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Abstract
The reality of human being is not only the self who possesses ‘will to power’ or free will
to determine the contuinity of his life through fulfilling the biological needs, but also the
self who is cosmological reflection of God, he is pervaded by divine values with activeparticipatorical and creative manner. This article attempts to disclose a construction of
Muhammad Iqbal’s idea on humanism based on spiritual-anthropological perspective in
understanding human being. This idea of him on humanism constitutes a response and
synthesis, as well, to two views; first, the view that only emphasizes on physical-biological
aspect and denies spiritual-metaphysical aspect of human being as what maintained by
modern Western humanism. Second, the view that is exceedingly fixated on spiritualtheocentrical aspect and under estimates the antropological-sosiological aspects of human’s
role as a living creature. The second one has afflicted mystical tradition in Islamic thought.
By his philosophy of khūdī (ego), Iqbal proposes an holistic approach in understanding the
reality of human being. He elaborates that human being is not only a creature that possesses
privilege for actualizing his self potential in material cases by means of creative actions but
also a spiritual creature who has substance (human soul) which is everlastingly as the
manifestation of Cosmic Creator who is omni-Creative i.e., God as the Absolute Ego or the
Perfect Self. This writing is proposed by means of analytical-descriptive method toward
Iqbal’s philosophy in constructing the idea of humanism.

Keywords: Muhammad Iqbal, humanism, active-participatorical, sufism,
anthropological aspect, ego (khūdī).

Abstrak
Hakikat manusia tidak saja sebagai diri yang memiliki will to power, bebas berkehendak
untuk menentukan keberlangsungan hidupnya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
biologis, tetapi juga diri sebagai cerminan Tuhan yang senantiasa diliputi oleh nilai-nilai
Ilahiyah dalam pola aktif-partisipatoris dan kreatif. Artikel ini berupaya mengungkapkan
bentuk gagasan humanisme Muhammad Iqbal yang dibangun di atas landasan spiritual
sufistik-antropologis dalam memahami hakikat manusia. Gagasan humanisme Muhammad
Iqbal ini merupakan sebuah respon kritis sekaligus sintesis terhadap gagasan-gagasan
humanisme Barat moderen yang hanya berorientasi pada sisi fisis-biologis, melupakan sisisisi spiritual metafisis manusia, dan gagasan yang terlalu terpaku pada aspek spiritualBasrir Hamdani
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teosentris serta memandang sebelah mata aspek-aspek antropologis-sosiologis peran
manusia sebagai makhluk hidup. Gagasan kedua ini masih mendera tradisi sufistik dalam
peradaban Islam. Melalui fisafat Khūdī (ego), Iqbal menawarkan suatu pendekatan holistik
dalam memahami manusia bahwa manusia tidak saja makhluk yang memiliki
keistimewaan yang dapat mengaktualkan potensi dirinya secara material melalui tindakantindakan kreatifnya tetapi juga sebagai insan spiritual yang memiliki substansi (jiwa
insaniyah) yang senantiasa sebagai manifestasi sang Pencipta Kosmik (Cosmic Creator)
yang maha Kreatif, yaitu Tuhan sebagai Ego Mutlak (the Absolute Ego) atau Diri
Sempurna (the Perfect Self). Tulisan ini diketengahkan melalui metode analisis-kritisdeskriptif terhadap filsafat Iqbal dalam mengkonstruksi gagasan humanisme.
Kata-kata Kunci: Muhammad Iqbal, humanisme, aktif-parsipatoris, sufisme, aspek
antropologis, ego (khūdī).

