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Abstract: “Manusia” (human being – ed.) comes from Arabian, which means everything that is 

forgotten. Human being himselves is often being a forgotten object to be learned. We encourage 

ourselves to learn many things, yet forget to learn who are we. As a result, all our knowledge 

does not help us to control ourselves. We may know the distance between two galaxies, yet does 

not know our family as human being with emotion. Extremely say, we know nothing. This paper 

tries to give brief exlpanation on human being, seeing from the nature of our brain, our body 
and our emotion. 
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 Mempelajari manusia berarti berusaha meng-

eksplorasi segala keunikan, anomali dan dinamisnya 

jiwa manusia. Sarjana Barat telah berusaha mendes-

kripsikan tentang manusia, dan sumbangan mereka 

lebih banyak menyentuh salah satu sisi manusia, 

yakni segala sesuatu yang empirik terjadi. Segala se-

suatu mengenai manusia yang bisa disentuh, dilihat 
dan diukur. Pada kenyataannya manusia lebih dari 

sekedar obyek yang bisa diukur. Untuk memahami 

lebih dari sekedar satu sisi manusia diperlukan refe-
rensi lain yang terpercaya dan memiliki bahasan 

yang lebih mendalam tentang manusia, yakni Kitab 

Suci Quran. 
 

MANUSIA MENURUT ILMU 

PSIKOLOGI 

 Jika kita berbicara tentang struktur internal ma-

nusia, berarti kita berbicara tentang kepribadiannya. 

Dari sudut pandang barat hal ini yang agak sulit un-

tuk dikaji, karena menurut mereka kepribadian (per-

sonality) berasal dari kata latin persona yang berarti 
topeng. Menurut paham barat, mempelajari manusia 

artinya mempelajari kepribadian manusia baru seke-

dar mempelajari 'topeng' nya saja, belum menyentuh 
manusianya. Untuk memahami manusia secara kese-

luruhan, mutlak diperlukan sumber informasi dari 

pencipta manusia. 
 Kitab Suci Al-Quran mengatakan bahwa telah 

terjadi kontrak antara manusia dengan Tuhannya, ja-

uh sebelum manusia dilahirkan. Peristiwa ini yang 

menumbuhkan kata hati "nurani", yang berarti dua 

cahaya. Disebut demikian karena ada dua peristiwa 

besar yang mencahayai hati manusia. Pertama, saat 

ketika manusia mengikat janji setia dengan Tuhan-

nya, jauh  sebelum  manusia  itu  dilahirkan.  Hal  ini 

 menyebabkan, sekalipun seorang manusia tidak me-

meluk satu agama pun, mereka tetap meyakini ada-

nya "Sang Maha" di luar diri dan alam yang ia tem-

pati. Danah Zohar dan Ian Marshall dalam buku-

nya: "SQ: Spiritual Intelligence, the Ultimate 

Intelligence”, menyatakan bahwa satu hal yang bi-
sa dianggap merupakan jantung keberadaan Spiritual 
Quotient adalah ditemukannya bagian otak yang di-

sebut God spot, yang merupakan "built-in spiritual 

centre…located among neural connections in the 

temporal lobes of brain."  

 Dalam teori Jung, ketika konstruk ego yang 

terbangun mulai menyadari eksisnya sesuatu selain 

dirinya yang bersifat irasional (pemikir Islam me-

nyebutnya sebagai Efek Nurani–dua cahaya), terja-

dilah konflik batin. Meningkatnya "entropi" psikis di 

ruang sadar akan direspon oleh permukaan subcon-
scious (alam bawah sadar - ed.), sehingga terjadilah 

aliran energi psikis (libido), yang arahnya ditentukan 

oleh prinsip ekivalensi "termodinamika". Respon da-
ri 'lautan' ketaksadaran akan menampakkan diri di 

level sadar umumnya berbentuk simbol-simbol man-

dala, yang pada prinsipnya membawa pesan tentang 

arah dari tertib diri. Dalam praktek klinisnya, Jung 

melihat bahwa bagian tak-sadar bukan saja bersifat 

komplementasi (saling melengkapi), tetapi juga 

kompensasi (saling mengimbangi). Menurut Jung, 

proses individuasi ini disebabkan oleh potensi-po-

tensi asli yang mengarah pada tujuan tertentu, me-
nuju ke suatu keutuhan psikis yang lebih kokoh. E-

nergi psikis yang terarah pada suatu tujuan tertentu 

yang bersifat "final" ini mirip dengan pandangan te-
leologi Aristoteles (384-322 SM), dimana ia meng-

gunakan istilah entelecheia (en: dalam diri manusia; 

telos: tujuan; echein: memiliki)  yang  berarti  di  da- 
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lam diri sendiri terdapat sesuatu yang harus dicapai. 
Intelektual yang juga berakar dari kata ini menun-

jukkan bahwa ada tujuan yang harus dicapai dalam 

sosok diri manusia, Kitab suci menyatakan: "Agar 
manusia mewujudkan apa yang diridhai Tuhannya". 

