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ABSTRAK 

KONSEP INSAN KAMIL PERSPEKTIF ABDUL KARIM AL-JILLI DAN 

RELEVANSINYA DI ERA MODERN 

Oleh:  

Meslania Daharum  

 Insan kamil berasal dari kata al-insan yang berarti manusia dan al-kamil 

yang berarti sempurrna. Jadi, insan kamil  menurut sufi adalah lokus (tempat atau 

kedudukan) dari diri Tuhan yang paling sempurna atas nama-nama dan sifat-

sifatNya. Atau insan kamil adalah kesempurnaan manusia yang tercermin melalui 

sebuah proses perwujudan yang terjadi antara keseimbangan dan keselarasan 

hubungan antara manusia dengan kemanusiaan dan konteks ketuhanan. Penelitian 

ini disusun bertujuan untuk mencari tahu bagaimana relevansi konsep insan kamil 

dalam pandangan Al-Jilli di era modern. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (library research) yang bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan 

historis faktual. Metode pengumpulan data dengan menggali literatur baik buku, 

majalah, surat kabar, atau arsip yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada 

bagian akhir penelitian ini disimpulkan bahwa; tentang konsep insan kamil dalam 

perspektif Abdul Karim Al-Jilli memiliki corak teologis, dan sosok insan kamil 

menurut Al-Jilli yaitu Nabi Muhammad saw, insan kamil menurut Al-Jilli adalah 

wadah tajalli Tuhan yang paripurna dan teori tajalli dan taraqi (proses pergerakan 

martabat tujuh atau penampakan/perwujudan) merupakan proses munculnya insan 

kamil dengan melalui beberapa martabat. Dan relevansi konsep insan kamil pada 

era modern adalah sebagai bentuk pola pembangunan karakter dan moralitas serta 

spiritualitas pada diri masyarakat modern sehingga terciptanya kehidupan yang 

lebih baik dan tentram jiwa di dunia dan di akhirat, dengan keseimbangan 

pengetahuan jasmani dan pengetahuan ruhani atau spiritual. 

Kata kunci: insan kamil, Abdul Karim Al-Jilli dan era modern. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Research atau penelitian, setelah menentukan masalah penelitian secara 

substantif dipertimbangkan, kemudian peneliti merumuskan masalah penelitian 

tersebut menjadi judul penelitian.
1
 Judul skripsi ini adalah “KONSEP INSAN 

KAMIL PERSPEKTIF ABDUL KARIM AL-JILLI DAN RELEVANSINYA 

DIERA MODERN”. Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, perlu di 

tegaskan beberapa pengertian dari judul skripsi ini. Adapun pengertian yang akan 

di tegaskan yaitu, sebagai berikut: 

Konsep adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual abstrak 

dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran 

mental. Menurut Singarimbun dan Efendi, konsep adalah generalisasi dari 

sekelompok fenomena atau kejadian-kejadian tertentu.
2
 

Insan kamil berasal dari dua kata yaitu insan dan kamil. Insan yang atinya 

manusia dan kamil asal katanya adalah kamala, yukmilu, kamilan yang artinya 

sempurna.
3
Insan kamil adalah manusia paripurna, dan bagi sufi insan kamiladalah 

                                                             
1
Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 

118. 
2
Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Lp3es, 1985), h. 44. 

3
Muhammad Idris, Abdu Al-Rauf Al-Marbawi, Kamus Idris Al-Marbawi Arab Melayu 

(Indonesia: Dar Ihya,) Juz 1, h. 87. 
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lokus (tempat atau kedudukan) penampakan diri Tuhan yang paling sempurna 

meliputi nama-nama dan sifat-sifatNya.
4
 

Perspektif adalah sudut pandang, suatu hasil pola fikir seseorang tentang 

sesuatu yang terus menerus atau sudut pandang manusia dalam memilih opini atau 

kepercayaan dll.
5
 Dalam kamus filsafat perspektif diartikan sudut pandang dimana 

sesuatu dilihat.
6
 

Abdul Karim Al-Jilli adalah seorang tokoh tasawuf-falsafi yang berasal 

dari negeri Baghdad, ia lahir di Al-jilli pada tahun 1366M /767H dan wafat pada 

tahun 1409M /811H. Ia termasuk ahli tasawuf yang kreatif, ia juga pernah berguru 

pada Abdul Qadir Jaelani.
7
 Dengan demikian yang dimaksud dalam judul skripsi 

“Konsep Insan Kamil Perspektif Abdul Karim Al-Jilli dan Relevansinya di Era 

Modern” adalah suatu penelitian untuk mengungkapkan pemikiran Abdul Karim 

Al-Jilli dalam bidang al-insan al-kamilserta relevansinya di era modern. Dengan 

perkataan lain adalah, bahwa penelitian ini suatu penelitian yang difokuskan pada 

pemikiran Abdul Karim Al-Jilli dalam masalah pencapaian manusia untuk 

menjadi insan kamil. 

                                                             
4
https://www.republika.co.id>m..apaituinsankamil?(1), republika online. Tanggal 6-

maret-2020, 13:04. 
5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995) Cet.4, Edisi 2, h. 1062. 
6
Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2002), h.834. 

7
Kosasih Aceng, Konsep Insan Kamil Menurut Al-Jilli, h. 2. 
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Relevansi adalah keterkaitan, hubungan atau kecocokan.
8
 Dalam 

penelitian ini relevansi digunakan untuk melihat keterkaitan atau menghubungkan 

antara konsep insan kamil perspektif Abdul Karim Al-Jilli dengan era modern. 

Modern berasal dari bahasa latin dengan kata “moderna” yang artinya 

sekarang, baru, atau saat ini.
9
 Pada judul penelitian ini era modern atau 

modernitas adalah sudut pandang terhadap moralitas manusia modern sebagai 

subjektivitas prilaku manusia untuk di relevansikan dengan konsep insan kamil.  

Jadi dari beberapa uraian penjelasan pada kalimat judul diatas maka 

penulis berpendapat bahwa konsep insan kamil dalam perspektif Abdul Karim Al-

Jilli dan relevansinya diera modern adalah suatu penelitian yang dapat membantu 

dalam membentuk karakter masyarakat modern dan diharapkan mampu untuk 

menjadi pedoman masyarakat modern yang tidak hanya mengedepankan 

pengetahuan rasional namun juga pengetahuan spiritual. 

B. Alasan Memilih Judul 

Secara singkat, dapat diuraikan beberapa alasan memilih judul skripsi ini, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Abdul Karim Al-jilli adalah seorang tokoh tasawuf-falsafi yang cukup 

terkenal dengan karyanya tentang insan kamil yang sempat menggegerkan 

para tokoh fiqih, tasawuf dan lain sebagainya, dengan karya tulisnya yang 

kurang lebih 20 buku maka, penulis berpendapat bahwa konsep insane 

                                                             
8
Respository.Usu.Ac.Id>Bab II Kajian Teoritis, 2.1 Relevansi, 2.1.1 Pengertian 

Relevansi, (Selasa, 03-12-19: 13.55). 
9
F. Budi Hardiman, Filsafat Moderen: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 02. 
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kamil Al-Jilli mudah dipahami serta mengetahui serta menelaah pemikiran 

beliau tentang insan kamil adalah suatu hal yang penting. 

2. Pada era moderen ini juga telah banyak manusia khususnya umat muslim 

yang minim akan pengetahuan agama atau spiritual sehingga menjauhkan 

sikap atau prilakunya dari kebaikan dan budi luhur yang dapat 

menghantarkan manusia menjadi khalifah dimuka bumi dan menjadi insan 

kamil. 

3. Mengetahui pemikiran Abdul Karim Al-jilli khususnya pemikiran dalam 

bidang insan kamil adalah suatu hal yang penting bagi umat muslim yang 

ingin mencapai manusia sempurna, serta memperbaiki karakter akhlak dan 

merelevansikan konsep insan kamil dalam kehidupan sehari-hari. 

C. Latar Belakang Masalah 

Kajian konsep manusia dalam hal ini tentang makna manusia sempurna 

atau insan kamil merupakan kajian yang sangat menarik, bukan hanya pada zaman 

dahulu seperti apa yang telah dikaji oleh para ulama sufi seperti Abu Yazid Al-

Busthami, Al-Hallaj, Ibn’ Arabi, Al-Qunawi, Al-Jilli dan lainya, akan tetapi 

sampai saat ini kajian tentang insan kamil masihtetap penting untuk dikaji. 

Kaum muslim diera moderen akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-

fenomena kearah tersebut, berlomba-lomba mencapai derajat insan kamil. 

Misalnya fenomena maraknya masyarakat mengikuti zikir tarekat (dzikir yang 
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terfokuskan pada nama Allah Swt.), istighosah (meminta pertolongan Tuhan) dan 

lain sebagainya.
10

 

Namun ada pula realita yang terjadi di era modern ini, kita sering 

menemukan banyak sekali ketidak layakan yang terjadi di dalam kehidupan, 

tentang kemiskinan, peperangan, kelaparan, pembunuhan, korupsi dan banyak 

lainnya kejahatahan yang manusia perbuat, dari kalangan bawah bahkan kalangan 

atas, dari masyarakat biasa sampai anggota negara. Orang bisa menjalankan 

kebebasan yang kejam.
11

 Dalam hal ini terlalu terlihat merosotnya ahlak atau citra 

manusia sebagaimana hakikat manusia yang sebenarnya., 

Hal tersebut timbul dikarenakan manusia modern ini melupakan 

pentingnya ilmu etika dan moral sehingga menjadi sebab turunnya kepercayaan 

religius diera modern ini.
12

 Sehingga disetiap wilayahrentan terjadi pelanggaran 

HAM dan etika ahlak. Setiap agama pasti telah mengatur segala hal yang menjadi 

problem dalam kehidupan, seperti Islam yang telah mengatur segala bentuk 

persoalan yang dapat timbul dalam kehidupan, dari segi fiqih, muamalah, etika, 

tauhid, dan tafsir. Insan kamil atau manusia yang sempurna menjadi salah satu 

tingkat julukan paling tinggi dan sempurna ahlak serta imannya dalam Islam. 

