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ABSTRAK 

Khasanah, Nurrizqi Prahardini. 2019. Konsep 

Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar dan 

Relevansinya dengan Materi Ilmu Tasawuf di IAIN 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Muhammad Irfan Riyadi, M.Ag 

Kata kunci: Konsep Manunggaling Kawula Gusti Syekh 

Siti Jenar, Materi Ilmu Tasawuf 

Penelitian ini memiliki latar belakang bahwa Siti 

Jenar, ajarannya menuai banyak kontroversi, yaitu 

pernyataannya yang mengatakan bahwa dirinya adalah 

Tuhan dan Tuhan adalah dirinya, menyatakan semua “wes 

palson kabeh”, serta para pengikutnya yang berbuat onar 

karena ingin dibunuh agar dia menemui kehidupan 

sesungguhnya, yaitu kematian. Dengan adanya kontroversi 

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, adakah relevansi 

dari ajaran Syekh Siti Jenar dengan materi Ilmu Tasawuf 

yang diajarkan pada Semester pertama di IAIN Ponorogo. 

Dengan harapan dapat meluruskan pendapat-pendapat yang 

kurang tepat, dan ajaran-ajaran yang diselewengkan. 

Penelitian ini merumuskan masalahnya dan 

bertujuan untuk mengetahui, (1) konsep manunggaling 

kawula Gusti Syekh Siti Jenar; (2) klasifikasi materi ilmu 

tasawuf di IAIN Ponorogo; (3) relevansi konsep 

manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar dengan materi 

ilmu tasawuf di IAIN Ponorogo. Penelitian ini merupakan 

penelitian library research. Pengumpulan data dilakukan 

dengan meneliti dan menyelidiki dokumen-dokumen atau 
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literatur-literatur. Analisis data yang digunakan adalah 

content analysis (analisis isi atau komunikasi). 

Konsep Manunggaling Kawula Gusti merupakan 

sebuah ajaran yang di bawa oleh Syekh Siti Jenar. Dimana 

ajaran tersebut dipublikasikan untuk menentang ibadah yang 

hanya dilakukan untuk memenuhi ketentuan syari‟at saja. 

Maka dari itu, Syekh Siti Jenar menawarkan sebuah konsep 

yang mengantarkan seorang hamba menuju insan kamil, 

seorang insan yang bisa mencapai tingkatan ma‟rifatullah. 

Konsep Manunggaling Kawula Gusti terbukti ketika 

seseorang telah mampu mengaplikasikan sifat-sifat dan af‟al 

Ilahiyah bagi perilaku kemanusiaannya. Materi  ilmu 

tasawuf di IAIN Ponorogo diklasifikasikan dalam empat hal 

yaitu; syari‟at, tarekat, hakikat, dan ma‟rifat. Hasil analisis 

dari ajaran manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar 

direlevansikan dengan klasifikasi materi ilmu tasawuf  

tersebut. Pertama, di dalam syari‟at terdapat ajaran 

syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, dalam 

tarekat seorang salik harus melakukan lakon (khalwat, 

tahannuts, ilmu hening). Ketiga, dalam pencapaian hakikat 

seorang hamba akan mengenal Tuhan dengan pengetahuan 

yang sempurna, sampai ia mengalami fanaꞌ dan baqaꞌ, 

barulah setelah itu hijab akan terbuka, dia telah berma‟rifat. 

Seseorang yang telah mencapai ma‟rifat akan mengalami 

manunggaling kawula Gusti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum ajaran Islam mengatur 

kehidupan yang bersifat lahiriyah (jasadiyah), dan 

batiniyah. Pada unsur kehidupan yang bersifat 

batiniyah itulah lahir ilmu tasawuf. Unsur kehidupan 

tasawuf ini memiliki dasar yang cukup besar dari 

sumber ajaran Islam, al-Qur‟an, dan al-Sunnah, serta 

praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Al-

Qur‟an antara lain berbicara tentang kemungkinan 

manusia dengan Tuhan dapat saling mencintai 

(mahabbah), perintah agar manusia senantiasa 

bertaubat, membersihkan diri memohon ampun 

kepada Allah, petunjuk bahwa manusia akan 

senantiasa bertemu dengan Tuhan di manapun 
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mereka berada, Tuhan dapat memberikan cahaya 

kepada orang yang dikehendaki-Nya.
1
 

Meskipun kondisi tersebut merupakan 

anugerah dari Allah, manusia tetap harus berusaha 

dengan sungguh-sungguh dalam rangka al-shidqi 

sehingga memerlukan latihan-latihan, baik riyādhah, 

mujāhadah dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban di dalam waktu itu sendiri, yaitu 

muqārabah dan musyāhadah, yang  merupakan 

persaksian sufi akan tauhid Allah, dimana sufi tidak 

lagi memandang segala sesuatu yang ada ini kecuali 

kepada Allah.
2
 

Dalam istilah tasawuf ada tujuh maqam yang 

dapat memberikan status pada ruhani, yang terdiri 

                                                             
1
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), 156-157. 
2
 Tamami HAG, Psikologi Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), 264. 
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dari: taubat, wara‟, zuhud, sabar, faqr, tawakal, 