Dan Keridhaan Allah terletak pada semua kebaikan 

yang bisa diwujudkan manusia di muka bumi ini, se-

bagai sosok yang ditugaskan sebagai Khalifah (pe-

mimpin) dunia. 

 Peta kejiwaan dan mekanisme interaksi antar 

manusia, berdasarkan kerangka psikologi yang diba-

ngun secara ilmiah, tampak tidak jelas dan banyak 

menyisakan kelemahan di sana sini. Dalam literatur 
barat sendiri penggunaan istilah-istilah seperti soul 

(jiwa-ed.), spirit (semangat-ed.), heart (hati-ed.), 

mind (pikiran-ed.), dan intellect (kecerdasan-ed.) se-
ring campur aduk ketika mengidentifikasi persoalan-

persoalan yang bersentuhan dengan konsepsi kejiwa-

an. 
 Istilah psycho sendiri yang dipakai dalam kons-

truk kata psikologi (psychology) berasal dari kata 

Yunani psyché (Ynch) yang artinya "nafas kehidu-

pan", dalam mitologi Yunani digambarkan sebagai 

kupu-kupu. Dalam hal ini, kupu-kupu merupakan 

perlambang jiwa yang bebas terbang setelah menem-
pa diri dengan "puasa", keluar dari bungkus kepom-

pongnya. Dua sayap kupu-kupu yang membawa diri-

nya terbang meninggalkan "bumi" melambangkan 
dua akal, akal jiwa dan akal raga; dua akal tersebut 

eksis secara potensial di dalam tubuhnya saat ia se-

bagai "ulat", persoalan yang sama dalam represen-
tasi yang berbeda bisa dikaji dalam "Alegori Gua" 

Plato (428-347 SM) 

 Dalam konsepsi pramodern, manusia dibagi a-

tas tiga entitas, corpus, animus, dan spiritus. Animus 

berasal dari bahasa Yunani anemos yang bermakna 

sesuatu yang hidup (bernafas) yang ditiupkan ke da-

lam corpus (wadah atau bungkus). Maka corpus a-
dalah body (raga/jasad); dan spiritus adalah spirit 

(ruh); dan animus identik dengan psyche yang ber-

makna soul (jiwa/nafs). Dewasa ini istilah jiwa yang 
dipakai dalam psikologi telah mengalami penyempi-

tan makna. Jiwa dalam terminologi psikologi mo-

dern lebih ke aspek psikis, dimana aspek psikis ini 

lebih merupakan riak gelombang permukaan di atas 

lautan dalam yang disebut jiwa.  

 Corpus kemudian ditransliterasikan menjadi 
corporeal (terkadang corporal) adalah material yang 

terdiri atas matter (materi mati) serta memiliki di-

mensi fisik. Ia merupakan satu aspek badaniah dari 
manusia (body, tubuh) yang berbeda dengan spiritus 

(spirit atau ruh) dan animus (soul atau nafs, jiwa). 

 Animus, dari bahasa Yunani anemos artinya se-
suatu yang meniup atau sesuatu yang bernafas. Plato 

berpendapat bahwa animus (nafs, jiwa) adalah pen-

jelmaan wujud spiritual yang bisa mengada secara 

independen dari materi dan segala sesuatu yang ter-

definisikan, dan ia adalah inti kedirian manusia, atau 
kesadaran yang nyata. 

 Sedangkan spiritus —yang juga berarti 'angin', 

memiliki kesamaan arti dengan kata ruh yang seakar 
kata dengan rih (Bahasa Arab) yang artinya juga a-

ngin— menunjuk kepada sesuatu yang merupakan 

nafas kehidupan, kausa hidup yang dipahami sebagai 

uap halus atau udara yang menghidupkan organisme. 

Dalam manusia spiritus atau ruh adalah entitas yang 

ada dalam jisim dan nafs. 

 

MANUSIA MENURUT AL-QURAN 

 Dalam terminologi Qur'aniyah, struktur manu-

sia dirancang sesuai dengan tujuan penciptaan itu 

sendiri. Dalam istilah Al-Quran, jiwa (soul) yang di-

sebut nafs menjadi target pendidikan Ilahi. Di dalam 

Al-Quran sebagai firman Allah SWT, dikemukakan 

tentang ruh, nafs (jiwa), dan jism (tubuh) dalam diri 

manusia. Nafs manusia diuji bolak-balik di antara 
dua kutub, kutub material yang berpusat di jasad dan 

kutub spiritual yang berpusat di Ruh.  

 Al-Ghazali dalam Kitab Ajaaibul Qulub jelas 

membedakan istilah-istilah seperti qalb (kita menye-

butnya “kalbu” rasa jiwa, bukan rasa jasadiah/psi-

kis), nafs, ruh, dan 'aql; istilah-istilah yand di dalam 

konsepsi psikologi modern tak terpetakan dengan te-

gas karena berada pada tataran jiwa yang bersifat 

malakut, atau secara psikologi analitik berada di ru-

ang ketaksadaran. 
 Prinsipnya, apa yang disebut sebagai manusia 

sempurna (insan kamil) dalam terminologi Al-Qur'-

an, adalah manusia yang minimal sudah memiliki 
struktur seperti tercantum dalam An-Nur [24]: 35, 

seorang Insan Ilahi. Manusia dikatakan sebagai kha-

lifatullah (wakil Allah) di bumi jika ia telah menca-
pai tataran tersebut. Ia membawa kuasa Allah dan 

bercitra Ar-Rahman. 