Pendahuluan
Upaya memahami dan menganalisis hakikat, peran, dan fungsi manusia
dalam kehidupan di alam semesta ini telah dilakukan secara sistematis dan
terukur sejak manusia mengenal logos. Paling tidak ada dua pandangan dapat
diajukan disini; pertama, diajukan oleh para filsuf, yang menyebutkan bahwa
hakikat manusia adalah entitas rasional yang dapat bertindak secara bebas,
sehingga peran dan fungsi manusia sangat ditentukan oleh bagaimana ia
bertindak sesuai dengan esensinya tersebut. Kedua, yang dikemukakan oleh
kaum agamawan, yang mengidentifikasi bahwa hakikat manusia adalah
entitas yang diciptakan oleh Tuhan dan senantiasa terhubung denganNya
dalam segala keadaan. Kedua pandangan ini merupakan dua bentuk pemikiran
yang pada tahap selanjutnya melandasi ideologi tentang manusia atau disebut
sebagai paham ‘humanisme’, yaitu paham yang, sebagaimana diungkapkan
oleh Giovanni Pico della Mirandola, seorang filsuf renaisans Italia,
menganggap manusia harus dipahami sebagai ‘a great marvel and the animal
really worthy of wonder’ (Richard Norman 2004, 3). Manusia adalah sebuh
mukjizat yang besar dan makhluk yang benar-benar menakjubkan karena
keistimewaannya yang tidak tertandingi oleh makhluk-makhluk lain, sehingga
manusia harus menjadi pusat dan inti dari keberlangsungan alam ini. Dan
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keistimewaan manusia ini dijabarkan dalam kedua pandangan di atas,
sehingga menyebabkan paham humanisme memiliki dua corak yang berbeda.
Kedua sudut pandang tersebut tidaklah kontradiktif. Keduanya, bahkan
mungkin juga perspektif-perspektif lainnya, adalah sah-sah saja selama
didukung oleh argumentasi yang memadai secara rasional ataupun norma
yang telah diakui. Namun kemudian, menjadi saling menegasi ketika
diperlakukan sebagai standar yang tunggal dan tidak integratif. Betrand
Russell , misalnya, menganggap bahwa keistimewaan manusia bukan oleh
agama atau aspek spiritual, melainkan oleh sains semata (Russell 1983, 26). J.
Paul Sartre dan Frederick Nietszche, di sisi lain, memaknai keistimewaan
manusia pada kehendak bebasnya yang mutlak, dan lain sebagainya dalam
perkembangan paham humanisme berdasarkan filsafat dan sains Barat
moderen. Dengan kata lain, manusia yang secara esensial sebagai entitas
intellegensia yang mempersepsi, berkehendak bebas dan memiliki bentuk fisik
yang indah, ketika didekati melalui doktrin materialisme, naturalisme,
saintisme, dan eksistensialisme ateis yang mendominasi di era moderen, alihalih mengangkat harkat dan martabat manusia, justeru mereduksi makna
manusia tidak lebih dari unsur alam semesta dalam dimensi material-fisikal
yang diperlakukan dan dipahami secara sama dengan unsur-unsur alam
lainnya serta dianggap memiliki kebebasan absolut. Kemampuan ‘merasa’
manusia dengan intuisi dalam dimensi spiritual tidak dianggap mampu
mengistemewakan martabat manusia dari yang lainnya. Sebagai akibatnya,
doktrin tersebut telah ikut andil dalam membidani terjadinya tragedi dan
kejahatan kemanusiaan, sebagai contoh holokaus atau genosida pada PD I, II,
dan tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya, bahkan hingga saat ini.
Di sisi lain, kaum agamawan yang diwakili oleh para penganut sufismepanteistik mempersepsi manusia sebagai entitas pencinteraan Tuhan yang
senantiasa dalam hubungan terus-menerus denganNya dalam segala denyut
kehidupan manusia hingga kematiannya. Tujuan yang paling ideal bagi
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manusia adalah ketika ia mampu menegasi dirinya untuk meng-absorsi (fana)
dalam wujud Tuhan, sehingga tujuan-tujuan lain sebagai makhluk yang
memiliki diri secara individual dan sosial hanyalah bersifat sekunder, jika
tidak dikatakan tidak penting. Oleh sebab itu, tidak heran dalam catatan
sejarah bahkan hingga saat ini, pemahaman ini pada titik yang ekstrim telah
mengantarkan kepada sikap yang statis, pasif, dan fatalistik. Pada sikap ini
diperlihatkan bahwa betapa paradigma teosentris terlampau kuat dan tidak
proporsional sehingga kemampuan rasional dan kebebasan memilih pada diri
manusia seolah tak bermakna apa-apa. Episode perjalanan manusia dalam
mengarungi hidup yang pantas dijalani haruslah yang bernuansa spritual saja
dan dijalankan dalam koridor kepasrahan tanpa daya dan kehendak bebas
manusia. Tak nyana corak-corak kehidupan lain yang bersifat antropologissosial hanya dianggap sebagai tembok-tembok penghalang yang harus
dihindari dan ditinggalkan. Walhasil, manusia dipahami seolah menempati
ruang hampa tanpa interaksi yang hangat dan harmonis dengan sesamanya
dan dengan alam. Kehidupan di dunia ini hanya untuk individu-individu tanpa
ikatan kepedulian dan kepasrahan menjalankan takdir dariNya. Fenomena ini
dapat ditemukan di seluruh agama dengan perpaduan paham mistisisme
panteistik hingga saat ini.
Kedua perspektif humanisme di atas tentu akan terus menjadi
persoalan yang membuat semakin rumit dalam memahami secara konseptual
hakikat manusia dan memperlakukan manusia dalam tataran praktis. Dengan
kata lain, konsep-konsep humanisme tersebut, menurut penulis, tidak
memadai untuk dijadikan landasan paradigma humanisme, sehingga
menuntut untuk ditemukan secara lebih komprehensif pemahaman terhadap
hakikat, peran, dan fungsi manusia di tengah-tengah kehidupan ini sehingga
selanjutnya dapat memperlakukan manusia sebagaimana hakikatnya.
Salah