ridla, mahabbah, dan ma‟rifah. Semua sifat tersebut 

dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu takhalli, tahalli, 

dan tajalli. Takhalli, sebagai tahap pertama dalam 

mengurus hati, adalah membersihkan hati dari 

keterkaitan pada dunia. Ia diisyaratkan terbatas dari 

kecintaan pada dunia, anak, istri, harta, dan segala 

keinginan duniawi. Yang termasuk pada takhalli 

adalah taubat, wara‟ dan zuhud. Tahalli, sebagai 

tahapan kedua, merupakan pengisian hati yang telah 

dikosongkan. Hati yang telah kosong ini kemudian 

diisi dengan sabar, faqr, tawakal, dan ridla. Tajalli 

sebagai tahapan ketiga setelah pengosongan dan 

pengisian hati, adalah tahapan kebahagiaan sejati. Ia 

lenyap dalam wilayah keagungan Allah. Ia lebur 

bersama Allah dalam kenikmatan yang tidak bisa 
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dilukiskan. Ia bahagia dalam keridlaan-Nya. Pada 

tahapan ketiga ini, akan lahir apa yang disebut 

mahabbah dan ma‟rifah.
3
 

Dalam memahami tahapan ketiga dari 

maqamat tasawuf,  masyarakat Jawa sering 

mengaitkannya dengan konsep ma‟rifah milik Syekh 

Siti Jenar, yaitu manunggaling kawula Gusti. 

Manunggaling kawula Gusti, dikalangan orang Jawa 

tentunya bukan sesuatu yang asing, karena ajaran itu 

menyertai sejarah perkembangan Islam di Pulau 

Jawa. Meskipun akhirnya kontroversial, dan 

berakibat dihukumnya Syekh Siti Jenar oleh para 

Ulama di zamannya, namun ajaran tersebut sampai 

kini ternyata masih ada dan menarik untuk dibahas. 

                                                             
3
 Tim Forum Kajian Ilmiah KASYAF, Rihlah Semesta 

Bersama Jibril: Menguak Perjalanan Isra Mikraj Nabi Muhammad dari 

Aspek Hikmah, Nilai Filosofis, Pesan Simbolis, Sufistik, dan Saintifik 

(Kediri: Penerbit Lirboyo Press, 2017), 352-353. 



5 
 

Manunggaling kawula Gusti, terjadi ketika kita telah 

mampu menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan, 

hingga kita mampu membiarkan Tuhan bekerja 

mengurus ciptaannya melalui diri kita (kita menjadi 

salah satu instrument Tuhan ketika mengurus alam 

semesta ini). Manunggaling kawula Gusti, berarti 

ketika manusia mampu menangkap ruh Tuhan/rūh 

al-kuddūs ke dalam dirinya. Selain Syekh Siti Jenar, 

di dalam literatur Islam, kita bisa belajar juga dari al-

Hallaj dan Jalāl al-dīn Rumi. Yang menjadi 

kontroversi dari konsep tersebut adalah karena 

menganggap syari‟at menjadi tidak penting ketika 

sudah menemukan hakikat. Karena syari‟at 

menurutnya hanyalah jalan dan media untuk menuju 

kepada Tuhan. Karena pemahamannya inilah, 
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kemudian dia dianggap sesat oleh para Ulama Islam 

di zamannya.
4
 

Memahami ajaran manunggaling kawula 

Gusti tersebut, peneliti ingin sedikit mengaitkan 

dengan faham pantheisme dan monisme yang 

menjadi perhatian para ahli filsafat, dimana paham 

tersebut membahas antara yang tunggal dan yang 

jamak. Rudolf Eisler menerangkan bahwa monisme 

merupakan kecenderungan untuk mengembalikan 

kejamakan dalam satu bidang kepada suatu kesatuan 

atau menerangkan keanekaan dengan berpangkal 

pada suatu prinsip yang tunggal. Lalande 

memberikan definisi bahwa monisme merupakan 

                                                             
4
https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398

b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-

secarasederhana(diakses pada 16 Nopember 2018) 

 

https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
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setiap sistem filsafat yang berpendapat bahwa segala 

sesuatu dapat dikembalikan kepada kesatuan. 

Pantheisme menurut Rudolf Eisler merupakan ajaran 

bahwa Tuhan dan dunia tidak merupakan dua 

hakikat yang sungguh terpisah dan yang ada di luar 

yang lain, melainkan bahwa Tuhan sendiri 

merupakan segala-galanya, bahwa segalanya itu 

Tuhan, sedangkan segalanya itu modus, partisipasi 

dalam Ketuhanan. Tuhana dalah imanen dalam 

segalanya yaitu sebagai hakikat kodratnya, Ia tinggal 

dalam segalanya sehingga segalanya itu memang 

bukan Tuhan, melainkan (bila dipandang dari sudut 

keabadian) bersifat Ilahi. Sedangkan Lalande 

mendefinisikan pantheisme sebagai teori yang 

mengajarkan bahwa segala sesuatu itu Tuhan, Tuhan 

dan dunia manunggal.
5
 

                                                             
5
 P.J. Zoetmulder, Manunggaling Kawula Gusti Pantheisme 
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Dalam pembahasan sebelumnya, pada 

