidah (5): 60. 

Dalam pandangan Bertens (2002: 11-13) moralitas menjadi ciri bagi manusia. Ia 

menegaskan bahwa moralitas hanya terdapat pada manusia dan tidak terdapat pada 

makhluk lain, khususnya binatang. Manusia memiliki kesadaran tentang baik dan buruk, 

tentang yang boleh dan yang dilarang, serta tentang yang harus dilakukan dan yang 

tidak pantas dilakukan, sementara binatang sama sekali tidak memiliki kesadaran 

tentang hal tersebut. Bertens menambahkan, makna kata “harus” bisa menjadi pembeda 

antara manusia dengan binatang ketika digandengkan dengan kata “melakukan” atau 

“dilakukan”. Ketika binatang “harus” melakukan sesuatu, maka hal ini semata-mata 

merupakan keharusan alamiah atau secara logika memiliki hubungan sebab akibat yang 

pasti. Misalnya, binatang “harus” makan makanan karena ia merasa lapar, dan ia akan 

berhenti makan ketika sudah merasa kenyang. Binatang harus melakukan perbuatan 

makan semata-mata karena tuntutan alamiahnya, dan sama sekali tidak didasari 

pertimbangan moral. Karena itu, di sini tidak bisa dikaji mengenai apakah makanan 

yang dimakan binatang itu halal atau haram, atau makanan itu memang haknya atau 

tidak. Sebaliknya, ketika manusia “harus” melakukan sesuatu, maka pertimbangan 

moral selalu menjadi acuannya di samping juga pertimbangan yang lain, termasuk 

pertimbangan alamiah. Misalnya, seseorang “harus” makan, tidak cukup hanya 

mempertimbangkan karena ia telah lapar, tetapi ada keharusan yang juga harus dipenuhi 

secara moral, yakni ia harus mempertimbangkan apakah makanan yang dimakan halal 

atau tidak, menyehatkan atau tidak, membawa manfaat atau tidak, dan seterusnya. Jadi, 

moralitas menjadi ciri khas manusia dan karenanya manusia harus menjunjung tinggi 

nilai-nilai moral dalam menentukan sikap dan perilakunya sehari-hari.  

  
C. Potensi Manusia 

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi ini 

jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Karena itulah, Allah menjadikan 

manusia sebagai khalifah di muka bumi (lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 30, Q.S. Yunus [10]: 

14, Q.S. al-An’am [6]: 165, dan Q.S. Fathir [35]: 39). Keunggulan manusia atas 

makhluk-makhluk lain terletak pada wujud kejadiannya sebagai ahsani taqwim atau 

sebaik-baik ciptaan (Q.S. al-Tin [95]: 4), baik dalam keindahan, kesempurnaan bentuk 
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perawakannya, maupun dalam kemampuan maknawinya, baik intelektual maupun 

spiritual. Semua ini tidak serta merta menjadi keunggulan manusia atas makhluk lain, 

tetapi harus diikuti oleh pemaksimalan potensi spiritual atau moral yang dimiliki 

manusia sehingga menjadi akhlak atau karakter mulia dalam kehidupannya sehari-hari. 

Alquran memberikan berbagai penjelasan tentang penciptaan manusia dalam 

berbagai proses yang beragam. Ketika Allah menciptakan Adam (manusia pertama), 

Alquran memberikan penjelasan yang cukup singkat, yakni Allah menjadikannya dari 

tanah (turab) dengan satu ungkapan “kun fayakun” yang berarti “jadilah!, maka jadilah 

Adam” (lihat Q.S. Ali Imran [3]: 59), juga dari shalshal atau tanah liat kering (Q.S. al-

Hijr [15]: 26, 28, 33, dan Q.S. al-Rahman [55]: 14). Pada proses penciptaan manusia 

selain Adam Alquran menjelaskannya dengan berbagai variasi kejadian. Ada yang 

menjelaskan penciptaan manusia dari thin/sulalah min thin atau tanah liat (Q.S. al-

An’am [6]: 2, Q.S. al-A’raf [7]: 12, Q.S. al-Isra’ [17]: 61, Q.S. al-Mu’minun [23]: 12, 

Q.S. Fathir [35]: 11, Q.S. al-Shaffat [37]: 11, dan Q.S. Shad [38]: 71 dan 76), ada yang 

menjelaskan penciptaan manusia dari nuthfah atau air mani (Q.S. al-Kahfi [18]: 37, Q.S. 