satu

gagasan

yang

dapat

dijadikan

landasan

dalam

mengkonstruksi paham humanisme yang lebih komprehensif dan sebagai
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solusi alternatif atas ketidakmemadaiannya kedua perspektif di atas,
berdasarkan hasil telaah penulis, adalah filsafat khūdī (diri) yang dicetuskan
oleh seorang filsuf kontemporer Islam dari Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal
(1877-1938). Dalam filsafatnya, Iqbal melihat diri manusia dalam dua sisi,
yaitu spiritual dan fisikal (antropologis). Dari sisi spiritual, tidak bisa
dipungkiri bahwa manusia adalah entitas korporeal dan merupakan
manifestasi Tuhan di alam materi ini, namun tidak dalam makna bahwa
manusia selalu dalam bayang-bayang Tuhan secara pasif dan bukan pula
tujuan tertinggi dari keberadaan manusia adalah absorpsi (melebur/terserap)
dengan Tuhan sehingga terjadi self-negation atau diri [kebebasan] yang
ternegasi. Melainkan, di sisi lain, manusia diberikan keistimewaan untuk
mengafirmasi diri (self-affirmation) dalam kebebasan diri, namun tidak dalam
makna kebebasan mutlak yang terlepas dari Tuhan, karena kebebasan
tertinggi manusia akan tercapai ketika ia mampu mendekat kepada sang Maha
Bebas melalui upaya moral dan keagamaan atau, sebagaimana dalam hadits
Nabi Saw, ketika manusia mampu meniru moral Tuhan, Takhalluqu bi Akhlaqi
Allah (R.A. Nicholson 1920, 12). Oleh sebab itu, pada sisi yang kedua ini,
manusia dituntut untuk aktif dan kreatif baik secara moral maupun
keagamaan dalam menjalani hidup karena, menurut Iqbal, segala bentuk
keberadaan adalah efek dari diri atau ego yang kreatif dan sekaligus
merefleksikan Diri Kosmik Mutlak yang maha kreatif. Hal ini Iqbal tegaskan
dalam syairnya:
The form of existence is an effect of the Self,
(Bentuk keberadaan adalah efek dari Ego)
Whatsoever thou seest is a secret of the Self.
(Apapun yang engkau cari adalah rahasia dari Ego).
When the Self awoke to consciousness,
(Ketika diri bangkit menuju kesadaran)
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It revealed the universe of Thought.
(Maka akan terbuka cakrawala berpikir). (Iqbal 1915, 11)
Dalam hal ini, Iqbal melihat manusia dalam spektrum yang lebih luas,
bahkan mencoba men-sintesis-kan kedua perspektif di atas, yaitu manusia
memiliki relasi kosmik dengan Tuhan sebagai ciptaan dan manifestasiNya,
namun tidak dalam bentuk relasi yang monolog, melainkan relasi yang
partisipatoris. Manusia harus aktif dan kreatif untuk mewujudkan kesejatian
dirinya sebagai individu dalam kerangka kreativitas moral-relijius, tidak
bersikap pasif dan menyerah kepada keadaan serta menunggu takdir Tuhan
terjadi. Berdasarkan pandangan Iqbal, setiap manusia memiliki nilai yang
luhur sebagai individu yang harus terus-menerus diupayakan dan ditebarkan
untuk dirinya secara langsung dan untuk alam ini secara tidak langsung. Dan
keluhuran nilai tersebut sangat ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan Diri
Sempruna dan Mutlak.
Tulisan ini mencoba mengungkapkan bentuk gagasan humanisme
Muhammad Iqbal melalui analisis terhadap pemikiran filosofisnya tentang
khūdī (diri/ego) yang ia gagas berdasarkan tinjauan terhadap aspek spiritual
dan antropologis manusia. Melalui metode analisis-dekriptif, tulisan ini
disusun dengan mengacu kepada karya-karya utama Iqbal, khususnya kitab
Asrār-i Khūdī , dan berbagai literatur serta hasil penelitian sebelumnya yang
terkait.
Humanisme Dalam Bentang Sejarah
Humanisme sebagai suatu kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan
menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut (Luik 1998. 3676), sesungguhnya, tidak
muncul sekitar abad 14 ketika terjadi gerakan intelektual dan kesusastraan di
Italia yang kemudian berkembang menjadi motor penggerak kebudayaan
moderen di Eropa, namun jauh sebelum itu, yaitu sejak manusia memiliki
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kesadaran akan hakikat dirinya baik sebagai individu maupun sebagai entitas
di tengah-tengah entitas yang lain di alam ini. Bahkan, apa yang berkembang
di Eropa pada 14 tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses interaksi dan
keterpengaruhan dengan pemikiran Islam di abad-abad sebelumnya. Harus
diakui bahwa gerakan humanisme di Barat telah diprakarsai oleh umat Islam
dan menyebarkannya di sana melalui interaksi dengan orang-orang Eropa,
mulai dari Spanyol, lalu ke Italia hingga ke seluruh Eropa. Umat Islam telah
menularkan kesadaran terhadap hakikat dan peran penting manusia melalui
pengembangan seluruh khazanah intelektual manusia dan lebih jauh dari apa
yang diajarkan oleh gereja sebelumnya (H.Z. Ulken. 1966, II, 1349). Hanya saja
secara peristilahan, menurut para sejarawan, humanisme muncul di paroh
kedua abad 14 di Italia sebagai derivasi dari kata ‘umanista’ yang ditujukan
untuk menyebut seorang sarjana atau guru di bidang ilmu-ilmu kemanusiaan
(humanities) berupa bahasa, retorika, puisi, sejarah dan filsafat moral
(Richard Norman 2004, 8). Dan secara terminologis dari sisi aliran filsafat,
humanisme dimaknai sebagai paham yang menjunjung setinggi-tingginya nilai
dan martabat manusia sehingga menempati posisi sentral dan penting dalam
kehidupan di alam ini (Zainal Abidin 2001, 39).
Pada abad 14 hingga 16, paham humanisme sangat menekankan pada
pencarian bentuk paling ideal dari kehidupan manusia. Dalam rangka itu, para
penggerak paham ini atau tokoh-tokoh humanis, salah satu yang terbesar
adalah Pico della Mirandola, sangat menyibukkan diri dengan mengkaji
khazanah peninggalan peradaban Yunani dan Romawi, bahkan mereka
berupaya untuk menghidupkannya kembali di era moderen ini. Humanisme
pada masa ini dapat digambarkan sebagai humanisme religius, karena salah
satu karakteristiknya adalah rekonsiliasi antara khazanah pemikiran klasik
dengan iman keagamaan dalam menyelami nilai-nilai kemanusiaan,
sebagaimana yang dilakukan oleh Pico di Italia dan para humanis lainnya baik
di Kristen maupun di agama-agama lain seperti Islam (Norman 2004, 9).
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Pada abad 19, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, corak
humanisme mengalami pergeseran karakteristik dan penekanan yang dikenal
dengan semangat renaisans terhadap humanisme di Italia. Pada era ini di
Eropa, humanisme tidak lagi terpaku pada kurikulum pendidikan yang
bernuansa religius, melainkan diperluas kepada fenomena-fenomena
kebudayaan, yaitu budaya rasional dan empiris, khususnya yang berasal dari
Yunani dan Romawi kuno dan berevolusi sepanjang sejarah Eropa yang
kemudian menjadi bagian mendasar dari pendekatan Barat terhadap ilmu
pengetahuan, teori politik, etika, dan hukum (al-Fandi 2011, 76). Trend
humanisme pada masa ini telah membuka jalan konflik dengan humanisme
religius, karena pendekatan rasional-empiris dan naturalis-saintis cenderung
mengarahkan pada sikap skeptisisme dan penolakan terhadap praduga,
takhayyul, dan segala yang berbau supranatural termasuk kepercayaan atau
iman religius. Baron d’Holbach, seorang filsuf dan saintis moderen,
mengisyaratkan paradigma naturalis dalam memahami manusia dengan
mengatakan bahwa manusia sebagai satu bagian dari alam yang diatur
layaknya benda-benda lain melalui hukum alam. Ia meyakini bahwa dengan
memahami diri sebagai bagian dari alam, manusia akan memahami bagaimana
menciptakan kebahagiaannya sendiri dengan terus hidup secara harmonis
dengan bagian-bagian lain dari alam ini, tidak perlu ajaran dan norma lain
untuk mewujudkan itu semua. Lebih jauh Ia mengatakan bahwa: “Manusia
adalah karya cipta alam: ia ada di dalam alam: ia tunduk pada hukumhukumnya: ia tidak bisa melepaskan dirinya dari alam, tidak pula dapat
menjauh sejengkal pun darinya bahkan dalam pikiran sekalipun”. (Norman
2011, 12)
Selanjutnya, paham humanisme yang mengambil sikap skeptis dan
membuang perspektif agama dan spiritual semakin beresonansi hingga abadabad berikutnya, khususnya di Barat. Pada abad 12, misalnya, kritik terhadap
agama dalam memperteguh keyakinan humanisme natural dilancarkan oleh
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para filsuf dan pemikir seperti Ludwig Feurbach. Kemudian Karl Marx, Sartre,
Nietszche, dan lain-lain di abad 18-19 yang semakin memperlihatkan corak
humanisme yang bersifat sekuler dan, bahkan, ateis. Pada abad 20 corak
humanisme sekuler masih tetap bertahan meskipun mendapat teguran keras
dengan terjadinya PD I dan II karena dianggap ikut berperan pada cara
pandang terhadap manusia secara naturalis. Sebuah lembaga bernama Ethical
Societies di Inggris yang kemudian berbubah nama menjadi Ethical Union
pada tahun 1920 dan berubah lagi menjadi British Humanist Association sejak
tahun 1967 yang, digerakkan salah satunya oleh H. J. Blackham, tetap pada
pendirian membuang seluruh keyakinan keagamaan dari pemahaman tentang
manusia; nilai-nilai moral pada manusia dapat dipahami dan dijalankan
meskipun tanpa asas-asak keagamaan (Norman 2011, 13).
Pada akhirnya dalam perkembangan diskursus tentang humanisme
bahkan hingga saat ini, tren utamanya terpulang pada dua corak, yaitu
humanisme keagamaan (religious humanism) yang berakar pada tradisi
ajaran yang dibawa oleh para nabi dan pemikiran filosofis dari para filsuf
skolastik, dan humanisme sekuler atau ateis yang mencerminkan bangkitnya
globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama yang dianggap sebagai
bentuk afirmasi terhadap martabat manusia dan perayaan terhadap nilai
tertinggi dari pemikiran dan kreativitas manusia.
Kedua corak humanisme tersebut seolah masih terus berada pada dua
sisi yang berseberangan dan bertentangan tanpa ada satu titik persinggungan
yang dapat menyatukan keduanya dalam semangat integrasi.
Latar Belakang Pemikiran Filosofis Muhammad Iqbal
Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, India, pada tahun 1289 H/1873 M,
sebagai anak laki-laki dari keluarga yang shalih dan taat dalam beragama.
Sejak kecil ia telah diperkenalkan oleh orang tuanya tentang sufisme dan
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memiliki

