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ABSTRAK 

Islam, Zulfikar Fa’ni. 2018. Relasi Tasawuf Falsafi dengan Islam Kejawen dan 

Kontribusinya terhadap Pengembangan Materi Tasawuf di Perguruan 

Tinggi. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. 

Mambaul Ngadhimah, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Tasawuf Falsafi, Islam Kejawen, Pengembangan Materi 

Tasawuf 

Tasawuf falsafi adalah suatu bentuk mistik Islam yang memadukan antara 

visi batin (tasawuf) dan visi akal (filsafat). Sedangkan Islam  Kejawen adalah 

suatu bentuk kebudayaan yang isi ajarannya berupa perpaduan antara tasawuf 

Islam  dengan kebatinan Jawa. Yang menjadi problem  adalah karena kedua ajaran 

ini masih kurang  dikenal secara mendalam oleh kalangan akademika maupun 

kalangan awam tentang konsep ketuhanan tasawuf falsafi dan Islam Kejawen,  

serta relasi kedua ajaran tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua ajaran ini 

juga ikut member sumbangsih kedalam dunia pendidikan dan memperkaya 

khazanah wawasan kita sebagai umat muslim dan sebagai masyarakat Jawa. 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu menelaah 

Apakah yang melatar belakangi kasus tersebut, dan apa yang menjadi bentuk 

relasi kedua ajaran diatas, dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1) 

bagaimana konsep tentang Tuhan Tasawuf Falsafi dan Islam Kejawen? 2) 

Bagaimana relasi konsep tentang Tuhan Tasawuf Falsafi dengan Islam Kejawen? 

3) Bagaimana kontribusi tasawuf falsafi dan Islam Kejawen terhadap 

pengembangan materi tasawuf? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (Library Research). 

Data-data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari 

buku-buku dan jurnal baik yang berupa media cetak maupun soft file. Untuk 



 

 

 

 

 

analisisnya, penulis menggunakan metode content analysis sexara deduktif dan 

induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, konsep ketuhanan tasawuf falsafi 

secara tipologi termasuk union mistik karena berorientasi pada penyatuan diri 

terhadap Tuhan lewat konsep Hulul, Isyraqiyah, dan Wahdatul Wujud. Sedangkan 

Islam Kejawen memiliki konsep Manunggaling Kawula-Gusti, Pamoring kawula-

Gusti, dan Uninong Aning Unong. Kedua,kedua ajaran ini mempunyai relasi 

dalam hal konsep ketuhanan dengan versinya masing-masing, tujuan akhirnya 

yaitu sama-sama untuk bersatu dengan Tuhan dan menjadi Insan Kamil, dengan 

tanpa melupakan hubungan sosial yang baik dengan sesama. Ketiga, kontribusi 

kedua ajaran ini adalah sama-sama memberi sumbangsih kepada pendidikan 

berupa wawasan dan nilai-nilai keluhuran moral terhadap Tuhan dan sesama, 

khususnya dalam pengembangan materi tasawuf perguruan tinggi mata kuliah 

tasawuf. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam agama Islam terdapat tiga tingkatan keimanan seorang 

hamba yang biasa disebut trinitas ajaran Islam, yaitu syari’at, thariqat, dan 

hakikat. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan dan merupakan tahapan yang 

runtut serta sistematis, sehingga seseorang tidak akan bisa meloncati suatu 

tahap tanpa melewati semua tahap secara utuh terlebih dahulu. Seseorang yang 

akan menginjak ranah tasawuf harus kokoh syari’atnya terlebih dahulu yang 

berguna sebagai landasan berpikir, kemudian bisa melanjutkan pada bidang 

tasawuf yang berguna sebagai landasan batin. 

Tasawuf adalah suatu disiplin keagamaan yang mengedepankan 

kesalehan individual sebagai tujuan tertinggi kehidupan, dimana seseorang 

dituntut untuk lebih mengutamakan hubungan vertikal (hablu minallah) 

daripada hubungan horizontal (hablu minannas).
1
 

Di Indonesia, terdapat kebudayaan yang berasal dari hasil asimilasi 

antara tasawuf Islam dan kejawen, yang bernama Islam Kejawen. Raden 

Ngabehi Ronggo Warsito adalah salah satu tokoh penggagas pandangan ini 

yang dibesarkan oleh proses akulturasi dua tradisi besar, yaitu tradisi Islam 

                                                           
1
Mujamil Qomar, “Ragam Pengembangan Pemikiran Tasawuf di Indonesia”. Epistemḗ, 

(online), Vol. 9, No. 2, Desember 2014. (http://download.portalgaruda.org/article/, diakses pada 6 

Januari 2018). 

1 

http://download.portalgaruda.org/article/


 

 

 

 

 

dan kejawen. Akibatnya beliau memiliki pemikiran bercorak Islam sekaligus 

bercorak kejawen.
2
 

Konsep ketuhanan Islam kejawen tidak hanya berpusat pada tauhid, 

melainkan juga berpaham Manunggaling Kawula-Gusti yang berpandangan 

sinkretis dan akulturis. Inti dari pemikiran beliau menjelaskan pandangannya 

sebagai seorang muslim dan sebagai penganut kebatinan jawa atau kejawen.
3
 

Faktanya masih banyak umat Islam, khususnya di wilayah lembaga 

perguruan tinggi agama Islam yang kurang mengenalkan tasawuf falsafi ke 

dalam mata kuliah tasawuf secara intens. Sedangkan Islam kejawen hampir 

tidak pernah dikenalkan dalam lembaga perguruan tinggi agama Islam. 

Padahal di dalam Islam kejawen banyak terdapat nilai budaya dan sastra yang 

unik. Bahkan dengan sastranya, konten Islam kejawen lebih mudah 

tersampaikan dan mudah dipahami.
4
 

Sebelum Islam datang dengan tasawufnya, masyarakat jawa sudah 

memiliki kesadaran spiritual yang cukup kompleks. Aliran spiritual ini kita 

kenal dengan sebutan Mistisime Kejawen/Mistik Kejawen, yang dimana 

ajarannya berisi tentang pandangan hidup untuk mencapai kehidupan yang 

tenteram, keselarasan dan keseimbangan, sikap nrima (serba menerima) 

                                                           
2
Kholid karomi, “Tuhan dalam Mistik Kejawen (Kajian atas Pemikiran Raden Ngabehi 

Ranggawarsita)”. Kalimah, (online), Vol. 11, No. 2, September 2013. 

(https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/9787, diakses pada 6 

Januari 2018), 2. 
3
Ibid., 2. 

4
Imam S. Suwarno, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam berbagai Kebatinan Jawa 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 64. 

https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah/article/download/9787


 

 

 

 

 

terhadap segala peristiwa yang terjadi sembari senantiasa menempatkan diri 

sebagai individu yang hidup di bawah alam semesta.
5
 

Implikasi dari problem tersebut yaitu banyaknya produk lulusan 

lembaga pendidikan agama Islam yang kurang wawasan tentang tasawuf 

falsafi sebagai penambah wawasa serta sebagai sarana peserta didik dalam 

lebih memahami apa itu tasawif falsafi secara intensif. Sedangkan Islam 

Kejawen sangatlah kaya akan ajaran-ajaran tentang keluhuran budi terhadap 

Tuhan maupun sesama. 

Pada dasarnya, ada relasi antara Tasawuf Falsafi dengan Islam 

Kejawen, khususnya dalam hal tujuan mengenal Tuhan, beribadah, dan 

kontribusinya dalam pengembangan materi tasawuf. Kedua ajaran ini 

memiliki persamaan dalam mengenal Tuhan dan menjalin hubungan yang baik 

dengan sesama, serta memiliki peran dalam pengembangan materi tasawuf. 

Menimbang hal tersebut, penulis akhirnya memutuskan untuk membahasnya 

dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Relasi Tasawuf Falsafi dengan Islam 

Kejawen dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Materi Tasawuf”. 

Dengan adanya karya ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan 

segelintir manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi civitas 

akademika pada khususnya. Amin. 

 

 

                                                           
5
Sumiarti. Pendidikan Moral dalam Ajaran Kejawen. Jurnal Pemikiran Alternatif 

Kependidikan, (online), Volume 11, Nomer 3, Desember 2006. 

(http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49282&val=3912, diakes pada 18 Januari 

2018). 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49282&val=3912


 

 

 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana konsep ketuhanan Tasawuf Falsafi dan Islam Kejawen? 

2. Bagaimana relasi konsep ketuhanan Tasawuf Falsafi dengan Islam 

Kejawen? 

3. Bagaimana kontribusi Tasawuf Falsafi dan Islam Kejawen terhadap 

pengembangan materi Tasawuf? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui konsep ketuhanan Tasawuf Falsafi dan Islam 

Kejawen. 

2. Untuk mengetahui relasi konsep ketuhanan Tasawuf Falsafi dengan Islam 

Kejawen. 

3. Untuk mengidentifikasi kontribusi Tasawuf Falsafi dan Islam Kejawen 

terhadap pengembangan materi Tasawuf. 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja 

yang membacanya, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan umum. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam rangka 

mengembangkan wawasan Ilmu Pendidikan  khususnya mengenai relasi 



 

 

 

 

 

tasawuf dan Islam kejawen serta kontribusinya terhadap pengembangan materi 

tasawuf itu sendiri. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-

peneliti yang akan datang. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori 

1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, peneliti menemukan  

judul yang terkait dengan keterkaitan tasawuf falsafi dan mistisisme 

Islam kejawen, yaitu: 

a. Skripsi Zainal Alim yang berjudul “Konsep Tasawuf Falsafi Husain Ibnu 

Mansur Al-Hallaj (Sebuah Kajian Tentang Hulul)” dengan hasil 

penelitiannya adalah: (1) ajaran tasawuf falsafi khususnya Al-Hulul 

kerapkali disalahpahami dan dipandang sebagai amalan menuju 

kemurtadan karena perintisnya dieksekusi dengan tuduhan murtad; (2) 

dalam memahami paham Hulul tidak cukup hanya dilihat dari perspektif 

sufisme saja, melainkan juga harus melibatkan perspektif lain, yaitu 

sosial. Sebab ungkapan-ungkapan ganjil dari Al-Hallaj memiliki focus 

yang berbeda-beda antara ungkapan yang satu dengan ungkapan yang 

lainnya; (3) paham Hulul yang digagas oleh Al-Hallaj dibatasi dengan 

beberapa karakteristik dan aturan yang menjadikannya berbeda dengan 

paham Hulul milik kelompok Hululiyyun kaum Nasrani. Sedangkan 



 

 

 

 

 

dilihat dari perspektif sosial, gagasan kontroversial Al-Hallaj merupakan 

bentuk kritik terhadap situasi dan kondisi sosial pada masanya (Dinasti 

Abbasiyah). Maka berdasarkan analisis-deskriptif mengenai konsep 

Hulul, jelas bahwa paham ini tidak kelar dari batas-batas agama dan tetap 

bepegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah. 

b. Skripsi Ainul Husna Heruditya yang berjudul “Meditasi Setyo Hajar 

Dewantoro (Kajian Filsafat Kebatinan Jawa), dengan hasil penelitiannya 

yaitu: (1) Muncul rasa sejati yang akan menjadi penuntun, pembimbing 

diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. (2) Menjadi laku yang bisa 

membawa pada penjernihan, di Jawa disebut magening (tindakan 

penjernihan diri), disebut manekung (manembah kang lingkung) atau 

menundukan diri kepada Yang Maha Agung. Yang kemudian memasuki 

suwung atau kekosongan murni yang merupakan sangkan paraning 

dumadhi atau asal dan tujuan hidup. 

c. Skripsi Rini Setiani yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Buku Tasawuf Modern Buya Hamka” dengan hasil penelitiannya yaitu: 

(1) Di dalam tasawuf banyak mengajarkan tentang pendidikan moral 

yang sangat berguna untuk peserta didik dalam proses pengajaran materi 

tasawuf. (2) Tasawuf mengajarkan sifat religiusitas yang lebih tinggi 

kepada peserta didik agar lebih mengetahui tentang apakah itu bertuhan. 

(3) Peserta didik dapat belajar menenteramkan jiwa melalui tasawuf, 

karena menurut Hamka jiwa adalah harta yang tiada ternilai mahalnya 



 

 

 

 

 

dan dengan kesucian jiwa dapat menjadikan kejernihan diri, lahir, dan 

batin. 

 

2. Kajian Teori 

A. Tasawuf Falsafi 

Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara 

visi mistis dan rasional sebagai penggagasnya. Tasawuf falsafi ini mulai 

muncul dengan jelas dalam Islam sejak abad VI Hijriyah, meskipun para 

tokohnya baru dikenal dengan berkembang, terutama di kalangan para sufi 

yang juga seorang filosof.
6
 

Dewasa ini, ajaran tasawuf falsafi sering didiskreditkan karena 

dianggap keluar dari batas-batas dan aturan syari’at Islam. Hal itu 

disebabkan banyaknya istilah-istilah ganjil yang muncul dari paham 

tersebut dan dapat memicu banyak kesalah pahaman bagi orang awam. 