al-Mu’minun [23]: 13, Q.S. al-Hajj [22]: 5, Q.S. al-Mu’min [40]: 67) yang juga 

dijelaskan dengan istilah lain, yakni ma’in mahin atau air yang hina (Q.S. al-Sajdah 

[32]: 8) dan ma’in dafiq atau air yang memancar (Q.S. al-Thariq [86]: 6). Ada juga yang 

menjelaskan penciptaan manusia dari alaq atau segumpal darah (Q.S. al-Hajj [22]: 5, 

Q.S. al-Mu’min [40]: 67, Q.S. al-Mu’minun [23]: 13, dan Q.S. al-Alaq [96]: 2). Variasi 

penjelasan tentang penciptaan manusia seperti itu bukan menunjukkan ketidakpastian 

mengenai asal kejadian manusia, tetapi lebih menunjukkan bahwa manusia memiliki 

berbagai sifat dan karakteristik yang dapat dijelaskan dengan berbagai asal kejadiannya 

untuk memberikan pembelajaran dan penyadaran akan eksistensi dirinya baik dalam hal 

kelebihan maupun kekurangannya. 

Terkait dengan potensi yang dimiliki oleh manusia, Alquran juga memberikan 

penjelasan yang beragam. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 31, misalnya, diisyaratkan bahwa 

Allah memberikan pembelajaran kepada Adam (manusia) yang dalam waktu singkat 

Adam dapat menyebutkan semua nama yang ada di surga. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Adam, sebagai manusia pertama, memiliki kecerdasan yang 

lebih dibandingkan malaikat dan iblis yang ternyata tidak mampu menyebutkan semua 

nama yang ada di surga. Kecerdasan Adam (manusia) ini merupakan potensi yang dapat 
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berkembang dan juga sebaliknya. Potensi itu akan berkembang, dengan maksimal atau 

tidak, sangat tergantung pada pengalaman manusia, terutama dalam menempuh 

pendidikannya. Semakin baik pengalaman atau pendidikan manusia maka akan semakin 

baik tingkat kecerdasannya. Sebaliknya, semakin buruk pengalaman atau pendidikannya 

maka akan semakin buruk pula tingkat kecerdasannya. Untuk mendukung kecerdasan 

manusia ini, Allah membekali manusia dengan potensi dasar berupa ruh (nyawa), 

pendengaran, penglihatan, dan hati (akal dan nurani) (Q.S. al-Sajdah [32]: 9). 

Di atas telah dijelaskan bahwa hakikat manusia terdiri dari unsur jiwa dan raga 

(fisik). Jiwa dalam pandangan al-Ashfahani (2007: 72) merupakan unsur manusia yang 

sangat pokok dan menentukan eksistensi manusia. Dengan jiwanya, manusia dapat 

berpikir, melakukan pekerjaan, mencari ilmu, merasa, membedakan sesuatu, dan lain 

sebagainya. Begitu juga, fisik manusia menjadi sehat dan baik juga karena jiwanya. 

Senada dengan al-Ashfahani, Fakhruddin al-Razi (w. 1209 M), salah seorang 

pemikir etika Islam terkemuka, dalam salah satu bukunya, Kitab al-Nas wa al-Ruh 

(Kitab tentang Jiwa dan Ruh), menempatkan manusia pada posisi tertinggi di samping 

tiga entitas lainnya, yakni malaikat, binatang, dan benda tak berjiwa. Ia menegaskan,  

malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki watak fisik (thabi’ah) dan nafsu. Binatang 

yang menurutnya lebih rendah kedudukannya ketimbang malaikat, memiliki watak fisik 

dan nafsu, akan tetapi sama sekali tidak memiliki akal. Sedangkan benda tak berjiwa 

tidak memiliki akal, watak fisik, dan nafsu. Adapun manusia, menurutnya, menduduki 

tempat tertinggi karena memiliki akal, watak fisik, dan nafsu (Fakhry, 1996: 115). 