Tetapi tidak semua manusia muslim mampu mencapainya.  

                                                             
10

Kiki Muhammad Hakiki, Arsyad Sobby Kesuma, Insan Kamil Dalam Perspektif Abd 

Al-Karim Al-Jilli Dan Pemaknaanya Dalam Konteks Kekinian, (Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama 

Dan Sosial Budaya, 3,2, 2018: 175-186), h. 176. 
11

Vincent Martin, Filsafat Eksistensialisme: Kierkegaard, Sartre, Camus, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), h. 67. 
12

Muh. Fahrozi, Konsep Moral Menurut Muhammad Iqbal, (Respository: Uin Sunan 

Kalijaga, 2017), h. 2. 
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Pengertian hakikat manusia dan insan kamil, definisi manusia yang cukup 

populer menyebutkan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir (al-insan 

hayawan al-natiq) manusia adalah satu-satunya mahluk yang diciptakan dengan 

segala kelebihan dibanding dengan mahluk lain, secara fisik maupun spirit, 

jasmani maupun rohani.
13

 Kata al-insan terkadang dilawankan dengan al-jin 

(mahluk halus) seperti dalam al-Qur’an surat al-hijr/15: 26-27: 

                       

Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telahmen ciptakan manusia (Adam) dari tanah 

liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. dan Kami telah 

menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.” 

 Akan tetapi al-insan disitu tidak hanya merupakan lawan al-jin (mahluk 

halus) melainkan juga menunjukan bahwa al-insan merupakan mahluk yang 

diberi kekhususan-kekhususan seperti akal, kecerdasan, kecakapan, cobaan baik 

dan buruk, serta segala martabat yang dapat mengantarkan menjadi khalifah 

dimuka bumi.
14

 

Figur insan kamil menurut Muhammad Iqbal adalah diri Nabi Muhammad 

s.a.w yang seluruh hidupnya adalah untuk menegakkan kalimatullah (firman 

Allah Swt.) menegakkan kemanusiaan dengan penuh semangat dan kretivitas. 

Menurut Muhammad Iqbal tujuan daripada seluruh hidup adalah membentuk 

                                                             
13

M Sobirin-2009-eprints.walisongo.ac.id, pembentukan insan kamil, (26-10-18: 10.23). 
14

Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), h.1. 
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insan kamil dan setiap individu haruslah berusaha untuk mencapainya.
15

insan 

kamil atau manusia ideal menurut Muhammad Iqbal
16

 adalah puncak dari 

pemikiran Iqbal tentang ego (konsep tentang diri). 

Pemikiran Iqbal tentang insan kamilada di dalam karya puisinya yang 

berjudul asrar-i-khuldi. Insan kamil merupakan khalifah Tuhan dibumi ini. Pada 

diri seorang manusia ideal terjalin berbagai unsur jiwa yang kontradiktif. Seorang 

manusia ideal mencintai kesulitan dalam perkembangan hidupnya. Kehendaknya 

merupakan kehendak Ilahi (Allah). Menurut Effendi, insan kamil Muhammad 

Iqbal adalah seorang mukmin sejati yang dalam dirinya terdapat kekuatan, 

wawasan, perbuatan serta kebijaksanaan. Sifat-sifat luhur ini didalam wujudnya 

yang tertinggi tercermin dalam ahlak nabawi.
17

 

Insan kamil dalam pemikiran Ibnu Arabi sebagai salah seorang sufi, 

memiliki sebuah pengalaman batiniyah (sesuatu yang menyangkut jiwa atau 

perasaan) yang berbeda dengan tokoh-tokoh sufi lainnya, didalam menemukan 

atau bersatunya jiwa dengan Tuhan. Hal ini menunjukan bahwa tasawuf itu 

sifatnya adalah subjektif. Ibnu Arabi mendasarkan diri pada hadis Nabi SAW. 

Yang masyhur dikalangan mereka yaitu “barang siapa mengenal dirinya maka ia 

                                                             
15

Muhammad Iqbal, Pesan Dari Timur, Terj. Abdul Hadi W.M, (Bandung: Penerbit 

Pustaka, 1985), h. 70. 
16

Tema tentang insan kamil atau manusia ideal banyak menjadi perhatiantidak hanya 

datang dari filosof seperti Nietzsche, tetapi juga banyak dibahas oleh para sufi, yaitu seperti Al-

Jilli, Ibnu Arabi dan masih banyak tokoh yang lainnya. 
17

Djohan Effendi, Adam, Khudi Dan Insan Kamil: Pandangan Muhammad Iqbal Tentang 

Manusia, Dalam Insan Kamil, Ed. M. Dawam Raharjo, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1987), h. 25. 
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mengenal Tuhannya”.
18

 Pengetahun mengenai realitas (al-haqiqah) atau nyata, 

asli bagi sufi berpusat pada diri manusia sendiri.  

Oleh sebab itu mereka menjadikan diri mereka sebagai pusat 

eksperimentasi, media dan tujunya sekaligus. Ibnu Arabi mengatakan “segala 

sesuatu adalah didalam dirimu dan dari dirimu, sehingga tidak ada sesuatu yang 

datang kepadamu (tara‟a „alayka), suatu perkara yang asing yang ia tidak ada 

pada dirimu. Karena itu, tidaklah disingkapkan untukmu kecuali dirimu sendiri”.
19

 

Al-Jilli merupakan seorang sufi terkenal dari negeri Baghdad, yang 

memiliki nama asli yaitu Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jilli.Riwayat hidupnya 

tidak banyak diketahui orang, para penulis hanya menyebutkan bahwa ia lahir di 

Al-Jili, sebuah negeri dikawasan Baghdad, pada tahun 1365 M, dan meninggal 

dunia ditempat yang sama pada tahun 1409M. Ia pernah berguru pada Abdul 

Qadir Al-Jailani, seorang pendiri dan pemimpin tarekat Qadariah (suatu aliran 

ideology yang percaya bahwa tindakan manusia tidak di intervensi tangan Tuhan). 

Dalam dunia tulis menulis ia termasuk sufi yang kreatif, karangannya 

tentang tasawuf tidak kurang dari 20 buah, yang paling terkenal adalah “ Al-Insan 

Al-Kamil Fi Ma‟rifat Wa Al-Awali” dan “Al-Kahf Wa Ar-Raqim Fi Syarh 

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim”. Ajaran Al-Jilli secara garis besar meliputi 

                                                             
18

Ah Fahrudi-Miyah : Jurnal Studi Islam, 2017-ejournal.inkafa.ac.id (25-10-18 : 11.20), 

h. 23. 
19

Ibid., h. 24. 
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pengertian zat mutlak (sifat Tuhan), masalah ruh, tentang nur Muhammad, dan 

insan kamil.
20

 

Pemikiran Al-Jilli tentang insan kamil melanjutkan gagasan yang telah 

dikemukakan Ibn Arabi. Insan kamil sebagai wujud tajalli Tuhan. Pandangannya 

tersebut didasarkan pada asumsi bahwa segenap wujud yang ada ini hanya 

mempunyai satu realitas, dan realitas tersebut adalah wujud mutlak.
21

 

Al-Jilli berpendapat bahwa insan kamil merupakan Duplikat (pencitraan) 

al-haqq (kebenaran) atau cermin Tuhan yang berhak atas nama yang berdimensi 

zat dan sifat ilahiyah (pembuktian tuhan atau sifat agung dan indah Nya) Hakikat 

insan kamil adalah manusia yang menghiasi hati dan jiwa dengan sifat dan asma-

nya, serta melihat segala yang wujud dalam pemaknaan hakikat bukan dari segi 

lahiriah dalam bingkai hukum keyakinan akan inti zat.
22

 

Al-Qur’an secara langsung tidak menyebutkan insan kamil, namun 

pembahasan insan kamil tidak bisa lepas dari pengkajian terhadap al-Qur’an. Oleh 

karena itu, Al-Qur’an adalah rujukan dalam menentukan kriteria insan kamil.  

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat sedikit membuka wawasan atau 

sedikit pengertian tentang konsepinsan kamil berdasarkan karakteristik insan 

kamil perspektif Abdul Karim Al-Jilli dan relevansinya diera modern. Penelitian 

ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran manusia sempurna pada era modern 

                                                             
20

Aceng Kosasih, Konsep Insan Kamil Menurut Al-Jilli, h. 02 
21

Kiki Muhammad Hakiki, Arsyad Sobby Kesuma, Insan Kamil Dalam Perspektif Abd 

Al-Karim Al-Jilli Dan Pemaknaanya Dalam Konteks Kekinian, (Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama 

Dan Sosial Budaya, 3,2, 2018: 175-186), h.180. 
22

R. Rodiah-Journal Studi Insan, 2015- Jurnal.Uin_Antasari.ac.id// (26-10-18: 20.12). 
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yang secara lahir dan batin, serta menjadi manusia yang berbudi luhur, selain 

berpendidikan tinggi namun tau pasti akan agama Islam, yang berakhlakul 

karimmah (sikap yang mulia atau terpuji). 

Secara global dapat dipahami bahwa, pemikiran tentang konsep dan 

pembentukaninsan kamil perspektif Abdul Karim Al-Jilli adalah konsep yang 

mudah dipahami dan dapat menjadiupaya perbaikan karakter masyarakat modern 

serta konsep insan kamil Al-Jilli juga memiliki tingkatan maqamat (kedudukan) 

yang disusun oleh Al-Jilli sebagai proses pencapaian insan kamil, serta ditunjang 

dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan 

mengacu pada judul : KONSEP INSAN KAMIL PERSPEKTIF ABDUL KARIM 

AL-JILLI DAN RELEVANSINYA DIERA MODERN. 