Pada kenyataannya, tasawuf falsafi justru selalu berpegang teguh terhadap 

Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Para tokoh tasawuf falsafi tidak hanya terpaku pada makna teks 

keagamaan saja, tetapi juga berupaya menembus makna batin yang 

terdalam dan dilengkapi dengan pengalaman metafisis. Dengan ini para 

penganutnya berusaha untuk memutuskan jarak yang terbentang antara 

hamba dengan Tuhan, sehingga merasa benar-benar menyatu dengan 

Tuhan. 

                                                           
6
 Rosihan Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 64. 



 

 

 

 

 

Tasawuf falsafi memiliki karakteristik tersendiri, adapun 

karakteristik tasawuf falsafi secara umum mengandung kesamaran akibat 

banyaknya ungkapan dan istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh 

mereka yang memahami ajaran tasawuf falsafi tersebut. Selanjutnya 

tasawuf falsafi ini tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan 

metodenya didasarkan pada rasa (dzauq), dan tidak pula dapat dipandang 

sebagai tasawuf dalam pengertian yang murni, karena ajarannya sering 

diungkapkan dalam bahasa dan terminologi-terminologi filsafat.
7
  

Tasawuf falsafi hanya memiliki perbedaan dalam konsep ketuhanan 

dibandingkan dengan aliran tasawuf lain dikarenakan adanya campur 

tangan ilmu filsafat di dalamnya. Di dalam tasawuf falsafi sering muncul 

istilah ganjil yang diucapkan oleh para sufi sehingga menjadikan 

perspektif masyarakat menganggap bahwa ajaran ini telah menyimpang, 

padahal ungkapan ganjil tersebut bukan pernyataan  informatif ataupun 

bersifat ajaran terhadap siapa pun karena hanya terucap tanpa sadar saat ia 

dalam keadaan sakr (mabuk asmara). 

 

B. Islam Kejawen 

Islam Kejawen adalah suatu bentuk kebudayaan yang isi ajarannya 

berupa perpaduan antara tasawuf Islam dengan kebatinan Jawa. Masuknya 

Islam di Jawa membawa perubahan mendasar pada pola dan tatanan 

                                                           
7
 Rosihan Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 65. 



 

 

 

 

 

masyarakat, yang saat itu sebagian besar masih menganut agama hindu.
8
 

Dunia mereka lebih mementingkan dunia rasa dan batin daripada dunia 

nyata, bagi mereka memahami dunia mistik adalah suatu perjalanan 

panjang yang berangkat dari suatu pengalaman eksternal psikologis dan 

melibatkan kesadaran diri yang dalam.
9
 

Segi batin dalam kejawen merupakan sikap subjektivitas atau lebih 

ditekankan pada “rasa” dalam pencapian kesempurnaan hidup menjadi 

semakin tinggi kekuatan rasanya, maka kebenaran dalam kesempurnaan 

akan semakin tajam. Tujuan akhir dari semua proses tersebut adalah 

sangkan paraning dumadhi atau asal muasal kehidupan.
10

 

Masyarakat jawa berpaham sinkretisme yang meyakini bahwa 

semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kemurnian spiritual 

untuk menggapai kesempurnaan hidup. Dari awal mereka memang sudah 

memiliki kesadaran yang religius karena mereka sangat menjungjung 

keagungan moral dan makna kehidupan.
11

 

C. Pengembangan Materi Tasawuf 

Pendidikan adalah segala usaha manusia untuk memelihara dan 

mengembangkan fitrah manusia baik aspek esoterik maupun eksoteris. 

Pada faktanya, muncul paradigma yang membatasi antara nilai-nilai 

                                                           
8
Arief Aulia Rahman,  “Akulturasi Islam dan Budaya Masyarakat Lereng Merapi 

Yogyakarta: Sebuah Kajian Literatur”. Indo-Islamika, (online), Vol. 1, No. 2, 2012. 

(http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/1173/1045, diakses pada 6 

Januari 2018). 
9
Sulkhan Chakim, “Potret Islam Sinkretisme: Praktik Ritual Kejawen”. Komunika, 

(online), Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2009. (http://digilib.uin-suka.ac.id/3175/1/, diakses pada 6 

Januari 2018), 1. 
10

Ibid., 2 
11

Ibid., 2. 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/1173/1045
http://digilib.uin-suka.ac.id/3175/1/


 

 

 

 

 

agama dan pendidikan umum yang secara perlahan akan menjauhkan 

peserta didik di lembaga pendidikan umum dari penanaman keimanan dan 

ketakwaan. 
12

 

Untuk mengatasi problem tersebut, perlu reorientasi pendidikan ke 

arah pendidikan holistik dengan penanaman nilai-nilai spiritualitas agama 

(tasawuf) untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di sekolah. Maka dapat dipahami, bahwa 

ajaran tasawuf tidak bisa lepas dan tidak bisa dipisahkan dari dunia 

pendidikan.
13

 

Dalam kehidupan modern yang ditandai oleh berbagai tantangan 

dan cobaan yang bersifat penyimpangan akhlak, tampaknya perlu diatasi 

dengan cara yang mendasar, yaitu kembali kepada ajaran Al-Qur’an dan 

Hadits, khususnya yang berkaitan dengan akhlak tasawuf. Ada beberapa 

keuntungan menerapkan tasawuf dalam dunia pendidikan antara lain 

untuk menghidupkan rasa kehamban, menghidupkan rasa bertuhan, dan 

konstektualisasi sikap zuhud.
14

 

 

 

                                                           
12

Asep Kurniawan, “Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf dalam Rangka Pembinaan Akhlak 

di Sekolah Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan”. Al-Tahrir, Vol. 13, No. 1, Mei 2013, 

13-18-3-PB.pdf, (http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/viewFile/13/12, diakses  

pada 14 Januari  2018), 4. 
13

Ibid., 6. 
14

 Solehudin Harahap, “Peran Tasawuf terhadap Problematika Akhlak dalam 

Pendidikan”. Hikmah, 

(http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/download/18/15, diakses pada 17 Juli 

2018), 20. 

http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/viewFile/13/12
http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/download/18/15


 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada.
15

 Penulis mencari latar belakang masalah yang muncul di 

dalam kalangan mahasiswa terkait tentang pemahamannya terhadap 

tasawuf falsafi dan Islam kejawen dengan mempelajari literatur tertulis 

serta diperkuat dengan pembuktian lapangan secara acak pada beberapa 

mahasiswa berbagai fakultas, penulis juga melakukan pencarian data 

dengan random sampling dengan memberi beberapa pertanyaan. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (library 

research). Yaitu salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi 

atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain 

sejenisnya. Atau dengan kata lain, metode penelitian ini tidak menuntut kita 

mengharuskan terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana 

adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan 

merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan 

                                                           
15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2014), 

5. 



 

 

 

 

 

melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.
16

 

Penulis mencari sumber data di berbagai literatur berbentuk media cetak 

dan non-cetak (soft file) yang tersimpan di perpustakaan maupun yang 

penulis telusuri sendiri di internet, tentunya masih penulis pilah-pilah lagi 

sumber data dari internet yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya. 

 

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Pohan mengungkapkan bahwa data adalah fakta, informasi, atau 

keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian 

untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk 

mengungkapkan suatu gejala. Mengingat ia masih berwujud bahan baku, 

bahan itu perlu diolah terlebih dahulu agar dapat berguna sebagai alat 

pemecahan masalah atau guna merumuskan kesimpulan-kesimpulan 

penelitian. 
17

 Data penelitian yang penulis gunakan berupa literatur media 

cetak dan yang berupa non-cetak (soft file). 

b. Sumber Data 

Menurut asal-muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu data primer 

dan data sekunder.  
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Ruzz Media, 2012), 190. 
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1) Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan 

peneliti dari objek penelitian.
18

 Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah: 

a) M. Hariwijaya, Islam Kejawen (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005). 

b) Simuh, Sufisme Jawa, (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016). 

c) H. A. Rivay Siregar, Tasawuf: Dari Segi Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 

d) Asep Kurniawan, “Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf dalam Rangka 

Pembinaan Akhlak di Sekolah Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Keagamaan”. Al-Tahrir, Vol. 13, No. 1, Mei 2013, 13-18-3-PB.pdf, 

(http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/viewFile/13/12, 

diakses  pada 14 Januari  2018). 

e) Nur Kholis, Nur Muhammad dalam Kebatinan Jawa (Ponorogo: STAIN 

Po PRESS, 2016). 

 

2) Data sekunder 

Sumber sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut 

peneliti menunjang data pokok. 

a) Sholihin, Tokoh-tokoh Sufi Lintas Zaman, (Bandung: Pustaka Setia, 

2003) 
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 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, 152.  
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b) Sulkhan Chakim, “Potret Islam Sinkretisme: Praktik Ritual Kejawen”. 

Komunika, (online), Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2009. (http://digilib.uin-

suka.ac.id/3175/1/, diakses pada 6 Januari 2018). 

c) Arief Aulia Rahman,  “Akulturasi Islam dan Budaya Masyarakat Lereng 

Merapi Yogyakarta: Sebuah Kajian Literatur”. Indo-Islamika, (online), 

Vol. 1, No. 2, 2012. (http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-

islamika/article/download/1173/1045, diakses pada 6 Januari 2018). 

d) Syofyan Hadi, “Sintesa Tasawuf Akhlaki dan Falsafi dalm Teks Al-

Manhal”.Al-Qalam, (online), Vol. 21, No. 2, Desember 2015. 

(http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/241/

223, diakses pada 6 Januari 2018). 

e) Muis Sad Iman, “Peranan Tasawuf Falsafi dalam Metodologi Pendidikan 

Islam”. Tarbiyatuna, (online), Vol. 6, No. 2, Desember 2015. 270-85-

391-1-10-20170317.pdf, 

(http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/270/2

06/, diakses pada 14 Februari 2018). 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian yang dimaksud di sini adalah cara yang dipakai 

dalam mengumpulkan data. Teknik penelitian sering disebut metode 

pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber yang berupa 

http://digilib.uin-suka.ac.id/3175/1/
http://digilib.uin-suka.ac.id/3175/1/
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/1173/1045
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http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/241/223
http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/270/206/
http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/270/206/
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catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan 

sebagainya yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. 

Penulis mencari dan menelaah berbagi sumber yang berkaitan dengan 

tasawuf falsafi dan Islam Kejawen, baik yang berbentuk media cetak 

yakni buku maupun yang berupa soft file yang berasal dari internet, 

sehingga penulis bisa mengarang skripsi ini dengan dasar yang valid. 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data organizing, yakni penulis 

memilah dan megklasifikasikan beberapa data dari kedua variable 

kemudian penulis bandingkan untuk mencari kesamaan dan relasinya. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau kajian 

isi (content analysis). Kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karakteristik  pesan, dan dilakukan secara 

objektif dan sistematis. Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah 

metodologi penelitian yang memanfaatkan perangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. 
19

 

Penulis menggunakan teknik analisis deduktif dan induktif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 
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 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

163. 



 

 

 

 

 

Untuk dapat mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan karya 

ilmiah ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 

lima bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkanpola 

dasar dari keseluruhan isi skripsi ini mulai dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan 

penelitian, analisis data, kajian teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan yang 

menjadi akhir dari bab ini. 

 

BAB II 
Pada bab ini berisi tentang pembahasan tasawuf falsafi, 

Islam kejawen, dan kontribusinya terhadap pengembangan 

materi tasawuf.. 

 

BAB III Pada bab ini berisi tentang penjelasan: 

1. Bagaimana konsep ketuhanan Tasawuf falsafi dan 

Islam Kejawen. 

2. Bagaimana relasi konsep ketuhanan Tasawuf Falsafi 

dengan Islam Kejawen. 



 

 

 

 

 

BAB IV Berisi tentang kontribusi Tasawuf Falsafi dan Islam 

Kejawen terhadap pengembangan materi Tasawuf. 