 "Allah cahaya petala langit dan bumi. Perum-

pamaan cahayaNya bagaikan sebuah misykat yang 

di dalamnya terdapat pelita terang. Pelita tersebut 

di dalam kaca, kaca itu seolah kaukab yang berkilau 
dinyalakan oleh (minyak) dari pohon yang banyak 

berkahnya, pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebe-

lah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang mi-
nyaknya saja hampir-hampir menerangi walau tan-

pa disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah mem-

bimbing kepada cahayaNya siapa-siapa yang Dia 
kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi 

manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesu-

atu" (gambar 1). 

Ayat tersebut mengisyaratkan tentang manu-

sia, di dalamnya terdapat (1) nafs (jiwa) yang qalbu 

(zujajah)-nya bercahaya. Cahayanya seperti bintang 

karena telah dinyalakan dari dalam dengan api Ru-

hani (misbah). (2) Misykat (jasad) sifatnya kusam 

dan tak tembus pandang, sebagai perlambang jasad 
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yang berasal dari alam mulk (ardhiyah – tanah). (3) 
Bola kaca zujajah yang jernih tembus pandang me-

lambangkan qalb, merupakan aspek rasa dari nafs 

yang berasal dari alam malakut.  
 

 
 

Gambar 1. Perumpamaan Cahaya Allah 

 

Nafs melakukan serangkaian proses tazkiyya-

tun-nafs (pensucian jiwa) sehingga jernihlah qalb-

nya dan tampaklah titik-apinya menyala di inti jiwa. 
Jika insan dapat mencapai keadaan seperti digam-

barkan An-Nur [24]: 35, maka insan tersebut dina-

mai syuhada (saksi Allah sejati) karena telah berpe-

ran sebagai cahaya yang menampakkan khazanah 

Ilahi sebagai Harta Terpendam (Kanzun Makhfiyan). 

Al Quran menyebutkan tentang adanya insan yang 

‘mati’ kemudian dihidupkan kembali dan berjalan 

membawa cahaya di tengah-tengah manusia: 
 

Dan apakah orang yang sudah mati. kemudian dia 

Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya 

yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat ber-

jalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa 

dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap 

gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari pada-

nya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu 

memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. 

(QS [6]:122) 

 

Rasulullah SAW juga menyinggung tentang 

eksistensi jiwa (nafs) yang qalbnya telah diperkuat 

oleh api Ruh. Yang dimaksud di sini bukan ruh yang 

ditiupkan ke dalam jasad ketika manusia masih di a-

lam rahim, tetapi tiupan energi spiritual yang masuk 

ke dalam jiwa lewat pesan AL Quran [42]: 52): 

 
“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu RUH 

(wahyu) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu ti-

daklah mengetahui apakah Al Kitab dan tidak pula 

mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan 

Al Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia 

siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba 

Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar membe-

ri petunjuk kepada jalan yang lurus.” 

 
Namun ada juga qalb yang tertutup keingkaran 

sehingga sinar Ruh/cahaya wahyu, tak bisa menem-

busnya maka jadilah dia hitam pekat, itulah qalb o-
rang kafir (covered). Qalb yang terbungkus berbagai 

kepentingan menghalangi kesempurnaan tembusan 

cahaya wahyu, itulah qalb orang yang munafik Beri-
kutnya adalah qalb yang tercampur, di dalamnya ter-

dapat iman namun belum sepenuhnya bisa mengen-

dalikan syahwat untuk maksiat, dan inilah tipe Qalb 
mayoritas manusia “Dan orang-orang lain yang me-

ngakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur ba-

urkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain 

yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tau-

bat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi maha Penyayang.” (Q.S. 9:102). 

Ruhani yang dilambangkan oleh pelita yang 

menyala di dalam qalb, merupakan utusanNya di da-

lam diri, yang hadir untuk mengendalikan jasad dan 
fikiran seperti yang pernah ia janjikan Kepada Allah 

di alam azali. Ruh merupakan juru nasehat  nafs dari 

dalam qalb, dan nafs yang sepenuhnya bisa dikenda-
likan ruh kebenaran, yaitu an-nafs al-muthmainah. 

Disebut muthmainnah karena nafs tersebut telah sta-

bil dalam orbit dirinya, di sini ruh tadi disebut pula 
sebagai sakinah yang diturunkan ke qalb yang mem-

peroleh kemenangan: 
 

"Dialah yang telah menurunkan as-sakinah ke dalam 

qalb orang-orang al-mu'min, agar keimanan mereka 

bertambah di samping keimanan yang telah ada" 

(Al-Fath : 4). 