D. Rumusan masalah 

Sebagaimana dipaparkan diatas, fokus persoalan yang akan ditemukan 

jawabannya dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana konsep dan proses terbentuknya insan kamil perspektif Abdul 

Karim Al-Jilli? 

2. Bagaimana konsep insan kamil perspektif Abdul Karim Al-Jilli dan 

relevansinya diera moderen? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai 

oleh peneliti dan tujuan penelitian berhubungan dengan apa yang dicantumkan 
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dalam perumusan masalah (pedoman penulisan skripsi, 2008:43). Dengan 

demikian, tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan konsep dan proses terbentuknyainsan kamil 

perspektif Abdul Karim Al-Jilli. 

2. Untuk mendeskripsikan konsepinsan kamil perspektif Abdul Karim Al-

Jilli dan relevansinya diera moderen. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini mencakup dua ranah yang berbeda, yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis. Masing-masing manfaat tersebut 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukkan pemikiran untuk menambah wawasan secara 

teoritis terhadap keilmuwan tasawuf falsafi dari pengertian dan 

terbentuknyainsan kamil perspektif Abdul Karim Al-Jilli dan 

relevansinya diera moderen. 

2. Memberi informasi kepada para kalangan akademisi yang berminat 

untuk mengetahui atau mendalami hakikat tentang konsepinsan kamil 

dalam judul konsepinsan kamil perspektif Abdul Karim Al-Jillidan 

relevansinya diera moderen. 

3. Mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi yang menjadi syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana agama. 

b. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah : 
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1. Menyadarkan kembali kepada kalangan akademisi dan pembaca bahwa 

tujuan manusia hidup selain beribadah dan mencari kebahagiaan 

adalah menjadi insan kamil. 

2. Memberikan rangsangan terhadap semua kalangan untuk melakukan 

pengkajian terhadap pemikiran Abdul Karim Al-Jilli tentang konsep 

insan kamil yang direlevansikan dengan era moderen, yang dapat 

membantu membentuk manusia yang sempurna dimata Allah SWT. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa 

memberikan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Sedangakan 

dalam pembahasan tentang konsep insan kamil perspektif Abdul Karim Al-Jilli 

dan relevansinya diera modern, agar menjadi sumber bacaan untuk mengetahui 

langkah atau syarat yang dapat membantu manusia menuju insan kamilserta 

melihat urgensi insan kamil Al-Jilli dalam relevansi nya padaperkembangan 

karakter dan akhlak masyarakat modern. 

Hal ini dilakukan karena kurangnya kesadaran pada masyarakat modern  

yang sangat terlihat serta minimnya spiritualitas, moral, dan etika yang 

ditunjukkan dalam setiap langkah perbuatan manusia yang tidak baik. Sehingga 

memunculkan permasalahan mengapa manusia tidak memperbaiki moralitas agar 

mampu menjadi manusia yang sempurna, atau setidaknya memiliki 

perkembangan karakter yang baik kualitas spirituanya dengan menggunakan 

pendekatan insan kamil khusunya konep insan kamil dari pemikiran Al-Jilli. 
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H. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komperhensif maka 

sebelumnya dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitian ini, yaitu 

berkaitan tentang pengertian konsep insan kamildalam pemikiran Abdul Karim 

Al-Jilli. Adapun beberapa tulisan yang berkaitan mengenai konsepinsan kamil 

persepektif Abdul Karim Al-Jilli antara lain : 

1. Masataka Takeshita dalam disertasinya “Teori tentang Insan Kamil 

dalam Pemikiran Ibnu Arabi” yang diterbitkan oleh penerbit risalah gusti, 

diterjemahkan oleh Harir Muzakki, M.Ag menuliskan penjelasan Ibnu 

Arabi tentang insan kamil atau manusia yang sempurna yaitu melalui 

tingkatan-tingkatan yang dapat menjadikan manusia sebagai manusia yang 

sempurna, dikutip dari kitab fushush al-hikam dapat diambil kesimpulan 

bahwa diantara manusia, hanya mereka yang mencapai tingkat 

kesempurnaan dapat dinamakan insan kamil. Sisanya yang lain termasuk 

manusia binatang, yang berbeda dari binatang-binatang lain hanya karena 

ciri khususnya yang membedakan. Perbedaan manusia dan binatang dan 

insan kamil terletak pada kemampuan insan kamil untuk mengeksploitasi 

nama-nama Tuhan dan relevansinya diera moderen.
23

 

2. Yunasril Ali, dalam buku yang berjudul “Manusia Citra Ilahi: 

Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn Arabi oleh Al-jilli ” diterbitkan 

oleh Paramadina, Jakarta, yang di dalam nya adalah pengembangan 

konsep insan kamil Ibnu Arabi yang diperluas dan sistematis oleh Abd’ 

                                                             
23

Masataka Takeshita, Insan Kamil Pandangan Ibnu Arabi, (Surabaya: Risalah Gusti, 

2005). 
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Al-Karim Ibn Ibrahin Al-Jilli dengan menyatakan memodifikasi 

menyesuaikan konsep insan kamilIbnu Arabi dengan prinsip-prinsip 

teologi. Sehingga dalam buku ini penulis menyebutnya sebagai konsep 

insan kamil yang bercorak mistis-teologis.
24

 

3. Jurnal ilmiah agama dan sosial budaya, penulis Kiki Muhammad Hakiki 

dan Arsyad Sobby Kesuma, dengan judul “Insan Kamil dalam Perspektif 

Abd Al-Karim Al-Jilli dan Pemaknaannya dalam Konteks Kekinian” 

kajian insan kamil atau manusia sempurna dalam pemikiran Abd Karim 

Al-Jilli yang dilihat dalam konteks kekinian, serta menjadikan pemikiran 

Al-Jilli dan Ibnu Arabi sebagai pembanding dan upaya pemaknaan dalam 

konteks kekinian di Indonesia.
25

 

4. Ernita Dewi , dalam jurnal substansi, volume 17, nomor 1 april 2015, 

dengan judul “Konsep Manusia Ideal Dalam Perspekrif Suhrawardi Al-

Maqtul” membahas tentang konsep manusia ideal atau insan kamil dalam 

pemikirn Suhrawardi, didalamnya termuat masalah-masalah insan kamil, 

posisi insan kamil, dan insan kamil sebagai manusia ideal pemberi 

pencerahan.
26

 

5. Akhmad Muzakki, dalam jurnalnya yang berjudul, “Insan Kamil: Bentuk 

Teofani Paling Sempurna” ulul albab, volume 4, nomor 2, tahun 2002. 

Membahas tentang teori wahdatul wujud dan insan kamil sebagai lokus 

                                                             
24

Yunasril Ali, Manusia Citra Ilahi, (Jakarta; Paramadina, 1997). 
25

Kiki Muhammad Hakiki, Arsyad Sobby Kesuma, Insan Kamil Dalam Perspektif Abd 

Al-Karim Al-Jilli Dan Pemaknaanya Dalam Konteks Kekinian, (Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama 

Dan Sosial Budaya, 3,2, 2018: 175-186). 
26

Ernita Dewi, Konsep Manusia Ideal Dalam Perspektif Suhrawardi Al-Maqtul, Jurnal 

Substansi, Volume 17, Nomor 1, April 2015. 
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tajalli Tuhan, serta potensi manusia sebagai wadah pertama sebagai 

tempat nur Muhammad, serta membicarakan enam tingkatan fana yang 

harus dicapai seseorang untuk mencapai insan kamil.
27

 

6. M. Baharuddin, dalam jurnalnya dengan judul, “Manusia Sejati Dalam 

Falsafah Mbah Maridjan Dan Abdul Karim Al-Jilli: Studi Konsepsi 

Manunggaing Kawua Gusti Dan Insan Kamil”, analisi, volume XIII, 

nomor 1, juni 2013. Membahas tentang teori perjalanan antara Mbah 

Maridjan dan Abdul Karim Al-Jilli yang berangkat dari titik pijakan yang 

sama, yakni sebuah pertanyaan bagaimana manusia menjadi manusia yang 

sempurna?, Mbah Maridjan dengan kearifan Jawa dan Islam mampu 

memberikan jawaban bahwa manusia bisa sempurna apabila memiliki 

kehendak untuk mencari jati diri, dengan mengolah batin, sedangkan Al-

Jilli dalam terminologi disebut potensi ruhani dan istiqomah melawan 

hawa-nafsu.
28

 

7. Mukhamad Fathoni, dalam tulisan makalah atau artikelnya dengan judul, 

“Hakikat Manusia Dan Pengetahuan”, 2012. Membahas tentang hakikat 

dan substansi manusia, teori-teori mutakhir manusia dari teori ubbersman 

Nietzche, manusia budiman Kong Fu Tse, serta insan kamil Al-Jilli, yang 

menyimpulkan bahwa manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah 

                                                             
27

Akhmad Muzakki, Insan Kamil:Teofani Tuhan Paling Sempurna, Ulul Albab, Vol. 4. 