BAB V Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Tasawuf Falsafi 

a. Definisi  

Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi 

mistis dan rasional sebagai penggagasnya. Tasawuf falsafl ini mulai 

muncul dengan jelas dalam Islam sejak abad VI Hijriyah, meskipun para 

tokohnya baru dikenal dengan berkembang, terutama di kalangan para 

sufi yang juga seorang filosof.
20

 

Tasawuf falsafi memiliki karakteristik tersendiri, adapun karakteristik 

tasawuf falsafi secara umum mengandung kesamaran akibat banyaknya 

ungkapan dan istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka 

yang memahami ajaran tasawuf falsafi tersebut. Selanjutnya tasawuf 

falsafi ini tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan 

metodenya didasarkan pada rasa (dzauq), dan tidak pula dapat dipandang 

sebagai tasawuf dalam pengertian yang murni, karena ajarannya sering 

diungkapkan dalam bahasa dan terminologi-terminologi filsafat.
21

  

Pada dasarnya, tasawuf mengajarkan umat Islam untuk mengenal 

Tuhan dengan cara keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk pada 

                                                           
20

 Rosihan Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 64. 
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 Rosihan Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 65. 
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budi pekerti yang terpuji. Bukanlah tasawuf sejati bila lari dari 

gelombang hidup dan menyendiri di hutan, melainkan yang melebur ke 

dalam masyarakat, sebab masyarakat perlu akan bimbingan rohani.
22

 

Secara eksoteris (lahiriyyah), umat Islam memang melaksanakan 

rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dsb. Akan tetapi, secara 

esoteric (bathiniyyah) umat Islam masih belum mengetahui apa fungsi 

dan tujuan dari semua itu. Bagaimana umat Islam bisa mengenal Tuhanya 

jika hanya mengetahui cara menyembah tapi tidak tau makna 

pelaksanaanya?, maka dari sinilah tasawuf diperlukan. Karena 

melaksanakan syari’at ibarat meminum air, sedangkan tasawuf adalah 

rasa segar dari kegiatan meminum air tersebut.
23

 

Karakteristik tasawuf falsafi secara umum mengandung kesamaran 

karena tidak dapat dipandang sebagai filsafat yang disebabkan tasawuf 

falsafi berlandaskan pada dzauq (rasa), dan juga tidak bisa dianggap 

sebagai tasawuf dalam artian kemurniannya karena istilah-istilah di 

dalamnya meminjam dari terminologi filsafat.
24

 

b. Ajaran dan Tokoh 

Di dalam tasawuf falsafi ada beberapa ajaran dan tokoh yang terkenal, 

adapun di antaranya adalah sebagai berikut:
 25

 

1) Al-Fana‟ (Abu Yazid Al-Busthami) 
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Hamka, Pandangan Hidup Muslim. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 49-50. 
23

Sudirman Tebba, Tasawuf Positif: Manfaat Tasawuf dalam Kehidupan Sehari-hari, 

(Ciputat: Penerbit Pustaka Irfan, 2003), h. 
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Rosihan Anwar & Mukhtar Sholihin, Ilmu Tasawuf, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 

2000), 65. 
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 Sholihin, Tokoh-tokoh Sufi Lintas Zaman, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 79-88. 



 

 

 

 

 

Fana’ adalah suatu kondisi hilangnya kesadaran kemanusiaannya dan 

menyatu ke dalam iradah Allah, tetapi bukan secara jasadnya.  

2) Al-Hulul (Al-Hallaj) 

Hulul adalah paham yang berpendapat bahwa Tuhan dapat menitis 

ke dalam diri manusia.
 
 

3) Al-Isyraqiyah (Suhrawardi Al-Maqtul) 

Berpendapat bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan 

bagaikan matahari dengan benda-benda di sekelilingnya. Yaitu 

bahwa Allah adalah Sang Nurul Anwar yang menyinari semua 

makhluknya dan terjadi hubungan timbal balik sehingga dapat terjadi 

penyatuan antara Tuhan dengan makhluk. 

4) Wahdatul Wujud (Ibnu Arabi) 

Ajaran yang menyebutkan bahwa adanya segala sesuatu tergantung 

dengan keberadaan wujud Tuhan. Jadi, semua makhluk hanyalah 

bagaikan bayangan dari Tuhan.
 26

 

5) Insan Kamil (Al-Jilli) 

Adalah ajaran yang menyebutkan bahwa manusia yang telah 

mencapai derajat Insan Kamil merupakan copy-an dari Tuhan.
27

 

2. Islam Kejawen 

a. Definisi 

Islam Kejawen adalah suatu bentuk kebudayaan yang isi ajarannya 

berupa perpaduan antara tasawuf Islam dengan kebatinan Jawa.  
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 Sholihin, Tokoh-tokoh Sufi Lintas Zaman, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 147-154. 
27

 Ibid., 183. 



 

 

 

 

 

Masuknya Islam di Jawa membawa perubahan mendasar pada pola dan 

tatanan masyarakat, yang saat itu sebagian besar masih menganut agama 

hindu.
28

 Dunia mereka lebih mementingkan dunia rasa dan batin daripada 

dunia nyata, bagi mereka memahami dunia mistik adalah suatu 

perjalanan panjang yang berangkat dari suatu pengalaman eksternal 

psikologis dan melibatkan kesadaran diri yang dalam.
29

 

Segi batin dalam kejawen merupakan sikap subjektivitas atau lebih 

ditekankan pada “rasa” dalam pencapian kesempurnaan hidup menjadi 

semakin tinggi kekuatan rasanya, maka kebenaran dalam kesempurnaan 

akan semakin tajam. Tujuan akhir dari semua proses tersebut adalah 

sangkan paraning dumadhi atau asal muasal kehidupan.
30

 

Masyarakat jawa berpaham sinkretisme yang meyakini bahwa semua 

agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kemurnian spiritual untuk 

menggapai kesempurnaan hidup. Dari awal mereka memang sudah 

memiliki kesadaran yang religius karena mereka sangat menjungjung 

keagungan moral dan makna kehidupan.
31

 

Segi batin dalam kejawen merupakan sikap subjektivitas atau lebih 

ditekankan pada “rasa” dalam pencapian kesempurnaan hidup menjadi 
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semakin tinggi kekuatan rasanya, maka kebenaran dalam kesempurnaan 

akan semakin tajam. Tujuan akhir dari semua proses tersebut adalah 

sangkan paraning dumadhi atau asal muasal kehidupan.
32

 

Stereotip masyarakat terhadap ajaran Islam Kejawen tidak beda jauh 

seperti yang ditujukan terhadap tasawuf falsafi. Islam Kejawen juga 

dimarginalkan oleh masyarakat awam karena dianggap ajaran yang 

merusak ajaran Islam dan menyesatkan. Hal tersebut disebabkan ajaran 

ini bersifat sinkretis sehingga mencampurkan berbagai bentuk 

kepercayaan dan konsep ketuhanan dari luar Islam, sehingga output-nya 

pun juga sudah berbeda dengan milik Islam murni. 

Pada realitanya, Islam Kejawen tidak meninggalkan ajaran syari’at 

Islam seperti yang dituduhkan. Ajaran ini hanya memadukan cara 

beribadah dari kepercayaan lain untuk meyembah Allah. Perbedaan 

mendasar dengan tasawuf falsafi yaitu terletak pada konsep ketuhanan 

dan cara peribadatannya. Islam Kejawen tidak membahas lagi tentang 

langkah-langkah penting dalam mendekati Tuhan seperti yang tasawuf 

falsafi lakukan, akan tetapi hanya melalui bertapa dan pemusatan akal 

budi untuk langsung dapat menyatu dengan Tuhan. 

b. Ajaran dan Tokoh 

Adapun beberapa ajaran dan tokoh dari Islam Kejawen adalah 

sebagai berikut:
33

 

1) Wirid Hidayat Jati (Raden Ngabehi Ronggowarsito) 
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 Hariwijaya, Islam Kejawen, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), 292-343. 



 

 

 

 

 

Merupakan suatu ajaran yang bertujuan agar dapat bersatu dengan 

Tuhan. 

2) Uninong Aning Unong (Syekh Siti Jenar) 

Ajaran yang berpendapat bahwa manusia hanyalah gambaran nyata 

dari Tuhan Yang Maha Gaib. 

3) Pepali (Ki Ageng Sela) 

Ajaran yang berisi tentang budi pekerti luhur. 

4) Catur Sembah (Sri Mangkunegara IV) 

Berisi pelajaran dan petunjuk bagi semua golongan yang ingin 

menuntut ilmu dan agar dapat menyembah Tuhan dengan segenap 

daya dan rohaninya. 

5) Serat Bayanullah (Raden Panji Notoroto) 

Ajaran yang berisi tentang pengagungan Tuhan dan mengajarkan 

kepastian nasib makhluk. 

6) Jaka Pring (Sosrokartono) 

Ajaran yang berisi tentang sugih tanpa bandha (kaya tanpa harta), 

menang tanpa ngasorake (menang tanpa mengalahkan), nglurung 

tanpa bala (menyerang tanpa pasukan), dan digdaya tanpa aji (digjaya 

tanpa ajian). 

7) Hardapusara (Ki Kusumowicitro) 

Ajaran tentang mengekang hawa nafsu dan selalu menghamba pada 

Tuhan supaya mendapat ketentraman hidup. 

8) Kawruh Bejo (Ki Ageng Suryomentaram) 



 

 

 

 

 

Ajaran yang berisi tentang olah budi pekerti luhur sebagai bentuk 

refleksi dari penyatuan diri seorang hamba dengan Tuhan. 

 

 

3. Pengembangan Materi Tasawuf 

Dalam kehidupan modern yang ditandai oleh berbagai tatangan dan 

cobaan yang bersifat penyimpangan akhlak, tampaknya perlu diatasi 

dengan cara yang mendasar, yaitu kembali kepada ajaran Al-Qur’an dan 

Hadits, khususnya yang berkaitan dengan akhlak tasawuf. Ada beberapa 

keuntungan menerapkan tasawuf dalam dunia pendidikan antara lain untuk 

menghidupkan rasa kehamban, menghidupkan rasa bertuhan, dan 

konstektualisasi sikap zuhud.
34

 

Sultan Agung dalam karyanya yang berjudul Serat Sastra Gendhing 

juga menekankan adanya nilai religius dalam seratnya yang  bisa dijadikan 

sebagai rujukan pendidikan materi tasawuf. Unsur religius dalam Serat 

Sastra Gendhing ditunjukan dengan mengagungkan Tuhan dan mukjizat-

Nya agar Tuhan selalu memberikan ketentraman dan kesejahteraan dunia.
35

 

Pengembangan materi tasawuf pada perguruam tinggi berporos pada 

lingkup pemikiran para mahasiswa yang sudah kompleks. Dikarenakan 
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tingkat pemahaman mahasiswa sudah mumpuni untuk mengulas tasawuf 

lebih dalam, sehingga menjadi tinggi martabat tasawuf jika diiringi dengan 

pengetahuan dan terlebih lagi mempunyai keahlian berfilsafat. Dalam hal 

ini sebagai figurnya adalah Imam Ghozali, Suhrawardi, Ibnu Arabi.
36

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, peneliti 

menemukan  judul yang terkait dengan keterkaitan tasawuf falsafi dan 

mistisisme Islam kejawen, yaitu: 

1. Skripsi Zainal Alim yang berjudul “Konsep Tasawuf Falsafi Husain Ibnu 

Mansur Al-Hallaj (Sebuah Kajian Tentang Hulul)” dengan hasil 

penelitiannya adalah: (1) ajaran tasawuf falsafi khususnya Al-Hulul 

kerapkali disalahpahami dan dipandang sebagai amalan menuju 

kemurtadan karena perintisnya dieksekusi dengan tuduhan murtad; (2) 

dalam memahami paham Hulul tidak cukup hanya dilihat dari perspektif 

sufisme saja, melainkan juga harus melibatkan perspektif lain, yaitu 

sosial. Sebab ungkapan-ungkapan ganjil dari Al-Hallaj memiliki focus 

yang berbeda-beda antara ungkapan yang satu dengan ungkapan yang 

lainnya; (3) paham Hulul yang digagas oleh Al-Hallaj dibatasi dengan 

beberapa karakteristik dan aturan yang menjadikannya berbeda dengan 

paham Hulul milik kelompok Hululiyyun kaum Nasrani. Sedangkan 

dilihat dari perspektif sosial, gagasan kontroversial Al-Hallaj merupakan 
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bentuk kritik terhadap situasi dan kondisi sosial pada masanya (Dinasti 

Abbasiyah). Maka berdasarkan analisis-deskriptif mengenai konsep 

Hulul, jelas bahwa paham ini tidak kelar dari batas-batas agama dan 

tetap bepegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah. 

2. Skripsi Ainul Husna Heruditya yang berjudul “Meditasi Setyo Hajar 

Dewantoro (Kajian Filsafat Kebatinan Jawa), dengan hasil penelitiannya 

yaitu: (1) Muncul rasa sejati yang akan menjadi penuntun, pembimbing 

diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. (2) Menjadi laku yang bisa 

membawa pada penjernihan, di Jawa disebut magening (tindakan 

penjernihan diri), disebut manekung (manembah kang lingkung) atau 

menundukan diri kepada Yang Maha Agung. Yang kemudian memasuki 

suwung atau kekosongan murni yang merupakan sangkan paraning 

dumadhi atau asal dan tujuan hidup. 

3. Skripsi Rini Setiani yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Buku Tasawuf Modern Buya Hamka” dengan hasil penelitiannya yaitu: 

(1) Di dalam tasawuf banyak mengajarkan tentang pendidikan moral 

yang sangat berguna untuk peserta didik dalam proses pengajaran materi 

tasawuf. (2) Tasawuf mengajarkan sifat religiusitas yang lebih tinggi 

kepada peserta didik agar lebih mengetahui tentang apakah itu bertuhan. 

(3) Peserta didik dapat belajar menenteramkan jiwa melalui tasawuf, 

karena menurut Hamka jiwa adalah harta yang tiada ternilai mahalnya 

dan dengan kesucian jiwa dapat menjadikan kejernihan diri, lahir, dan 

batin. 



 

 

 

 

 

BAB III 

KONSEP KETUHANAN DALAM RELASI TASAWUF FALSAFI DAN 

ISLAM KEJAWEN 

 

 

A. Konsep ketuhanan Tasawuf Falsafi   

Tasawuf menurut etimologi memiliki banyak pendapat yang saling 

berselisih satu sama lain, di antaranya yaitu berasal dari kata ahlu shuffah, 

yaitu sekelompok orang yang bernaung di serambi masjid Nabawi di Madinah 

dan mengabdikan hidupnya di masjid tersebut untuk beribadah dan mencari 

ilmu. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tasawuf berasal dari kata 

shaf karena para sufi selalu menempati shaf (barisan) paling depan setiap 

shalat, sedangkan pendapat lain ada yang menyebutkan berasal dari kata shafa 

karena para sufi bertujuan untuk membersihkan diri lahir batin, ada juga yang 

berpendapat tasawuf berasal dari kata shuf karena para sufi lazim memakai 

busana dari kain wol sebagai bentuk kesedeanaan mereka.
37

 

Sedangkan menurut terminologi, para ahli sufi pun berbeda pendapat. 