kecenderungan

padanya

yang

kemudian

menjadi

bidang

keahliannya kelak selain filsafat.
Pemikiran filosofis Iqbal terbentuk dari fase-fase intelektual dan
spiritual yang dijalaninya ketika menghabiskan waktu studinya dan aktivitas
intelektualnya di kota kelahirannya antara tahun 1880an sampai 1905,
Sialkot-Lahore, India, dan ketika ia menyelami filsafat Barat di Eropa antara
tahun 1906 sampai 1908. Dari kedua fase perjalanan intelektual dan
spiritualnya itu, ia kemudia meramu gagasan filosofisnya yang orisinal. Pada
pemikirannya yang ia tuangkan dalam sejumlah karya, terutama Asrār-i Khūdī,
the Reconstruction of Religious Thought in Islam, dan the Development of
Metaphysics in Persia, kita akan mudah menemukan jejak-jejak sufisme,
terutama pemikiran Jalaluddin Rumi dan Mawlawi Mir Hasan, yang memang
telah membuatnya menjadi ahli di bidang itu sejak awal dan pengaruhpengaruh filsafat post-Hegelian melalui para fisluf Barat seperti Henry
Bergson, Thomas Arnold, McTaggart, dan Nietszche, khususnya tentang kritik
terhadap idealisme dan essensialisme yang terangkum dalam paham
eksistensialisme.
Dari proses asimilasi antara pemikiran Timur (sufisme) dan pemikiran
Barat tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak mudah untuk
mengakategorikan pemikiran filosofis Iqbal dalam sebuah aliran tertentu yang
telah ada. Hal ini karena Iqbal meskipun banyak terpengaruh oleh rasionalitas
Barat, namun ia sangat teguh dalam memegang tradisi spiritual Timur. Paling
tidak, oleh Khalifah Abdul Hakim, pemikiran Iqbal diidentifikasi sebagai corak
pemikiran evolusionis kreatif. Sebagai orang yang teguh dalam keimanan
Islam kepada Tuhan personal, maka pemikirannya sangat adalah pemikiran
teistik. Di lain sisi, ia juga percaya terhadap pluralitas eksistensi sebagai egoego di realitas, maka ia dapat dikelompokkan bersama Rumi dan Bergson
sebagai seorang filsuf monadologis (Khalifah Abdul Hakim 1966, 1620).
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Iqbal adalah seorang filsuf yang mampu mensintesiskan berbagai
khazanah pemikiran (Timur dan Barat) menjadi sebuah pemikiran yang khas.
Ia mengapresiasi, misalnya, pemikiran eksistensialisme ateistik yang digagas
oleh Nietszche sebagai sebuah gagasan tentang kemandirian dan kebebasan
manusia, meski kemudian mengkritiknya di berbagai hal misalnya dengan
menganggap bahwa gagasan ‘manusia super’ Nietszche adalah gagasan yang
menempatkan manusia sebagai binatang buas karena, menurut Iqbal,
Nietszche telah menarik kesimpulan-kesimpulan spekulatifnya tentang
manusia dari teori-teori biologi Darwinian. Akan tetapi, di sisi lain, Iqbal
melihat secara berbeda dengan apa yang telah dikembangkan lebih dulu
mengenai ‘manusia super’ oleh para metafisikawan sufistik Muslim seperti Ibn
‘Arabi, Rumi, al-Jilli, dan lain-lain. Iqbal menempatkan ‘manusia super’ pada
posisi yang terjamah oleh siapapun dengan pengakuan terhadap individualitas
diri dan tidak membiarkannya tenggelam dan terselubungi oleh Individualitas
Tuhan, namun tetap dalam semangat mendekatkan diri denganNya.
Dalam pemikirannya, Iqbal menegaskan kemerdekaan dirinya. Di
dalamnya, kita dapat melihat bahwa ia tidak meragukan para pemikir besar di
masa lalu dan sekarang ini, namun ia benar-benar tidak pernah tunduk
sepenuh hati kepada satupun dari mereka. Ia menempuh separuh jalan
bersama satu atau lebih (pemikir), tetapi kemudian ia tiba-tiba berhenti dan
berpisah dengannya (Khalifah Abdul Hakim 1966, 1621). Ia sangat pandai
menjelajahi dan