Al-Razi juga menegaskan bahwa manusia memiliki dua unsur pokok, yaitu tubuh 

dan jiwa. Ditegaskan, meskipun tubuh dan jiwa manusia menyatu, namun jiwa 

merupakan suatu yang lain daripada tubuh baik berdasarkan dalil aqli (rasional) maupun 

naqli (kitab suci). Pengetahuan tentang tubuh atau bagian-bagiannya jelas berbeda 

dengan pengetahuan tentang jiwa seperti yang diberikan dalam kesadaran diri. Oleh 

karena itu, kesadaran diri terlepas dari tubuh dan tetap tak berubah sekalipun 

perubahan-perubahan terjadi pada tubuh manusia. Untuk mendukung pendapatnya ini, 

al-Razi mengemukakan beberapa ayat Alquran, di antaranya adalah Q.S. Ali Imran (3): 

169 yang artinya: “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 

Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki.” 

Dalam Q.S. Nuh (71): 25 yang menegaskan bahwa jiwa yang lemah akan dilemparkan 
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ke neraka. Dalam Q.S. al-Mu’minun (23): 12, 13, dan 14 dinyatakan bahwa penciptaan 

jiwa lebih dulu daripada penciptaan tubuh manusia, bahkan dalam Q.S. al-Isra’ (17): 85 

dikatakan bahwa jiwa merupakan kata perintah (amr) daripada penciptaan yang dimiliki 

oleh tubuh (Fakhry, 1996: 117).  

Al-Razi menambahkan, jiwa dihubungkan dengan tubuh melalui hati (qalb) dan 

merupakan pusat pemahaman dan pertimbangan. Pandangan ini sebelumnya telah 

dikemukakan oleh Aristoteles dan para pengikutnya. Oleh al-Razi hal ini dikemukakan 

kembali dengan menyertakan beberapa ayat Alquran dan serangkaian hadis Nabi untuk 

memperkuatnya. Dalam Q.S. al-Baqarah (2): 97, Q.S. al-A’raf (7): 179, Q.S. al-Hajj 

(22): 46, dan Q.S. al-Zumar (39): 21 dinyatakan bahwa hati adalah penerima ilham atau 

perintah Tuhan. Sebagian ahli, misalnya Galen sebagai pengikut Plato, berpendapat 

yang sebaliknya, yakni otaklah yang dipandang sebagai pusat pemahaman dan 

pertimbangan, sedang hati adalah pusat amarah. Al-Razi tidak setuju dengan pendapat 

Galen dengan mengemukakan berbagai argumen logisnya (Fakhry, 1996: 118).  

Terkait dengan potensi jiwa yang dimiliki manusia, al-Ashfahani membaginya ke 

dalam tiga macam daya, yaitu daya berpikir (al-quwwah al-mufakkarah), daya syahwat 

(al-quwwah al-syahwiyyah), dan daya marah (al-quwwah al-hammiyah). Pada daya 

yang pertama, yakni daya al-mufakkarah, akan memainkan peran yang sangat penting, 

bahkan peran semua muatan yang ada pada daya ini dan daya-daya jiwa lainnya 

tertumpu pada peran akal. Karena itu, dapat dikatakan bahwa akal merupakan pusat 

aktivitas daya al-mufakkarah. Eksistensi akal sebagai daya al-mufakkarah benar-benar 

ditampilkan untuk mengatur dan mengendalikan dua daya jiwa lainnya, bahkan 

terhadap daya al-syahwiyyah akal ditempatkan pada bentuk yang bertentangan 

sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para filosof muslim lainnya pada masa itu. 

Akal sebagai daya al-mufakkarah penuh dengan muatan moral, sehingga dengan daya 

ini pula manusia tidak saja berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, akan tetapi 

juga berbeda dengan sesama manusia. Akal dengan segala potensinya yang dapat 

membawa manusia pada tingkat kehidupan terbaik pada akhirnya juga dapat membawa 

manusia terjerumus pada tingkat kehinaannya, apabila daya al-syahwiyyah telah 

menguasai daya-daya jiwa lainnya, termasuk akalnya (Amril, 2002:153). 

Daya jiwa kedua, daya al-syahwiyyah (syahwat) dapat dimaknai sebagai gelora 

jiwa untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan, sehingga dengan makna ini dapat 
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dipahami bahwa syahwat dan kelezatan adalah identik. Di mana ada syahwat, maka di 

situ ada kelezatan, dan begitu sebaliknya. Dengan pemahaman ini pula dapat dipahami 

jika al-Ashfahani mengidentifikasi bahwa kelezatan tidak hanya terdapat dalam makan, 

minum, dan hubungan seksual sebagai kelezatan badaniyah saja, tetapi kelezatan 

terdapat pula dalam hal ilmu dan hikmah (kebijaksanaan) sebagai kelezatan rasional 

(‘aqliyyah) yang dinilainya sebagai kelezatan yang paling mulia (Amril, 2002: 154). 

