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BAB III
PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL (1873-1938 M)

TENTANG TUHAN

A. Pengertian Tuhan

Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh

manusia sebagai yang Mahakuasa, Mahaperkasa, dan sebagainya.1

Tuhan dipahami sebagai Zat Mahakuasa dan asas dari suatu kepercayaan.

Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada

berbagai konsep ketuhanan meliputi, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam

pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala

kejadian di alam semesta. Sedangkan menurut deisme, Tuhan merupakan

pencipta alam semesta, namun tidak ikut campur dalam kejadian di alam

semesta. Menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Para

cendekiawan menganggap berbagai sifat-sifat Tuhan berasal dari konsep

ketuhanan yang berbeda-beda. Yang paling umum, di antaranya adalah Maha

Tahu (mengetahui segalanya), Maha Kuasa (memiliki kekuasaan tak terbatas),

Maha Ada (hadir di mana pun), Maha Mulia (mengandung segala sifat-sifat

baik yang sempurna), tak ada yang setara dengan-Nya, serta bersifat kekal

abadi.

Penganut monoteisme percaya bahwa Tuhan hanya ada satu, serta

tidak berwujud (tanpa materi), memiliki pribadi, sumber segala kewajiban

moral, dan “hal terbesar yang dapat direnungkan”.

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka,1993), hlm. 456.
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Perasaan manusia membuat ia bertanya-tanya siapa dirinya, mengapa

ia diciptakan dan untuk apa dia hidup di dunia ini? barulah setelah itu dia

mencari tau siapa yang menciptakannya? pemikiran ini tumbuh begitu saja

sejalan dengan pendewasaan manusia. Menurut Rudolt Otto, ahli sejarah

agama berkebangsaan Jerman, “percaya bahwa rasa tentang gaib ini

(numinous) adalah dasar dari agama. Perasaan itu mendahului setiap hasrat

untuk menjelaskan asal usul dunia”.2 Setelah manusia tahu bahwasanya

kekuatannya terbatas, lemah dan tak berdaya, maka kesadarannya muncul

bahwa Ada Sosok Yang Maha Kuat dan Berkuasa, Dialah Tuhan.

B. Tuhan sebagai Khudi

Berbicara tentang Tuhan tidak akan pernah ada habisnya, baik itu

dalam kalangan agamawan, cendekiawan, ulama, dan pilosof. Setiap orang

pasti memiliki keyakinan bahwa dirinya mempunyai fisik yang sangat lemah,

terbukti ketika manusia itu mempunyai masalah yang membuat dirinya sedih,

bahagia, khawatir bahkan takut dengan apa yang akan terjadi kedepannya

dalam hidupnya. Sering kali ketika itu manusia tidak ingat bahkan melupakan

Tuhannya, bahkan tidak mengakui Tuhannya dan keluar dari agamanya (status

kehambaannya).

Mengapa kita sering kali tidak menyadari bahwa fisik lemahnya

tersebut adalah bukti bahwa dia adalah seorang hamba, dan seorang hamba

memiliki majikan atau tuan tempatnya meminta, mengadu dan memohon

2Karen Armstrong, A History Of God: 4.000-Year Quest of Judaism, Cristianity and
Islam atau Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan Yang Dilakukakan Oleh Orang-orangYahudi,
Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun, terj. Zaimul Am, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 29.
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kekuatan kepada tuannya tersebut. Itulah manusia, terkadang manusia tidak

sadar akan kealpaannya mengingat Sang Maha Kuat yang mempunyai

kekuatan melebihi kekuatan yang ada pada dirinya bahkan diluar dirinya, yang

mempunyai kuasa untuk mengabulkan semua do’a-do’a dan permintaan

hambanya. Dialah Tuhan, yang Ada-Nya untuk manusia dan semua makhluk

hidup serta seluruh yang ada di alam semesta ini. Yang Ada-Nya tanpa

makhluk hidup pun tidak akan menanggalkan status Wujud-Nya, yang kuat-

Nya tetap ada sebelum kata kuat tersebut dikenali manusia, dan seterusnya.

Bukan malah lari dari-Nya bahkan pergi ke selain Dia yang diyakini

mempunyai kekuatan yang mampu memberikan pertolongan dan kekuatan.

Padahal, jika sesuatu itu (tempat meminta pertolongan selain Allah Swt)

mengalami hal yang sama dengan yang kita alami, seperti mengakui

kelemahan disaat dia sudah penat berutinitas, lemah ketika merasakan sakit,

tidur ketika fisiknya lelah dan sebagainya, rapuh dan mati. Itu membuktikan

bahwa dia tidaklah layak dijadikan sebagai tempat minta tolong dan mengadu.

Na’uzubillah semoga Allah menjaga kita dari sikap yang seprti itu. Dan

senantiasa mengingat-Nya dalam setiap detik nafas dan nyawa yang tersisa.