mengambil intisari dari berbagai pemikiran,

lalu

mensintesiskan semuanya dalam gagasannya sendiri dan khas dirinya.
Filsafat Ego (Khūdī) sebagai Paham Eksistensialisme-Sufistik
Gagasan tentang khudī, yaitu diri atau ego, telah menandai fase
kematangan dari fase pemikiran filosofis-metafisis Iqbal, sehingga dikatakan
bahwa gagasan ini adalah yang terpenting dari seluruh bangunan filsafatnya.
Filsafat khūdī atau diri oleh Iqbal dibangun berdasarkan perenungannya
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terhadap eksistensi dan relasi manusia dengan Tuhan, paling tidak, dalam dua
fase, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu fase pemikiran sufistik
ketika Iqbal masih di India dan fase keterpengaruhannya oleh eksistensialisme
ketika Iqbal di Eropa.
Khūdī adalah kata dalam bahasa Persia atau Urdu yang sepadan dengan
kata ‘diri” atau ‘ego’ (selanjutnya akan disebut dengan istilah ini), bermakna
keangkuhan

dan

kemegahan.

Namun

dalam

penggunaanya,

Iqbal

memaksudkan kata ini dengan makna kemandirian dan personalitas atau
individualitas. Menurut Iqbal, segala sesuatu berawal dari ego dan
berkembang dalam berbagai bentuk serta tingkatan tergantung pada ego. Ego
menjadi hal yang paling fundamental pada setiap kejadian dan keberadaan.
Tidak ada hal yang disebut sebagai universal tanpa ego atau individual yang
membentuknya. Termasuk alam semesta adalah asosiasi dari ego-ego. Bahkan
Tuhan sendiri adalah Ego atau Individu, namun Ego yang maha unik, tidak ada
sesuatupun yang menyamaiNya. Iqbal telah menjelaskan hal ini dalam
syairnya di kitab Asrār-i Khūdī, sebagaimana telah disebut di awal, yang
menyatakan bahwa ‘suatu bentuk keberadaan adalah efek dari Ego, apapun
yang engkau cari adalah rahasia dari Ego’ (Iqbal 1915, 11). Jadi berdasarkan
penjelasan di atas, ego adalah prinsip dalam memahami segala sesuatu dan
jika ditarik pemahamannya secara lebih mendalam, dapat dikatakan bahwa
keberadaan atau realitas adalah ego itu sendiri.
Selanjutnya, Iqbal menegaskan bahwa ego yang paling tinggi
derajatnya di antara ciptaan Tuhan atau sebagai pusat dari seluruh ciptaan
adalah ego manusia, karena hanya manusia yang memiliki keistimewaan
sebagai ego yang berkesadaran dan yang mampu mendekatkan diri kepada
Ego Absolut. Manusia satu-satunya entitas yang Tuhan ciptakan dengan
kemampuan meraih kebebasan berkehendak dan memilih apa yang ia
inginkan dan hanya manusia pula yang mampu mencapai kebebasan yang
paling mendekati sang Maha Bebas melalui kreativitas moral. Dalam bukunya,
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the Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menjelaskan bahwa
dalam Islam, al-Qur’an telah menegaskan tentang individualitas dan keunikan
manusia sebagai pusat dari kehidupan alam semesta. Lebih jauh, Iqbal
menyebutkan 3 hal sebagai alasan atas keistimewaan manusia tersebut,
sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an, yaitu:
1. Manusia adalah makhluk pilihan Tuhan. Hal ini sebagaimana
disebutkan dalam Surat Thaha ayat 114.
2. Manusia merupakan representatif Tuhan atau khalifah Allah di bumi,
sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah, ayat 28.
3. Manusia memiliki kebebasan berkehendak, sebagaimana diisyaratkan
dalam Surat al-Ahzab, ayat 72. (Iqbal 1934, 90)
Berdasarkan keistimewaan tersebut, ego manusia menjadi berbeda
dengan ego-ego lain di alam ini. Manusia sebagai ego yang berkesadaran
dijamin oleh Tuhan untuk memiliki kehendak bebas dalam rangka
mendekatkan diri kepadaNya, di satu sisi, dan mengelola alam semesta, karena
diberi mandat sebagai wakil Tuhan di bumi, di sisi lain. Dari penjelasan ini,
Iqbal berusaha menunjukkan bahwa kedua sisi tersebut merupakan fitrah
yang harus dijalankan oleh manusia. Untuk mengoptimalkan kebebasan
berkehendak yang dimilikinya, manusia harus bergerak aktif dan kreatif
dalam kerangka moral untuk mengelola alam semesta sebagai wakil Tuhan.
Kebebasan disini tidak bermakna tindakan tanpa batas dan aturan, melainkan
upaya menyingkirkan aral yang menghalangi atau yang membuat manusia
tidak mampu mempertegas hakikat dirinya atau mempertegas nilai
kemanusiaannya, yaitu mempertinggi egonya sebagai wakil Tuhan di bumi.
Jadi, menurut Nicholson, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, melainkan
kebebasan di satu aspek dan determinasi pada aspek lain, karena kebebasan
mutlak pada makhluk adalah tidak mungkin (Nicholson 1920, 11). Dengan
kata lain, kebebasan manusia dapat dilihat pada sisi ia mampu secar aktif dan
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kreatif melakukan sesuatu, namun di sisi lain menjadi tidak bebas karena
harus senantiasa menjalankan mandatory Tuhan dalam mengelola alam ini
dalam kerangka moral, dan inilah hakikat tertinggi manusia dan disinilah
kebebasan tertinggi (fuller freedom) tersebut berujung.
Upaya aktif manusia juga merupakan suatu bentuk afirmasi kedirian
atau individualitas manusia yang memiliki kebabasan dan kemampuan untuk
bertindak. Dan inilah tujuan hidup yang ideal bagi manusia, bukan pelenyapan
atau penegasian diri dalam kemenyatuan dengan Tuhan, karena hal ini,
menurut Iqbal, bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan.
Dalam hal ini, Iqbal menunjukkan penolakan dan kritiknya secara tegas, di
satu sisi, terhadap segala bentuk sufisme panteistik yang menganggap bahwa
absorpsi dalam kehidupan atau jiwa universal adalah tujuan akhir dan bentuk
keselamatan manusia, sekaligus terhadap idealisme Hegelian yang meyakini
bahwa manusia yang berkesadaran merupakan bentuk penjelmaan atau
bagian dari Roh atau Ide Absolut dalam bentangan sejarah dialektika, semakin
tinggi kesadaran manusia, maka semakin mempertegas eksistensi Roh Absolut
dan mengabsorpsi eksistensi manusia di dalamNya (Nicholson 1920, 10).
Nuansa eksistensialisme1 begitu terasa dalam filsafat Khūdī. Hal ini
dapat ditemukan dalam upaya Iqbal mengafirmasi ego manusia dan
mempertegas individualitasnya. Namun demikian, eksistensialisme Iqbal
memiliki perbedaan dengan apa yang berkembang di Barat yang lebih
cenderung pada klaim kebebasan mutlak bagi manusia dan beraroma ateis
atau menolak adanya Tuhan (Roswantoro. 2004. 3: 2, 10). Ini ditunjukkan oleh
1