Menurut al-Ashfahani, pertentangan yang tajam antara daya akal dan syahwat telah 

dimulai dari dua unsur yang membentuk manusia, yaitu unsur kemalaikatan 

(malakiyyan) dan unsur kehewanan (bahimiyyah), sehingga menempatkan manusia pada 

posisi antara dua unsur yang saling bertentangan ini. Bila manusia berhasil 

memberdayakan daya al-mufakkarah dengan muatannya dan konsekuensi yang 

dihasilkannya serta mampu pula mengendalikan daya al-syahwiyyah dengan 

muatannya, maka manusia akan dapat meraih tingkat tertinggi malakiyyan rabbaniyyan 

(kemalaikatan dan ketuhanan). Sebaliknya kegagalan manusia menguasai daya al-

syahwiyyah ini menjadikan manusia akan turun ke tingkat yang terendah, yakni 

bahimiyyah (kehewanan) (Amril, 2002: 158). 

Daya jiwa yang terakhir, daya al-hamiyyah (gejolak marah), oleh al-Ashfahani 

dimaknai sebagai daya ghadlab (marah). Daya ini merupakan daya marah yang 

terwujud dalam sikap bertindak karena adanya tekanan dari luar dirinya. Di samping itu, 

munculnya daya ghadlab ini juga berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada diri 

manusia, seperti sifat ‘ujub (bangga diri), iftikhar (sombong), dan mura’ (hidup 

berpura-pura). Sikap ini ada kalanya tampak dalam bentuk sedih, marah, atau bimbang. 

Daya ini juga bisa tampil dalam bentuk perubahan wajah, seperti wajah berwarna merah 

dan membengkaknya urat leher, atau wajah berwarna hitam. Ada kalnya pula wajah 

berwarna pucat jika ditekan oleh rasa cemas. Daya al-hamiyyah dapat dipahami sebagai 

daya emosional yang muncul bila ada tekanan-tekanan dari luar. Tampilannya terlihat 

dalam sikap dengan rentang yang tertinggi adalah marah, terendah adalah sedih, dan 

yang pertengahan adalah marah dan dendam. Tampilannya juga terlihat dalam 

perubahan rona wajah seperti memerah, memucat, dan menghitam (Amril, 2002: 161). 

Tiga daya jiwa manusia di atas sangat menentukan sikap dan perilaku manusia 

yang pada akhirnya akan menentukan tingkatan manusia di hadapan makhluk lain atau 

di hadapan sesama manusia. Daya al-mufakkarah (daya nalar) sangat berperan dalam 
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menentukan arah sikap dan perilaku manusia. Kekuatan daya ini mampu meredam 

gejolak daya al-syahwiyyah (syahwat) dan daya al-hamiyyah (marah). Sebaliknya, jika 

daya al-mufakkarah lemah, maka dua daya yang lain akan menguasai sikap dan perilaku 

manusia, sehingga kedua daya itulah yang mengarahkan manusia bersikap dan 

berperilaku. 

Potensi manusia yang lain seperti yang dinyatakan oleh Alquran adalah bahwa 

setiap manusia dibekali oleh Allah Swt. dengan potensi tauhid (agama). Hal ini 

diisyaratkan oleh Alquran dengan persaksian yang diberikan oleh Allah kepada jiwa 

(ruh) yang ada pada setiap calon bayi yang masih dalam kandungan sang ibu. Semua 

jiwa itu mempersaksikan bahwa Allah sebagai Tuhannya. Demikian firman Allah Swt. 

dalam Q.S. al-A’raf (7): 172 yang artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu 

mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" 

Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan 

yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami 

(bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". 