 

Qalb menjadi hitam dan terbalik jika ia mem-

pertuhankan hawa nafsu, mengingkari dan mendus-

takan kebenaran (al-haq). Hati yang seperti ini akan 
memandang bagus atas segala yang mereka kerja-

kan, karena tertutup ilusi dan waham syaithan. Ada-

pun qalb munafik terikat pada bungkus jasadiyah, 

merupakan qalb yang terlalu mencintai dunia (teri-

kat kepada syahwat jasmaniah); pandangan batinnya 

tertipu oleh nilai-nilai estetik fisik dengan tanpa me-
lihat hakikatnya, maka ia bisa 'menjual' agamanya 

demi kesenangan sesaat. 

Merujuk ke Al-Ghazali, dimana beliau meng-
gunakan terminologi qalb sebagai modus nafs, bah-

wa nafs memiliki dua jenis tentara, tentara lahir, dan 

tentara batin. Tentara lahir adalah jasad, khususnya 
indera-indera yang secara langsung mencerap alam 

syahadah. Perangkat jasadiyah ini merupakan dela-

pan pasang aspek 'ternak' yang harus digembalakan; 

ingat bahwa jasad merupakan 'kuda' tunggangan ba-

gi nafs yang terlebih dulu harus ditundukkan dan di-

gembalakan."Dia menciptakan dari nafs wahidah, 

kemudian mengadakan darinya pasangannya, dan 

menurunkan bagimu delapan ternak yang berpasang 

-pasangan." (Az-Zumar [39]: 6).Kedelapan aspek 
'ternak' yang harus dikendalikan nafs meliputi: (1) 

sepasang mata untuk penglihatan, (2) sepasang teli-

nga untuk pendengaran, (3) sepasang lubang hidung 
untuk penciuman, (4) sepasang tangan untuk meme-

gang, (5) sepasang kaki untuk berjalan, (6) indera 

pengecap pada lidah yang dipasangkan dengan perut 

untuk syahwat makan dan minum, (7) pasangan 
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fungsi mulut dan laring untuk bersuara dan berkata-
kata, daN (8) pasangan farji dan indera peraba untuk 

reproduksi.  

Setiap ternak (an'aam) pada prinsipnya memi-
liki delapan aspek di atas sebagaimana dimiliki ma-

nusia, yang difungsikan oleh aspek 'otak' yang seca-

ra fisis dibuat berpasangan pula. Hewan ini memiliki 

daya (nafas Ruh) yang menghidupkan tubuhnya, tapi 

mereka tidak memiliki nafs yang harus mempertang-

gungjawabkan perbuatan dirinya. Karena nafs ma-

nusia membawa fu'ad (mind, aspek akal jiwa), maka 

bagi manusia sepasang otaknya (yang wujud fi-

siknya tak berbeda dengan ternak) selain menjadi 
pusat syaraf untuk mengkoordinasi tubuh, juga men-

jadi pusat pikiran yang ini justru sering menjadi fak-

tor utama yang membawa 'kejatuhan' manusia. Fak-
tor pikiran ini (yang merupakan aspek permukaan 

dari fu'ad) yang akan secara efektif mengkonstruk 

apa yang secara psikologis disebut ego. 
Ego adalah 'kepala', bagi apa yang disebut o-

leh Al-Ghazali sebagai tentara batin. Sedangkan ha-

wa (hawa nafsu) di dalam Al-Qur'an disebutkan se-

bagai alat keluar dari tentara batin ini; karena sifat-

nya plural, bersifat non-material, melekat pada nafs 

(seperti minyak di atas permukaan air), dan menge-
luarkan hawa (kecenderungan-kecenderungan yang 

tidak sejalan dengan orbit jiwa), maka diberi istilah 

nufusul-hawiyyah. 
 

 
 

Gambar 2. Peta ego, otak, akal bawah 

 

Jika nafs lumpuh karena dosa-dosa melalui in-

dera dan pikiran, maka kepribadian insan dipegang 

oleh 'kepala' dari tentara batin: ego. Ego ini jika di-

kendalikan nafs sebenarnya merupakan perangkat 

yang sangat penting untuk menjalankan kodrat diri-
nya. Jika Allah menyembuhkan nafs, maka pusat ke-

sadaran dan kepribadian secara bertahap akan berge-

ser dari ego ke nafs. Ego yang salah-bentuk akan se-

gera diruntuhkan nafs untuk direkonstruksi menjadi 

bentuk baru yang lebih sesuai dengan kepentingan 

dharma nafs. Karena entitas nufusul-hawiyyah ini 

berasal dari kekuatan amr yang dibawa nafs yang 

menemukan padanannya di hissiyah jasadiyyah se-

cara unik, maka rekonstruksi ego dari setiap manu-

sia akan berbeda satu sama lain. 

Ego dibentuk dan ditumbuhkan melalui fikiran 
oleh dua kekuatan, pertama persepsi inderawi yang 

bersifat syahwati, dan kedua oleh hawa nafs. Inter-

aksi timbal balik dua kekuatan ini (gambar 3), mela-
lui link ego cenderung memperkuat satu sama lain 

dan membangun kompleks-kompleks sayyiah jiwa. 