Eksistensialisme seringkali diasosiasikan sebagai sebuah istilah umum untuk menyebutkan
sejumlah pemikir di abad 19 dan 20 yang menekankan individu secara kongkret sebagai inti
pemikiran mereka. Dalam makna yang lebih luas, eksistensialisme muncul sebagai sebuah
serangan atau kritik terhadap sistem filosofis dan saintifik yang menjelaskan seluruh objek
partikular, termasuk manusia, sebagai bagian-bagian yang membentuk genus atau instans dari
hukum-hukum universal atau menjelaskan segala sesuatu dengan menekankan pada aspek
kuiditas atau esensinya berdasarkan kategori-kategori mental. Adapun eksistensialisme lebih
menekankan pada penjelasan secara detail tentang diri segala sesuatu, khusunya manusia, sebagai
‘individu yang mengada’ (Guignon, 1998, 2643).
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sikap Iqbal yang menampik segala bentuk kesadaran dan kebebasan
berkehendak dalam kerangka kreativitas moral sebagai bentuk kebebasan
mutlak, melainkan menempatkannya sebagai bentuk manifestasi Tuhan yang
maha Kreatif. Dengan kata lain, spritualitas manusia dalam pandangan Iqbal
tidak diwujudkan dalam bentuk kepasifan dan negasi terhadap diri atau ego
manusia sendiri, melainkan selalu dalam sikap aktif dan kreatif sehingga
membentuk

relasi

dialogis

dan

partisipatoris

serta

mempertegas

individualitas manusia (Adian 2003, 80). Dalam syairnya, Iqbal melukiskan
bentuk penegasan ego dan individualitas yang bebas, mandiri, serta kreatif
dengan menolak sikap merendahkan diri sendiri dengan bermental pengikut
dan peniru orang lain. Iqbal mengatakan:
Do not degrade yourself to imitate. (jangan hinakan dirimu dengan meniru)
Guard yourselves from them. (jagalah dirimu darinya)
Because your Khūdī diamonds are priceless. (karena Khūdī-mu adalah berlian
yang tak ternilai harganya) (Iqbal 1915, 56)
Sikap Iqbal yang menempatkan Ego manusia pada titik antara
kebebasan dalam pengertian penegasan terhadap individualitas yang mandiri
dan kreatif, dan determinasi dalam aspek merefleksikan citra Kosmik Absolut
juga terlihat ketika ia mengkritik filsafat Plato yang ia anggap sebagai postulat
bagi aliran idealisme seperti filsafat Hegel dan ajaran sufisme panteistik (Iqbal
1915, 42-43; Iqbal 1934, 91). Ini sebagaimana yang yakini oleh para filsuf
eksistensialis pada umumnya. Di sisi lain, Iqbal juga tidak membuang
seluruhnya keyakian sufisme, sebagaimana ia tunjukkan dengan meyakini
bahwa Tuhan atau Diri Kosmik adalah Pencipta dan ego-ego yang Tuhan telah
ciptakan atau yang telah keluar terus-menerus dari aktivitas kreatifNya
sebagai potensi kreatif di berbagai level kesadaran (Khalifah Abdul Hakim
1966, II: 1621). Dengan penjelasan ini, gagasan eksistensialisme Iqbal yang
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menjunjung tinggi individualitas manusia yang kreatif masih tetap terangkai
dengan

nilai-nilai

spiritual

sufistik

dalam

semangat

progresifitas

partisipatoris manusia terhadap Penciptanya.

Humanisme: Pengembangan Ego Kreatif Manusia Sebagai Wakil Tuhan
Tidak dapat dipungkiri bahwa filsafat Ego (Khūdī) yang digagas oleh
Iqbal merupakan gagasan yang secara tidak langsung menyoroti isu
humanisme, karena seluruh elaborasinya tentang Ego menjejaki jalan menuju
bagaimana manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang
dimilikinya melalui sikap aktif dan kreatif sehingga terjadi penegasan
terhadap ke-ego-an atau individualitas dan, di samping itu, dalam rangka
memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakil Tuhan di bumi.
Sebagaimana

diketahui

bahwa

dalam

filsafat

Egonya,

Iqbal

mengafirmasi pandangan para filsuf eksistensialis Barat seperti Bergson,
Nietszche, Heidegger dan lain-lain yang tidak hanya terpaku pada aspek-aspek
esensial dalam memahami segala sesuatu, khususnya manusia, melainkan dari
bagaimana ia berada. Manusia dalam pandangan eksistensialisme adalah satusatunya keberadaan yang berkesadaran dan berkehendak bebas. Oleh sebab
itu, manusia adalah pusat dari kehidupan di alam ini. Untuk menjaga statusnya
ini, manusia harus terus berproses dalam kemenjadian (becoming) baik secara
fisikal maupun spiritual, karena manusia adalah individu yang belum selesai
(Nicholson 1920, 11). Manusia harus terus bergerak aktif hingga mencapai
individualitas

yang

sempurna.