 

D. Manusia dan Pembentukan Karakter Mulia (Insan Kamil)  

Al-Ashfahani menguraikan cara agar manusia mencapai kemuliaan diri di 

hadapan makhluk lain dan di hadapan Allah Swt. Ia menuangkan ide-ide penyucian jiwa 

(pembentukan karakter mulia) bagi manusia dalam kitabnya yang diberi judul al-

Dzari’ah ila Makarim al-Syari’ah (Jalan yang Menyampaikan pada Kemuliaan Syariah) 

dan Tafshil al-Nasy’atain wa Tahshil al-Sa’adatain (Perincian Dua Pertumbuhan dan 

Pencapaian Dua Kebahagiaan). Dalam kitabnya yang pertama, al-Asfahani menyebut 

karakter mulia dengan istilah makarim al-syari’ah atau kemuliaan syariah. Kemuliaan, 

menurut al-Asfahani, adalah suatu ungkapan yang tidak menjauhkan diri dari sifat-sifat 

Allah yang Maha Terpuji seperti kebijaksanaa, kebaikan, kesantunan, pengetahuan, dan 

kepemaafan. Untuk meraih sifat-sifat Allah ini manusia harus berusaha dengan 

melakukan penyucian jiwa seperti halnya seorang yang akan melakukan ibadah harus 

melakukan penyucian badan. Dengan penyucian jiwa ini manusia layak menjadi 

khalifah Allah di Muka bumi (al-Asfahani, 2007: 59). 
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Dengan menyitir Q.S. al-Dzariyat (51): 56 al-Ashfahani menegaskan bahwa 

tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt. yang diwujudkan 

dengan ketundukan manusia kepada-Nya dan berlaku sesuai dengan perintah-perintah 

dan larangan-larangan-Nya. Ia menambahkan bahwa manusia pada dasarnya diharuskan 

untuk mewujudkan humanitasnya seluas mungkin asalkan dilakukan sesuai dengan 

hukum syari’ah melalui ibadah dan melaksanakan perbuatan sukarela dengan niat untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Al-Ashfahani juga menegaskan bahwa hubungan 

antara aktivitas agama (ibadah) dan etika (karakter) sangat organis. Ibadah merupakan 

prasarat utama bagi terwujudnya karakter manusia. Menurutnya, Allah tidak 

memerintahkan kewajiban beribadah kepada manusia demi keuntungan-Nya, karena 

Allah Maha Kaya, akan tetapi Allah memerintahkan ibadah kepada manusia dengan 

tujuan membersihkan ketidaksucian dan penyakit-penyakit jiwa manusia yang 

dengannya manusia mampu mencapai kehidupan abadi dan sejahtera di kemudian hari 

(Fakhry, 1996: 103-104). 

Menurut al-Asfahani, landasan kemuliaan syariah (kemuliaan agama) adalah 

kesucian jiwa yang dicapai melalui pendidikan dan melakukan kesederhanaan, 

kesabaran, dan keadilan. Kesempurnaannya diperoleh dari kebijaksanaan yang 

ditempuh melalui pelaksanaan perintah-perintah agama, kedermawanan dicapai melalui 

kesederhanaan, keberanian dicapai melalui kesabaran, dan kebenaran berbuat diperoleh 

melalui keadilan (Fakhry, 1996: 102). Itulah keterkaitan yang sangat erat antara agama 

dengan karakter seseorang. Ditambahkan, bahwa siapa saja yang memenuhi persyaratan 

tersebut ia akan memeroleh tingkat kemuliaan tertinggi yang oleh Alquran (Q.S. al-

Hujurat [49]: 13) adalah ketakwaan. Di samping itu, ia akan menjadi khalifah yang 

mulia di muka bumi dan memasuki tingkatan ketuhanan, syahid, dan orang suci 

(Fakhry, 1996: 103). 

Seperti telah diuraikan di atas, al-Ashfahani membagi kekuatan jiwa menjadi tiga 

macam, yaitu kekuatan rasional (al-mufakkarah), kekuatan seksual (al-syahwiyyah), dan 

kekuatan amarah (al-hamiyyah). Kesucian jiwa seseorang bisa dicapai dengan 

menyucikan tiga kekuatan tersebut. Menurutnya, kekuatan rasional bisa diperbaiki 

melalui pendidikan sehingga memungkinkan untuk membedakan antara kebenaran dan 

kepalsuan baik dalam dimensi teoretis maupun praktis. Kekuatan seksual diperbaiki 

melalui kedermawanan dan kesabaran, sedang kekuatan amarah (al-hamiyyah) 
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diperbaiki melalui penjinakan secara bertahap, sehingga jiwa benar-benar dapat 

dikendalikan dan keberanian dapat diperoleh. Ketika semua kekuatan ini menjadi baik, 

keadilan dan kebaikan akan diperoleh (Fakhry, 1996: 104). Dengan proses inilah 

seseorang akan benar-benar mencapai karakter mulia (al-akhlaq al-karimah). 