Manusia digelapkan qalb-nya dan dilumpuhkan nafs 

-nya oleh dua perkara yaitu cinta dunia dan memper-

tuhankan hawa. 

 
"Yang demikian itu disebabkan oleh karena mereka 

mencintai kehidupan dunia di atas akhirat… Mereka 

itulah yang qalb, pendengaran, dan penglihatannya 

telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka adalah o-

rang-orang yang lalai" (An-Nahl [16]: 107-108) 

 

"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menja-

dikan hawanya sebagai tuhannya, maka apakah ka-

mu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah 

kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mende-

ngar atau memahami? Mereka itu tidak lain bagai-

kan ternak bahkan lebih tersesat jalannya" (Al-Fur-

qaan [25]: 43-44) 

 

 
 

Gambar 3. Interaksi dua kekuatan 

 

Bila nafs yang dirahmati Allah Ta'ala, secara 
bertahap indera-indera batinnya mulai bangun dan 

menguat, karena hijab-hijab dosa di qalb-nya mulai 

tanggal. Si nafs yang telah tumbuh kuat akan segera 

melakukan proses penggembalaan dan pendidikan a-

tas tentara lahir dan tentara batinnya. 

 
"Dan adapun mereka yang takut akan maqam Rabb-

nya dan menahan nafsnya dari hawa" (An-Naazi'at 

[79]: 40). 

 

Jika ego tidak direkonstruksi oleh nafs, maka 

akan ego akan menjadi tempat penghasil sayyiah, 
tempat 'racun' hati secara efektif dapat mematikan 

qalb. Secara psikologis, kesadaran berpusat di ego, 
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sementara qalb dan nafs berada di bawah level kesa-
daran atau di ketaksadaran (unconsciousness). 

Jika hijab kompleks dan sayyiah lenyap, maka 

ego akan mengorbit ke nafs dan memperluas bidang 
kesadaran. Ketika ego di bawah kontrol nafs, maka 

kekuatan syahwat dan hawa akan berada di bawah 

kendali amr nafs. Dan ketika pusat kesadaran ber-

pindah ke nafs maka nafs menjadi pusat kepribadian 

yang bersifat utuh mencakup baik level sadar mau-

pun level tak sadar. Dengan berkiblatnya ego ke nafs 

maka seluruh indera jasad berada di bawah kontrol 

nafs dan qalb, di sini inderawi dan pikiran mem-

peroleh kekuatan tambahan berupa aspek ruhani 
yang berpusat di qalb, manusia menjadi berfikir dan 

ber-'aql dengan qalb-nya. 

 
"Qalb bagaikan raja, jika shalih rajanya maka shalih 

pula tentara-tentaranya, dan jika jahat rajanya maka 

jahat pula tentara-tentaranya." (Rasulullah SAW) 

 

Jika cahaya qalb tidak menyentuh ego dan pi-

kiran, maka pada hakikatnya manusia belum menge-

nal qalb-nya apalagi memfungsikannya. Karena 

qalb tak berfungsi, maka manusia tersebut dikatakan 

belum memiliki qalb (buta hati) kecuali hati jasma-

niahnya saja, dan hanya memiliki satu akal yaitu pi-
kirannya saja. 

 
"Mereka memiliki qalb tetapi tidak digunakan untuk 

memahami, mereka memiliki mata tetapi tidak digu-

nakannya untuk melihat, dan mereka mempunyai teli-

nga tetapi tidak digunakannya untuk mendengar, me-

reka seperti ternak bahkan lebih tersesat" (QS. Al-

A'raf [7]: 179). 

 

“Demi jiwa dan Penyempurnaannya, maka Allah me-

ngilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan keta-

waannya, maka sungguh beruntunglah orang yang 

mengembangkan dan mensucikan jiwa itu dan sung-

guh merugi orang-orang yang mengotorinya.” (QS. 

Asy Syams : 7-10) 

 

MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK  

YANG ‘BELUM SELESAI’ 

Al Quran menjelaskan bahwa manusia tidak 

diciptakan sekali jadi, tapi ia dilahirkan dalam kea-
daan “belum selesai”, karena itu disamping partum-

buhan badani yang berkembang secara alami, ia 

sendiri memiliki kemampuan untuk mengembang-
kan dirinya, potensi pribadinya kearah yang selalu 

dan selalu lebih baik. Inilah yang disebut dengan  

Taswijatun Nafs, dimana manusia berusaha menga-

dakan perubahan dan penyempurnaan dirinya de-

ngan bimbingan Allah SWT, seperti diisyaratkan da-

lam Al Quran : “Demi jiwa dan Penyempurnaannya, 

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan ke-

fasikan dan ketaqwaannya ,maka sungguh berun-

tunglah orang yang mengembangkan dan mensu-

cikan jiwa itu dan sungguh merugi orang-orang 
yang mengotorinya.” (Asy Syams : 7-10) 

Keunggulan manusia itu terletak pada modal 

awal kehadirannya di muka bumi dan kemungkinan-
nya untuk terus berkembang setelah ia dilahirkan. 