No. 2, 2002. 
28

M. Baharuddin, Manusia Sejati Dalam Falsafah Mbah Maridjan Dan Abdul Karim Al-

Jilli: Studi Konsepsi Manunggaling Kawula Gusti Dan Insan Kamil, Analisi, Vol. Xiii, No. 1, 

2013. 
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dibumi, sesungguhnya manusia itu mahluk tanpa daya yang memiliki 

potensi untuk mengembangkan daya agar dapat berguna.
29

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami 

suatu permasalahan agar hasilnya optimal sebagaimana yang diharapkan maka 

perlu digunakan suatu metode dalam melaksanakan tugas penelitiannya. Metode 

penelitian merupakn aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian 

ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, atau penyajian 

data yang dilakukan seacara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum atau juga 

dapat diartikan sebagai telaah dengan sungguh.
30

 

1. Sifat Dan Jenis Penelitian 

a. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat kajian perpustakaan (library research), yaitu suatu 

penelitian yang menggunakan berbagai teori dan pendapat yang 

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
31

 Yaitu 

penelitian yang menitik beratkan kepada literatur dengan cara menganalisa 

muatan isi dari literatur-literatur yang berkait dengan penelitian, baik dari 

sumber data primer maupun sekunder.
32

 

b. Jenis penelitian 

                                                             
29

Mukhamad Fathoni, Hakikat Manusia Dan Pengetahuan, (Sumsel: 2012). 
30

Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 

1995). Cet1, h. 1. 
31

Winarno Surahmad, Dasar-Dasar Tekhnik Research, (Bandung : Tarsito, 1987), h.38. 
32

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 3. 
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Jenis penelitian ini deskriptif filosofis yaitu penelitian yang memaparkan 

dan melaporkan suatu keadaan, objek tertentu kemudian dianalisis secara 

lebih kritis. 

2. Sumber Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka yang paling 

penting ialah mencari sumber data, serta catatan-catatan yang serupa dan 

berhubungan dengan penelitian, peneliti melakukan dengan mengambil catatan-

catatan tersebut yang kemudian diseleksi, karena melalui bacaan atau catatan 

tersebut dapat menetapkan manakah yang benar-benar diperlukan. Dalam 

penelitian ini penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data-data yang terdapat dalam buku-buku atau 

karya-karya yang ditulis oleh tokoh yang sedang diteliti adalah karya 

Abdul Karim Al-jilli sendiri.  Buku karya Abdul Karim Al-Jilli, yang 

berjudul Insan kamil. 

b. Data sekunder adalah data-data yang ada dalam buku-buku atau karya-

karya atau referensi yang dapat dijadikan sumber rujukan yang ditulis 

oleh pakar yang menulis tentang pemikiran-pemikiran yang berkaitan 

dengan judul yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu Konsep Insan 

Kamil Abdul Karim Al-Jili Dan Relevansinya Di Era Modern. Buku 

Amin Syukur, Pengantar Studi Islam, (Semarang: CV. Bima Sejati, 

2000), Masataka Takeshita, insan kamil: pandangan Ibnu Arabi, 

(risaah gusti, surabaya: 2005), Lolita Krisnawati,pendidikan agama 

Islam untuk perguruan tinggi umum, (pt. Ghalila Indonesia, 
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Jakarta:2002), Ali, Mohammad Daud, pendidikan agama Islam, (pt. 

Rajagrafindo persada, Jakarta: 2002), Yunasril Ali, Manusia Citra 

Ilahi:pengembangan konsep insan kamil Ibn Arabi oleh Al-Jilli, 

(PARAMADINA, Jakarta : 1997), Kiki Muhammad Hakiki dan 

Arsyad Sobby Kesuma, Insan Kamil Dalam Perspektif Abd Al-Karim 

Al-Jili Dan Pemaknaannya Dalam Konteks Kekinian, jurnal ilmiah dan 

sosial budaya 3, 2, 2018, M. Baharuddin, Manusia Sejati Dalam 

Falsafah Mbah Maridjan Dan Abdul Karim Al-Jilli: Studi Konsepsi 

Manunggaling Kawula Gusti Dan Insan Kamil, analisi, volume XIII, 

nomor 1, 2013, Mukhamad Fathoni, Hakikat Manusia Dan 

Pengetahuan, Oku Timur Sumsel, 2012. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data ini penulis akan memulai dengan cara 

membaca data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan pergi 

keperpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian dan juga melalui internet, 

atau (observasi kepustakaan dan studi dokumentasi) baik secara menyeluruh 

maupun substansi.
33

 

4. Metode Pengolahan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam pengelolahan data ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
33

Kaelan, Metode Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paramadina, 2005), h. 23. 
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a. Penelitian terlebih dahulu mengumpulkan buku-buku atau referensi 

yang berhubungan dengan objek penelitian. 

b. Membaca pada tahap simbolik yakni membaca yang dilakukan secara 

tidak menyeluruh terlebih dahulu, melainkan menangkap isi dari buku, 

bab yang menyusunnya, sub bab hingga bagian terkecil lainnya. 

c. Membaca pada tingkat semantik yakni membaca secara terperinci, 

terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. Dan kemudian 

mencatat data pada kartu data baik secara quotasi (mencatat data dari 

sumber data dengan mengutip langsung tanpa ada perubahan kata-

kata), secara paraphrase (menangkap inti sari data dan menuangkannya 

dalam bahasa peneliti). 

5. Analisa Data 

Peneliti menganalisa data melalui pendekatan komparatif historis, yang 

cenderung memakai pendekatan kefilsafatan sehingga corak filosofisnya tidak 

hilang dari penelitian ini maka peneliti memakai metode: 

a. Metode Deskripsi 

Metode ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep insan kamil Abdul 

Karim Al-jilli berdasarkan data-data yang telah terkumpul, sehingga 

terbuka kemungkinan relevansi terhadap problematika umat Islam 

diera kontemporer, khusunya di Indonesia.
34

 

b. Komparasi 

                                                             
34

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseacrh, (Yogyakarta: yayasan penerbit PSI UGM, 1980). 

h.41. 
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Pikiran tokoh dibandingkan dengan tokoh filsuf-filsuf lain, entah yang 

dekat dengannya, atau justru yang sangat berbeda. Dalam 

perbandingan itu diperhatikan keseluruhan pikiran dengan ide-ide 

pokok, kedudukan konsep-konsep, metode, dan sebagainya.
35

 

c. Holistika  

Holistika merupakan corak khas dan suatu kelebihan dalam konsepsi 

filosofis, sebab justru filsafat berupaya mencapai kebenaran yang utuh. 

Untuk memahami konsep-konsep dan konsepsi-konsepsi filisofis tokoh 

ybs. Dengan betul-betul, dilihat dalam rangka keseluruhan visinya 

mengenai insan kamil.
36

 

d. Metode Kritis 

Metode kritis adalah metode analisa istilah dan pendapat dengan 

menjelaskan melalui cara bertanya, membersihkan, menolak dan 

analisannya secara kritis dimana pada hakikatnya ditemukan 

kebenaran. Dan analisanya secara kritis hingga menemukan kebenaran. 

Selanjutnya setelah data terkumpul dan telah teranalisa maka langkah 

selanjutnya akan ditarik kesimpulan sebagian akhir dari penelitian ini.   

e. Metode Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam proses penarikan 

kesimpulan adalah metode deduksi. Metode deduksi adalah metode 

yang digunakan dalam berfikir dengan bertitik-tolak dari pengamatan 

                                                             
35

Anton Bekker, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Kanisius, 1990), h.65 
36

Anton Bakker Dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 
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atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum (universal), kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
37

 

Langkah-langkah berikutnya dilakukan reflektif secara kontempatif untuk 

memperoleh suatu pemahaman yang sistematis, integral, dan heuristik tentang 

Konsep Insan Kamil Perspektif Abdul Karim Al-Jili Dan Relevansinya Diera 

Modern. Konstansi dalam penetapan metode penelitian ini diharapkan bisa 

mencapai hasil yang sistematis, terarah, dan rasional. 

                                                             
37
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BAB II 

KONSEP INSAN KAMIL 

A. SEJARAH INSAN KAMIL 

Eksistensi manusia sepanjang zaman terus dan selalu menarik untuk dikaji, 

tidak hanya dalam bidang ilmu filsafat, psikologi, atau tasawuf, kajian tentang 

manusia selalu berkembang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ilmu. Ali 

berpendapat bahwa “kajian tentang manusia merupakan suatu misteri yang tidak 

pernah tuntas”.
1
 Semua bidang ilmu akan menjadikan manusia sebagai objek 

material. 

Kedalaman dimensi esoterik seorang sufi, melahirkan konsep insan kamil 

(the perfect man atau mansuia sempurna). Insan kamil berasal dari bahasa Arab, 

yaitu tersusun dari dua kata: insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti 

manusia, dan kamil memiliki arti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil 

artinya manusia yang sempurna.
2
insan kamil (manusia sempurna) menurut Islam 

tidak mungkin di luar hakekatnya.
3
 Jadi insan kamil dapat diartikan manusia 

sempurna yang perbuatannya sesuai dengan hakikatnya. 

Insan kamil memiliki arti manusia yang suci, bersih, bebas dosa, 

sempurna. Lebih lengkapnya yaitu manusia yang egonya mencapai titik intensitas 

tertinggi, yakni ketika ego (lonsep tentang diri atau prinsip) mampu menahan 

                                                             
1
 Ali, Yunasril, Manusia Citra Ilahi: Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn Arabi Oleh 

Al-Jili, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 12. 
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pemikiran secara penuh, bahkan ketika mengadakan kontak langsung dengan yang 

mengikat ego (ego mutlak atau Tuhan).
4
 

Jika dilihat secara sosio-historis (sejarah), teoritisasi insan kamil 

menunjukkan bahwa konsep tersebut terkonstruk melalui proses-proses dalektik 

dengan realitas konkret. Historisitas konsep insan kamil memunculkan spekulasi 

bahwa teoritisasi dan epistemifisikasinya dilatari oleh „proyek mistifikasi dan 

sakralisasi‟ terhadap master sufi. Di era modern historisitas teoritisasi konsep 

insan kamil termasuk bagian dari objek studi Islamolog-Islamolog Barat.  

Untuk melacak jejak arkeologisnya, H.H Schader, Louis Massiognon, T. 