Junaid Al-Baghdadi berpendapat bahwa tasawuf adalah membersihkan hati 

dari semua yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk, menjauhi 

akhlak terela dan mendekati akhlak terpuji, menaburkan nasehat mulia ke 

sesama umat, memegan teguh janji dengan Allah dalam segala hal hakikat, 
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serta mengikuti contoh Rasulullah dalam segala syari’at. Adapun menurut Al-

Ghozali, tasawuf adalah akhlak.
38

  

Singkatnya, secara etimologi tasawuf berarti senantiasa menjaga 

kesimbangan dalam kehidupan. Sedangkan secara terminologi, tasawuf adalah 

akhlak yang luhur yang merupakan bentuk refleksi penghayatan kegamaan 

esoterik yang mendalam, tapi tidak serta merta harus mengasingkan diri dari 

masyarakat („uzlah). Tasawuf justru menekankan perlunya keterlibatan diri 

dalam masyarakat dan menanamkan sifat positif dalam kehidupan. 

Dengan memperhatikan perkembangan tasawuf serta tipologinya, menurut 

Rivay Siregar secara global dapat diformasikan adanya tiha konsepsi tentang 

Tuhan, yaitu ; konsepsi etikal, konsepsi estetikal, dan konsepsi union mistikal. 

Konsepsi etikal tentang Tuhan berkembang di kalangan zuhhad atau asketik 

sebagai embrio sufisme. Pandangan mereka tentang Tuhan tidak hanya 

terbatas seperti pendapat mutakallimin, tetapi lebih dari itu. Menurut mereka 

dzat Tuhan adalah sumber dari segala keindahan dan kesempurnaan, juga 

diyakini bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, daya-iradat yang mutlak. Oleh 

karena keyakinan yang demikian, maka perasaan takut kepada Tuhan lebih 

mempengaruhi mereka daripada rasa pengharapan. Dorongan-dorongan yang 

demikian mempengaruhi sikap hidup mereka terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan Tuhan.
39
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Konsepsi etikal menekankan pada bagaimana seorang salik menyikapi 

segala hal tentang Tuhan dan implikasinya pada batinnya. Karena sikap 

mereka terhadap Tuhan yang demikian, alhasil tujuan utama mereka adalah 

bagaimana agar mereka dapat terhindar dari murka Tuhan dan siksa-Nya. 

Adapun konsepsi estetikal tentang Tuhan bersumber dari keyakinan bahwa 

Tuhan adalah asal segala yang ada, sehingga antara manusia dengan Tuhan 

ada jalur komunikasi timbal balik. Tuhan, sebagai Dzat Yang Maha Cantik, 

indah dan sumber dari segala keindahan. Sesuai dengan salah satu sifat dasar 

manusia yang menyukai keindahan dan kecantikan, maka hasrat mencintai 

Tuhan adalah manusiawi, karena Tuan adalah puncak dari segala keindahan. 

Seorang sufi mengabdikan diri kepada Tuhan adalah karena cinta dan harapan 

sambutan cinta dari-Nya. Doktrin ini kemudia berlanjut kepada keyakinan, 

bahwa penciptaan alam semesta bermotifkan cinta kasih Tuhan.
40

 

Konsep ini menekankan pada rasa cinta terhadap Tuhan yang melebihi 

rasa cintanya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Manusia dapat 

mencintai Tuhan hingga sedemikian rupa karena memang sudah sifat alami 

manusia untuk mencintai sesuatu yang indah, sedangkan Tuhan adalah Dzat 

Yang Maha Indah. Implikasi dari pemahaman ini adalah timbulnya keyakinan 

bahwa adanya alam semesta beserta isinya merupakan pernyataan cinta kasih 

Tuhan yang direfleksikan dalam bentuk empirik dari asma Allah. 

Sedangkan konsepsi union mistik adalah konsep yang membahas tentang 

kesatuan wujud dengan Tuhan. Inti ajaran ini adalah, bahwa dunia fenomena 
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ini hanyalah bayangan dari realitas yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Dunia 

adalah bayangan yang keberadaannya tergantung pada wujud Tuhan, sehingga 

realitas wujud ini hakikatnya tunggal. Jelasnya, bahwa adanya 

keanekaragaman hal yang ada, tidak lain hanyalah hasil indra-indra lahiriah 

serta penalaran akal budi yang terbatas, yang tidak mampu memahami 

ketunggalan dzat segala sesuatu.
41

 

Dapat diartikan bahwa konsepsi union mistik adalah ajaran yang 

menjelaskan tentang ketunggalan wujud segala sesuatu, dan berpuncak kepada 

Tuhan. Konsekuensi dari doktrin ini adalah, bahwa segala sesuatu di alam 

semesta ini hanyalah kekosongan. Hal tersebut dikarenakan yang wujud 

hanyalah tuhan, sedangkan selain Dia justru adalah keberadaan Dia sendiri. 

Hal-hal semacam semua perbedaan jenis, bentuk, warna, dan sifat hanyalah 

karena manusia dibatasi oleh indra dan akalnya sendiri, sehingga tidak bisa 

melihat adanya Sang Tunggal yang melatar belakangi keberadaan semua hal-

hal tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa berarti tasawuf falsafi termasuk tipologi konsep 

union mistik. Hal tersebut dikarenakan tasawuf falsafi berorientasi pada 

bagaimana agar dapat bersatu dengan Tuhan.  

Atas dasar pemikiran tentang Tuhan yang demikian itu mereka 

berpendapat, bahwa alam ini (termasuk manusia) merupakan radiasi dari 

hakikat Ilahi. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur ke-Tuhanan, karena ia 

merupakan pancaran dari Nur Ilahi, seperti pancaran cahaya matahari. Oleh 
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karena itu, jiwa manusia selalu bergerak untuk bersatu kembali dengan sumber 

asalnya. Jika bagi sebagian sufi mengartikan makrifat sebagai pengenalan 

Allah melalui qalb dan merupakan stasiun tertinggi yang dapat dicapai 

manusia, maka bagi sebagian sufi kelompok tasawuf falsafi, manusia masih 

dapat melewati maqam makrifat yaitu bersatu dengan Allah, yang kemudian 

dikenal dengan istilah ittihad.
42

 

Doktrin tersebut mengindikasikan bahwa manusia seyogyanya berusaha 

untuk dapat bersatu dengan Tuhan, sebagai bentuk usaha jalan kembalinya 

kepada sumber asalnya. Makrifat dalam tasawuf falsafi masih belum dianggap 

sebagai puncak kesadaran ketuhanan, melainkan bentuk lanjutan dari makrifat, 

yaitu ittihad yang merupakan puncak kesadaran ketuhanan yang dimana 

seorang sufi dapat menyatu dengan Allah. 

Ajaran tasawuf falsafi menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan manusia, 

bahkan ruh manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Dalam ajaran ini terdapat 

istilah fana dan baqa‟. Fana‟ yaitu suatu kondisi dimana seorang sufi 

kehilangan kesadarannya dan menafikan keberadaan dirinya. Sedangkan 

baqa‟ adalah kondisi dimana seorang sufi hanya akan merasakan keberadaan 

Tuhan sebagai satu-satunya wujud yang hakiki. Hal senada juga terdapat 

dalam teori Hulul-nya Al-Hallaj yang menyebutkan bahwa Tuhan memilih 

tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah 
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sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan agar bisa 

mengenal bahkan bersatu dengan Tuhan.
43

 

Al-Hallaj juga mengutarakan teori Lahut (sifat ketuhanan)dan Nasut (sifat 

kemanusiaan) yang didasarkan pada kejadian penciptaan manusia pertama, 

yaitu nabi Adam AS. Al-Hallaj menyebutkan bahwa nabi Adam AS adalah 

bentuk kopian dari Allah SWT itu sendiri, yang oleh karena itu Allah 

memuliakan dan memerintahkan malaikat bersujud kepada nabi Adam AS 

sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 34. Hal itu 

disebabkan karena di dalam diri nabi Adam SWT juga bersemayam Allah 

SWT.
44

 

Di dalam teori ittihadnya Yazid Al-Busthami dijelaskan bahwa fananya 

bersifat pribadi sehingga dia tidak sadar akan jasadnya sebagai manusia, 

kesadarannya menyatu dengan iradah Tuhan, bukan menyatu dalam wujud-

Nya, sehingga ucapannya bukanlah ke“aku”an manusia yang merupakan 

pancaran dari Tuhan. Barangsiapa dapat membebaskan diri dari sifat 

lahiriyyah (fana), maka dia akan bersatu dengan Sang Maha Tunggal sehingga 

yang dilihat dan dirasakan hanyalah Allah SWT saja, sedangkan fana menurut 

Al-Hallaj adalah penyatuan sifat ketuhanan (lahut) dan sifat kemanusiaan 

(nasut) sehingga Tuhan dapat menempati wadah tubuh manusia.
45
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Adapun konsep-konsep ketuhanan tasawuf falsafi di antaranya adalah 

sebagai berikut:
 46

 

1.  Al-Hulul 

Doktrin hulul adalah salah satu tipe dari aliran tasawuf falsafi dan 

merupakan perkembangan lanjut dari ittihad yang dikenalkan oleh Husein 

ibn Mansur Al-Hallaj. Pengertian hulul secara singkat ialah, Tuhan 

mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah 

dapat membersihkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. 

Apabila seseorang telah dapat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya 

(nasut) dan mengembangkan sifat-sifat Ilahiyatnya (lahut) melalui fana, 

maka Tuhan akan mengambil tempat dalam dirinya dan terjadilah kesatuan 

wujud, inilah yang dimaksud dengan hulul. 

2. Al-Isyraqiyah 

Al-Isyraq adalah konsep tasawuf yang dikarang oleh Abu Al-Futuh 

Yahya Ibn Habsyi Ibn Amrak, atau yang lebih dikenal dengan nama 

Suhrawardi Al-Maqtul karena beliau lahir di Suhrawardi, serta mendapat 

gelar Al-Maqtul karena dihukum mati atas dasar perintah dari Shalahuddin 

Al-Ayyubi. Paham al-isyraq ini menyatakan bahwa alam diciptakan 

melalui penyinaran atau illuminasi. Kosmos ini terdiri dari susunan 

bertingkat-tingkat berupa pancaran cahaya. Cahaya yang tertinggi dan 

sebagai sumber dari segala cahaya adalah Nurul Anwar atau Nurul 

A’dzam dan inilah Tuhan yang azali. Manusia berasal dari Nurul Anwar 
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yang diciptakan melalui pancaran cahaya dengan proses yang hampir sama 

dengan emanasi. Oleh karena itu, menurut paham ini, hubungan manusia 

dengan Tuhan merupakan arus bolak-balik. Artinya, ada hubungan yang 

bersifat dari atas ke bawah maupun sebaliknya yang kemudian terjadilah 

ittihad. 

Menurut paham ini, syarat mutlak yang harus dilalui agar bisa 

kembali kepada sumber aslinya adalah latihan rohaniyah sampai pada 

tingkat kemampuan mengidentifikasi eksistensinya dengan Nurul Anwar. 

Melalui zuhud dan latihan keras yang sungguh-sungguh (riyadhoh dan 

mujahadah), potensi ragawi akan melemah dan sirna sedanbkan kualitas 

rohaniyah meningkat, dengan demikian jiwa yang suci akan dapat kembali 

dengan sumber aslinya, yaitu Nurul Anwar. 

Terdapat konsep yang serupa dengan konsep isyraqiyah, yaitu 

konsep Nur Muhammad. Inti dari konsep Nur Muhammad adalah bahwa 

Allah menciptakan Nur Muhammad/Ruh Muhammad dan kemudian 

menciptakan alam semesta seisinya melalui Nur tersebut. Bisa dikatakan 

bahwa Nur Muhammad adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, yang 

bisa ditarik kesimpulan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan 

adalah Nur Muhammad yang berdampak ketiadaan alam semesta jika Nur 

Muhammad tiada. Oleh karena itu, Nur Muhammad juga bersemayam di 

dalam setiap makhluk, terkhusus pada manusia. Cara untuk menampakkan 

Nur Muhammad adalah dengan menempuh jalan mistik yang bertujuan 



 

 

 

 

 

untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana kedekatan Nur 

Muhammad dengan Sang Maha Pencipta. 
47

 

3. Wahdat Al-Wujud 

Konsepsi tasawuf ini dikenalkan oleh Muhyiddin Ibn Arabi Ibn Ali 

atau yang lebih masyhur disebut Ibn Arabi. Menurut konsepsi ini, bahwa 

wujud segala sesuatu tergantung dengan wujud Tuhan. Andaikan Tuhan 

tiada, maka wujud yang selain Tuhan juga tiada. Dengan demikian, wujud 

yang lain itu tergantung pada wujud Tuhan dan oleh karenanya yang 

memiliki wujud hakiki hanyalah Allah. Oleh karena itu, wahdatul wujud 

ini bukanlah kesatuan substansial atau kesatuan dzatiyah. Sebab, adanya 

yang selain Tuhan itu sama saja hanyalah bayangan belaka dari wujud 

mutlak, yaitu Tuhan. 