Khudi, arti harfiahnya adalah ego atau individualitas (self), kenyataan

yang riil, pusat dan landasan dari semua kehidupan, serta iradah yang kreatif

secara rasional.3 Artinya hidup bukanlah suatu arus tak terbentuk, melainkan

suatu prinsip kesatuan yang bersifat mengatur itulah yang disebut tararah

secara rasional.

3Hasyimsyah  Nasution, Filsafat Islam, hlm. 185.
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,,Khudi kokar beland itna kih har taqdir se pahle
Khuda bande se khud puche batu riza kiya hati
(Bangunlah pribadimu demikian hebat dan jayanya, sehingga sebelum
Tuhan menentukan takdirnya bagimu, sudilah Dia bermusyawarat
dengan kau dulu, apakah kehendakmu sebenarnya).4

Khudi berasal dari bahasa Persia yang terambil dari perkataan Khud

dan memiliki arti diri atau pribadi, ego. Secara harfiyah berarti kedirian yang

biasa diterjemahkan sebagai ego, pribadi atau individualitas5 yang terletak

dalam diri. Khudi merupakan kesatuan nyata yang secara mantap merupakan

landasan dari keseluruhan kehidupan manusia, iradah kreatif yang terarah

secara rasional yakni hidup bukanlah suatu arus tak terbentuk, melainkan

suatu prinsip kesatuan  yang bersifat mengatur, suatu kegiatan sintesis yang

melingkupi serta memusatkan kecenderungan-kecenderungan yang bercerai-

berai dari organisme yang hidup ke arah suatu tujuan konstruktif. 6

Tuhan sebagai Khudi merupakan Hakikat sebagai suatu keseluruhan

yang pada dasarnya bersifat spiritual. Dia adalah suatu Diri (Individu), yang

dianggap sebagai Ego Karena seperti pribadi manusia yang mengorganisasi,

dalam arti suatu paduan yang terikat satu sama lain yang berpangkal pada

fitrah kehidupan Organisme-Nya untuk suatu tujuan konstruktif.7 Bukan

berarti Dia bergantung pada pribadi lain, Ia akan tetap menjadi Ego tersendiri

4Iqbal, Rahasia-rahasia Diri, hlm. 33.
5Individual berasal dari kata individu. Yang dalam bahasa Latin (individuus) “tidak dapat

dibagi”, in berarti tidak, dan dividuus dapat dibagi, sesuatu yang tunggal, pribadi diri, lawan dari
universal. Secara istilah individu diartikan juga sebagai suatu entitas yang ada sebagai suatu
kesatuan tersendiri, yang tidak dapat dibagi secara actual dan secara konseptual tanpa kehilangan
identitasnya. Lihat, Ali Mudhofir, Kamus Istilah Filsafat dan Ilmu, (Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press, 2001), hlm. 191, Loren Bagus , Kamus Filsafat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2000), hlm. 336. Dan Dick Hartono, Kamus Populer Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1986),
hlm. 43.

6Hasyimsyah  Nasution, Filsafat Islam, hlm. 185.
7MM. Sharif, Tuhan Dan Keindahan, hlm. 37, dikutip dari Iqbal, “MC Taggart’s

Philoshophy”, Journal Of The East India Society, dicetak ulang dalam Truth, Lahore: Juli, 1917.
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(Ego Mutlak). Dia bersifat Mutlak adalah karena Dia meliputi segalanya dan

tidak ada sesuatupun di luar Dia.8 Ia adalah Realitas Tertinggi (Ultimate-

Reality) sebagai suatu Ego, dan hanya dari Ego-Tertinggi (Ultimate-Ego)

itulah ego-ego bermula. Tenaga kreatif Ego-Tertinggi dimana laku dan pikiran

adalah identik, berfungsi sebagai kesatuan-kesatuan ego (Ego-Unities). Dunia

dengan segala isinya, sejak dari gerakan mekanis dari apa yang kita namakan

dengan atom materi sampai kepada gerakan pikiran bebas dalam ego manusia,

adalah penjelmaan diri (self-revelation) dari ‘Aku Yang Akbar’. Setiap atom

tenaga Ilahiat, betapa kecil pun skala wujud (scale of existence) adalah suatu

ego. Semesta wujud adalah ibarat sebuah lapangan bunyi, dimana terdengar

nada yang bertapak-tapak meninggi, nada ke-ego-an yang akhirnya mencapai

tingkat sempurnanya dalam manusia.9 Artinya adalah ego tersebut bertujuan

untuk meningkatkan diri yang lebih fundamental. Manusia tidak lagi melihat

ciptaan tapi menciptakan sesuatu, sehingga ia menjadi sesuatu. Dengan ego,

manusia akan lebih mengenal dirinya, untuk apa ia diciptakan dan apa

tugasnya di dunia ini. Karena betapa dan bagaimanapun usaha manusia dalam

merefleksikan kehidupannya, manusia tidak akan pernah mengingkari jati

dirinya yang lemah dan terbatas itu. Karenanya, manusia harus mencari siapa

yang lebih kuat darinya, siapa yang lebih berkuasa dan mempunyai kebebasan

lebih darinya. Maka dari itu, ego akan berusaha menggapai Ego-Tertinggi

tersebut, yang dengannya perlu kiat-kiat dalam meraihnya.