umumnya memaparkan Adanya Tuhan dan Adanya 

alam ciptaan pada umumnya, atau Adanya manusia 

pada khususnya, serta hubungan mereka timbal 

balik. Gambaran yang pada umumnya dikemukakan 

ialah “alam ciptaan” merupakan sebuah manifestasi 

mengenai dzat Ilahi. Yang dimiliki sebagai 

kenyataan ialah kenyataan Tuhan, dengan demikian 

orang yang arif bijaksana hanya melihat Tuhan, 

segala usahanya ialah melalui tataran emanasi, yaitu 

naik kembali kepada Tuhan serta mencapai 

kemanunggalan antara kawula dan Gusti (atau, 

seperti dalam penjelasan yang lain yaitu lenyapnya 

kawula dan Gusti).
6
 

                                                                                                                           
dan Monisme Dalam Sastra Suluk Jawa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), 2. 
6
Ibid., 213. 
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Tetapi di samping ungkapan-ungkapan 

serupa tersebut, terdapat juga dalam sastra suluk 

sejumlah teks yang menggambarkan kemanunggalan 

antara Tuhan dan manusia dari sudut lain. Teks-teks 

itu mengemukakan turun-Nya Tuhan serta 

bersemayam-Nya di dalam diri kita, sehingga dapat 

dikatakan, Tuhan di dalam manusia.
7
 

Pandangan ini pun tidak berdiri sendiri, tetapi 

ada presedennya dalam mistik Islam. Di sana pun 

kita berjumpa dengan bersemayamnya dalam hati 

manusia yang dinamakan sir (rahasia). Dalam al-

Qur‟an pun sir itu disebut sebagai tahta kesadaran. 

Dalam psikologi mistik yang dianut al-Hallaj 

pengertian ini memainkan peranan penting, di mana 

Massignon menerangkan bahwa al-Hallaj 

                                                             
7
Ibid., 214. 
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mempertahankan dan mengembangkan data dari al-

Qur‟an bahwa, hati (jantung) merupakan organ yang 

disiapkan Allah bagi kontemplasi. Fungsi itu tidak 

dapat dilakukan tanpa organ. Tujuannya yang 

terakhir ialah penyatuan mistik sungguh-sungguh, 

jadi bukan lenyapnya total jantung  yang dengan sia-

sia dimohon dari Tuhan oleh Busthami. Penyatuan 

mistik menyucikan dan memuliakan hati, 

melepaskan total hati yang akhirnya mencapai 

puncaknya dalam keadaan tidak dapat mati oleh 

Tuhan.
8
 

Siti Jenar digelari oleh Dr. H. Kraemer 

sebagai Hallaj Jawa, sehingga bisa jadi istilah 

Abangan suatu penisbatan ditujukan kepada Syekh 

Lemah Abang, karena hingga saat ini dia selalu 

                                                             
8
Ibid. 
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menjadi kiblat kaum Abangan Indonesia terutama 

Jawa dan menjadi mahnit rohani yang dianggap 

sebagai wali paling nyentrik dengan kecerdasan 

intelektual dan spiritualnya  di atas rata-rata yang 

dimiliki oleh manusia. Namun sebagian pihak 

menganggapnya sesat dan murtad karena 

mengembangkan ajaran Manunggaling Kawula Lan 

Gusti dan ajaran cara hidup sufi yang dianggap 

menyimpang dan bid‟ah oleh Wali Sanga, terutama 

Sunan Giri dan Sunan Bonang.
9
 

Terdapat sebagian masyarakat menganggap 

bahwa Syekh Siti Jenar merupakan tokoh nyata dan 

layak dipercaya keberadaannya. Akan tetapi 

sebagian masyarakat lainnya mengatakan bahwa Siti 

Jenar merupakan tokoh misterius. Karena 

                                                             
9
 Zainal Abidin, Fakta Baru Walisongo Telaah Kritis Ajaran, 

Dakwah dan Sejarah Walisongo (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2016), 

293. 
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kemisteriusannya tersebut, maka tokoh Syekh Siti 

Jenar niscaya mengundang kontroversial di 

lingkungan masyarakat.
10

 

Berangkat dari kontroversi tersebut, penulis 

menemukan sebuah kegelisahan yang 

menghubungkan kontroversi tersebut dengan materi 

ilmu tasawuf pada mata kuliah akhlak tasawuf yang 

diajarkan pada semester pertama di IAIN Ponorogo. 

Di atas telah dijelaskan mengenai ilmu tasawuf yang 

di dalamnya terdapat sebuah ajaran yang disebut 

tingkatan ma‟rifah, dimana seseorang yang telah 

mencapai tingkatan ma‟rifah akan mengalami 

sebuah keadaan yang bisa membawanya menyatu 

dengan Tuhan, hal tersebut dalam ajaran Jawa 

disebut manunggaling kawula Gusti yang diajarkan 

                                                             
10

 Munawar J. Khaelani, Syekh Siti Jenar Ajaran, Amalan  dan 

Ayat-Ayat Ma‟rifat  (Yogyakarta: Araska, 2014), 29-30. 
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oleh Syekh Siti Jenar, yang mana sosok tersebut 

masih tergolong kontroversi. Dimana dalam 

penelitian ini nantinya akan  meluruskan tuduhan 

yang ditudingkan kepada Syekh Siti Jenar. Bahwa 

sebenarnya Syekh Siti Jenar tidaklah menihilkan 

syari‟at, bahkan syari‟at yang diajarkan adalah 

syari‟at yang membawa sampai derajat ma‟rifat. 

Syekh Siti Jenar yang menyatakan “aku adalah 

Tuhan, Tuhan adalah aku” merupakan bukti bahwa 

Syekh Siti Jenar telah mencapai ma‟rifat, yang Ia 

sebut sebagai derajat kemanunggalan. 