Dalam kajiannya tentang filsafat moral al-Asfahani, Amril menegaskan bahwa 

kemuliaan syariah sebagai realitas perilaku moral dalam pemikiran al-Asfahani secara 

eksistensial adalah pentransformasian sifat-sifat Allah Swt. dalam diri seseorang yang 

terealisasi dalam perilakunya secara ikhlas dengan terlebih dahulu melakukan 

penyucian daya jiwa. Pentransformasian sifat-sifat Allah Swt. melalui penyucian daya 

jiwa ini juga memiliki makna penting bagi fungsi manusia sebagai khalifah Allah di 

bumi. Hanya manusia yang telah suci jiwanya yang dapat menjadi khalifah Allah Swt. 

yang sebenarnya (Amril, 2002: 80). 

Sementara itu, al-Ghazali menuangkan ide-ide perbaikan moral manusia melalui 

dua bukunya yang sangat terkenal, yaitu Mizan al-‘Amal (Kriteria Perbuatan) dan Ihya’ 

‘Ulum al-Din (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama). Al-Ghazali mendasari ide-ide 

akhlaknya dengan menegaskan bahwa akhlak atau karakter yang baik adalah sifat-sifat 

yang dimiliki oleh Rasulullah saw. (Fakhry, 1996: 126), sehingga ayat-ayat Alquran 

yang berkaitan dengan akhlak banyak ditujukan kepada Rasulullah (Muhammad saw.), 

misalnya dalam Alquran Surat al-Qalam Allah menegaskan: “Sesungguhnya engkau 

(Muhammad) adalah manusia yang berkarakter agung”  (Q.S. al-Qalam [68]: 4). 

Al-Ghazali menawarkan beberapa formula untuk bisa mencapai karakter mulia. Ia 

membagi jiwa menjadi dua bagian, yaitu jiwa binatang dan jiwa manusia. Jiwa binatang 

memiliki kekuatan gerak, nafsu, dan persepsi, sedang jiwa manusia memiliki kekuatan 

untuk mengetahui dan berbuat atau kekuatan teoretis dan praktis. Kekuatan praktislah 

yang menggerakkan tubuh manusia untuk melakukan perbuatan tertentu yang 

melibatkan refleksi dan kesengajaan yang diarahkan oleh kekuatan teoretis atau 

pengetahuan. Ketika kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dapat 

ditaklukkan oleh kekuatan praktis, sifat-sifat yang baik akan muncul dalam jiwa. 

Sebaliknya, jika kekuatan praktis ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan untuk memenuhi 

kebutuhan jasmaniah, sifat-sifat kejilah yang akan tampak (Fakhry, 1996: 129). 

Al-Ghazali sangat mementingkan cara-cara untuk mencapai kebahagiaan 

seseorang dengan berpedoman kepada ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi. Al-
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Ghazali tidak menolak cara sufi dalam menempuh kebahagiaan utama. Ia menerima 

pandangan para sufi tentang keuntungan yang berbeda-beda dari setiap orang dan dari 

setiap tempat. Untuk memrosesnya secara metodis, menurutnya, harus dimulai dengan 

memerhatikan kekuatan-kekuatan utama jiwa baik kekuatan rasional, amarah, maupun 

nafsu seksual. Jika kekuatan-kekuatan tersebut benar-benar telah dikendalikan dengan 

cara yang dikehendaki dan berada dalam tingkatan yang diinginkan, begitu juga 

kekuatan-kekuatan amarah serta nafsu dapat ditundukkan oleh kekuatan rasional, maka 

keadilan akan terwujud (Fakhry, 1996: 131).  

Untuk mencapai kemuliaan (berkarakter mulia), manusia harus menempuh cara 

yang oleh Al-Ghazali disebut dengan “jalan lurus” (al-shirath al-mustaqim) seperti 

yang disebut Alquran yang dinilainya lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih 

tajam daripada mata pedang. Karena itu, menurut al-Ghazali manusia harus secara 

konstan kembali menghadap kepada Allah demi memeroleh petunjuk-Nya, karena tanpa 

petunjuk dan kasih sayang-Nya tak seorang pun yang mampu melawan keburukan dan 

kejahatan dalam hidup ini. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa fungsi akal yang utama 

adalah mengarahkan manusia untuk senantiasa mengendalikan kekuatan nafsu dan 

amarah yang suatu saat dapat ditundukkan oleh kebijaksanaan praktis, kebaikan dan 

sifat tengah, dan suatu saat akan muncul juga dalam jiwa manusia (Fakhry, 1996: 133). 