 

B. Konsep Ketuhanan Islam Kejawen 

Sebelum Islam masuk ke bangsa Jawa, masyarakatnya masih menganut 

paham animisme-dinamisme, yaitu suatu paham yang menyembah arwah dan 

makhluk hidup lain yang dianggap memiliki kesaktian di atas mereka. Saat itu 

masyarakat Jawa masih memeluk agama Hindu dan Buddha, sehingga corak 

pemikiran mereka pun juga berwarna Hindu dan Buddha. Penyebaran Islam di 

Jawa untuk beberapa abad tidak dapat menembus banteng kerajaan Hindu-

Kejawen. Penyebaran Islam harus merangkak dan diam-diam di daerah 

pedesaan pesisir sehingga melahirkan lingkungan baru yang disebut pesantren. 
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Baru pada abad ke-16 Islam baru dapat diterima dan mulai meresap di dalam 

kebudayaan Jawa yang ditandai dengan berdirinya budaya Islam Demak dan 

mendapat dukungan dari para Wali tanah Jawa. 

Diterimanya Islam di Jawa menimbulkan masa peralihan, yakni peralihan 

zaman Kabudan (tradisi Hindu-Buddha) menuju zaman Kawalen (Islam) yang 

terjadi pada tahun 1518 M. Peralihan ini tidak mesti bermakna sebagai 

pembuangan tradisi lama yang sudah ada dan menggantinya dengan yang 

baru, melainkan terjadi penyesuaian di antara keduanya. Penyesuaian ini 

melahirkan bentuk-bentuk peralihan yang berbentuk sinkretisme antara 

warisan budaya animisme-dinamisme, Hinduisme dan unsur-unsur Islam. 

Bentuk perpaduan ini sering disebut dengan istilah Islam Kejawen.
48

 

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi Islam 

Kejawen adalah suatu bentuk perpaduan antara paham Kejawen (animisme-

dinamisme & Hindu) dengan agama Islam sebagai konskwensi masuknya 

Islam ke tanah Jawa yang dibawa oleh para wali di Jawa. 

Anyaman mistik Islam Kejawen yang paling banyak dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari orang Jawa adalah Ngelmu dan Laku. Maksudnya 

adalah berarti bahwa peraturan tingkah laku yang baik dan mulia yang harus 

menjadi pedoman hidup manusia. Tujuan ngelmu dan laku adalah membina 

hubungan yang harmonis antara seseorang dengan alam serta sesama, serta 

menjadi manusia yang bermanfat bagi manusia lain dan menebarkan kebaikan 

ke dalam masyarakat. Selain untuk dapat menyatu dengan alam sekitar dan 
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sesama, juga agar dapat menyatu dengan Hyang Widi (Gusti Allah). Ngelmu 

dan laku berdasar pada agama dan berpedoman pada ajaran-ajaran agama.
49

 

Ngelmu dan laku di sini bisa dikatakan adalah suatu hasil refleksi orang 

Jawa dari perwujudan usaha untuk menyatu dengan Tuhan yang menjadi 

pedoman kehidupan sehari-hari. Dengan ngelmu dan laku ini masyarakat Jawa 

membina kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan bertuhan. Tujuannya 

selain untuk dapat menjadi satu dengan masyarakat, juga untuk agar dapat 

mengenal dan bersatu dengan Tuhan. Selain itu, ngelmu dan laku tetap 

berlandaskan pada koridor agama sehingga tetap berpegang teguh dengan 

aturan-aturan agama. 

Selain ajaran Ngelmu dan Laku juga terdapat istilah Suksma Sejati yang 

terdapat dalam serat Sasangka Jati. Suksma Sejati adalah penyebutan Islam 

Kejawen untuk konsep Nur Muhammad yang berasal dari tasawuf falsafi, 

yaitu daya yang menghidupi seluruh ciptaan Sang Hyang Widhi. Suksma 

Sejati adalah perantara antara Tuhan dan makhluk, dikatakan demikian karena 

manusia tidak akan mungkin dapat menghampiri Tuhan dengan sendirinya, 

dibutuhkan perantara atau guru yang dapat menunjukkan jalam kembali 

menuju Tuhan. Oleh karena itu, Suksma Sejati juga disebut dengan Sang 

Guru.
50

 

                                                           
49

 M. hariwijaya, Islam Kejawen, (Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2005), 227-228. 
50

 Nur Kholis, Nur Muhammad dalam Kebatinan Jawa, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2016), 223-224. 



 

 

 

 

 

Adapun konsep ketuhanan Islam Kejawen di antaranya adalah sebagai 

berikut:
 51

 

1.  Manunggaling Kawula-Gusti 

Menurut Hariwijaya, Manunggaling Kawula-Gusti lebih dekat atau 

sejajar dengan konsep “hulul” Al-Hallaj. Di dalam konsep ini dijelaskan 

bahwa masih terdapat perbedaan antara kawula dengan Gusti (Tuhan). 

Kawula tetap Kawula, Gusti tetap Gusti. Hanya saja keduanya tetap 

manunggal atau amor jadi satu. Jadi, dikatakan tunggal juga bukan 

tunggal, dikatakan dua juga bukan dua. Itulah percampuran Tuhan dengan 

hamba, sejajar dengan konsep hulul. 

Konsep Manunggaling Kawula-Gusti tidak dapat disejajarkan 

dengan konsep pantheisme, yang dimana tiada batas pembeda antara 

Tuhan dengan makhluk. Antara hamba dan Tuhan masih ada perbedaan, 

akan tetapi sangat dekat sehingga seperti jiwa dengan badannya, dikatakan 

satu tapi terlihat dua. Pengibaratannya sama seperti dua sisi mata uang 

koin, ada dua gambar yang berbeda tapi berada dalam satu wujud, tapi 

juga kurang tepat disebut benda tunggal karena memiliki dua sisi. 

Di dalam Manunggaling Kawula-Gusti diterangkan bahwa Dzat 

Tuhan bersemayam (immanen) ke dalam diri manusia. Ronggowarsito 

menjelaskan di dalam serat Wirid Hidayat Jati (1832 M), bahwa manusia 

tercipta dari tajalli Tuhan sebanyak tujuh martabat. Menurut 

Ronggowarsito, manusia adalah wujud dari tajalli Tuhan di dunia melalui 
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tujuh martabat menurun (tanazzul), ia bisa mencapai penghayatan 

manunggal dengan Tuhan lewat samadi (manekung anungku samadi). 

Dengan samadi manusia bisa mengalami penghayatan gaib tujuh jenjang 

ke atas (taraqi) dan mencapai penghayatan manunggal kembali dengan 

Tuhan. Dalam setiap jenjang menghayati alam gaib yang berganti-ganti. 

Dengan tercapainya penghayatan manunggal dengan Tuhan, maka 

seseorang tersebut akan menjadi sakti, apa yang dikatakannya dan yang 

dikehendaki akan terjadi seketika (kawasa angandika kun fayakun, dadi 

saciptaningsun, ana sasedyaningsun, teka sakarsaningsun). Karena dalam 

penghayatan kesatuan dengan Tuhan, Dialah yang bicara meminjam mulut 

manusia, berbuat menggunakan badan manusia, mendengar, merasakan 

segala rasa dengan perasaan manusia. Saat itu manusia adalah 

pengejewantahan Tuhan, laksana Wisnu-Murti (Kresna yang sedang 

dilenggahi Dewa Wisnu).
52

 

Dapat dikatakan bahwa agar manusia dapat kembali kepada 

asalnya, maka harus menaiki lagi tingkat-tingkat tajalli Tuhan sebanyak 

tujuh martabat. Hal ini dikarenakan, menurut konsep ini manusia juga 

diciptakan lewat tujuh martabat menurun atau tanazul. Oleh karena itu, 

manusia harus naik ke atas lagi (taraqi) lewat manekung atau samadi. Jika 

sudah tercapai, maka dia akan mendapat semacam karomah milik para 

Waliyullah karena yang menggerakkan mereka adalah Tuhan itu sendiri. 

Mereka berbuat, merasakan, dan berbicara atas kehendak Tuhan yang 
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bersemayam di dalam tubuh mereka. Sedangkan perihal kesaktian atau 

anugerah yang mereka dapatkan hanyalah bersifat bonus dan dapat bersifat 

sebagai ujian maupun hadiah. 

Adapun tujuh martabat yang disebutkan dalam serat Wirid Hidayat 

Jati karya Ronggowarsito adalah sebagai berikut:
 53

 

a. Sajaratul Yaqin adalah martabat Ahadiyat dalam ajaran, disebut pula 

hayyu (hidup) dan atma. 

b. Nur Muhammad merupakan martabat Wahdat dalam ajaran, disebut 

pula nur dan pranama. 

c. Mir‟atul Haya‟iadalah martabat Wahidiyat dalam ajaran, disebut pula 

sir atau rahsa. 

d. Nyawa adalah martabat Alam arwah, disebut pula ruh idlafi atau 

sukma. 

e. Kandil adalah martabat Alam mitsal, disebut pula nafsu. 

f. Darrah adalah martabat Alam ajsam, disebut pula budi. 

g. Hijab merupakan martabat Insan Kamil atau disebut pula jasad. 

Urutan uraian di atas adalah dimulai dari inti/tengah menuju ke 

luar/kulit. Jadi, tujuh ajaran di atas jika dirurutkan akan menjadi sajaratul 

yaqin-Nur Muhammad-mir‟atul haya‟i-ruh idlafi-kandil-darrah-hijab. 

Urutan tersebut juga disebut dengan tujuh martabat yang menjadi ciri khas 

paham Manunggaling Kawulo-Gusti. 
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Di dalam Wirid Hidayat Jati juga dijelaskan bahwa tujuan hidup 

manusia harus berusaha untuk dapat bersatu dengan Tuhan. Kesatuan 

dengan Tuhan bisa dicapai dengan jalan melakukan manekung (semedi) 

dan dengan membaca ungkapan-ungkapan untuk mengumpulkan kawula-

Gusti. Dengan menjalankan manekung apabila terkabul manusia akan 

mengalami penghayatan gaib sebanyak tujuh martabat, sehingga akhirnya 

mencapai penghayatan manunggal dengan Tuhan.
54

 

Manekung adalah kegiatan pemusatan batin dan sukma kepada 

Gusti Allah untuk mendapat kondisi-kondisi batin sebanyak tujuh 

tingkatan yang disebut tujuh martabat, setelah mengalami pengahayatan 

tujuh martabat tersebut manusia akan dapat menyaksikan Tuhan serta 

bersatu dengan-Nya. 

2. Pamoring kawula-Gusti (1832 M) 

Pada dasarnya, Manunggaling kawula-Gusti dan Pamoring 

kawula-Gusti memiliki substansi yang sama. Di dalam serat Pamoring 

Kawula-Gusti disebutkan tujuh macam laku tapa sebagai jalan untuk 

menempuh penyatuan diri dengan Gusti Allah. Adapun beberapa laku 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Tapa jasad, yakni laku badan jasmani. Hati agar dibersihkan dari sifat 

benci dan sakit hati, rela atas nasibnya, merasa dirinya lemah, dan 

tidak berdaya. Jadi, hal ini merupakan laku yang berdaya dalam tataran 

syari’at. 
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b) Tapa budi, yaitu laku batin atau laku tarekat. Hati harus jujur, 

menjauhi perbuatan dusta, segala janji harus ditepati. 

c) Tapa Hawa Nafsu, yakni berjiwa sabar dan suka memaafkan 

kesalahan-kesalahan orang lain, lebih baik diserahkan kepada Gusti 

Allah agar diampuni dosanya. 

d) Tapa Brata atau Tapa Rasa Jati, yakni agar memaksa diri melakukan 

Samadhi dan mencapai ketenangan batin. 

e) Tapa Sukma, yaitu bermurah hati (ambek pramana) dengan ikhlas 

mendermakan apa yang dimiliki. 

f) Tapa Cahaya yang memancar (cahya amuncar), yaitu agar hati selalu 

awas dan ingat, mengerti lahir-batin sanggup mengenal yang rumit-

rumit antara yang palsu dan sejati. 

g) Tapa Hidup (Tapaning Urip), yakni hidup penuh dengan kehati-hatian 

dengan hati yang teguh, dengan hati pecaya tidak khawatir terhadap 

apa yang akan terjadi lantaran yakin akan kebijakan Gusti Allah.
55

 

3. Uninong Aning Unong 

Ada sebutan lain dari Manunggaling Kawula-gusti yang terkenal 

yaitu Uninong Aning Unong yang berasal dari Syekh Siti jenar, 

bermakna bahwa Tuhan bersemayam dalam diri manusia dan manusia 

hakikatnya berasal dari Tuhan. Dengan penghayatan, pemikiran dan 
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perasaan yang eneng, ening, enong, maka manusia akan mencapai 

pemahaman dan derajat tersebut.
56

 

Eneng, ening, dan enong di sini bermakna seperti halnya takhalli, 

tahalli, dan tajalli di dalam tasawuf, hanya berbeda dari pelafadzannya 

karena memang versi orang Jawa. Menurut Siti Jenar, pada waktu 

seseorang mengerjakan shalat, budinya bisa mencuri. Ketika sedang 

berzikir, bisa jadi budinya melepaskan hati, dan menaruh hati kepada 

seseorang, bahkan terkadang memikirkan dan berharap pada dunia. 