Dalam Q.S. Al-Ikhlas: 1-4, yang berbunyi:

8Ibid.
9Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, hlm. 186.
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Artinya : Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah
Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia
tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada
seorangpun yang setara dengan Dia."

Semua yang ada dalam bumi ini tercipta karena-Nya, diciptakan atas

kehendak-Nya, kemauan-Nya. Dan jika manusia benar-benar ingin mencari

apa tujuannya hidup di dunia ini, maka dia harus berusaha mencapainya

dengan menjadi insan yang baik, yang nantinya akan sampai pada kepribadian

yang berasal dari Khudi (Ego Mutlak). Dimana, tidak ada sesuatu apapun

selain Dia yang bisa membatasi-Nya, sepenuhnya Dia merupakan Jiwa Kreatif

yang bebas dan tidak terbatas.10 Dan tidak terbatas-Nya bukan berarti dalam

ruang dan waktu, karena Dia berada di luar ruang dan waktu, dan ruang waktu

itu tidak bersifat mutlak. Dia Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa-Nya tidak akan

pernah terlintas dalam benak pikiran manusia tentang kekuasaan yang Ia

punya.

Ego-Mutlak adalah Ego yang sempurna, Ego itu harus dilukiskan

sebagai sesuatu yang berada di atas pengaruh antagonisme reproduksi, sebab

individualitas. Untuk menjadi sempurna memerlukan suatu keadaan dimana

tidak ada bagian organisme yang terlepas dan dapat hidup secara terpisah.

Dari bagian ini jelas bahwa individu yang sempurna merupakan unsur paling

esensial dalam konsepsi Al-Qur’an tentang Tuhan.11 Untuk sampai ke sini,

10MM. Sharif, Tuhan Dan Keindahan, hlm. 37.
11Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, hlm. 191.
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manusia juga harus mempunyai pribadi (khudi) yang secara mantap dan

menjadi landasan dari keseluruhan kehidupannya.12

Bentuk kejadian ialah akibat dari Khudi
Apa saja yang kau lihat ialah rahasia Khudi
Bila khudi bangkit kepada kesadaran nyata
Dijelmakannya alam cita dan pikiran murni
Ratusan alam terlingkup dalam intisarinya.13

Apa gunanya wujudmu
Melainkan untuk mengembangkan dayamu?
Kalau kau perkuat dirimu dengan khudi
Kau akan pecahkan dunia sesuka khudimu;
Jika kau hendak hidup, isilah dirimu dengan khudi14

Dalam puisi tersebut terkandung jelas bahwa Iqbal menginginkan agar

manusia harus memikirkan kenapa dia hidup dan untuk apa dia hidup, hingga

pada akhirnya manusia akan sampai pada Ego tertinggi, Dia-lah Tuhan. Bagi

Iqbal, kepribadian manusia bertugas yang tentu di bumi ini. Pertama, manusia

berjuang dan menaklukkan daerah lingkungannya. Karna rebutan ini, insan

beroleh kemerdekaan dan menghampiri Tuhan, itulah pribadi yang paling

merdeka.15

Yang kedua, pribadi haruslah terus menerus mempertahankan keadaan

tegangnya, dan karena usaha ini ia akan menjadi abadi. Karena diraihnya

kemerdekaan dan keabadian, direbutnyalah ruang dan waktu. Kemudian,

setiap pribadi haruslah membantu untuk naik ke puncak tempat terbentuknya

insan yang mulia – insanu’l kamil atau manusia-utama - yang menjadi tujuan

12Ibid., 184.
13Muhammad Iqbal, Asrar-i Khudi, atau Rahasia-rahasia Diri, hlm.118.
14Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, hlm. 186.
15Muhammad Iqbal, Asrar-i Khudi, atau Rahasia-rahasia Diri, hlm. 26.
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sluruh kehidupan. Seperti yang dikatakan Bergson juga dalam A Message from

the East16;

Jika anda ingin memiliki misteri kehidupan
Beritahu kepada anda, kemudian memisahkan
Dirimu dari api percikan terbang
Untuk mencari jangan meminjam mata orang lain
Jangan lulus melalui tanah air anda seperti orang asing
Gambar anda telah membentuk kata ini adalah
Semua fantasi. Pergi dan dapatkan diri anda
Intelek yang baik-kemahirannya dari hati

Jadi, Bergson juga membuat pesan agar jadilah sebagai insan yang

tersendiri, artinya kreatif, berusaha tanpa orang lain. Dan hal-hal yang

memperkuat serta melemahkan khudi (pribadi) seseorang adalah17:

1. ‘Isyq-o-muhabbat, adalah lebih luas dan mesra dari cinta individu semata.