Kemanunggalan tersebut diraih dengan tahapan-

tahapan pencapaian dalam menggapai ma‟rifat yang 

telah diajarkan dalam ilmu tasawuf, yaitu: syari‟at, 

tarekat, hakikat, kemudian sampailah kepada 

ma‟rifat. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis 

ingin  menulis sebuah penelitian dengan judul 

“KONSEP MANUNGGALING KAWULA GUSTI 

SYEKH SITI JENAR DAN RELEVANSINYA 

DENGAN MATERI ILMU TASAWUF DI IAIN 

PONOROGO” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep Manunggaling Kawula 

Gusti Syekh Siti Jenar? 

2. Bagaimana Klasifikasi Materi Ilmu Tasawuf di 

IAIN Ponorogo? 

3. Bagaimana Relevansi Konsep Manunggaling 

Kawula Gusti Syekh Siti Jenar Terhadap Materi 

Ilmu Tasawuf di IAIN Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah disebut dalam 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui konsep manunggaling 

kawula Gusti Syekh Siti Jenar 

2. Untuk mengetahui klasifikasi materi ilmu 

tasawuf di IAIN Ponorogo 

3. Untuk mengetahui relevansi konsep 

manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar 

dengan Materi Ilmu Tasawuf di IAIN Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil 

penelitian ini ialah ditinjau secara teoritis dan 

praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan manfaat berikut ini: 
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1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya tentang materi ilmu 

tasawuf yang merupakan materi pada mata 

kuliah akhlak tasawuf di perguruan tinggi, 

khususnya dalam penelitian ini adalah IAIN 

Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, 

sehingga dapat dijadikan referensi, refleksi, 

atau perbandingan kajian yang dapat 

digunakan lebih lanjut dalam perkembangan 
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pendidikan agama Islam pada pembahasan 

tasawuf. 

b. Objek pendidikan, baik guru/dosen, siswa, 

atau orang tua dalam memperdalam ajaran 

agama Islam tentang tasawuf. 

c. Pembaca buku yang menyukai pembahasan 

tasawuf, sehingga akan menemukan titik 

temu dari berbagai kontroversi yang ditemui. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada 

hasil karya terdahulu yang relevan dengan kajian 

penelitian ini. Adapun hasil karya tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Hasriyanto dengan judul Konsep 

Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar 

Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik UIN Alauddin Makassar 2015. Bahwa 

konsep manunggaling kawula Gusti sering diartikan 

sebagai menyatunya manusia (kawula) dengan 

Tuhan (Gusti). Anggapan bahwa Gusti sebagai 

personafikasi Tuhan kurang tepat. Gusti (Pangeran, 

Ingsun) yang dimaksud adalah personafikasi dari 

Dzat Urip (Kesejatian Hidup), atau (emanasi, 

pancaran) Tuhan. Dalam ajarannya pula, 

Manunggaling Kawula Gusti bermakna bahwa di 

dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari 

roh Tuhan. 

Persamaannya dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang konsep manunggaling 
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kawula Gusti Syekh Siti Jenar yang di dalamnya 

terdapat sistem pengajaran, pengamalan, dan 

pengaruh ajarannya. Perbedaannya adalah dalam 

penelitian ini membahas mengenai relevansinya 

dengan materi ilmu tasawuf, sedangkan penelitian 

tersebut hanya membahas konsep manunggaling 

kawula Gusti saja. 

Rizki Kurnia Rohman dengan judul 

Sinkretisme Ajaran Islam Dan Jawa Pada Tokoh 

Syekh Siti Jenar Jurusan Filsafat Agama Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Tulungagung 2015. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Menurut Syekh Siti Jenar 

yang disebut jiwa itu adalah suara hati nurani yang 

merupakan ungkapan dari dzat Tuhan yang harus 

ditaati dan dituruti perintahnya. Jiwa, selain 
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merupakan ungkapan kehendak Tuhan juga 

merupakan penjelmaan dari Hyang Widi (Tuhan) itu 

di dalamnya jiwa, sehingga badan raga dianggap 

sebagai wajah Hyang Widi. Manusia yang secara 

lahiriah maupun batiniah dalam ajaran 

Manunggaling Kawula Gusti merupakan suatu 

bagian yang berasal dari Tuhan. Dalam titik 

puncaknya kemanunggalan merupakan puncak dari 

proses penyederhanaan, dalam halini jiwa secara 

bertahap diisolasi dari hal-hal asing dengan dirinya 

sendiri, kecuali terhadap Allah, sebagaimana 

tercermin dalam sistem shahadat Syekh Siti Jenar 

atau yang biasa disebut Sasahidan. Sasahidan 

merupakan sebuah shahadat ma‟rifat. Shahadat ini 

bertujuan untuk menguatkan serta menyatakan 

kesungguhan niat hati untuk melatih diri dari proses 
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penyucian sebagai langkah menuju Manunggaling 

Kawula Gusti. 