Starting point-nya saja manusia itu sudah ahsanu 

taqwin, sebaik-baik ciptaan, baik dalam bentuk pera-

wakannya, maupun dalam kemampuan maknawinya 

baik intelektual maupun spiritual.  

 

MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK  

YANG BOLEH MEMILIH 

Menurut Al Quran, pengembangan potensi ji-

wa dan kepribadian manusia, lengkap dengan segala 

keterampilan yang dimilikinya, sangat tergantung 

pada sikap manusianya itu sendiri, sebagai manusia 

yang “diberi pilihan”, yang secara sadar dan ber-

tanggung jawab atas nasibnya di dunia ini dan di a-

khirat kelak. Manusialah yang membangun nasib-
nya, sebagai akibat dari pilihan yang ia ambil dari 

dua jalan yang Allah tawarkan. Pada kesungguhan-

nya menjaga perkembangan diri secara positif, alah 
katakan sebagai Aflaha, sukses, berjaya, berbahagia, 

atau falah, seperti yang selalu dikumandangkan da-

lam adzan. Sedang mereka yang tidak mengembang-

kan dirinya ke arah kebaikan, bahkan membiarkan-

nya kotor, maka Allah ancamkan kerugian (khoba). 

Manusia dipersilahkanuntuk memilih nasib dirinya. 

Memang, dengan starting point yang sangat 

menguntungkan tadi, manusia telah dianugrahi nik-

mat yang sangat besar, berupa potensi, untuk tum-
buh berkembang hingga pada tingkat yang setinggi 

tingginya, cukup dan cakap untuk menguasai bumi. 

Namun sebaliknya, nikmat itu sendiri bisa berbalik 
menjadi ‘adzab bila manusia tidak memeliharanya. 

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya 

Allah sekali kali tidak akan merubah sesuatu nikmat 

yang telah diberikanNya kepada suatu kaum, hingga 

kaum itu sendiri yang merubah apa yang ada pada 

diri mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Mende-

ngar lagi Maha Mengetahui” (S.8:53) “Dan ingat-

lah ketika Robb kalian memaklumkan: Jika kalian 

bersyukur maka niscaya Kami akan menambah nik-

mat kepada kalian, tetapi jika kalian ingkar, maka 
sesungguhnya ‘adzabKu sangat pedih” S.14:7. 

Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepa-

da manusia adalah, bahwa manusia sendiri yang di-

beri hak menentukan nasib dirinya, proses penyem-

purnaan kepribadian dan keterampilannya adalah 

tanggung jawab dirinya sendiri. Kesungguhan mem-

bangun potensi diri ini termasuk bagian dari jihad, 

“Barang siapa yang berjihad (bersungguh-sungguh, 

bekerja keras untuk mencapai kebaikan, perjuangan 
untuk melahirkan kemakmuran) maka sesungguhnya 

jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.” Demiki-

an pula dengan upaya memelihara dan menyukuri 
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nikmat starting point yang telah diberikan Allah, 
“Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia 

bersyukur untuk dirinya sendiri.” Bahkan bagi mere-

ka yang bersungguh-sungguh, Allah akan bukakan 
bimbingan pada berbagai kemungkinan positif, dan 

berbagai solusi, dibukakan banyak jalan keluar yang 

positif, bahkan terus disertaiNya dalam proses per-

kembangan tersebut. Pilihan terletak pada manusia, 

selama ia sadar akan konsekwensi dari pilihannya. 

 

POTENSI UNTUK TUMBUH,  

BERKEMBANG DALAM KESUCIAN 

Menarik untuk dicermati, bahwa untuk mem-

pertegas adanya proses penyempurnaan dan perkem-

bangan potensi ini, Allah menggunakan kata “zaka”, 

seperti yang ada pada Surat Asy Syams(91): 9, di-

mana kata “zaka” itu sendiri memiliki dua makna 

Yaitu (1) tumbuh, berkembang, menjadi besar dan 

(2) mensucikan, membersihkan. Dengan demikian 
dalam kalimat : Beruntunglah orang yang “zakka” 

nafsahu (dalam istilah Quran: man zakkaha) atau la-

zim kita kenal dengan istilah Tazkiyyatun Nafs, ter-
kandung dua gagasan penting (1) Usaha-usaha yang 

bersifat pengembangan diri, yakni usaha untuk terus 

mengembangkan potensi kepribadian dan keteram-

pilan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan integri-

tas moral, sehingga manusia tersebut menjadi cukup 

dan cakap untuk berperan sebagai penguasa-pengu-

asa di bumi (Khola-i-fal Ardh) dan (2) Usaha-usaha 

yang bersifat pembersihan diri, menjaga dan meme-

lihara kecenderungan diri (nafs) dari kecenderung-
an-kecenderungannya yang negatif 

Bagi manusia yang terus mengembangkan di-

rinya, maka ia tetap dalam ketinggian derajatnya, 
bahkan dijanjikan Allah akan tetap berada di pun-

cak-puncak prestasi, tetapi mereka yang tidak peduli 

dengan hal ini, akan turun pada asfala safilin, seren-

dah rendahnya derajat, bahkan lebih hina dari bina-

tang ternak, atau hewan melata. 