Andrai, R.A Nickholson, H.S Nyberg dll, telah berusaha menggali lapisan-lapisan 

geologis sejarahnya. Dengan menggunakan teori borrowing and influence, mereka 

sampai pada satu kesimpulan bahwa konsep insan kamil tak lain merupakan 

adopsi dari tradisi genostik Iran kuno tentang doktrin kosmologis „insan awal‟ 

konsep ini kemudian merasuk dalam doktrin manichaisme dengan mengambil 

bentuk mistik.  

Para orientalis juga sepakat bahwa mistisime Islam tidak secara langsung 

mengadopsi konsep insan awal dari tradisi Iran kuno dalam bentuk mitologis 

(kajian tentang mitos), melainkan melalui jalur budaya helenisme (paham orang 
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awam) setelah mengalami proses teoritisasi filosofis; proses harmonisasi dengan 

pandangan metafisik tentang nous (AQL) dan logos (kalimat).
5
 

1. Pengertian Insan Kamil 

Beberapa pengertian insan kamil (manusia sempurna) atau manusia 

unggul, juga dikemukakan oleh banyak tokoh, tidak hanya ada dalam kelimuan 

Islam namun tokoh Barat dan agama-agama selain Islam juga memiliki kriteria 

atau konsep tersendiri dalam memahami manusia sempurna. Berikut menurut 

pemikiran tokoh-tokoh, antara lain: 

Pandangan Plato dalam memahami manusia sempurna sebagai manusia 

yang lebih dapat mencintai kebijaksanaan dari pada hal lainnya meskipun dia 

sendiri bukan termasuk orang yang bijaksana. Kebijaksanaan dan pengetahuan 

adalah milik dari kebenaran dan ide, bukan milik sesuatu yang dapat diindra, 

fenomena formal, dan semua itu berada dalam naungannya. Melalui pengetahuan, 

kebenaran yang sesungguhnya terbebas dari segala sesuatu yang bisa 

mempengaruhinya dengan bergantinya berbagai generasi dan perusakan-

perusakan.
6
 

Manusia yang dijelaskan ini adalah manusia yang merupakan esensi jiwa 

yang akhirnya akan mencapai kedekatan dan menempati eksistensi yang 

sebenarnya. Dengan mengetahui ide dan kebenaran akan membawa manusia 

memiliki pendekatan yang tinggi untuk mencapai esensi manusia tersebut. 
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Sedangkan menurut Aristoteles kesempurnaan manusia itu terletak pada 

kehidupan manusia secara nyata yang dilandasi oleh aspek intelektualitasnya 

(teoritis) yaitu kehidupan intelektual.
7
 Jadi dalam pandangan filosof terdahulu ini 

dapat dikatakan bahwa kesempurnaan manusia hanya diukur oleh kecerdasan 

intelektual dan kearifan dalam berprilaku bijaksana dalam kehidupan nyata. 

Tokoh Nusantara juga memiliki pandangan terhadap konsep insan kamil 

salah satunya yaitu Mbah Maridjan. Konsep insan kamil Mbah Maridjan disebut 

juga dengan  manusia sejati. Menurut Mbah Maridjan, manusia dapat selamat dan 

tidak tersesat apabila mengenal jati dirinya. Ia mengetakan bahwa “weruh marang 

pangeran iku atages wis weruh marang awake dewe, lamun during weruh awake 

dewe, tangeh lamun weruh marang pangeran”, Yang berarti “kalo orang mengaku 

mengenal Tuhan, berarti ia sudah mengenal dirinya sendiri, jikalau itu belum 

mengetahui siapa dirinya sendiri, mustahil dapat mengenal Tuhan”.  

Menurut Mbah Maridjan, cara untuk mengenal Tuhan adalah dengan 

„ngombe roso‟ atau yang ia sering sebut dengan „sabawa rasa‟. Konsep sabawa 

rasa ini diartikan sebagai sikap yang mau dan berani menghayati dirinya sendiri 

sebagai hamba secara total. Konsep tersebut adalah sikap kesatria seorang yang 

harus disadari dan dimiliki. Jika belum dapat mengenal diri sendiri maka 

seseorang itu tidak boleh mengaku menjadi manusia sejati (insan kamil), yaitu 

hamba Allah yang shaleh. Itulah yang diasebut „ngelmu sangkan paran dumadi‟; 

yaitu tiga unsur falsafah; urip iki soko sopo? (hidup itu dari siapa), urip iki 
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pungkasane piye ? (hidup itu tujuannya kemana?) dan urip iki arep ngopo? (hidup 

itu mau apa?). 

Menurutnya apabila seseorang telah menempuh tiga jalan sabawa rasa 

tersebut maka seseorang itu akan menyadari bahwa hubungan hamba dengan 

Tuhan tidak ubahnya hubungan yang satu (manunggaling kawula gusti), seperti 

hubungan antara suami istri, yaitu menyatu secara „datan ginggang sarambut‟ 

(hubungan yang mesra cinta dan kasih), kemudian hubungan ini meningkat seperti 

hubungan „kaki-nini‟ atau gunung jaladri (gunung dan laut). Kaki gunung adalah 

„lambang lingga‟  dan „nini jaladri‟ adalah yoni (kekuatan). Tatkala „lingga-

nyoni‟ menyatu, maka peristiwa „manunggaling kawula gusti‟, atau pencapaian 

seseorang menjadi manusia sejati.
8
 

Insan kamil dalam pandangan Muhamad Nafis Al-Banjari adalah 

seseorang yang telah mencapai ma‟rifat (mengetahui Allah dari dekat) dalam hal 

tauhid (af‟al (perbuatan), asma (nama), shifat (sifat), dan zat) serta sebagai hasil 

akhir dalam martabat tanazul (martabat terakhir yaitu alam mitsal, alam ajsad, dan 

alam insan).
9
 Menurut Nafis insan kamil terdiri dari beberapa tingkatan, Nafis 

juga mengatakan bahwa insan kamil merupakan pemberian Allah kepada hamba 

yang diterima secara lansung.
10

 menurutnya tingkat tertinggi dari insan kamil 
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adalah Nabi Muhammad S.A.W namun dalam kitabnya ad-durunan-nafis tidak 

dijelaskan mengenai Nabi Muhammad sebagai tingkat tertinggi insan kamil. 

Pemikiran Sayyed Hossein Nasr tentang manusia ideal adalah pada 

dasarnya terdapat tiga aspek atau bagian pada manusia yaitu, tubuh, pikiran 

(mind), dan jiwa (spirit). Ketiganya harus diintegrasikan sesuai levelnya agar 

tercapainya keseimbangan dan kesempurnaan pada diri manusia. Upaya 

mengintegrasikan ketiga bagian diri manusia tersebut sangat penting, karena 

sesungguhnya masing-masingnya tidak berdiri sendiri, dan bergantung satu sama 

lainya untuk kesempurnaanya.
11

 Yang harus diperhatikan dalam integrasi ini 

adalah the spirit dan intellect. Karena the spirit yang mampu mengintegrasikan 

spikis, dan intellect mengintegrasikan pikiran. Kekuatan yang penting integrasi 

adalah memperhatikan hubungan anatara realitas bawah dnegan realitas tertinggi 

(Tuhan). 

Insan kamil dalam pemikiran Ibn Arabi tidak terlepas dari konsep 

wahdatul wujudnya (bersatunya Tuhan dengan manusia). Dalam teorinya ini insan 

kamil adalah duplikasi Tuhan (nuskhah al-haqq), yaitu Nur Muhammad yang 

merupakan tempat penjelmaan (tajalli) asma, dan dzat Allah yang paling 

menyeluruh, yang dipandang sebagai khalifah di muka bumi.
12

 Sedangkan 

menurut Nurdin ar-Raniri insan kamil baginya adalah hakikat Muhammad, 

merupakan hakikat pertama yang lahir dari proses tajalli (penampakan atau 
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perwujudan) satu dzat yang lain (Allah dengan Nur Muhammad) hakikat 

Muhammad itu menhimpun seluruh kenyataan yang ada, karena seluruh 

kenyataan alam ini merupakan wadah bagi asma dan dzat Allah.
13

 

Insan kamil merupakan miniatur dan realitas keTuhanan dalam tajalli-Nya 

(penampakan) pada jagat raya. Esensi insan kamil merupakan cermin dari esensi 

Tuhan, jiwanya sebagai gambaran dari al-nafs al-kulliyah (jiwa universal). 

Tubuhnya mencerminkan arasy (mahluk tertinggi), pengetahuannya 

mencerminkan pengetahuan Tuhan, hatinya berhubungan dengan bayt al-ma‟mur 

(kabah penduduk langit atau atap tertinggi), kemampuan mental spiritualnya 

terkait dengan malaikat, daya ingatnya dengan saturnus (zuhal= nama lain palnet 

saturnus), daya inteleknya dengan yupiter (al-musytari), dan lain-lain.
14

 

Kesempurnaan insan kamil itu pada dasarnya disebabka karena pada dirinya 

Tuhan ber-tajalli (penampakan atau perwujudan) secara sempurna melalui hakikat 

Muhammad (al-haqiqah al-muhammadiyah). 

Baginya, yang dinamakan insan kamil adalah manusia yang sempurna dari 

segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya adalah karena 

dia merupakan manifestasi (perwujudan) sempurna dari citra (tujuan pokok atau 

gambaran) Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat-sifat Tuhan 

secara utuh. Sedangkan kesempurnaan dari segi pengetahuannya adalah karena 

telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi, yaitu menyadari kesatuan esensinya 
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dengan Tuhan, yang disebut makrifat (mengetahui Allah dari dekat).
15

 Jadi semua 

manusia menurut Ibnu Arabi merupakan citra (gambaran) Tuhan, tetapi itu hanya 

secara potensial. Insan kamil adalah suatu citranya yang aktual, pada dirinyalah 

termanifestasi nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, akan tetapi citra itu tidak 

sempurna sebelum ia menyadari sepenuhnya kesatuan esensialnya dengan Tuhan. 