Persamaannya dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas kontroversi sosok, ajaran, dan 

konsep manunggaling kawula Gusti Syekh Siti 

Jenar. Perbedaannya adalah pada penelitian ini 

membahas relevansinya dengan materi ilmu tasawuf 

sedangkan penelitian tersebut membahas sinkretisme 

ajaran Islam dan Jawa pada sosok Syekh Siti Jenar. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah 

satu dari sekian banyak karya ilmiah yang mengkaji 

bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Akan 

tetapi kajian ini berbeda dengan beberapa penulis 

yang telah mengkaji kajian ini, karena penulis akan 

membahas mengenai analisis relevansi konsep 
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manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar 

terhadap materi ilmu tasawuf yang belum pernah 

dikaji sebelumnya. 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif analisis deskriptif. Penulis mencoba 

mengkaji tentang konsep manunggaling kawula 

Gusti Syekh Siti Jenar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kepustakaan (library research), yaitu 

mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah 

dengan menggunakan obyek penelitian atau 

pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. 

Atau telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 
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tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam 

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
11

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer mencakup data 

pokok yang dijadikan objek kajian, yakni 

data yang menyangkut tentang pengkajian 

ini, adapun sember data tersebut adalah : 

 Abdul Munir Mulkhan, Ajaran dan Jalan 

Kematian Syekh Siti Jenar (Yogyakarta: 

Kreasi Wacana, 2007). 

 Abdul Munir Mulkhan, Syekh Siti Jenar 

Pergumulan Islam-Jawa (Yogyakarta: 

Jejak, 2007). 

                                                             
11

 Ikhti Farin Kholid Idsa, “Relevansi Nilai-nilai 

Kepemimpinan Dalam Cerita Seni Pewayangan Lakon “Semar 

Mbangun Kayangan” Dengan Konsep Pendidikan Islam”, (Tugas Akhir 

Fakultas Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2014),  9. 
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 Abu Fajar Al-Qalami, Ajaran Ma‟rifat 

Syekh Siti Jenar (Surabaya: Pustaka 

Media, tt). 

 Achmad Chodjim, Syekh Siti Jenar 

Makna “Kematian” (Jakarta: PT 

Serambi Ilmu Semsta, 2011). 

 Hasanu Simon, Misteri Syekh Siti 

Jenar: Peran Wali Songo dalam 

Mengislamkan Tanah Jawa 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 

 Hasriyanto, Konsep Manunggaling 

Kawula Gusti Syekh Siti Jenar (Tugas 

Akhir Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 

2015). 
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 Muhammad Sholikhin, 

Manunggaling Kawula Gusti 

(Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008). 

 Muhammad Sholikhin, Ajaran 

Ma‟rifat Syekh Siti Jenar “Panduan 

Menuju Kemenyatuan dengan Allah, 

Refleksi Pengalaman Syekh Siti 

Jenar” (Yogyakarta: Narasi, 2014). 

 Muhammad Sholikhin, Sufisme Syekh 

Siti Jenar: Kajian Kitab Serat dan 

Suluk Siti Jenar (Yogyakarta: Narasi, 

2011). 

 Munawar J. Khaelany, Syekh Siti 

Jenar Ajaran, Amalan danAyat-Ayat 

Ma‟rifat (Yogyakarta: Araska,2014). 

 P.J.Zoetmulder, Manunggaling 

Kawula Gusti Pantheisme dan 
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Monisme Dalam Sastra Suluk Jawa 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2000). 

 Rahnip M. BA., Aliran Kepercayaan 

dan Kebatinan dalam Sorotan 

(Surabaya: Penerbit Pustaka 

Progresif, 1997). 

 Ridin Sofwan, Islamisasi di Jawa 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk 

menunjang penelaahan data-data yang 

dihimpun dan sebagai pembanding dari data 

primer. Dengan kata lain, data ini berkaitan 

dengan langkah analisis data, diantaraya 

adalah : 
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 Abdul Halim Mahmud, Tasawuf di 

Dunia Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2002). 

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan 

Karakter Mulia (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015). 

 Abuddin Nata, Metodologi Studi 

Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 1998). 

 Abudin Nata,  Akhlak Tasawuf dan 

Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2015). 

 Ahmad BangunNasution dan Rayani 

Hanum Siregar, Akhlak Tasawuf: 

Pengenalan, Pemahaman, dan 
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Pengaplikasiannya(Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015). 

 Badrudin, Pengantar Ilmu Tasawuf 

(Serang: Puri Kartika Banjarsari, 

2015). 

 Basuki, Pengantar Ilmu Pendidikan 

Islam (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2007). 

 Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat 

Dimensi Esoteris Ajaran 

Islam(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2014). 

 Erwin Yudi Prahara, Materi 

Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2009). 
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 https://www.kompasiana.com/harwo

no/552e19ae6ea83414398b4603/me

mahami-konsep-manunggaling-

kawulo-gusti-secara 

sederhana(diakses pada 16 

Nopember 2018). 

 Ikhti Farin Kholid Idsa, Relevansi 

Nilai-nilai Kepemimpinan Dalam 

Cerita Seni Pewayangan Lakon 

“Semar Mbangun Kayangan” 

Dengan Konsep Pendidikan 

Islam(Tugas Akhir Fakultas 

Tarbiyah, IAIN Ponorogo, 2014). 

 Ja‟far,Orisinilitas Tasawuf (Medan: 

Pena, 2013). 

https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
https://www.kompasiana.com/harwono/552e19ae6ea83414398b4603/memahami-konsep-manunggaling-kawulo-gusti-secara%20sederhana(diakses%20pada%2016
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 KASYAF, Tim Forum Kajian 

Ilmiah. Rihlah Semesta Bersama 

Jibril: Menguak Perjalanan Isra 

Mikraj Nabi Muhammad dari Aspek 

Hikmah, Nilai Filosofis, Pesan 

Simbolis, Sufistik, dan Saintifik 

(Kediri: Penerbit Lirboyo Press, 

2017). 