Inilah yang, menurut Siti Jenar, membuat dirinya berbeda. Ia telah 

menjadi Yang Maha Suci, yang tak dapat dipikirkan dan dibayangkan. 

Siti Jenar menganggap budinya sejiwa dengan Tuhan. Itu sebabnya, 

ketika sahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji tak diinginkan, maka itu 

tak perlu dilakukan. Bila benar ajaran Siti Jenar seperti dituturkan di 

atas, bisakah Siti Jenar disebut atheis? Dalam konsep ateis, seseorang 

tak mengakui eksistensi Tuhan. Pada Seh Siti Jenar, keberadaan Tuhan 

tetap niscaya, begitu pula kebersatuannya dengan kawula itu tadi. 

Sejak kebersatuan itu, eksistensi kawula menjadi manunggal dengan 

eksistensi Tuhan, yang lalu menentukan pola perilaku dan ritualnya.
57

 

Menurut Islam kejawen, kebahagiaan yang mutlak dan abadi dapat 

diraih apabila roh seseorang dapat mencapai kesatuan dengan Sang 

Hyang Widhi. Mistik Jawa menganjurkan berbagai laku spiritual untuk 

lebih mengenal siapa Tuhannya?, siapa dirinya?, apa tujuan 
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diciptakannya di dunia?, dan untuk mencapai  maksud atau cita-cita 

tertentu.
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Dalam pandangan Islam Kejawen, shalat juga merupakan rukun 

agama yang sangat penting. Namun shalat selain dianggap sebagai 

sarana bersih diri dan kewajiban rukun Islam, juga dipandang sebagai 

jalan untuk mencapai kesempurnaan mistik manunggaling kawula-

Gusti. Ajaran kesempurnaan shalat meliputi lima jenis dan tingkatan 

shalat, adalah sebagai berikut: 

a) Shalat jumungah atau shalat jamaah, adalah shalatnya salik tingkat 

pemula. Amalannya adalah melakukan shalat lima waktu dengan tertib 

dan tekun serta diakukan secara berjama’ah di masjid. Semakin dilatih 

dan dibiasakan, maka hati jadi semakin jernih. 

b) Shalat wustha, pemahaman bahwa hamba sesungguhnya tidak ada. 

Hamba itu bersifat nafi dan serba tidak memiliki, purba wasesa semua 

adalah hak Tuhan. Shalat wustha adalah menegakkan lahir batin agar 

lebih awas, merupakan tingkat lanjutan dari shalat jama’ah.  

c) Shalat haji, yakni setelah arah pandangan kosong, maka kini diarahkan 

kepada bentuk persiapan penyatuan dengan tidak memandang Gusti 

dan kawula sebagai sebuah dualis, akan tetapi sebagai tunggal. Pada 

tataran shalat haji ini keadaan telah mencapai badan halus. 

d) Shalat daim, yakni jalan mencapai tingkat hakikat. Ajaran ini 

menyebut shalat daim sebagai tataran shalat sempurna atau shalat 
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tunggal, karena sudah mencapai kesaran Ilahi atau kesatuan dengan 

Tuhan.
59

 

 

 

 

C. Relasi Konsep Ketuhanan Tasawuf Falsafi dengan Islam Kejawen 

Di dalam kedua bentuk ajaran ini terdapat beberapa titik singgung yang 

bisa dilihat dari beberapa hal di bawah ini, yakni dalam konsep ketuhanannya. 

Tasawuf falsafi dan Islam Kejawen sama-sama memiliki doktrin bahwa Tuhan 

dapat bersemayam (immanen) ke dalam tubuh manusia, dengan cara berusaha 

membersihkan diri secara lahir batin agar sifat-sifat ketuhanan dapat merasuk 

ke dalam tubuh, atau dengan kata lain bersatu dengan Tuhan. Islam Kejawen 

juga memiliki konsep global tentang etikal, estetikal, dan union mistik yang 

serupa dengan milik tasawuf falsafi. Konsep etikal Islam Kejawen terdapat 

pada ajaran Ngelmu dan Laku-nya, konsep estetikalnya terdapat pada ajaran 

tujuh martabat-nya, dan konsep union mistiknya adalah puncak dari semua 

proses, yaitu Manunggaling Kawula-Gusti. 

Di dalam tasawuf falsafi terdapat teori makrifat, emanasi, isyraqiyah, 

hulul, ittihad, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam Islam Kejawen 

terdapat konsep teori yang sama, yakni manunggaling kawula-Gusti, 

pamoring kawula-Gusti, uninong aning unong, ngelmu dan laku, dan lain 

sebagainya. 
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Menjadikan penyatuan diri dengan Tuhan dan menjadi Insan Kamil, kedua 

ajaran ini sama-sama bertujuan untuk bersatu dengan Tuhan dan menjadi 

manusia sempurna. Meski tasawuf falsafi lebih terkonsep dengan berbagai 

langkah dan Islam Kejawen hanya dengan pemusatan batin, tetapi tujuannya 

sama yaitu untuk menuju Tuhan dan bersatu dengan-Nya. Hanya saja jika 

dalam tasawuf falsafi ada paham wahdatul wujud yang lebih bersifat 

pantheisme, tapi di Manunggaling Kawula-Gusti tidak demikian, karena di 

dalam konsep ini antara hamba dan Tuhan tetap berbeda, tetapi hanya sekedar 

seperti dua sisi mata uang koin dalam penggambaran kesatuannya. Di dalam 

tasawuf falsafi dan Islam Kejawen ada keserupaan dalam konsep emanasi, 

yang dimana tasawuf falsafi menyebutkan bahwa Tuhan bertajalli melalui 

paham lahut dan nasut, maka dalam Islam Kejawen disebutkan bahwa Tuhan 

bertajalli lewat ajaran tujuh martabat. Kedua konsep ketuhanan ini sama-sama 

mengibaratkan manusia yang bertujuan untuk menyatu dengan Tuhan adalah 

manusia yang kembali pada sumber asalnya, karena segala sesuatu selain 

Tuhan hanyalah bayangan atau pancaran dari perwujudan cinta kasih Allah. 

 

Dalam hal bertuhan, tasawuf falsafi dan Islam Kejawen memiliki titik 

temu, yakni harus membersihkan diri terlebih dahulu sebagai bentuk kesiapan 

untuk bertemu denga Tuhan. Tasawuf falsafi dan Islam Kejawen sama-sama 

memiliki tingkatan-tingkatan dan ahwal menurut versinya masing-masing. Di 

tasawuf falsafi terdapat maqamat yang di antaranya adalah taubat, 

wara’,zuhud, tawakal, mahabbah, dan ridha. Sedangkan Islam Kejawen 



 

 

 

 

 

dengan versinya yang disebut martabat tujuh, yakni martabat ahadiyat, 

wahdat,wahidiyat, alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan insan kamil. 

Yang menarik adalah kedua ajaran ini sama-sama menyebutkan bahwa ketika 

seorang salik telah bersatu dengan Tuhan, maka dia menjadi Insan Kamil, 

yang dimana telah membuktikan adanya relasi antara tasawuf falsafi dan Islam 

Kejawen. 

Adapun ajaran Hulul berelasi dengan ajaran Manunggaling kawula-Gusti 

karena sama-sama berpendapat bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam diri 

manusia yang telah berhasil membersihkan batinnya. Kedua ajaran ini sama-

sama beranggapan manusia dan Tuhan bagaikan dua sisi dalam satu keeping 

koin, yaitu meski berada dalam satu tubuh tapi tidak meniscayakan 

bercampur.masih terdapat perbedaan antara hamba dan Tuhan sehingga 

bukanlah hamba bias menjadi Tuhan. Syathahat yang sering diucapkan oleh 

Al-Hallaj bukanlah bersifat informatif maupun bentuk ajaran tertentu terhadap 

orang lain, melainkan hanyalah suatu bentuk ucapan yang keluar dari mulut 

seseorang yang sedang tidak sadar atau sakr (mabuk asmara). 

Hulul dan Manunggaling kawula-Gusti juga masih berpegang teguh 

kepada ajaran-ajaran syari’at Islam. Hal ini menepis tuduhan masyarakat yang 

menyebutkan bahwa kedua ajaran ini telah menyimpang dan menyesatkan. 

Hulul memadukan ilmu filsafat di dalam konsep ketuhanan, sedangkan 

Manunggaling kawula-Gusti memadukan kebatinan Jawa. 

Ajaran Al-Isyraqiyah berelasi dengan ajaran Pamoring kawula-Gusti 

dilihat dari aspek mujahadahnya dalam tujuan untuk bersatu dengan Tuhan. Di 



 

 

 

 

 

dalam Isyraqiyah dijelaskan bahwa syarat mutlak yang harus dilalui agar bias 

kembali kepada sumber asli adalah dengan latihan rohaniyah sampai pada 

tingkat kemampuan mengidentifikasi eksistensinya dengan Nurul Anwar, 

sedangkan di dalam Pamoring kawula-Gusti juga terdapat tujuh tingkat laku 

tapa sebagai bentuk riyadhah batiniyahnya.  

Al-Isyraqiyah dan Pamoring kawula-Gusti sama-sama menggiatkan diri 

untuk menyucikan batin agar dapat bersatu dengan Tuhan melalui riyadhah 

dan mujahadah yang sungguh-sungguh. Jika semua itu telah tercapai, maka 

seorang hamba dapat kembali menuju Sang Sumber Kehidupan. 

Adapun ajaran Wahdatul Wujud berelasi dengan ajaran Uninong Aning 

Unong jika dilihat dari aspek perilaku hamba sebagai hasil refleksi kesatuan 

dirinya dengan Tuhan. Di dalam kedua ajaran ini disebutkan bahwa ketika 

seorang hamba telah bersatu dengan Tuhan, maka segala tingkah laku hamba 

tersebut juga bergantung pada kehendak Tuhan.  

Jika di dalam Wahdatul Wujud disebutkan bahwa keberadaan manusia 

juga bergantung terhadap keberadaan wujud Tuhan, maka di dalam Uninong 

Aning Unong disebutkan bahwa segala kehendak hamba yang telah bersatu 

dengan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Perbedaannya hanya 

terletak pada imbas konsepsi wahdatul Wujud yang menjelaskan bahwa selain 

Tuhan hanyalah wujud semu atau bayangan sedangkan Tuhan adalah wujud 

yang hakiki, oleh karena itu tidak dapat terjadi penyatuan secara substansial. 

Kesimpulannya, terdapat banyak relasi antara konsep ketuhanan tasawuf 

falsafi dan Islam Kejawen dalam hal persamaan dan perbedaannya. Perbedaan 



 

 

 

 

 

mendasar terletak pada metode, yaitu tasawuf falsafi masih melalui tahapan-

tahapan sebelum menuju Tuhan sebagai bentuk persiapan, sedangkan Islam 

Kejawen terkesan meremehkan tahapan-tahapan sebelum menuju Tuhan dan 

langsung menginjak ranah hakikat melalui manekung atau samadi. 

Dampaknya, proses bersatu dengan Tuhan di dalam Islam Kejawen terkesan 

terlalu publik dan dapat dilakukan semua kalangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB IV 

KONTRIBUSI TASAWUF FALSAFI DAN ISLAM KEJAWEN 

TERHADAP PENGEMBANGAN MATERI TASAWUF 

 

A. Kontribusi Tasawuf Falsafi 

Suhrawardi Al-Maqtul memiliki konsep pemikiran pendidikan dilihat dari 

segi tasawuf falsafi sebagai berikut:  

1) Konsep Manusia 

Manusia diciptakan dari pancaran Nur Al-Anwar. Dalam proses hidupnya 

manusia berusaha untuk selalu bertambah kedekatannya dengan Cahaya dari 

segala cahaya atau Nur Al-Anwar atau Cahaya Mutlak. Dan di akhir hayatnya, 

bagi yang telah mencapai tingkat ma’rifat kelak di akhirat akan menempati 

posisi di atas malaikat dan amat dekat dengan Cahaya segala cahaya. 

2) Nilai dan Fungsi Ilmu Pengetahuan 

Terdapat dua macam ilmu yaitu ilmu Hudhuri (olah rasa/tasawuf) dan 

ilmu Hushuli (olah akal/filsafat). Ilmu hushuli berguna untuk memahami alam 

semesta sebelum menginjak olah rasa. Untuk bisa sampai pada tingkatan 

tertinggi yaitu mengenal Tuhan, maka manusia mesti harus memperbanyak 

ilmu hudhuri, yaitu dengan menggiatkan pengalaman rasa. Semakin banyak 

pengalaman rasa, maka akan semakin mendekati dengan Wujud Pertama. 