Maka, setiap insan kamil adalah seorang sufi, karena hanya dalam tasawuf 

kesadaran seperti itu dapat diperoleh. 

Konsep insan kamil dalam filsafatnya Muhammad Iqbal merupakan 

sintesis dari pandangan filsafat barat dan filsafat timur dengan suatu pemahaman 

baru, insan kamil menurut Iqbal adalah sang mukmin yang dalam dirinya terdapat 

kekuatan, wawasan, perbuatan dan kearifan. Sifat-sifat luhur tersebut merupakan 

wujud tertinggi yang tergambar ada pada akhlak nabawy (akhlak mulia). Konsepsi 

Iqbal tentang insan kamil tidak datang atau bersumber dari paham tentang Nur 

Muhammad (cahaya Muhammad), akan tetapi yang melatar belakangi pemikiran 

Iqbal adalah doktrinya tentang ego (prinsip/individualitas) yang utuh, mandiri dan 

bebas dengan potensi yang baik, yang ada pada dirinya, sehingga secara bertahap 

dapat mencapai tingkat kesempurnaan.
16

 Pandangan insan kamil Iqbal terlihat 

sangat realistis dibandingkan dengan para filsuf terdahulu. 

Nietzsche juga mengemukakan tentang insan kamil namun dengan sebutan 

ubermensch atau manusia unggul atau manusia atas. Ubermensch adalah cara 
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manusia memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri tanpa berpaling dari dunia 

dan melihat kesebrang dunia. Ubermensch adalah bentuk manusia yang 

menganggap dirinya sebagai sumber nilai. Manusia yang telah mencapai 

ubermensch adalah manusia yang mengatakan „ya‟ pada segala hal dan siap 

mengahadapi tantangan, dan mempunya sikap yang mengafirmasikan hidupnya, 

tanpa itu ubermensch tidak mungkin akan tercipta
17

. Jadi ubermesch adalah 

manusia yang tidak pernah menyangkal dan tidak akan gentar dalam menghadapi 

setiap kesulitan dalam hidunya. 

Nietzsche juga menanamkan kepada setiap diri manusia bahwa manusia 

harus memiliki tujuan hidup, yaitu untuk berkuasa. Satu cara untuk mencapai hal 

tersebut adalah dengan keberanian dan kesiapan untuk dikorbankan. Nietzsche 

telah mengatakan nama Tuhan baru, yaitu manusia unggul dengan segala 

karakteristiknya
18

. Unsur-unsur yang harus berada pada diri manusia unggul 

adalah energi, intelek, dan kebanggaan atas diri. 

Kong Fu Tse menyebutkan level tertinggi manusia itu superiorman atau 

manusia budiman. Ada empat aspek yang menjadi inti dari manusia budiman 

adalah kemanusiaan, pribadi ideal, pola yang benar, dan memerintah dengan sikap 

moral yang baik. Kata kebijakan yang digagas oleh Konfusius adalah: “orang 

yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, akan tetapi hebat dalam 

tindakan. Kebanggaan kita yang paling bersar adalah bukan tidak pernah gagal, 

namun bangkit kembali setiap kali terjatuh”. Manusia budiman adalah manusia 
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yang banyak berbuat dan sedikit dalam berbicara, sehingga tidak putus asa dikala 

mendapatkan kegagalan
19

. 

Insan kamil dalam pandangan Ahmad Tafsir hendaklah yang harus 

dibicarakan terlebih dahulu yaitu hakikat manusia. Pertama, manusia itu 

mempunyai unsur material (jasmani). Kedua, menurutnya manusia mempunyai 

tiga antena, yaitu: (1)indera; indera harus dilatih agar mampu memperoleh 

pengetahuan tingkat tinggi, (2)akal; akal juga harus dilatih, jangan dirusak. Akal 

dapat dilatih dengan selalu berfikir agar menghasilkan pemikiran yang logis 

ketika menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, (3)hati; hati juga harus dilatih, 

namun dalam kenyataannya, sekarang ada kekurangan seimbangan antara ketiga 

antena tersebut. Ketiga, manusia adalah ciptaan Allah, ia tidaklah muncul dengan 

sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri.
20

 Jadi menurut Ahmad Tafsir merujuk 

pada Islam, insan kamil adalah manusia yang tidak mungkin keluar dari 

hakikatnya. 

Dalam pemikiran Al-Ghazali insan kamil disebut manusia yang unggul. 

Menurutnya manusia merupakan individu yang terdiri dari unsur, hati, hati nurani, 

ruh, nafsu, syahwat dan akal. Dari semua unsur itu dapat membentuk status 

manusia sebagai individu yang beruntung atau merugi, yang taqwa atau fujur, 

jiwa yang muthmainnah (jiwa yang mendapatkan ketenangan), lawwamah (jiwa 

yang masih cacat cela), atau ammarah (jiwa yang menghendaki hawa nafsu 

kehidupan).  
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Status ini sangat bergantung pada kemampuan diri dalam mengelola 

unsur-unsur jiwa tersebut agar dapat berjalan secara seimbang agar menjadi 

manusia yang ma‟rifatullah (puncak kesadaran yang menentukan perjalanan 

hidup selanjutnya). Dan semua perjalanan melatih unsur-unsur jiwa tadi menurut 

Al-Ghazali dapat dipelajari hanya dengan ilmu tasawuf.
21

 

1. Proses Terbentuknya Insan Kamil 

Semua manusia dapat dan mampu serta memiliki potensi untuk meraih 

derajat insan kamil, yaitu manusia yang mampu memasuki maqamat (kedudukan) 

sampai pada tingkat seseorang tersebut menyadari kesatuan hakekatnya dengan 

Tuhan sepenuhnya. Untuk sampai pada keadaan tersebut, para sufi secara gradual 

harus menempuh enam tingkat fana‟ (sirna atau lenyap). Hal  ini diungkapkan Ibn 

Arabi dalam kitabnya futuhat al-makkiyah, sebagai berikut: 

1. Fana‟ An Al-Mukhalafat (sirna dari segala dosa); pada tahap ini sufi 

memandang bahwa semua tindakan yang bertentangan dengan kaidah 

moral sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Maka, ia mulai mengarah 

kepada wujud tunggal yang menjadi sumber segalanya. Tahap ini 

seorang sufi berada dalam hadrah an-nur al-mahd (hadirat cahaya 

murni). Jika seseorang masih melihat tindakannya sebagai miliknya 

yang hakiki, ini menandakan ia masih berada pada hadrah az-zulmah 

al-mahd (hadirat kegelapan murni). 
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2. Fana‟ An Af‟al Al-Ibad (sirna dari tindakan hamba); pada tahap ini 

seorang sufi menyadari bahwa segala tindakan manusia pada 

hakikatnya dikendalikan oleh Tuhan dari balik tabir alam semesta. 

Dengan demikian sufi menyadari adanya satu agen mutlak dalam alam 

ini yaitu Tuhan. 

3. Fana‟ An Shifat Al-Makhluqin (sirna dari sifat-sifat mahluk); pada 

tahap ini seorang sufi menyadari bahwa segala atribut dan kualitas 

wujud mumkin (contingent) tidak lain adalah milik Allah. Maka, 

seorang sufi menghayati segala sesuatu dengan kesadaran ketuhanan, 

ia melihat dengan penglihatan Tuhan, mendengar dengan pendengaran 

Tuhan, dan begitu seterusnya.  

4. Fana‟ An Al-Dzat (sirna dari personalitas diri); pada tahap ini seoarang 

sufi menyadari atas non-eksistensi dirinya, sehingga yang benar-benar 

ada dibalik dirinya adalah zat yang tidak bisa sirna selamanya. 

5. Fana‟ An Kull Al-Alam (sirna dari segenap alam); tahap ini seorang 

sufi menyadari bahwa segenap aspek alam fenomenal ini pada 

hakikatnya hanya khayal, yang benar ada hanya realitas yang 

mendasari fenomena. 

6. Fana‟ An Kull Ma Siwallah (sirna dari segala sesuatu selain Tuhan)
22

; 

pada tahap ini seoarang sufi menyadari bahwa zat yang betul-betul ada 

hanya zat Allah. 
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Munculnya insan kamil dapat ditelusuri dengan dua sisi. Yaitu yang 

pertama, melalui tahap-tahap tajalli (penampakan atau perwujudan) Tuhan pada 

alam sampai terbentuknya dan munculnya insan kamil. Dan yang kedua, melalui 

maqamat (peringkat-peringkat kerohanian) yang dicapai oleh seseorang sampai 

pada kesadaran tertinggi yang terdapat dalam insan kamil.
23

 

Setelah menerima gagasan Ibn Arabi mengenai kesatuan wujud, maka Al-

Jilli mengemukakan bahwa penampakan dari Tuhan itu melalui tiga tahapan 

manifestasi barurutan yang disebutnya : ahadiah (kesatuan), hiwidiyah (keDiaan), 

dan aniyah (keAkuan). 

Tahap pertama ahadiah (kesatuan), Tuhan berada dalam keabsolutanNya 

baru keluar dari al-„ama (takdir), kabut kegelapan, tanpa nama dan sifat. Pada 

tahap hiwidiyah (keDiaan) nama dan sifat Tuhan telah muncul, akan tetapi Dia 

masih dalam bentuk potensi. Selanjutnya pada tahapan aniyah (keAkuan), Tuhan 

menampakkan diri dengan nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. 