Hidup sentiasa mengantarkan kita kepada persoalan-persoalan yang

terkadang tidak mampu diselesaikan. Bahkan, dalam persoalan tersebut

ada yang membuat seseorang benci terhadap orang lain atau pun sesuatu

lain. Oleh karenanya, seseorang akan membutuhkan ‘Isyq “cinta”  dari

Khudi Tertinggi, dalam artian sifat penyayang akan menghapus rasa benci

di hati seorang insan.

Oleh ‘isyq pribadi kian abadi
Lebih hidup lebih menyala dan lebih kemilau
Dan ‘isyq menjelma pancaran wujudnya
Dan perkembangan kemungkinan yang tak diketahui semula
Fitratnya mengumpul api dari cinta
‘Isyq mengajarinya menerangi dunia semesta

Menurut Iqbal kehidupan ialah proses yang terus maju ke depan sambil

mengasimilasi segala sesuatu di jalan gerakannya itu, dan esensinya ialah

16Muhammad Iqbal, A Message from the East a selective verse rendering of Iqbal’s
Payam-i Mashriq, by. M. Hadi Hussain, (Pakistan: Sharif Art Press, 1971), hlm. 113.

17Ibid., hlm. 27-45.
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penciptaan terus menerus dari ghairah dan cita-cita. Bermakna seseorang itu

harus mengembangkan kreatifitas yang ada dalam dirinya. Karena Sang Khudi

telah menitipkan bermacam-macam kelebihan dalam setiap diri khudi.

‘isyq tak takut kepada pedang dan pisau
‘isyq tidak berasal dari air dan bumi
‘isyq menjadikan perang dan damai di dunia
Sumber hidup ialah kilauan pedang cinta
Tebing yang paling keras gemetar oleh tinjauan cinta
Cinta Ilahi akhirnya mewujudkan Tuhan
Belajarlah bercinta dan berusahalah supaya kau dicintai

Jadi, Isyq-o-muhabbat atauadalah cinta kasih, ta’at yang sedalam-

dalamnya kepada Tuhan Ilahi Rabbi, sehingga insan akan berhubungan

langsung dengan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya dan masyarakat. Tiada

kekasih yang paling luhur melainkan Tuhan, tiada yang diharapkan lagi

melainkan pujukan Ilahi.

2. Faqr, yaitu sikap tidak perduli terhadap apa yang disediakan oleh dunia ini,

sebab bercita-citakan ke yang lebih Tinggi. Sikap ini diperlukan disaat

seseorang lebih mementingkan kehidupan duniawinya tanpa mengingat

sedikitpun akhirat nanti. Dengan bersikap faqr, seseorang hanya akan

menjalani hidup dengan penuh keta’atan kepada sang Khudi.

3. Keberanian

Keberanianlah yang mampu membuat seseorang berani melangkah dan

menghadapi setiap aral dan kesulitan. Berani yang dimaksud adalah orang

yang tak mau kehilangan iman dan keyakinannya. Dan yang lebih berani

lagi adalah orang yang dengan tenang menghadapi segala macam masalah,

tanpa dan tuduhan dari kawan dan lawan kepadanya. Pribadi yang kuat
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adalah pribadi yang berani, karena sedikit kelemahan akan menggugurkan

keyakinan, bahkan bisa menimbulkan keraguan. Kenapa, adakalanya

berani dalam meninggalkan keegoisan demi mengejar Ego-Tertinggi

adalah insan yang paling hebat di dunia ini. Tanpa sikap itu, seseorang

juga sering ragu bertindak dan susah mengambil keputusan. Sedikit

keraguan akan memperlambat kita menuju Ego-Tertinggi, karena Ia jauh

dari kita tapi sangat dekat kepada khudi yang menginginkan-Nya. Artinya,

Ia lebih dekat kepada setiap pribadi yang sangat berharap kepada-Nya

dalam hal apapun.

4. Tenggang-menenggang (toleransi), yaitu toleransi yang berkeyakinan

teguh pada nilai-nilai agama Islam.



“Artinya: untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (Q.S. Al-

Kafirun: 6)

Karena, asas memupuk dan memelihara ego adalah menghormati ego

dalam diri sendiri dan ego dalam diri orang lain. Tidak ada paksaan dalam

memeluk agama Islam. Sikap toleransi inilah yang juga menjadi penguat ego

seseorang.18

5. Kasb-i Halal yaitu berusaha untuk tidak menggantungkan diri kepada

orang lain. Dengan kata lain, berusaha untuk menggali bakat yang dipunya

sendiri.

18Muhammad Iqbal, Asrar-i Khudi, atau Rahasia-rahasia Diri, hlm. 38.
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,,Nyalakanlah dari dalam abumu sendiri kilauan api tak kentara selama
ini. Apakah gunanya beroleh sinar cemerlang dari orang lain?

Maka raihlah cita dan pikiran semata-mata oleh usaha sendiri dan

tenaga sendiri, hal ini disebut Iqbal dengan istilah Kasb-I-Halal.