3) Cara Manusia Memperoleh Ilmu Pengetahuan 
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Terdapat empat tingkatan dalam menempuh ilmu pengetahuan sebagai 

berikut: 

a. Para pencari ilmu yang mulai merasakan kehausan ma’rifat, yang pada putaran 

berikutnya memajukan diri untuk membahas filsafat. 

b. Para pencari ilmu yang telah memperoleh ilmu secara formal dan telah 

menggunakan filsafat untuk pembuktian, tetapi masih asing dari pengetahuan. 

c. Para pencari yang belum merasa puas dengan pembuktian-pembuktian 

ma’rifat secara mutlak, tapi mereka telah membersihkan diri mereka sehingga 

mencapai derajat perkiraan akal dan emanasi batin. 

d. Para pencari yang telah menamatkan filsafat pembuktian, sebagaimana mereka 

telah mengetahui tahapan emanasi atau pengetahuan. Pada tingakatan ini 

individu-individu meningkat kepada apa yang disebut “Ahli Hikmat 

Ketuhanan”. 

4) Pembelajaran dan Fungsi Lembaga 

Dalam hal ini madrasah mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat hudhuri dan 

hushuli. Fungsi lembaga membantu mengantarkan seseorang pada 

tujuannya.
60

 

Konsep manusia menurut Suhrawardi adalah, bahwa dengan selalu 

mendekatkan diri kepada Allah seorang hamba akan mendapat cahaya-Nya. 

Hal itu terjadi karena Allah adalah Sang Maha Cahaya, ketika hamba semakin 

dekat maka dia juga akan tersinari oleh cahaya Allah, yang berarti dia juga 

                                                           
60

Muis Sad Iman, “Peranan Tasawuf Falsafi dalam Metodologi Pendidikan Islam”. 

Tarbiyatuna, (online), Vol. 6, No. 2, Desember 2015. 270-85-391-1-10-20170317.pdf, 

(http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/270/206/, diakses pada 14 

Februari 2018), 13. 

http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/download/270/206/


 

 

 

 

 

memantulkan cahaya-Nya. Adapun tentang nilai dan fungsi ilmu pengetahuan, 

beliau memaparkan bahwa ilmu dibagi menjadi dua macam, yakni ilmu 

hudhuri (olah rasio) dan ilmu hushuli (olah rasa). Ilmu hudhuri berguna untuk 

mengenal tentang segala sesuatu di dunia, sedangkan ilmu hushuli berperan 

dalam pemahaman akan hakikat keberadaannya. 

Tentang cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan Suhrawardi 

berpendapat ada empat tahapan, Pertama: manusia mengawali dengan 

mengenal filsafat; Kedua: manusia mengunakan filsafat untuk pembuktian, 

tetapi masih belum menemukan makrifat; Ketiga: manusia sudah mengalami 

pembuktian-pembuktian secara makrifat, tapi masih dalam proses 

pembersihan diri sehingga memperoleh emanas batin; Keempat: manusia 

sudah menamatkan pembuktian dengan filsafat dan makrifat, sehingga mereka 

disebut “Ahli Hikmat Ketuhanan”. 

Di antara nilai pendidikan yang dapat dipetik dari tasawuf falsafi 

adalah substansi materi tentang keimanan, Sahl bin Abdullah At-Tustari 

berpendapat bahwa iman itu “qoulun wa „amalun wa niyyatun wa sunnatun” 

(ucapan yang disertai dengan perbuatan, diringi dengan ketulusuan niat dan 

dilandasi dengan sunnah. 
61

 

Al-Junaid juga mengajarkan doktrin ajaran tentang ajaran kembali ke 

asal mula, bahwa Tuhan menguasai manusia dengan kekuasaan-Nya. Dialah 

yang mematikan dan yang menguburkan serta menyadarkan kembali, tetapi 
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tanpa memiliki hubungan dengan masa lalu dan orang lain tidak memiliki 

pengetahuan akan kematiannya. Hidupnya tergantung pada Sang Pencipta, 

sebagai penyambung bagi bentuk tubuhnya sehingga realitas kehidupannya 

adalah kematiannya. Kematian pada manusia merupakan jalan untuk masuk 

pada kehidupan yang asli.
62

 

Mengutip dari Majmu‟ah Rasa‟il Al-Imam Al-Ghozali disebutkan 

bahwa ilmu memiliki dua jenis kategori, yaitu ilmu syar‟i (tekstual) dan yang 

aqli (rasional). Bagi kebanyakan kalangan intelektual, disiplin tekstual adalah 

rasional, dan bagi kebanyakan kalangan „arif disiplin rasional bersifat tekstual 

juga. Allah berfirman: “Barangsiapa yang tidak diberi cahaya (petunjuk) oleh 

Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun”.
63

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa ilmu tekstual berfungsi untuk 

mengamati Dzat (esensi) Tuhan dan atribut-atribut-Nya, sifat-sifat aktif dan 

sifat-sifat subyektif-Nyayang memiliki bermacam istilah dan nama, membahas 

para malaikat, kitab suci, para nabi dan rasul, serta tetang hari akhir dan takdir 

manusia.
64

 

Adapun kategori kedua dari ilmu adalah ilmu rasio. Ilmu ini berfungsi 

untuk pembuktian segala sesuatu secara esensialnya yang memuarakan ilmu 

pada persoalan benar dan salah. Titik singgungnya dengan ilmu tekstual dapat 
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digambarkan bahwa ilmu tekstual adalah sebagai sarana untuk mengenal 

Tuhan dan segala ciptaan-Nya, sedangkan ilmu rasio adalah sarana untuk lebih 

memahami Tuhan beserta hakikat penciptaan segala sesuatu.
65

 

B. Kontribusi Islam Kejawen 

Kalengkanireng swarendah 

Sarancak pinitheng esti 

Ngesihi tableh ing panunggal 

Tuduh pamadyaning dasih 

Mring Hyang kang Maha Sugih 

… 

Terjemah: 

Terangkai dalam keindahan suara 

Tertata rapi dan berirama 

Irama yang memiliki tujuan 

Memberi petunjuk kepada umat manusia 

Mengenai Tuhan yang Maha Kaya 

… 

Bait di atas adalah nukilan dari serat Sastra Gendhing pupuh Sinom 

bait 10 baris 1-5 karya Sultan Agung Hanyakrakusuma, nukilan dari Sastra 

Gendhing tersebut sangat mencerminkan nilai-nilai kereligiusan yang dapat 

dicerap oleh kalangan pelajar tentang ke-Maha Kaya-nya Tuhan dan sebagai 

Dzat yang selalu mengayomi makhluknya. Pada dua bait terakhir dapat 

diambil pemahaman bahwa Tuhan tidak akan pernah berpaling dari makhluk-

Nya untuk selalu senantiasa memberi petunjuk sebagai bentuk rasa kasih 

sayang-Nya, hal tersebut Dia wujudkan melalui banyak cara seperti mengutus 
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para Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia dan menunjukkan jalan 

yang lurus.
66

 

Kasih saying Tuhan kepada makhluk-Nya tiada yang dapat 

menandingi, hal itu Dia gambarkan lewat sifat ke-Maha Kaya-Nya yang 

berarti sebuah jaminan bahwa tidak akan ada satu pun makhluk yang 

terabaikan maupun lolos dari pengawasannya. Allah tidak hanya membimbing 

makhluk secara langsung, akan tetapi juga melalui perantara para Nabi dan 

kekasih-Nya. Karena tanpa mengenal Tuhan, manusia akan tersesat dan 

kehidupannya hanyalah sia-sia dan menyerupai kematian.  

Nilai-nilai pendidikan religi juga ditemukan dalam serat Pamoring 

Kawula-Gusti karya Ronggowarsito, serat ini berbicara mengenai zikir dalam 

kontemplasi dan perenungan kepada Allah dengan hati penuh rindu, dan tidak 

hanya sekedar berzikir karena melaksanakan kewajiban rutin. Sesungguhnya 

yang ada di alam terpancar dari kehenak Allah. Mereka yang mendapat 

anugrah, rahmat, dan hidayah dari Allah, maka kelak akan bersatu dengan-

Nya dalam arti bersama-Nya.
67

 

Di dalam zikir yang dilambari dengan rasa rindu, terdapat suatu 

kondisi batin yang membuat manusia mulai timbul rasa untuk leih mencintai 

Tuhan. Selain dilihat dari kuantitasnya, zikir juga harus dibarengi secara 
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kualitas. Tidak cukup dengan hanya banyak berzikir tapi tidak menimbulkan 

pengaruh apapun di dalam hati, karena tujuan awal zikir adalah untuk 

mengingat Allah. 

Ronggowarsito juga menyebutkan kiat-kiat selamat dunia akhirat yang 

selaras dengan nilai pendidikan Islam, beliau menyebutkannya dalam Pupuh 

Dhandanggula bait 3 dan 4 sebagai berikut: 

Supadine ing tyas datan pangling/ lukitane ingkang sastra cetha/ ingkang 

mangka darsanane/ wong kang berbudi cukup/ anyukupi sapata urip/ uripe 

aneng donya/ prapteng janglinipun/ sayekti datan kewran/ denira mrib 

prastha/ pulastba pinusthi/ esthinen kene kanal// 

Sakamantyan denira angudi/ widadaning ingkang saniskara/ karana tan kena 

mleset/surasaning kang ngelmu/ nora kena madayengjangji/ jangjina/ mung 

sapisan/ puriben den kumpul/ Gusti kalawan kawula/ supadine dinadak bisa 

umanjaning/ satu mungging rimbanan// 

 

Dua bait di atas dengan ringkas telah diulas maksudnya oleh 

Wiryamartana sebagai berikut: 

Agar hati tidak selalu \«vaswas lagi, kesucian dari serat Pupuhan (kitab 

Qur’an dan lain-lain) yang harus jadi petunjuknya. Dan orang-orang yang 

berkecukupan harta benda, dan ilmu serta suka mendermakan harta serta 

ilmunya juga dapat mencukupi kebutuhan demi hidup matinya, amal seperti 

ini adalah yang paling utama. Pasti akan tangkas serta tidak khawatir dalam 

menghadapi godaan-godaan yang sebenarnya berasal dari empat saudara kita 

sendiri dan pusat yang kelimanya. Akhirnya, dapat tercapai semua 

kehendaknya dalam hidup di dunia hingga ke alam akhirat/baka. Perlu 

diusahakan terus sepanjang waktu hidupnya untuk mencapai keselamatan 

jiwa-raga. Laku batin tidak boleh menyimpang dari syariat dan tarekat serta 



 

 

 

 

 

makrifat. Tidak boleh melanggar janji dan melanggar petunjuk agama 

(syara‟). Tingkah laku manusia, betul atau salahnya hanya sekali saja. Apabila 

tingkah laku manusia di dunia telah telanjur salah, nanti sampai datangnya 

hari kematianakan binasa. Sebaliknya, apabila tingkah laku kita baik dan 

benar, nanti di alam kematiari juga mcndapat kemuliaan yang bersifat kekal. 

Oleh karena itu, dalam hidup ini manusia di dunia agar selalu berusaha untuk 

mendapat pengalaman Manunggaling Kawula-Gusti. Segala tingkah laku 

adalah kehendak Tuhan agar, apabila sewaktu-waktu maut datang menjemput 

sudah tidak samar-samar lagi terhadap Pamoring Kawula-Gusti.
68

 

Di dalam Islam Kejawen juga membahas tentang Insan Kamil yang 

disebutkan dalam kisah Syekh Amongraga yang mengajarkan ilmu makrifat 

kepada istrinya, Nyai Tambangraras, dan pembantunya yang bernama Nyai 

Centhini, yang kemudian kisah ini dinamakan Serat Centhini. Insan kamil 

menurut Islam Kejawen adalah orang yang suci, sempurna, dan wali kekasih 

Tuhan. Insan kamil juga diartikan sebagai manusia yang hidupnya diimbasi 

sifat-sifat Ketuhanan laksana bayang-bayang Tuhan di atas alam, jadi dapat 

disimpulkan bahwa insan kamil menurut Islam Kejawen adalah orang yang 

memahami sifat-sifat Tuhan dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari.
69

 

Seorang tokoh kebatinan Jawa, Bratakesawa juga berpendapat bahwa 

bagi orang yang sudah dewasa kebatinannya tidak perlu gumunan (mudah 

takjub), semisal terhadap ilmu gaib maupun ilmu kekebalan dalam arti 

bukanlah susah bersyukur, akan tetapi tidak mudah terpengaruh dengan 
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keajaiban-keajaiban dunia sehinggah mudah goyah akidahnya. Orang bisa 

mengkhayal tentang kehebatan Gatotaca yang bisa terbang, Antareja yang bisa 

amblas ke dalam bumi, dan Antasena yang bisa bernafas di dalam air. 