Sebenarnya manusia adalah penampakkan dari Tuhan yang paling 

sempurna di antara mahluk lainya, namun penampakkan diri Tuhan tidak dapat 

disamakan pada semua manusia. Penampakkan diri Tuhan yang sempurna hanya 

terdapat pada insan kamil. Dan untuk menuju kejalan insan kamil adalah dengan 

pengamalan Islam, Iman, Shalah, Ihsan, Syahadah (hadir atau memberi 

kesaksian), Shidiqqiyah (kebenaran), dan Qurbah (kedekatan). Dengan melalui 

bebrapa tahapan , yatu: mubtadi (tahap awal), mutawasit (tingkat tengah), dan 
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ma‟rifat (mengetahui Allah dari dekat) yang kemudian mencapai maqam khatam 

(penghabisan). Pada sufi yang telah mencapai itu Tuhan menampakkan diri 

beserta zatnya. Pada tingkatan ini seorang sufi telah mencapai maqam khatam 

(tingkat penghabisan), sehingga mencapai atau dapat menjadi insan kamil
24

.  

Ada beberapa tahapan dalam pembentukan insan kamil salah satunya yaitu 

Menurut aliran ilmu syaththariah (aliran tarekat) ada 10 dasar beragama untuk 

dapat mencapai martabat syaththar (orang yang ahli mencintai Allah) atau insan 

kamil, yaitu antara lain sebagai berikut
25

: 

1. Dasar taubat. Dasar keagamaan ini (taubat) yaitu mereka yang telah 

mencapai syaththar (orang yang ahli mencintai Allah) atau insan kamil 

selalu merasa bahwa dirinya adalah manusia yang paling banyak salah, 

dosa dan kesalahan maka mereka akan selalu bertaubat dan meminta 

ampunan dari Allah S.W.T. 

2. Dasar zuhud. Zuhud (seseorang yang lebih mencintai akherat) adalah “topo 

ing sak tengahing praja” yaitu tapa di tengah-tengah kesibukan 

bermasyarakat. Yaitu memiliki kepedulian yang tinggi memajukan 

“prajanya” (lingkungannya, masyarakatnya), memiliki rasa tanpa pamrih, 

senang memberi, membantu, dll. 

3. Dasar qona‟ah (sikap ridho dan merasa cukup). Bukan sekedar menirama 

pemberian dengan senang hati. Maksudnya, menerima pemberian Tuhan 
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dengan senang hati, seberapapun besarnya. Qona‟ah (sikap ridho dan 

merasa cukup) disini adalah seseorang yang kuat tekadnya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dengan sikap yang tunduk, patuh, dan 

menerima segala kuasa Allah. 

4. Dasar tawakal „alallah. Orang yang tawakal akan menyerahkan atau 

mewakilkan segala urusannya kepada Allah, sehingga pikirannya tidak 

difungsikan lagi, mereka benar-benar bergantung secara kuat kepada 

Allah. 

5. Dasar „t‟zlah. Dasar keagamaan ini adalah “nyingkreh ana sak tengah-

tengahe kalangan” yaitu menyendiri ditengah-tengah kalangan. Seseorang 

yang memiliki tekad uzlah adalah yang tidak memiliki rasa ingin 

bersenang-senang, berbangga dengan harta, kedudukan, kehormatan dan 

gengsi harga diri. 

6. Dasar mulazimatu dzikr. Yaitu kekal nya dzikir, mengeluarkan dari dalam 

hati ingatan keada apa saja selain dirinya Ilahi. 

7. Dasar tawajub ilallah bilkulliyati, yaitu menghilangkan segala pengajak 

dari selain al-HaqNya (Allah). 

8. Dasar sabar, yaitu selalu dengan sabar dalam memaksa jiwa raganya 

sehingga selalu melaksanakan perintahNya. 

9. Dasar munaqobah, yaitu sama sekali tidak mengakui pada bisanya, 

kuatnya, dan segala miliknya. Bahkan tidak mengakui terhadap ada dan 

wujud jiwa raganya, untu dapat menyadari sepenuhnya terhadap yang 
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sejatinya wujud yaitu Ilahi, sehingga hanya kepadaNya saja yang dirasa 

ada dan dirasa wujud. 

10. Dasar ridho, yaitu keluar dari rasa mencintai diri sendiri lalu masuklah 

rasa cinta itu kepada satu-satunya zat yang Mutlak Wujudnya. 

Selain dari itu program tazkiyat al-nafs (membersihkan atau zat sejati diri 

manusia dari sifat yang hina) juga dapat dijadikan sebagai alat untuk membentuk 

personaliti insan yang memiliki akhlak mulia. Ini hanya jalan sederhana yang 

dapat dilakukan umat Islam awam untuk mencoba mendekati akhlak yang mulia. 

1. Tazkiyat Al-Nafs: Definisi Dan Skop 

Secara literal kata tazkiyat memiliki makna “pembersihan” atau sering 

dipahami sebagi “sedekah harta, atau zakat”, itu menjadi makna yang sama karena 

dengan hal itu harta dapat menjadi bersih telah mengeluarkan hak dari harta 

tersebut.
26

 

Istilah tazkiyat al-nafs dalam Islam adalah suatu usaha untuk 

membersihkan hakikat atau zat sejati diri manusia dari berbagai sifat yang rendah 

dan hina (madmumah) dan menghias diri dengan berbagai sifat yang mulia dan 

terpuji (mahmudah). Dengan kata lain tazkiyat al-nafs merupakan suatu proses 

atau usaha manusia dengan mengandung dua dimensi, pertama, proses 

pembuangan sifat tercela dalam diri manusia dalam Islam disebut al-takhalli 

(mengosongkan jiwa dari sifat-sifat buruk), dan yang kedua, proses menghias diri 
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dengan sifat yang mulia dan terpuji dalam Islam disebut al-tahalli (menghiasi 

jiwa dari sifat-sifat yang mulia).
27

 

Namun perlu difahami bahwa tazkiyat al-nafs (pembersihan diri manusia 

dari sifat yang hina) atau proses al-takhall (mengosongkan jiwa dari sifat-sifat 

yang buruk) dan al-tahallii (menghiasi jiwa dari sifat-sifat mulia) bukan hal yang 

mudah untuk dilakukan seorang muslim, banyak halangan dan godaan yang harus 

ditempuh. Sebagaimana firman Allah: 

                        

                                    

                 

 

Artinya: “dan kalaulah tidak karena limpahan karunia Allah dan rahmatNya 

kepadamu, niscaya tidak ada seorangpun diantara kamu menjadi bersih dari 

dosanya selama-lamanya”. (Q.S An-Nur: 21).
28

 

2. Mekanisme Pelaksanaan Tazkiyat Al-Nafs 
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Mekanisme pelaksanaan tazkiyat al-nafs (pembersihan diri manusia dari 

sifat hina) adalah amalan yang dapat melahirkan secara langsung kesan positif 

kedalam diri manusia, sehingga dapat merealisasikan nilai-nilai akhlak yang 

mulia, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan 

Islam mekanisme pelaksanaan tazkiyat al-nafs (pembersihan diri manusia dari 

sifat hina) terdapat dua cara: pertama, taklif bentuk suruhan atau amalan salih, 

terutama semua amalan atau ibadah fardhu. Kedua, taklif dalam bentuk larangan, 

taklif kedua ini berhubungan dengan tujuh anggota badan manusia, yaitu: mata, 

telinga, lidah, perut, organ seks, tanga, dan kaki. Ketujuh tersebut harus bersih 

dari perbuatan yang dilarang syariat Islam.
29

 

 Apabila segala sesuatu dalam proses tazkiyat al-nafs (pembersihan diri 

manusia dari sifat hina) berjalan dengan baik dan ditekuni oleh seorang muslim, 

maka dapat digambarkan adalah munculnya personaliti manusia yang berakhlak 

mulia di dalam masyarakat, dan dalam ajaran agama Islam itu dendiri sehingga 

sedikit nya mampu mendekati proses menjadi insan kamil. 

 

 

 

 

B. KARAKTERISTIK INSAN KAMIL 
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1. Ciri-Ciri dan Syarat-Syarat Insan Kamil 

Ciri-ciri insan kamil atau manusia sempurna menurut Islam, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Jasmani yang sehat serta kuat dan keterampilan: Islam mengidealkan 

muslim yang sehat serta kuat jasmaninya. Dalam penegakan ajaran Islam, 

terutama pada pada masa penyiaranya dalam historis sejarah, tidak jarang 

ditemukan rintangan yang pada akhirnya memerlukan kekuatan dan 

kesehatan fisik atau jasmani. Kekuatan dan kesehatan terkadang 

diperlukan untuk berperang menegakkan ajaran Islam. Islam menghendaki 

setiap orang harus sehat mentalnya karena inti ajaran Islam adalah 

persoalan mental (iman). Kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan 

fisik, pentingnya kekuatan dan kesehatan fisik juga mempunyai dalil-dalil 

naqli. 

b. Cerdas serta pandai: Islam menginginkan seorang muslim cerdas dan 

pandai. Itulah ciri akal yang berkembang dengan sempurna. Salah satu ciri 

insan kamil adalah cerdas serta pandai. Kecerdasan dan kepandaian itu 

dapat diukur melalui indikator-indikator antara lain: pertama, memiliki 

sains yang banyak dan berkualitas tinggi (pengetahuan yang dari produk 

indera dan akal). Kedua, mampu memahami dan menghasilkan filsafat 

(pengetahuan yang semata-mata akliah) maka orang Islam akan mampu 

memecahkan dan menyelesaikan masalah filosofis. 

c. Rohani yang berkualitas tinggi: rohani bersifat samar, ruwet, belum jelas 

batasannya manusia belum atau tidak akan memiliki pengetahuan yang 
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cukup untuk mengetahui hakikatnya. Rohani sering disebut qalbu menurut 

ilmu tasawuf.
30

 Islam sangat mengistimewakan perihal qalbu. Qalbu dapat 

menembus alam gaib atau menembus Tuhan. Qalbu inilah yang 

merupakan potensi manusia yang mampu beriman secara sungguh-

sungguh. Bahkan iman menurut al-Qur‟an letaknya berada di qalbu. 