 

PERANAN NAFSU LAWWAMAH  

DALAM PENYEMPURNAAN DIRI  

Perkembangan diri manusia dimotori oleh kei-

nginan yang tidak pernah puas, untuk menjadi lebih 

baik dan lebih baik lagi, inilah keadaan jiwa yang 

selalu menyesal yang disebutkan dalam Al Quran di 

atas, bahkan dijadikan sumpah oleh Allah, yang me-
nandakan bahwa hal ini sangat penting untuk diper-

hatikan.  

Dalam konsep psikologi pun dikatakan, bahwa 
perkembangan moral manusia bermula dan berang-

kat dari kesadaran akan baik dan buruk, serta keingi-

nan untuk mencapai kebaikan dan menghindari ke-

burukan, ini yang disebut sebagai hari nurani. Ab-

dullah Yusuf Ali dalam Tafsirnya The Holly Quran, 

ayat di atas diartikan sebagai berikut “And I do call 
the witness The Self Reproaching Spirit (Eschew E-

vil)”, yang berarti bahwa nafsu Lawwamah adalah ji-

wa yang senantiasa menyadari kesalahannya, dan 
menghindari keburukan. Nafsu Lawwamah juga ber-

arti kemampuan batin manusia untuk mencegah, 

menghentikan dan menyesali segala perbuatan yang 

bersifat dosa, immoral dan tindak aniaya lainnya. 

Demikian pentingnya Nafsu Lawwamah atau 

kesadaran moral ini, maka segala hal yang bisa 

menghilangkan kesadaran moral itu, diharamkan o-

leh Allah untuk dikonsumsi atau dilakukan. Seperti 

khomr (yang menghilangkan kesadaran, kontrol otak 
dan prilaku), atau zina yang merupakan pembunuhan 

watak (Character Assasination). Demikian juga de-

ngan judi yang memompa rasa penasaran manusia, 
sampai ketingkat lepas kendali, Allah katakan perbu-

atan syetan yang tidak pantas dilakukan manusia. 

 
KAITAN ANTARA PENGENDALIAN 

DIRI (TAQWA) DAN KETENANGAN 

JIWA MANUSIA 

Telah disinggung di muka bahwa proses per-

kembangan jiwa manusia. Dalam proses perkem-

bangan jiwa itu  manusia berdiri sebagai subjek 

yang sadar dan bebas untuk melakukan dan menen-

tukan pilihan. Apakah ia akan mengambil jalan F-

ujur (kejahatan) atau jalan Taqwa. Namun demikian, 
dibalik ide kebebasan untuk memilih tersimpul di 

dalamnya ide tentang tanggung jawab moral terha-

dap dan untuk dirinya sendiri. 
Dengan meletakkan Fujur dan Taqwa sebagai 

dua hal yang yang harus dipilih manusia, dimana 

pilihan ini terkait langsung dengan berhasil atau ga-
galnya proses penyempurnaan diri, tersirat perintah 

tidak langsung, berupa kewajiban moral agar manu-

sia –dengan kesadarannya sendiri– hendaknya me-

milih jalan Taqwa.  

Taqwa bermakna hal-hal yang menyebabkan 

seseorang terpelihara dari akibat-akibat yang buruk, 
Taqwa berasal dari kata waqa, yang berarti menye-

lamatkan, memelihara,menjaga, memelihara sesuatu 

dari hal-hal yang merugikan dan membuat bencana. 
Dari definisi ini Al Raghib Al Asfahani mengartikan 

Taqwa secara bahasa sebagai: “menjadikan diri da-

lam keadaan terpelihara”, dan dari segi syari’at se-
bagai “mencegah/memelihara diri dari berbuat dosa” 

Sehingga dengan mudah difahami bahwa inti dari-

pada Taqwa adalah pengendalian diri. Ketika dise-

butkan bahwa pengembangan dan penyempurnaan 

diri akan bermuara pada Falah, atau kebahagiaan. 

Maka perjalanan panjang menuju Falah ini memer-

lukan bekal (zad). Maka Allah menegaskan bahwa 

taqwa adalah sebaik baik bekal. Seperti pada ibadah 

haji, dimana kita dilatih mengendalikan diri dan hati 
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sebaik-baiknya, maka bekal utama yang harus diba-
wa adalah Taqwa. 

Di tempat lain Al Quran mengumpamakan 

taqwa sebagai pakaian, sebagaimana pakaian ber-
fungsi melindungi dan menjadi perhiasan diri, maka 

demikian juga dengan Taqwa, pemilik Taqwa akan 

mampu mengerem diri dari perbuatan buruk dan 

menjadi indah kepribadiannya dengan taqwa tadi. 

Dengan Taqwa sebagai daya pencegah dan 

melahirkan keindahan, tampak jelas sekali hubungan 

erat antara Tazkiyyatun Nafs dengan Taqwa, antara 

pemeliharaan, penguasaan dan pengendalian diri 

dengan proses perkembangan jiwa. Bila seseorang 
semakin mampu mengendalikan dirinya, maka se-

makin besar kemungkinannya untuk berkembang. 