Kemajuan pengetahuan dapat mewujudkan itu semua sehingga perlu 

kemajuan rasionalitas agar tidak mudah terbuai dengan khayalan-khayalan 

semacam itu. Terlebih lagi bagi umat Islam yang telah diberi pedoman kitab 

suci Al-Qur’an dan Sunnah, yang notabenenya adalah sumber dari segala 

ilmu. Maka dari itu, kiranya sudah tidak perlu lagi gumunan dan 

mendewasakan pikiran.
70
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Konsep Ketuhanan Tasawuf Falsafi dan Islam Kejawen  

a. Tasawuf Falsafi 

Tasawuf menurut etimologi memiliki banyak pendapat yang saling 

berselisih satu sama lain, di antaranya yaitu berasal dari kata ahlu shuffah, 

yaitu sekelompok orang yang bernaung di serambi masjid Nabawi di 

Madinah dan mengabdikan hidupnya di masjid tersebut untuk beribadah dan 

mencari ilmu. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tasawuf berasal 

dari kata shaf karena para sufi selalu menempati shaf (barisan) paling depan 

setiap shalat, sedangkan pendapat lain ada yang menyebutkan berasal dari 

kata shafa karena para sufi bertujuan untuk membersihkan diri lahir batin, 

ada juga yang berpendapat tasawuf berasal dari kata shuf karena para sufi 

lazim memakai busana dari kain wol sebagai bentuk kesedeanaan mereka.
71

 

 Menurut terminologi, para ahli sufi pun berbeda pendapat. Junaid 

Al-Baghdadi berpendapat bahwa tasawuf adalah membersihkan hati dari 

semua yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk, menjauhi akhlak 
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terela dan mendekati akhlak terpuji, menaburkan nasehat mulia ke sesama 

umat, memegan teguh janji dengan Allah dalam segala hal hakikat, serta 

mengikuti contoh Rasulullah dalam segala syari’at. Adapun menurut Al-

Ghozali, tasawuf adalah akhlak.
72

 

Perjalanan seorang Salik dalam menuju Tuhannya tidak lepas dari 

sumber ajaran mereka, yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Perjalanan mereka 

bertingkat-tingkat yang bersifat semakin naik semakin mulia dan tinggi. Hal 

itu juga sebagai penanda meningkatnya kualitas batin mereka sesuai dengan 

maqam yang mereka singgahi. 

Terdapat beberapa konsep ketuhanan tasawuf falsafi yang secara 

umum dibedakan menjadi tiga, yaitu; konsep etikal, konsep estetikal, dan 

konsep union mistikal. Konsep etikal adalah bagaimana seorang hamba 

bersikap menekankan rasa takut akan siksa-Nya daripada rasa pengharapan 

dalam pengabdian mereka kepada Tuhan. Konsep estetikal adalah tentang 

bagaimana seorang salik mncintai Tuhan dikarenakan keindahan-Nya, 

karena sudah sifat dasar manusia untuk mencintai keindahan, yang dimana 

Tuhan adalah Dzat Yang Maha Indah. Adapun konsep union mistikal 

menjelaskan bahwa segala sesuatu selain Tuhan hanyalah pancaran radiasi 

dari sifat Wujud-Nya, konsekuensi dari doktrin tersebut adalah bahwa jiwa 

manusia selalu bergerak beusaha untuk mencapai sumber asalnya. 
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Adapun konsep tasawuf falsafi secara parsial dikenalkan oleh 

beberapa tokohnya, seperti Abu Yazid Al-Busthami dengan ittihadnya, Al-

Hallaj dengan hululnya, Ibn Al-Faridh dengan wahdat as-syuhudnya, 

Suhrawardi dengan isyraqiyahnya, dan Ibn Arabi dengan wahdat al-

wujudnya. Tapi semua konsep tersebut memiliki satu tujuan yang sama, 

yaitu bersatu dengan Tuhan, meski masing-masing konsep memiliki 

penggambaran yang berbeda. 

Karena bahasan tasawuf falsafi lebih mengedepankan tentang 

penyatuan diri dengan Tuhan, maka tasawuf falsafi secara tipologi adalah 

konsepsi union mistik. 

b. Islam Kejawen 

Anyaman mistik Islam Kejawen yang paling banyak dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari orang Jawa adalah Ngelmu dan Laku. Maksudnya 

adalah berarti bahwa peraturan tingkah laku yang baik dan mulia yang harus 

menjadi pedoman hidup manusia. Tujuan ngelmu dan laku adalah membina 

hubungan yang harmonis antara seseorang dengan alam serta sesama, serta 

menjadi manusia yang bermanfat bagi manusia lain dan menebarkan 

kebaikan ke dalam masyarakat. Selain untuk dapat menyatu dengan alam 

sekitar dan sesama, juga agar dapat menyatu dengan Hyang Widi (Gusti 

Allah). Ngelmu dan laku berdasar pada agama dan berpedoman pada ajaran-

ajaran agama.
73
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Ngelmu dan laku di sini bisa dikatakan adalah suatu kode etik orang 

Jawa yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Dengan ngelmu dan 

laku ini masyarakat Jawa membina kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, 

dan bertuhan. Tujuannya selain untuk dapat menjadi satu dengan 

masyarakat, juga untuk agar dapat mengenal dan bersatu dengan Tuhan. 

Selain itu, ngelmu dan laku tetap berlandaskan pada koridor agama sehingga 

tetap berpegang teguh dengan aturan-aturan agama.
74

 

2. Relasi Konsep Ketuhanan Tasawuf Falsafi dengan Islam Kejawen 

Relasi kedua ajaran tersebut terletak pada tujuannya yang sama-sama 

ingin mencapai puncak peribadatan, yaitu agar dapat bersatu dengan Tuhan 

dan menjadi Insan kamil. Kedua ajaran ini juga mengajarkan untuk menjalin 

hubungan yang baik secara sosial dengan sesama, bukannya lari dari 

masyarakat. Di dalam kedua bentuk ajaran ini terdapat beberapa titik 

singgung yang bisa dilihat dari beberapa hal di bawah ini, yakni dalam cara 

mengenal Tuhan dan cara bertuhan. Dalam segi cara mengenal Tuhan, 

tasawuf falsafi dan Islam Kejawen sama-sama berusaha membersihkan diri 

secara lahir batin agar sifat-sifat ketuhanan dapat merasuk ke dalam tubuh, 

atau dengan kata lain bersatu dengan Tuhan. Menjadikan penyatuan diri 

dengan Tuhan dan menjadi Insan Kamil, kedua ajaran ini sama-sama 

bertujuan untuk bersatu dengan Tuhan dan menjadi manusia sempurna. 

Kedua konsep ketuhanan ini sama-sama memiliki konsep etikal, 

estetikal, dan union mistikalnya masing-masing. Keduanya sama-sama 
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bertujuan untuk dapat kembali ke sumber asal segala penciptaan, yaitu 

Tuhan. Tasawuf falsafi dan Islam Kejawen juga beranggapan ahwa Tuhan 

dapat menitis ke dalam diri manusia atau immanen. Hal tersebut dapat 

dicapai jika manusia telah melalui berbagai macam tingkatan penghayatan 

batin yang dimana dalam tasawuf falsafi disebut maqamat, sedangkan dalam 

Islam Kejawen dsebut tujuh martabat. 

Dalam hal bertuhan, tasawuf falsafi dan Islam Kejawen punya 

kesamaan, yakni harus membersihkan diri terlebih dahulu sebagai bentuk 

kesiapan untuk bertemu denga Tuhan. Tasawuf falsafi dan Islam Kejawen 

sama-sama memiliki tingkatan-tingkatan dan ahwal menurut versinya 

masing-masing.  

 

 

3. Kontribusi Tasawuf Falsafi dan Islam Kejawen Terhadap 

Perkembangan Materi Tasawuf 

Konsep manusia menurut Suhrawardi adalah, bahwa dengan selalu 

mendekatkan diri kepada Allah seorang hamba akan mendapat cahaya-Nya. 

Hal itu terjadi karena Allah adalah Sang Maha Cahaya, ketika hamba 

semakin dekat maka dia juga akan tersinari oleh cahaya Allah, yang berarti 

dia juga memantulkan cahaya-Nya. Adapun tentang nilai dan fungsi ilmu 

pengetahuan, beliau memaparkan bahwa ilmu dibagi menjadi dua macam, 

yakni ilmu hudhuri (olah rasio) dan ilmu hushuli (olah rasa). Ilmu hudhuri 



 

 

 

 

 

berguna untuk mengenal tentang segala sesuatu di dunia, sedangkan ilmu 

hushuli berperan dalam pemahaman akan hakikat keberadaannya. 

Tentang cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan Suhrawardi 

berpendapat ada empat tahapan, Pertama: manusia mengawali dengan 

mengenal filsafat; Kedua: manusia mengunakan filsafat untuk pembuktian, 

tetapi masih belum menemukan makrifat; Ketiga: manusia sudah mengalami 

pembuktian-pembuktian secara makrifat, tapi masih dalam proses 

pembersihan diri sehingga memperoleh emanas batin; Keempat: manusia 

sudah menamatkan pembuktian dengan filsafat dan makrifat, sehingga 

mereka disebut “Ahli Hikmat Ketuhanan”. 

Sedangkan di dalam Islam Kejawen juga ditemukan nilai-nilai 

pendidikan religi yang terdapat dalam serat Pamoring Kawula-Gusti karya 

Ronggowarsito, serat ini berbicara mengenai zikir atau laut dalam 

kontemplasi dan perenungan kepada Allah dengan hati penuh rindu, dan 

tidak hanya sekedar berzikir karena melaksanakan kewajiban rutin. 

Sesungguhnya yang ada di alam terpancar dari kehenak Allah. Mereka yang 

mendapat anugrah, rahmat, dan hidayah dari Allah, maka kelak akan bersatu 

dengan-Nya dalam arti bersama-Nya. 

Seorang tokoh kebatinan Jawa, Bratakesawa juga berpendapat bahwa 

bagi orang yang sudah dewasa kebatinannya tidak perlu gumunan (mudah 

takjub), semisal terhadap ilmu gaib maupun ilmu kekebalan dalam arti 

bukanlah susah bersyukur, akan tetapi tidak mudah terpengaruh dengan 

keajaiban-keajaiban dunia sehinggah mudah goyah akidahnya. 



 

 

 

 

 

Tasawuf falsafi dan Islam Kejawen adalah ajaran yang mengajarkan 

tentang keluhuran budi terhadap alam dan sesama, serta mengajarkan 

tentang keindahan kebersamaan hingga penyatuan diri dengan Tuhan. 

Meskipun di dalam realitasnya, tasawuf falsafi lebih terfokus pada 

peningkatan kualitas diri melalui pendekatan kepada Tuhan, sedangkan 

Islam Kejawen berfokus pada peningkatan kualitas sosial dan kehidupan 

bertuhan. Kedua ajaran ini mengajarkan bahwa riyadhah lahir dan batin 

bukanlah untuk menyiksa jiwa raga, akan tetapi untuk menggali potensi 

spiritual dan God Spot (titik ketuhanan) yang bersemayam di dalam diri 

manusia. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan sehari-hari 

manusia merupakan termasuk faktor penyebab terhijabnya hamba dari 

Tuhan. 

B. Saran 

Setelah penulis memaparkan sekelumit tentang kesimpulan di atas, maka 

penulis memiliki saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya para pengajar di lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam 

bidang materi tasawuf, untuk lebih mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan 

yang bernafaskan tasawuf falsafi dan Islam Kejawen, hal tersebut bertujuan 

untuk lebih menambah wawasan peserta didik yang diharapkan dapat 

membantu untuk membantu memahami apa itu tasawuf falsafi dan Islam 

Kejawen. Penulis mengaharapkan pencontohan dari himmah dan semangat 

dari tasawuf falsafi dan Islam Kejawen, bukan dari apa yang harus dilakukan 

sesuai dengan yang disebut di dalam kedua ajaran tersebut. Karena dari 



 

 

 

 

 

tasawuf falsafi peserta didik dapat belajar bahwa dalam mengenal Tuhan 

tiada istilah “batas maksimal” mendekati hingga mencintai Tuhan, 

sedangkan di dalam Islam Kejawen peserta didik dapat mengambil hikmah 

tentang keluhuran budi terhadap alam dang kepada Sang Pencipta alam. 

Diharapkan pengajar dan peserta didik sama-sama dapat belajar riyadhah 

dan bertapa lahir batin untuk dapat membersihkan diri sehingga dapat 

memahami maksud penciptaan segala sesuatu dan agar dapat mengenal diri 

sendiri. 

2. Seharusnya tasawuf falsafi dan Islam Kejawen juga dijadikan sebagai dasar 

nilai-nilai etika moral dalam dunia pendidikan, terkhusus dalam materi 

tentang tasawuf. Kedua ajaran ini punya alasan kuat untuk eksis di dalam 

dunia pendidikan dan dapat memberi sumbangsih berupa nila-nilai moral 

kepada Tuhan dan alam. 

3. Setelah mengetahui cara mengenal dan bertuhan tasawuf falsafi dan Ilsam 

Kejawen seharusnya hilanglah stereotip yang menyebutkan bahwa kedua 

ajaran ini adalah sesat serta menyimpang, tasawuf falsafi selalu berpegang 

teguh kepada Al-Qur’an dan Hadits, yang membedakan adalah ajaran ini 

hanya memadukan visi rasa dengan visi rasio (filsafat) sehingga banyak 

istilahnya yang sulit dipahami orang awam. Sedangkan Islam Kejawen 

adalah ajaran yang juga berpegang erat pada syari’at agama, hanya saja 

ajaran ini memadukannya dengan ajaran lama (Hindu) dan menggunakan 

istilah-istilah ajaran lama tersebut, akan tetapi Islam Kejawen memiliki 



 

 

 

 

 

kekayaan keluhuran budi sehingga dapat diambil pelajaran oleh peserta 

didik. 
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