6. Huzn dan Khauf, yaitu takut kepada hal-hal yang mengenai zaman silam,

dan takut hal-hal di zaman akan datang amatlah ditentang oleh agama

Islam sendiri.

Di dalam Rahasia-rahasia Pribadi, ia menjelaskan lagi seperti ini :

“khudi, yakni ‘ego’ yang hendak menangkap ‘Ego’ yang besar (Khuda
= Tuhan) oleh kian membulatnya dirinya sendiri. Pribadi bukanlah
lagi ada dalam waktu, tetapi waktu sendiri sudah menjadi
dynamisme19 pribadi. Dan pribadi atau khudi itu ialah ‘action’ yaitu
hidup, dan hidup ialah pribadi.”20

Arti dari hidup sebenarnya adalah seperti yang dikatakan Iqbal di atas,

bahwasanya kita hidup bukan hanya sekedar bernapas, melangkah, makan,

minum dan sebagainya. Hidup itu membutuhkan kepribadian yang luwet dan

cermat, terutama dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terus menerus

akan datang menjadi ujian kehidupan.

Tuhan menjelmakan sifat-sifat-Nya bukanlah di alam ini dengan

sempurna tetapi pada para pribadi, sehingga mendekati Tuhan berarti:

menumbuhkan sifat-sifat-Nya dalam dirinya, yang sesuai dengan hadits

Rasulullah SAW: Takhallaqu bi akhlaqillah “tumbuhkanlah dalam dirimu

sifat-sifat Allah”.21

19Berasal dari kata dynamis. Menurut Aristoteles, dynamis adalah sumber perubahan atau
kekuatan yang dapat menimbulkan akibat. Secara umum merupakan kemampuan yang dimiliki
benda dan menjadi keadaan yang lain. Lihat, Ali Mudhofir, Kamus-kamus Filsafat dan Ilmu,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 116.

20Iqbal, Rahasia-Rahasia Diri, hlm. 22-23.
21Iqbal, Rahasia-Rahasia Diri, hlm. 23.
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Jadi, mendekatkan diri kepada Tuhan bukan sekedar meminta-minta

merendah-rendahkan diri kepada-Nya, akan tetapi kita perlu berusaha untuk

mendekat kepada-Nya sedekat-dekatnya. Apapun itu usahanya semua akan

dinilai, yang penting bersungguh-sungguh, dengan menanamkan sifat

rububiyah dalam diri kita akan mudah menjalani berbagai persoalan hidup

dan saat berintegrasi dengan masyarakat ramai. ‘Tegasnya, mendekati Tuhan

ialah menyempurnakan diri pribadi insan, memperkuat iradah atau

kemauannya’.22 Dengan itu, tidak akan ada lagi pertanyaan yang muncul

dalam benak kita “siapakah diri ini? untuk apakah saya hidup?” pertanyaan

itu muncul karena krisisnya pendekatan seseorang kepada Sang Penciptanya,

bisa jadi juga karena kecintaan kepada hal-hal yang bersifat duniawi sehingga

ia lupa hakekat dari kehidupan yang sedang ia jalani. Sebab ini jugalah Iqbal

hadir sebagai pembaharu, baik di negaranya maupun dalam masyarakat Islam

khususnya.

Yang dapat melemahkan pribadi adalah:

1. Takut

Takut akan menyebabkan, keluh, gelisah, marah, cemburu, dan segan

sampai malu, inilah penghalang besar dari kemajuan dan perkembangan

bangsa.

2. Meminta-minta (Su’al)

Yaitu segala usaha dan karunia yang diperoleh dengan tidak ada usaha dari

pihak sendiri. Sikap meminta-minta adalah sikap yang mencerminkan

malas dalam bekerja dan berusaha. Hal ini juga hanya akan memperlemah

khudi anda.

22Ibid.
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3. Perbudakan

Perbudakaan hanya akan melemahkan pribadi setiap orang atau bangsa.

Sebagaimana yang ditulis Iqbal dalam syairnya,

Dalam perbudakan hati mampus dalam tubuh
Dalam perbudakan roh menjadi beban kepada tubuh
Dalam perbudakan masyarakat menjadi pecah belah
Yang ini dan itu bertikai pangkai dengan itu dan ini

Kenapa menjadi budak dari selain Allah SWT? Tidakkah engkau sadar
derajatmu hanya boleh menjadi hamba dari Allah SWT. Hanya Dia yang
bisa mengabulkan semua permintaan manusia, dan manusia itu adalah
makhluk ciptaan-Nya. Bagaimana mungkin menghambakan diri kepada
selain-Nya. Hal ini hanya akan melemahkan khudi.

4. Sombong

Sombong adalah sikap yang meninggikan diri sendiri. Padahal, sudah

jelas zat Yang Tertinggi adalah Allah SWT. Jika masih ada sikap ini dalam

hati seseorang, jangan harap akan dapat tempat dibarisan insan sempurna-

Nya Ego-Tertinggi (Ego-Mutlak).