 M. Ihsan Dacholfany “AL-Khauf 

dan AL-Raja‟ Menurut AL-

Ghazali.” (As-Salam,2014). 

 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf 

Mukjizat Nabi Karomah Wali dan 

Ma‟rifah Sufi (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2009). 
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 Muhammad Irfan Riyadi, Fatwa 

Sunan Bonang: Membedah 

Otentisitas Ajaran Tasawuf 

Walisanga dalam Suluk Syekh Bari 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2015) 

 RADEN (Refleksi Anak Muda 

Pesantren), Tim Karya Ilmiah Purna 

Siswa 2011Madrasah Hidayatul 

Mubtadi-ien Pon. Pes. Lirboyo Kota 

Kediri Jawa Timur, Jejak Sufi 

Membangun Moral Berbasis 

Spiritual (Kediri: Lirboyo Press 

Kediri, 2014). 

 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf 

(Bandung: Pustaka Setia, 2010). 
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 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan 

Islam:Fakta Teoritis-Filosofis 

Aplikatif-Normatif (Jakarta: Amzah, 

2013). 

 Tamami HAG, Psikologi Tasawuf  

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).  

 Zainal Abidin, Fakta Baru 

Walisongo Telaah Kritis Ajaran, 

Dakwah dan Sejarah Walisongo 

(Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 

2016). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan, oleh karena itu teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah data 
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literer, yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren 

dengan obyek pembahasan yang dimaksud.
12

 

Untuk memberikan kevalitan dalam 

penelitian ini lebih menggunakan dokumen 

kepustakaan dengan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, dan artikel. 

Setelah data-data yang diperlukan 

terakumulasi, akan dilakukan pengolahan data-

data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, 

kejelasan makna dan keselarasan makna 

antara satu dengan yang lainnya. 

                                                             
12

Ibid.,12. 
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b. Organizing yaitu menyatakan data-data yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah ada. 

c. Menemukan hasil temuan yaitu melakukan 

analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data yang menggunakan 

kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah 

ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari 

rumusan masalah. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data selesai, maka 

data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

metode content analisis, yaitu analisis isi pesan 

atau komunikasi.
13

 

 

                                                             
13

Ibid.,13. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdiri atas enam bab 

yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

kajian, manfaat kajian, landasan teori atau telaah 

pustaka, metode kajian, sumber data, teknik analisis, 

dan analisis data. 

Bab II adalah paparan teori-teori yang berisi 

materi-materi pada ilmu tasawuf seperti pengertian, 

dasar hukumnya, maqomat tasawuf, tasawuf sunni 

dan falsafi, syari‟at, tariqat, hakikat, ma‟rifat, 

takhalli, tahalli, tajalli, fana‟, baqa‟, ittihad, 

riyādlah, murāqabah, muqārabah, mahabbah, 

hullul, wahdat al-wujud, al-khawf  wa al-raja‟, insan 
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al-kamil, waliyullah. Selain itu juga membahas 

mengenai Ilmu Pendidikan Islam. 

Bab III adalah pemaparan tokoh Syekh Siti 

Jenar beserta konsep manunggaling kawula Gusti 

yang berisiasal-usul tokoh, pendidikan, jalan 

kematiannya, Tuhan dan manusia, pengertian konsep 

Manunggaling Kawula Gusti, serta sistem ajaran dan 

pengamalannya. 

Bab IV adalah pemaparan mengenai 

klasifikasi materi ilmu tasawuf di IAIN Ponorogo 

dan analisis relevansi konsep manunggaling kawula 

Gusti dengan materi ilmu tasawuf di IAIN 

Ponorogo. 

Bab V adalah penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran untuk pemahaman lebih lanjut 
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mengenai kandungan yang terdapat dalam tokoh dan 

ajaran manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar. 
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BAB II 

ILMU TASAWUF dan ILMU PENDIDIKAN ISLAM 

A. Ilmu Tasawuf 

1. Pengertian Ilmu Tasawuf 

Secara etimologi, pengertian tasawuf dapat 

dilihat menjadi beberapa macam, yaitu: 

Pertama, tasawuf yang dikonotasikan 

dengan ahlu al- suffah (اهل الصفة), yang berarti 

sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW. 

yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid, 

mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah 

kepada Allah SWT. 

Kedua, tasawuf berasal dari kata safā 

 Kata safā ini berbentuk  fi‟il mabni majhul .(صفاء)
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sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya‟ 

misbah, yang berarti nama bagi orang-orang yang 

”bersih” atau “suci”. Maksudnya adalah orang-

orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhan-

Nya. 

Ketiga, istilah tasawuf berasal dari kata saf 

-Makna saf ini dinisbahkan kepada orang .(صف)

orang yang ketika shalat selalu berada di shaf yang 

paling depan. 

Keempat, istilah tasawuf dinisbahkan kepada 

orang-orang dari bani Sufah. 

Kelima, tasawuf dinisbahkan dengan istilah 

bahasa Grik atau Yunani, yaitu saufi (سوىف). Istilah 
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ini disamakan maknanya dengan kata hikmah 

  .yang berarti kebijaksanaan ,(حكمة)

Keenam, tasawuf berasal dari kata saufanah, 

yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan 

banyak tumbuh di padang pasir tanah Arab. Ini 

dilihat dari pakaian kaum sufi yang berbulu-bulu 

seperti buah, itu pula dalam kesederhanaannya. 