Sebaliknya semakin tidak mampu seseorang me-
ngendalikan dirinya, maka semakin besar kemung-

kinannya ia merusak potensi dirinya. Maka dari itu 

sambil mengemukakan gagasan kesatuan, persama-
an dan persaudaraan ummat manusia, Al Quran de-

ngan tegas menyatakan bahwa ketaqwaan mempu-

nyai arti yang sangat penting sebagai nilai dan faktor 

penentu bagi keluhuran dan kemuliaan martabat 

manusia:  

 
“Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian 

dari laki-laki dan perempuan, Kami jadikan kalian 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling ke-

nal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 

antara kalian pada sisi Allah, adalah mereka yang p-

aling bertaqwa. Sesungguhnya Alah Maha Mengeta-

hui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat : 13). 

 

BERKACA PADA SIFAT-SIFAT  

ALLAH 

Kepribadian orang-orang yang beriman (seba-

gai seberangannya orang-orang yang tidak beriman) 

adalah kepribadian orang-orang yang telah berhasil 

meninggalkan kepribadian yang buruk dan berusaha 

menumbuhkan Matsalul A’la (contoh contoh terting-

gi) dalam dirinya. Dengan perkataan lain, orang 
yang baik adalah orang yang berusaha menjadikan 

sifat-sifat Ilahi sebagai sumber gagasan yang me-

warnai kehidupan akhlaqnya. 
Sifat-sifat Ilahi tersebut tertuang di dalam Al 

As’maul Husna (nama-nama Allah), yang menurut 

Muhammad Ali, adalah: “nama-nama yang menam-
pakkan sifat yang paling baik daripada Allah swt”. 

Beliau juga berpendapat bahwa “manusia harus me-

nyimpan sifat-sifat ilahi dalam fikirannya (dengan 

menyerunya berulang-ulang -pen), dan berusaha me-

miliki sifat-sifat tersebut, sebab hanya dengan itu ia 

akan mencapai kesempurnaan.” 

Pemancaran kembali sifat sifat Ilahi dalam 

wujud akhlaq manusia diperintahkan oleh Allah da-

lam Al Quran: 
 

“…dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kalian mem-

buat kerusakan di muka bumi! Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat keru-

sakan.” (Al Qashash (77) : 28) 

 

KESIMPULAN 

Manusia dianjurkan untuk berbuat baik kepada 

sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat 

baik kepadanya. Dan kebaikan Allah kepada manu-
sia dinyatakan dalam perwujudan sifat-sifatnya yang 

luhur (Matsalul A’la). Karena itu kebaikan manusia 

mukmin terhadap sesamanya harus dimanifestasikan 

dalam bentuk-bentuk ‘pelahiran’ dan ‘pewujudan 

kembali’ sifat-sifat Ilahi dalam kehidupan manusia 

beriman tadi. Tentu saja dalam batas-batas kemam-

puan dan alam manusia. 

Dalam kelemahan kita sebagai manusia, na-

mun sebagai makhluk Ilahi yang meletakkan sifat-
sifat Allah sebagai gagasan dan pola kehidupan mo-

ralnya. Kita dapat berusaha dan mencoba mengarah-

kan proses perkembangan kepribadian ini ke arah 
yang terbaik, tertinggi (Matsalul A’la) tidak seperti 

orang orang yang tidak beriman yang berputar-putar 

pada (Matsalusy syu-i). Justru pada proses menga-
rahkan perkembangan pribadi pada keluhuran dan 

kesempurnaan sifat-sifat Ilahi itulah, kita dihadap-

kan pada sumber yang tidak pernah habis, tak ber-

batas untuk menempa pembentukan kepribadian 

yang terus menerus dan tak pernah berhenti ini. Dan 

inilah seni hidup, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. 
Muhammad Iqbal, sebagai “satu dan terus menerus. 

Manusia terus bergerak maju untuk selalu menerima  

cahaya-cahaya baru dari realitas yang tak terbatas, 
yang setiap saat muncul sebagai kemegahan yang 

baru.”  

Dan Manusia, kata Iqbal seterusnya, sebagai 

penerima cahaya ketuhanan, bukanlah sebagai pene-

rima cahaya yang pasif. Setiap perbuatan dari jiwa 

yang merdeka (yang bebas memilih, dan manusia 

mukmin menggunakan kemerdekaannya untuk me-
milih jalan ketaqwaan –pen), pilihan itu akan me-

lahirkan suatu situasi baru, sehingga memicu kerja 

kreatif yang terus menerus. Dan justru dalam kerja 
kreatif itulah manusia berusaha terus menerus me-

ngembangkan kepribadian dirinya, memperjelas ke-

hadirannya sebagai ‘Ibadurahman (hamba-hamba 
Allah) dan Khola-i-fal Ardh (para penguasa bumi). 

Inilah yang memberi isi dan bentuk pada keberada-

annya sebagai makhluk yang diciptakan dalam kea-

daan yang ahsanu taqwim, sebaik starting point. 
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