Sang khudi (self) bisa mencapat Khudi ketika ia sudah membuang hal-

hal yang melemahkan khudi tersebut, dan melakukan hal-hal yang dapat

memperkuat khudi seperti yang telah disebutkan di atas.

C. Tuhan Sebagai Keindahan Mutlak

Dunia dengan segala isinya, sejak dari gerakan mekanis dari apa yang

kita namakan atom materi sampai kepada gerakan pikiran bebas dalam ego

manusia, adalah penjelmaan diri (self-revelation) dari ‘Aku Yang Akbar’.

Setiap atom tenaga Ilahiat, betapa kecil pun adalah skala wujud (scale of

eksistence) adalah suatu ego. Namun ada tingkat-tingkat pernyataan ke-ego-

an. Semesta wujud adalah ibarat sebuah lapangan bunyi, dimana terdengar



40

nada yang bertapak-tapak meninggi, nada ke-ego-an, yang akhirnya mencapai

tingkat sempurnanya dalam manusia.23

Intinya, khudi (ego) adalah sebuah keinginan kreatif yang terarah

secara rasional, dalam arti; didalam hidup ada suatu prinsip kesatuan yang

bersifat mengatur dimana ia mengarah pada tujuan yang konstruktif dan

menjadi dasar dari pusat kehidupan, artinya hidup ini mempunyai tujuan.

Dimana, untuk memperoleh tujuan tersebut diperlukan agar ego aktif berusaha

menuju Ego tertinggi, yakni inilah tujuan hidup.

Khudi sendiri adalah kausalitas pribadi yang bebas. Ia mengambil

bagian dalam kehidupan dan kebebasan Ego mutlak. Aliran kausalitas ini

mengalir kedalam khudi dan dari khudi ke alam, sehingga khudi dihidupkan

oleh hasil interaksi dengan alam. Namun, khudi sendiri dikendalikan oleh ruh

yang kemudian menggiring khudi manusia pada Zat yang membentuk ruh dari

manusia itu sendiri (Tuhan). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa khudi

adalah sesuatu yang tak berbentuk (metafisik) dan ada dalam setiap individu

dari manusia, sedangkan untuk memperkuat khudi adalah dengan jalan setiap

individu dari manusia minimal dapat mematuhi secara kontinyu terhadap

hukum-hukum dari Tuhan, kemudian percaya diri dengan senantiasa disiplin

dalam menjalani kehidupan, karena telah diberikan hak untuk mengendalikan

dirinya sendiri dengan tidak selalu bergantung dengan benda duniawi dan

yang terakhir selalu berproses menjadi pribadi yang ideal dalam konsepsi

spiritual.Apakah yang dimaksud dengan hubungan Tuhan dengan ego? Tuhan

menyatakan diri-Nya bukan dalam dunia yang terindera, tetapi dalam pribadi

(ego) terbatas. Karena itu usaha mendekatkan diri kepada-Nya hanya

23Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religius Thought in Islam, hlm. 71-72.
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dimungkinkan lewat pribadi.24 Pribadi yang bagaimana? Sebelumnya sudah

dijelaskan yakni pribadi yang berusaha membentuk dirinya dengan mendekati

Allah Swt dan terus menerus secara kontinyu serta rendah diri yang akan

membuat seseorang mengakui dia adalah seorang hamba Allah Swt.

Bagi seorang pribadi
Bergabung dengan ummat ialah karunia
Nilai potensinya kian tinggi
Oleh hubungannya dengan ummatnya
Bak titik mencari pengluasan itu menjadi samudera
Pribadi yang sepi sendirian tak sadar akan tujuannya
Tenaganya suatu waktu akan hilang sirna.25

Sedangkan keindahan pada pribadi manusia adalah bentuk dari

ekspresi kehendak, hasrat dan cinta ego dalam mencapai Ego Mutlak. Dan

dengan demikian, keindahan adalah hasil ciptaan ego, keindahan adalah hasil

ekspresinya, karena tenaga-Hidup Ego itu sendirilah yang mengekspresikan

diri dalam perwujudan Keindahan.

Keindahan alamiah itu melimpah dimana-mana dan di sekeliling kita.

Akan tetapi, jiwa kita merasakan haus yang tak dapat dipuasi akan suatu

keindahan yang lebih tinggi.26 Jiwa sebelum lahir telah menerima dengan suka

cita kehadiran Keindahan Abadi, dan bahwa rindu-damba kepada keindahan

dalam hidup ini adalah kerinduan untuk memperoleh kembali apa yang hilang

itu.27

24Hasyimsyah  Nasution, Filsafat Islam, 191.
25Iqbal, Rahasia-rahasia Pribadi, hlm. 48.
26Sharif, Iqbal Tentang Tuhan dan Keindahan, hlm. 89.
27Ibid.
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Perjalanan Iqbal mencari tahu hakekat Tuhan sebenarnya tidaklah