Ketujuh, tasawuf berasal dari kata sūf 

.yang berarti bulu domba atau wol(صوف)
14

 

Dari ketujuh terma tersebut, yang banyak 

diakui kedekatannya dengan makna tasawuf yang 

dipahami sekarang ini adalah terma ketujuh, yaitu 

terma sūf. Barwie Umarie misalnya, mengatakan 

                                                             
14

Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2010), 143-145. 
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bahwa terma-terma tersebut hingga saat ini belum 

ada yang menggoyahkan bahwa tasawuf itu berasal 

dari wazan (timbangan) tafa‟ul, (تفعل), yaitu 

tafa‟ala-yatafa‟ „alu-tafa‟ „ulan (  -يتفعل  –تفعل 

–dengan mauzun, yaitu tasawwafa (تفعال

yatasawwafu-tasawwufan (  -يتصوف  –تصوف 

 15.(تصوفا

Pengertian tasawuf secara istilah, telah 

banyak diformulasikan oleh para ahli yang satu 

sama lain berbeda pendapat, diantara perbedaan 

tersebut yaitu: 

                                                             
15

Ibid.,144-145. 
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a. Ketika ditanya tentang tasawuf, al-Juairi 

menjawab,  

 

ُخْوُل ىِف ُخُلٍق ُسِّنيٍّ َواْْلُُرْوُج مِ  ْن ُكلي ُخُلٍق َدَنِويٍّ اَلدُّ  

Artinya: 

“Memasuki ke dalam segala budi (akhlak) yang 

bersifat sunni, dan keluar dari budi pekerti yang 

rendah.” 

b. Al-Junaidi memberikan rumusan tentang 

tasawuf sebagai berikut. 

ِه.ُهَواَْن ُُيِْيَتَك اْلَْقُّ َعْنَك َوُُيِْيْيَك بِ   

Artinya: 

“(Tasawuf) adalah bahwa yang Hak adalah 

yang mematikannya, dan Hak lah yang 

menghidupkannya.” 
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c. Dalam ungkapan lain, Al-Junaidi mengatakan, 

 اَْن َيُكْوَن َمَع اهلِل ِباَلَعاَلَقٍة.

“Adalah beserta Allah tanpa adanya 

penghubung.” 

d. Abu Hamzah memberikan ciri terhadap ahli 

tasawuf sebagai berikut. 

اِدِق اَْن يَ ْفَتِقرَبَ ْعَداْلِغََن َويُِذلُّ  ْوىِف الصَّ َعاَلَمُة الصُّ

َهرَِة. َوَعاَلَمُة الصُّْوىِف  بَ ْعَداْلِعزي َوُُيِْفى بَ ْعَدالشَّ

لي اْلَكاِذِب اَْن َيْستَ ْغِِّنَ بَ ْعَداْلَفْقِر َويَعِ  زَّبَ ْعَدالذُّ

 َوَيْشَتِهرَبَ ْعَداْْلََفاِء.
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Artinya: 

“Tanda sufi yang benar adalah berfakir setelah 
dia kaya, merendahkan diri setelah dia 

bermegah-megahan, menyembunyikan diri 

setelah dia terkenal; dan tanda sufi palsu 

adalah kaya setelah dia fakir, bermegah-

megahan setelah dia hina, dan tersohor setelah 

dia bersembunyi.” 

 

e. „Amir bin Usman al-Makkȋ pernah mengatakan, 

 اَْن َيُكْوَن اْلَعْبُدىِف ُكلي َوْقٍت ِبَا ُهَو اَْوََل ىِف اْلَوْقِت.

 

Artinya: 

“(Tasawuf) adalah seseorang hamba yang 
setiap waktunya mengambil waktu utama.” 

 

f. Muhammad Ali al-Qassab memberikan 

ulasannya sebagai berikut, “tasawuf adalah 

akhlak yang mulia, yang timbul pada masa yang 

mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah 

kaumnya yang mulia.”  
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g. Syamnun menyatakan, “Tasawuf adalah bahwa 

engkau memiliki sesuatu dan tidak dimiliki 

sesuatu.”  

h. Ma‟ruf al-Kharakhi mengatakan, “Tasawuf 

merupakan mengambil hakikat dan berputus asa 

apa yang ada ditangan makhluk.”
16

 

Dari istilah-istilah diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa ilmu tasawuf merupakan 

ilmu yang mempelajari suatu usaha menyucikan 

diri dengan melakukan suatu kebaikan karena 

Allah SWT. dan hanya menggantungkan 

segalanya kepada Allah SWT., yang akhirnya 

tidak adanya lagi pembatas antara hamba dan 

Tuhan, sehingga yang tampak dari seorang 

hamba adalah akhlak yang mulia. 

                                                             
16

Ibid., 145-147. 
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2. Dasar Hukum Tasawuf 

Dalam hal ini, tasawuf pada awal 

pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan, 

dan moral keagamaaan ini banyak diatur dalam al-

Qur‟an dan al-Sunnah. Dengan begitu, justru dua 

sumber utama tasawuf adalah al-Qur‟an dan al-

Sunnah.
17

 

Di dalam al-Qur‟an ditemukan ayat-ayat 

tertentu yang dapat membawa pada paham mistis. 