Manusia

adalah

ego

yang

terus

mengembangkan diri, bahkan kediriannya itu adalah unik dan berbeda dengan
ego benda yang tertutup dan final, non-ego atau ego-ego organisme hidup
lainnya. Ego manusia mampu berkembang dan bertransformasi menjadi lebih
sempurna baik secara fisikal seperti dari bayi ke anak-anak dan ke dewasa,
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maupun secara spiritual dalam perkembangan intelektual atau ilmu
pengetahuan.
Jika pada sufisme panteistik, nilai-nilai kemanusiaan dalam ego atau
diri yang mandiri dan bebas itu sirna dan tenggelam dalam kesadaran Ilahiah,
mengalami absorpsi dalam Diri Tuhan, maka berbeda halnya dalam
pandangan Iqbal, nilai-nilai kemanusiaan harus tetap teraktualisasi dan
terafirmasi melalui ego yang terus bergerak, karena hidup adalah gerak maju
untuk menyingkirkan segala rintangan. Esensi hidup adalah terus-menerus
menjaga asa dan cita-cita, dan tujuan hidup adalah memelihara dan
mengembangkan apa yang telah dicapai melalui daya inderawi, akal, dan
intuisi (Nicholson 1920, 11).
Selain itu, Iqbal juga meyakini bahwa seluruh kreativitas ego dalam
mempetegas individualitasnya dan meraih kesempurnaan dalam kebebasan
tetap mengafirmasi relasinya dengan Tuhan (Khūdā), sang maha Sempurna.
Semakin manusia mendekatkan diri, namun bukan dengan negasi diri dalam
Ego Mutlak, maka individualitasnya akan semakin kuat, sebaliknya, semakin
berjarak manusia denganNya, maka semakin individualitasnya semakin
lemah. Dengan kata lain, manusia yang paling dekat dengan Tuhan, namun
tetap dalam penegasan diri/individualitas, adalah ego yang paling sempurna.
Hal ini dapat dipahami, menurut Iqbal, dari hakikat manusia sebagai wakil
Tuhan; individualitas wakil terletak pada kedekatan, namun tidak dalam
makna melenyapkan atau menegasikan diri dalam Diri yang diwakili, dan
terletak pada keluesan dalam bertindak sesuai dengan yang diwakilkan dalam
semangat afirmasi terhadap ke-ego-an (egohood) sendiri.
Lebih jauh, filsafat Ego Iqbal menunjukkan gagasan humanisme yang
dilandasi

pada

semangat

ke-ilahiah-an

dengan

menuntun

gerak

pengembangan ego melalui kreativitas moral dan spiritual yang tercermin
dalam tiga tahap tindakan, yaitu:
1. Mematuhi hukum Tuhan (syari’at)
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Iqbal memahami bahwa hukum Tuhan sebagai instrumen dalam
mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan, sebaliknya,
sebaga pengekangan terhadap kebebasan. Hukum adalah tuntunan-tuntunan
yang dapat mengantarkan manusia pada level tertinggi sebagai manusia sejati.
Oleh sebab itu, hukum Tuhan harus ditaati, jika manusia menginginkan
kehidupan yang baik dan mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya dalam
bentuk penegasan individualitas, karena, menurut Iqbal, kebebasan atau
kemerdekaan (liberty) pada hakikatnya adalah buah atau hasil dari suatu
paksaan yang berasal dari hukum Tuhan.
Hukum yang berasal dari sang Pemilik kehidupan tentu tidak akan
pernah mengingkari prinsip-prinsip kebaikan bagi individu-individu yang
menjadi objek yang di atur di dalamnya. Hal ini mengingat fungsi utama dan
prinsip yang diperjuangkan oleh hukum adalah kemashlahatan, bukan
penyanderaan terhadap kebabasan. Hukum tidak akan ada, jika tidak ada
prinsip kemashlahatan yang ingin diperjuangkan di dalamnya. Oleh sebab itu,
pelanggaran dan pengabaian terhadap hukum adalah suatu bentuk
pengingkaran terhadap kebaikan bagi manusia. Karena itulah, manusia harus
selalu diingatkan agar ia kembali menaati hukum dan kembali kepada
kehidupan sesuai yang telah diatur di dalam hukum Tuhan. Dalam syairnya,
Iqba menegaskan:
Thou, too, do not refuse the burden of Duty
(Engkau, juga, jangan menolak beban kewajiban/tugas).
So wilt thou enjoy the best dwelling-place, which is with God
(Jadi, maukan engkau menikmati untuk mendiami tempat terbaik, yaitu
bersama Tuhan?).
Endeavour to obey, O heedless one!
(Berusahalah untuk menaati [hukum Tuhan], wahai engkau yang
lalai/abai!).
Liberty is the fruit of compulsion
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(Kebebasan adalah buah dari paksaan).
By obedience the man of no worth is made worthy
(Dengan menaati hukum, orang yang tanpa nilai akan menjadi
bernilai);
By disobedience his fire is turned to ashes
(Dengan melanggar/mengabaikan hukum, apinya akan berubah
menjadi abu).
………
Since Law makes everthing strong within
(Karena hukum Tuhan membuat segala sesuatu menjadi kuat),
Why dost thou neglect this source of strong?
(Jadi, mengapa engkau menyia-nyiakan sumber kekuatan ini?)
………
Do not complain of the hardness of the Law
(Janganlah engkau mengeluh atas kerasnya hukum Tuhan),
Do not transgress the statutes of Mohammed!
(Janganlah engkau melampaui hukum-hukum nabi Muhammad!).
(Iqbal 1915, 50-51)
Dari penjelasan di atas, Iqbal memahami status hukum dan penaatan
terhadapnya dalam bingkai yang mengafirmasi dua sisi, yaitu kebebasan
manusia untuk mengaplikasikan nilai-nilainya dengan menaati hukum Tuhan
sebagai tuntunan dan hukum Tuhan bukanlan pengekangan kebebasan,
melain jalan bagi manusia menemukan kekuatan dan nilai kemanusiaannya,
karena hukum Tuhan adalah sumbernya.
2. Pengendalian Diri (Ego)
Pengendalian diri, menurut Iqbal, merupakan bentuk tertinggi dari
kesadaran