mudah dan singkat. Karena pada fase pertama (tahun 1901-1908), ia hanya

ingin menunjukkan kepada kita apa yang ia terima sebagai warisan sejarah

lewat kata-kata yang Indah. Ia menjadikan ide ke-Tuhanan ini sebagai bahan

puisi-puisinya dengan berbagai cara baru. Dan ia melukiskan tentang Tuhan

pada fase pertama ini karena kecintaannya kepada mistikus-panteistik. Hal itu

terlihat pada kekagumannya terhadap perkembangan konsepsi mistik di

wilayah Persia, lewat tokoh-tokoh tasawuf falsafi, seperti Ibn Arabi yang

digambarkannya di dalam disertasi doktornya Development fo Metaphysics in

Persia: A Contribution to the History of Muslim Philosophy. Semua ini terjadi

karena keterpengaruhannya terhadap Plotinus yang merupakan murid Plato

yang menganggap bahwa Tuhan sebagai Keindahan Abadi. Dalam QS. Al-

A’raf: 143

“Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami)
pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah
berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: “Ya
Tuhanku, nampakkanlah (Diri Engkau) kepadaku agar aku
dapat melihat kepada Engkau”. Tuhan berfirman: “Kamu
sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit
itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala)
niscaya kamu dapat melihat-Ku”. Tatkala Tuhannya
Menampakkan Diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung
itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah
Musa sadar kembali, dia berkata: “Maha suci Engkau, aku
bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama
beriman”.” (Al-A’raaf: 143)28

Kalimat “Tatkala Tuhannya Menampakkan Diri kepada gunung itu”,

Para mufassirin ada yang mengartikan yang nampak oleh gunung itu ialah

kebesaran dan kekuasaan Allah, dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang

28Lihat, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm. 167.
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nampak itu hanyalah cahaya Allah.Bagaimanapun juga nampaknya Tuhan itu

bukanlah nampak makhluk, hanyalah nampak yang sesuai sifat-sifat Tuhan

yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia.29 Jadi, disini kita dapat

jadikan bukti bahwasanya Iqbal selain sebagai sastrawan penyair, beliau juga

terkenal sekali sebagai seorang filosof muslim yang sangat berpegang teguh

kepada Al-Qur’an dalam mengungkapkan pemikiran-pemikirannya.

Walaupun pemikirannya tentang Tuhan ini teradopsi dari Plato yang juga

mengatakan bahwa Tuhan juga Keindahan nanAbadi sebagai fitrah yang

universal dan yang mendahului segala ini dan menjelma dalam segala ini

sebagai bentuk juga.30

Fase kedua (1908-1920 M) sikap Iqbal kearah perbedaan yang ia tarik

antara keindahan sebagaimana tampak pada segala sesuatu, disatu pihak dan

cinta kepada keindahan dipihak lain. Sebagaimana telah dicatat bahwa Iqbal

menyebut keindahan sebagai sesuatu yang kekal dan efisien serta kausalitas

akhir dari segala cinta, gerakan dan keinginan.Tetapi pada masa kedua, sikap

ini mengalami perubahan.31

Pada fase ini pemikirannya dibimbing oleh konsep tentang pribadi

(self) yang dianggap sebagai pusat dinamis dari hasrat, upaya, aspirasi, usaha,

keputusan,kekuatan dan aksi.

Fase ketiga (1920-1938 M), Masa ketiga ini dianggap sebagai masa

kedewasaan dari pemikiran Iqbal itu sendiri. Bisa dibilang kalau ia mulai

menjadikan hasil pemikirannya sendiri untuk menjelaskan hakekat Tuhan. Ia

mengumpulkan unsur-unsur dari sintesisnya dan kini menghimpunnya dalam

29Ibid.
30Iqbal, Rahasia-rahasia Diri, hlm.21.
31M.M Sharif, Iqbal Tentang Tuhan dan Keindahan, hlm. 30.
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suatu sistem yang menyeluruh. Masa ini adalah masa dimana hari-hari

menjelang kematian Iqbal.32 Tuhan adalah hakikat sebagai suatu keseluruhan

dan hakikat sebagai suatu keseluruhan pada dasarnya bersifat spiritual dalam

artian suatu Individu dan suatu ego. Ia adalah Ego Mutlak, Dia meliputi

segalanya, tidak ada sesuatupun di luar Dia.33 Dia merupakan sumber segala

kehidupan dan sumber dari mana ego-ego bermula, yang menunjang adanya

kehidupan itu.

Ego-Mutlak yang juga merupakan Ego-Tertinggi merupakan suatu

Pribadi (Individualitas). Tetapi Individu yang dimaksud di sini tidak

samadengan individu makhluk, melainkan Individunya bermaksud Pribadi

yang tersendiri, kreatif dan tak diserupai oleh apapun.