Adapun syarat-syarat menjadi insan kamil ada beberapa maqam 

(tingkatan) yang harus dilalui seorang sufi yaitu, sebagai berikut: 

a. Pertama Islam, yang didasarkan atas lima pokok atau rukun dalam 

pemahaman kaum sufi, yang tidak hanya dilakukan dengan cara ritual saja 

akan tetapi harus dipahami dan dirasakan lebih mendalam. 

b. Kedua iman, yaitu membenarkan dengan penuh keyakinan tentan rukun 

iman, serta melaksanakan dasar-dasar Islam. Iman merupakan tangga 

pertama dalam mengungkap tabir alam gaib, dan alat yang dapat 

membantu seseorang mencapai tingkat yang akan lebih tinggi. Iman dapat 

menunjukkan sampai mana hati mengetahui sesuatu yang jauh dari 

jangkauan akal. Karena, sesuatu yang dietahui akal tidak melulu 

membawa keimanan. 

c. Ketiga ash-shalat, yaitu pada maqam ini seorang sufi mencapai tingkat 

meyaksikan atsar (efek) dari nama dan sifat Tuhan, sehingga dalam 

ibadahnya ia merasa seakan berada dihadapan Tuhan. Persyaratan yang 

harus ditempuh dalam maqam ini adalah sikap istiqomah (teguh pendirian) 
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dan tobat, inabah (pemulihan diri dari hal yang menyesatkan), zuhud 

(orang yang mencintai akherat), tawakal (berserah diri), tafwidh (pasrah 

secara total), ridho (rela), dan ikhlas (tulus atau bersih). 

d. Keempat ihsan (kesempurnaan atau yang terbaik), persyaratan yang harus 

ditempuh dalam maqam ini adalah memiliki sikap istiqomah (teguh 

pendirian), tobat, zuhud (orang yang mencintai akherat), inabah 

(pemulihan diri dari hal yang menyesatkan), tafwidh (pasrah secara total), 

tawakal (berserah diri), ikhlas (tulus atau bersih) dan ridho (rela). 

e. Kelima syahadah (telah menyaksikan), seorang sufi pada maqam ini telah 

mencapai iradah (berkehendak) yang memiliki ciri; mahabah 

(kecenderungan hati terhadap Tuhan) kepada Tuhan tanpa pamrih, 

mengingat Tuhan secara terus-menerus, dan meninggalkan suatu hal yang 

menjadi kemauan pribadi. Maqam ini terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu; 

mencapai kepada Tuhan tanpa pamrih ini adalah tingkatan yang paling 

rendah dan dapat menyaksikan Tuhan pada semua mahluk ciptaanNya 

secara ainul yaqin (seseutu yang keberadaannya dengan jelas), ini 

tingkatan yang paling tinggi. 

f. Keenam shiddiqiyah (kebenaran), tingkat pencapaian hakikat yang 

ma‟rifat yang diperoleh secara bertahap dari ilmu al-yaqin (sesuatu yang 

adanya disertai bukti atau pemilik akal), amal-yaqin (pemilik ilmu), dan 

haqq al-yaqin (pengetahuan dan pengenalan terhadap allah). Ketiga 

tingkat ma‟rifat itu dialami oleh para sufi secara bertahap.  
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g. Ketujuh qurbah (suatu bentuk kebaikan yang bisa mendekatkan seseorang 

kepada allah swt), maqam ini yang dapat memungkinkan seorang sufi 

dapat menampakkan diri dalam sifat dan nama yang mendekati sifat dan 

nama Tuhan. 

Itulah beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang sufi dalam 

usaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada beberapa syarat lain untuk mencapai 

insan kamil dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut: 

a. Keseimbangan jasmani dan rohani 

Yang pertama yaitu fisik yang sempurna, manusia dianugrahi anggota 

badan yang lengkap untuk menunjang kehidupannya. Dengan fisik yang sempurna 

manusia bisa menjadi individu yang bermanfaat bagi mahluk ciptaan Tuhan 

lainnya. Yang kedua akal pikiran, dengan potensi akal pikiran manusia dapat 

melakukan ijtihad (usaha yang sungguh-sungguh). Ijtihad itu memanfaatkan 

seluruh ilmunya untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam 

dalam hal-hal yang belum ditegaskan dalam al-Qur‟an dan sunnah
31

. 

b. Keshalehan individu dan kesahalehan sosial 

Manusia adalah ahluk sosial, Tuhan telah menciptakan manusia untuk 

saling berhubungan dan hidup secara bersamaan, dengan keunikan dan 

karakteristik masing-masing manusia agar mampu memahami manusia lain dalam 

hidup berdampingan. Menurut Gus Dur, salah satu dasar ilmu pendidikan Islam 

adalah adanya kesatuan yang menyeluruh. Ini berdasarkkan prinsip kesatuan umat 
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manusia bahwa seluruh manusia adalah umat Allah. Semua diciptakan untuk 

saling mengenal dan memahami, saling menghormati dan saling tolong membantu 

dalam menjalankan menegakkan yang benar dan melarang yang salah (amar 

ma‟ruf nahi munkar)
32

. 

c. Seimbang antara hubungan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat 

Percaya atau iman, adanya hari akhir dan kehidupan setelah mati 

merupakan bagian dari rukun iman. Menurut Abu A‟la Maududi, manusia tidak 

dilepaskan begitu saja kedunia ini sebagai binatang yang tidak bertanggung 

jawab. Manusia sepenuhnya bertanggug jawab atas segala apapun yang 

diperbuatnya di dunia. Meskipun begitu beratnya tanggung jawab manusia di 

akhirat namun tidak harus memikirkan akhirat sampai lupa dunia
33

. Jadi itulah 

mengapa penting atas keseimbangan menjalani hidup untuk di dunia maupun di 

akhirat. 

d. Iman, Islam dan Ihsan 

Dengan berkomitmen memilih agama berarti manusia itu harus memiliki 

keimanan, keislaman dan keimanan menjadi sempurna dengan adanya ihsan. 

Ihsan terwujud dalam tasawuf. Karena ibadah dan keyakinan harus di 
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aktualisasikan dalam kehidupan nyata terhadap hubungan manusia dengan 

manusia, bukan hanya hubungannya dengan Tuhan
34

. 

e. Menghiasi Diri dengan Sifat-sifat Tuhan, 

f. Mampu menciptakan budaya 

Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mendayagunakan 

seluruh potensi rohaninya secara optimal. Manusia adalah mahluk berfikir, 

menurut Ibn Khaldun. Sifat semacam itu tidak dimiliki mahluk lainnya. Dari 

kemampuan berfikirnya tersebut manusia tidak hanya membuat kehidupannya, 

akan tetapi menaruh perhatian terhadap berbagai cara untuk memperoleh makna 

dari kehidupan. Kelengkapan serta kesempurnaan manusia tidaklah lahir denga 

begitu saja, melainkan melalui suatu proses yang sering disebut dengan evolusi. 

2. Kadudukan Insan Kamil 

Kedudukan insan kamil dapat dilihat dari dua aspek, aspek yang pertama 

insan kamil dipandang sebagai penyebab dan pelestari eksistensi pada alam 

semesta. Fungsi ini terwujud karena insan kamil merupakan khalifah Allah. Hal 

itu dikarenakan pada diri insan kamil telah terdapat kemampuan-kemampuan 

yang melebihi kemampuan yang dimiliki manusia pada umumnya, baik dari segi 

kepribadian maupun pengetahuan. Kelebihan tersebut, tidak lain merupakan pada 
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diri insan kamil telah terealisasi segenap asma dan sifat-sifat Tuhan secara utuh 

dan menyeluruh.
35

 

Jadi ketinggian pada martabat insan kamil, secara ontologis adalah karena 

dalam dirinya tercermin asma dan sifat-sifat Tuhan secara utuh, sehingga apabila 

Tuhan ingin melihat citra diriNya Tuhan-pun melihatnya pada diri insan kamil. 

Kemudian pada aspek yang kedua, insan kamil dipandang sebagai pusat 

kesadaran semesta. Fungsi ini terwujud dikarenakan insan kamil adalah sebagai 

wali teringgi serta yang memiliki pengetahuan esoterik.
36

 Pengetahuan esoterik 

adalah merupakan anugerah Tuhan kepada orang-orang yang telah mencapai 

tingkat tertinggi di dalam martabat kerohaniannya. Semakin tinggi kualitas rohani 

seseorang semakin banyak juga ia mendapatkan pengetahuan esoterik, karena 

kadar asma dan sifat-sifat Ilahi yang di pancarkan pada diri seseorang tergantung 

pada kualitas rohani yang dimiliki oleh seseorang tersebut.
37

 

Insan kamil menduduki tempat yang paling dekat dengan Tuhan, jadi 

dalam posisi itu insan kamil menjadi wadah tajalli (penampakkan diri Tuhan yang 

bersifat absolut) Ilahi yang paling sempurna, baik lahir maupun batinnya. Jadi 

dapat diketahui bahwa insan kamil disamping sebagai wadah tajalli Tuhan juga 

berkedudukan sebagai khalifah-Nya dan sebagai wali tertinggi atau quthb, di 

dalam kalangan para wali
38

. 
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Yunasril Ali, Manusia Citr Ilahi: pengembangan konsep insan kamil ibn arabi oleh al-

jili, (jakarta; penerbit paramadina, 1997), h.  147. 
36

Ibid., h. 147. 
37

Ibid., h. 164. 
38

Ibid., h. 79. 



46 
 

Menurut Ibn Arabi insan kamil adalah merupakan sebab tercipta dan 

lestarinya alam, sedangkan dalam kedudukannya sebagai pemimpin atau khalifah  

merupakan teladan dan penguasa yang mewakil Tuhan di muka bumi, terutama 

jika dihubungkan dengan kapasitas keilmuannya, insan kamil merupakan sumber 

pengetahuan esoterik yang tidak habis-habis.
39

 

 

                                                             
39

Ibid., h. 94. 
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