diri

atau

ego-hood,

karena

pengendalian

menunjukkan

kepercayaan, penguasaan, dan kemampuan bertindak diri. Pengendalian ego
dapat mengantarkan manusia menangkal serangan ketakutan dan hawa nafsu
berlebihan terhadap hasrat-hasrat keduniawian. Hal ini dapat terealisasi
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dengan senantiasa memegang teguh keimanan bahwa tidak ada Tuhan
melainkan Dia (Allah). Iqbal mengatakan:
So long as thou hold’st the staff of “There is no God but He,”
(Selama engkau meyakini inti dari “Tidak ada Tuhan selain Dia”)
Thou wilt break every spell of fear.
(Engkau akan mampu menghancurkan segala serangan ketakutan)
One to whom God is as the soul in his body,”
His neck is not bowed before vanity. (Iqbal 1915, 52)
Selanjutnya, dalam pandangan Iqbal, pengendalian ego harus terus
diterapkan dalam rangka mencapai kesempurnaan ego melalui beberapa hal
yang harus dilakukan dan dihindarkan. Hal-hal yang harus dilakukan antara
lain: Cinta (isyq), Faqr, Semangat atau keberanian, Toleransi (tenggang rasa),
Kasb al-halal (usaha halal), dan Bekerja yang jujur dan kreatif. Adapun hal-hal
yang harus dihindari antara lain: rasa takut (fear), su’al atau meminta-minta
(beggary), Perbudakan (slavery), dan rasa bangga akan keturunan (pride of
extraction).
3. Perwakilan (Niyabat/Khalifah) Tuhan di bumi
Tahap yang terakhir adalah menjadi wakil Tuhan di bumi. Tahap ini
adalah tahap dimana manusia mencapai derajat ego yang tertinggi atau paling
sempurna, dan inilah tujuan akhir dari kemanusiaan. Hal ini mengingat puncak
kehidupan terletak pada jiwa dan raga, maka dalam diri seorang wakil Tuhan,
ketidak seimbangan keduanya menjadi lenyap, yang ada hanyalah harmoni
antara keduanya. Selain itu, menjadi wakil Tuhan mengindikasikan
menyatunya kekuatan tertinggi dengan pengetahuan tertinggi. Dalam
kehidupan manusia, pikiran dan tindakan, insting dan akal, menjadi satu.
Lebih jauh, Nicholson melukiskan gagasan Iqbal tentang tahap ini, menjadi
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wakil Tuhan adalah buah pamungkas dari pohon kemanusiaan. Wakil Tuhan
adalah penguasa sejati umat manusia, karena kerajaannya adalah kerajaan
Tuhan di bumi (Nicholson 1920, 13).
Untuk menjadi wakil Tuhan di bumi, berdasarkan filsafat ego Iqbal
pada sub bab sebelumnya, nilai-nilai kemanusiaan pada diri seseorang baik
dari segi fisikal maupun spritualnya haruslah berkembang secar kreatif yang
olehnyalah kemudian muncul umat yang ideal karena sifat kepemimpinannya
yang menyerupai kempemimpinan Tuhan.
Sosok wakil Tuhan adalah manusia sempurna atau Insān Kāmil dalam
istilah kaum ‘Arif atau superman dalam istilah Nietszche, karena tidak ada lagi
yang lebih sempurna darinya diantara manusia. Ia adalah jiwa alam semesta
dan

manifestasi

dari

nama-nama

Tuhan.

Dalam

syairnya

Iqbal

mengungkapkan:
God’s vicegerent is as the soul of the universe.
(Wakil Tuhan adalah laksana jiwa bagi alam semesta)
His being is the shadow of the Greatest Name.
(Wujudnya adalah bayangan dari Nama yang Maha Agung)
He knows the mysteries of part and whole.
(Ia mengetahui rahasia-rahasia tentang sebagian dan keseluruhan)
He executes the command of Allah in the world.
(Ia melaksanakan perintah Allah di dunia ini). (Iqbal 1915, 53)
Kesimpulan
Sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan oleh paham
humanisme baik yang bersifat religius maupun sekuler termasuk juga ateistik
digaungkan oleh Iqbal dengan cara dan sudut pandang yang berbeda. Iqbal
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mengafirmasi semua jenis humanisme di atas dalam pengakuan terhadap
keistimewaan manusia sebagai entitas atau makhluk Tuhan yang tebaik,
namun menganulir satu persatu dari sisi-sisi yang lain. Humanisme Iqbal
mengambil posisi berseberangan dengan humanisme religius, khususnya
dengan corak sufisme panteistik, yang telah menegasi individualitas manusia
demi mencapai tingkat tertingginya, yaitu absorpsi dalam Wujud Tuhan. Iqbal
lebih cenderung pada sikap mempertahankan individualitas manusia dan
menganggap tujuan tertinggi manusia bukanlan absorpsi dalam Wujud Tuhan,
melainkan menghidupkan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Sehingga
tujuan tertinggi hidup manusia bukanlah berorientasi pada ketuhanan
(teosentris) semata tetapi juga pada kemanusiaan (antroposentris) dengan
mendorong manusia untuk bertindak aktif dan kreatif dalam kerangka moral
dan spiritual baik sebagai makhluk individual maupun sosial. Selain itu,
humanisme Iqbal juga mengambil sisi yang berbeda dengan humanisme
sekuler dan ateis yang memusatkan perhatian pada kemandirian dan
kebebasan mutlak dengan menegasi sisi spiritual manusia. Humanisme Iqbal
menempatkan individualitas atau egohood (Khūdī) manusia, namun tetap
dalam rangka mendekatkan diri dengan Ego mutlak (Khūdā) dan bertindak
selaku insan kamil yang berfungsi sebagai wakil Tuhan di bumi.
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