Demikianlah, Tuhan sebagai keindahan Abadi adalah penyebab gerak

segala sesuatu. Kekuatan pada benda-benda, daya tumbuh pada tanaman,

naluri pada binatang buas dan kemauan pada manusia hanyalah sekedar

bentuk daya tarik ini, cinta untuk Tuhan ini.Karena itu, Keindahan Abadi

adalah sumber, essensi34 dan ideal segala sesuatu. Tuhan bersifat universal

dan melingkupi segalanya seperti lautan, dan individu adalah seperti halnya

setetes air.Demikianlah, Tuhan adalah seperti matahari dan individu adalah

seperti lilin, dan nyala lilin hilang di tengah cahaya. Seperti balon atau bunga

32Hasyimsyah Nasution, Filsafat Islam, hlm. 191.
33Ibid.
34Essensi berasal dari kata Essence “Hakikat”, bahasa latinnya essentia, berasal dari kata

esse : “ada”. Pengertian yang pertama, yaitu Yang menjadikan sesuatu itu ada, kedua, yaitu, Yang
menjadikan sesuatu memiliki dan menjadikan sesuatu itu dapat dikenali sebagai sesuatu hal itu
tertentu.Kata ini diperuntukkan oleh para filosof yang meyakini konsep essensi secara serius,
sesuatu hal itu tidak ada tanpa memiliki essensi. Lawan essensi adalah eksistensi, yang terdapat
pada misalnya : Tuhan, Alam semesta (Materi Abadi), Yang Mutlak. Terkadang juga dipakai
semakna dengan Form, Idea, dan kadang-kadang juga dipakai untuk mengacu pada roh-roh dan
jiwa-jiwa, dan hal-hal yang bukan  materi yang ada dalm benda-benda. Lihat, Ali Mudhofir,
Kamus Istilah Filsafat dan Ilmu, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 129.
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api, kehidupan ini bersifat sementara tidak hanya itu bahkan keseluruhan

mewujudkan atau eksistensi adalah suatu yang fana.35

Dalam pandangan Iqbal, dunia bukan hanya sesuatu yang dilihat atau

dikenal lewat konsep-konsep, tetapi sesuatu yang harus dibentuk dan dibentuk

lagi lewat tindakan-tindakan nyata. Iqbal ingin memberikan gagasan

keindahan yang berwawasan kreatif, dinamis, dan aplikatif terhadap

kehidupan. Dan lebih mengutamakan tindakan yang konkrit daripada hanya

sekedar tindakan intelektual, sebagai manifestasi perjuangan kehendak, hasrat,

dan cinta sang Ego.

Pribadi (self), dianggap sebagai pusat dinamis dari hasrat, upaya,

aspirasi, usaha, keputusan, kekuatan dan aksi. Pribadi tidak maujud dalam

waktu, melainkan waktulah yang merupakan dinamisme dari pribadi.36 Pribadi

adalah aksi yang seperti pedang merambah jalannya dengan menaklukkan

kesulitan, halangan dan rintangan.Waktu sebagai aksi adalah hidup dan hidup

adalah pribadi,37 karena itu waktu hidup dan pribadi ketiganya dibandingkan

dengan pedang. Antara dua sisi dengan ujungnya mempunyai kegunaan yang

sama.

Yang disebut dengan dunia luar dengan segala macam kekayaannya

yang menggairahkan termasuk ruang dan waktu serial dan apa yang disebut

dengan dunia perasaan, ide-ide dan ideal-ideal keduanya adalah ciptaan

pribadi. Iqbal menyatakan kepada kita bahwa pribadi menuntut dari dirinya

sendiri sesuatu yang bukan pribadi demi kesempurnaannya sendiri. Dunia

35M.M Sharif, Iqbal Tentang Tuhan dan Keindahan, hlm. 29.
36Iqbal, Rahasia-rahasia Diri, hlm. 22-23.
37Ibid.



46

yang terindera adalah ciptaan pribadi. Karena itu segala keindahan alam

merupakan bentukan hasrat-hasrat kita sendiri. Hasrat menciptakan mereka,

bukannya mereka yang mempunyai hasrat.

Tuhan menciptakan dunia dan
Manusia membuatnya lebih indah
Apakah manusia ditakdirkan
Untuk menjadi saingan tuhan?
Kau ciptakan malam, aku ciptakan lentera
Kau ciptakan lempung, aku ciptakan cawing
Kau ciptakan padang pasir, gunung dan rimba
Kau ciptakan kebun, taman dan hutan buatan
Akulah yang membuat batu menjadi cermin
Akulah yan merubah racun menjadi obat
Kebesaran manusia terletak pada daya ciptanya
Bulan dan bintang hanya mengulang
Kewajiban yang ditetapkan atasnya.38

Inilah keindahan yang sesungguhnya, ketika manusia mengenal indah,

Allah terlebih dahulu menciptakannya lebih indah dari yang mereka lihat.

Karena, keindahan sesungguhnya terletak pada Khudi-Nya Allah. Dari-Nya

segalanya dicipta, dan kepada-Nya semua tercipta. Dunia tempat bernaung ini

adalah fana, akhiratlah tempat sesungguhnya.

38https://nurwahidabdulloh.wordpress.com/pengetahuan/filsafat/filsafat-iqbal/.