Proses pencapaian tingkatan ma’rifatullah (mengenal Tuhan), dalam pandangan 

al-Ghazali, merupakan salah satu kriteria manusia paripurna (insan kamil). Karena itu, 

menurutnya, orang yang benar-benar mencari Tuhan (salik) tidak akan diributkan 

dengan kemalangan atau kehilangan dan tidak memikirkan segala hal selain untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada dua cara untuk membedakan salik sejati dengan 

salik yang palsu. Pertama, seluruh perbuatan salik sejati ditentukan oleh perintah dan 

larangan agama (syariah). Untuk menuju jalan Tuhan, kewajiban-kewajiban agama dan 

moral merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengantarkannya 

kepada tahap ketuhanan. Selama manusia masih terbelenggu oleh dunia sebenarnya ia 

adalah budak bagi nafsunya. Oleh karena itu, ia harus senantiasa melawan godaan-

godaan syetan dengan menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut secara penuh. Adapun 

cara yang kedua, pastikan bahwa Tuhan tetap hadir dalam hati si salik. Dengan 

kehadiran Tuhan, ia akan memahami perasaan berdosa, cinta sejati, dan ketaatan yang 

lahir dari kesadaran akan keindahan dan keagungan Tuhan (Fakhry, 1996: 140). 
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E. Kesimpulan 

Di akhir tulisan ini perlu ditegaskan kembali bahwa dengan berbagai keunikannya 

berpotensi untuk menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk ciptaan 

Allah Swt. di muka bumi ini, namun sebaliknya juga bisa menjadi makhluk hina yang 

lebih rendah dari binatang sekalipun. Di sinilah manusia harus berusaha dan berproses 

untuk membangun eksistensinya agar menjadi manusia sempurna (insan kamil) yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya di hadapan Allah Swt. dan di hadapan 

makhluk lain. Manusia harus lebih fokus pada pembangunan jiwanya ketimbang 

pembangunan fisiknya. Dengan jiwa yang suci maka manusia akan dapat mencapai 

kesempurnaan hidupnya. 

Manusia sempurna (insan kamil) sebenarnya tidak akan pernah menjelma  sebagai 

kenyataan faktual dalam kehidupan diri manusia. Yang ada dan terjadi hanyalah proses 

penyempurnaan diri, tempat manusia mencoba dan berusaha membuat dirinya makin 

sempurna. Ini berarti bahwa konsep insan kamil bukanlah wujud konkret dalam dunia 

nyata, melainkan suatu ide abstrak dalam dunia cita. Namun demikian, bukan berarti 

bahwa proses perkembangan jiwa manusia dibiarkan berlangsung tanpa arah. Bentuk 

pengarahannya adalah terletak pada ide-ide moral atau karakter yang memberikan 

inspirasi dan memberi nafas terhadap proses perkembangan dan pembangunan jiwa 

tersebut. 

Manusia yang sempurna (insan kamil) adalah manusia yang dapat menampilkan 

sifat-sifat Tuhan (al-Asma’ al-Husna) dalam dunia nyata. Ketika manusia dapat 

berperilaku (berkarakter) seperti sifat-sifat Tuhan maka ia akan selalu berada dalam 

kendali Tuhan, karena ia telah mengenal dirinya yang sekaligus juga mengenal 

Tuhannya. Namun, yang perlu diingat manusia sekali-kali tidak akan dapat menyamai 

dan menyerupai sifat-sifat Tuhan. Dengan kesadaran akan hal ini dan dengan 

meletakkan sifat-sifat Tuhan sebagai gagasan dan pola kehidupan moralnya, manusia 

dapat berusaha dan mencoba mengarahkan proses pembentukan karakternya. Inilah ruh 

yang menggerakkan manusia untuk selalu berinteraksi dengan sesamanya yang disinari 

oleh pancaran sifat-sifat Tuhan dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Semoga Allah 

selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya untuk mewujudkan karakter mulia dalam 

kehidupan manusia di dunia ini.  
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