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya teori 

bhawa paham tasawuf ini muncul dan berkembang 

dari dalam Islam sendiri, bukan karena paham dari 

luar. 

Allah berfirman dalam Q.S.al-Baqarah [2]: 

186 

                                                             
17

Ibid., 151. 
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 ۖ  َلَك ِعَباِدى َعَني َفِاِّني َقرِْيٌب َواَِذا َساَ 

اِع اَِذا َدَعاِن  فَ ْلَيْسَتِجْيبُ ْواَِل  ۖ  اُِجْيُب َدْعَوَة الدَّ

﴾۶۳۱ ﴿َوْليُ ْؤِمنُ ْوا ِِب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ   

Artinya:  

Dan apabila hamba-hamba-ku bertanya 
kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), 

bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 

permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon ampun kepada-Ku, maka hendaklah 

mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan 

hendaklah mereka beriman kepada –Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran. 
18

 

 

Perintah agar manusia senantiasa bertaubat, 

membersihkan diri memohon ampun kepada Allah 

difirmankan dalam surat Tahrim ayat 8, petunjuk 

bahwa manusia akan senantiasa bertemu dengan 

                                                             
18

Ahmad Bangun Nsution dan Rayani Hanum Siregar, Akhlak 

Tasawuf: Pengenalan, Pemahaman, dan Pengaplikasiannya  (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015), 5 
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Tuhan di manapun mereka berada terdapat dalam 

Qur‟an Surah al-Baqarah ayat 110.
19

 

Jadi, dasar dan sumber utama tasawuf telah 

diatur dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah, meskipun 

seorang makhluk diperbolehkan menggunakan akal 

pikirannya untuk menetapkan sebuah ijma‟ dan 

qiyas yang mampu melahirkan berbagai pemikiran 

dan teori dengan syarat tidak keluar dari dasar dan 

sumber utamanya. 

3. Ahwal dan Maqamat dalam Tasawuf 

Secara harfiah, maqamat berasal dari bahasa 

Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal 

mulia. Istilah ini selanjutnya digunakan sebagai 

jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang 

                                                             
19

Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2015), 156-157. 
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sufi untuk berada dekat dengan Allah.
20

 Tentang 

berapa jumlah maqamat yang harus ditempuh oleh 

seorang sufi untuk sampai menuju Tuhan, di 

kalangan para sufi tidak sama pendapatnya. Harun 

Nasution mengatakan maqamat itu jumlahnya ada 

sepuluh, yaitu al-taubah, al-zuhud, al-sabr, al-faqr, 

al-tawadlu‟, al-taqwa, al-tawakkal, al-ridlā, al-

mahabbah, dan al-ma‟rifah.
21

 

Menurut Harun Nasution, hal merupakan 

keadaan mental seperti perasaan senang, perasaan 

sedih, perasaan takut dan sebagainya. Hal yang 

biasa disebut sebagai hal adalah takut (al-khawf), 

rendah hati (al-tawadlu‟), patuh (al-taqwa), ikhlas 

                                                             
20

 Tamami HAG, Psikologi Tasawuf, 163. 
21

Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 167 
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(al-ikhlas), rasa berteman (al-uns), gembira hati (al-

wajd), berterima kasih (al-shukr).
22

 

Jadi, maqamat merupakan suatu tahapan 

yang merupakan tempat mulia yang telah dicapai 

seorang sufi. Sedangkan hal merupakan suatu 

kejiwaan yang dianugerahkan Allah SWT. karena 

amal sholeh yang mampu menyucikan jiwanya. 
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4. Tasawuf Sunni dan Falsafi 

a. Tasawuf sunni 

Tasawuf sunni merupakan bentuk 

tasawuf yang berwawasan moral praktis dan 

bersandarkan kepada al-Qur‟an dan al-Sunnah. 

Tasawuf sunni berkembang usai peralihan 

zuhud ke tasawuf. Tasawuf sunni dikembangkan 

oleh tokoh sufi seperti al-Junaid dan al-Kharaz 

di tahun ke-3 dan ke-4 H. Kemudian al-Ghazali 

di tahun ke-5 H. Di masa al-Ghazali, 

pembentukan istilah ini mengacu terhadap usaha 

al-Ghazali untuk mengembalikan ajaran tasawuf 

ke dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah serta 

mengupayakan pembersihan ajaran tasawuf dari 

ajaran yang melenceng dari keduanya. 
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b. Tasawuf falsafi 

Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang 

didasarkan kepada keterpaduan teori-teori 

tasawuf dan falsafah. Tasawuf falsafi ini tentu 

saja dikembangkan oleh para sufi yang filosof. 

Menurut al-Taftazani, tasawuf falsafi 

tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam 

arti yang sesungguhnya, karena teori-teorinya 

selalu ditemukan dalam term-term filsafat dan 

lebih berorientasi pada pantheisme. Juga tidak 

dapat dikategorikan sebagai filsafat dalam arti 

yang sebenarnya karena teori-teorinya juga 

didasarkan kepada rasa (zauq).  

Tokoh-tokoh penting yang termasuk 

kelompok sufi falsafi antara lain adalah al-Hallaj 

(224-309 H/858-922 M.), Ibn „Arabi (560 H-638 
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H.), al-Jilli (767 H-805 H.), Ibn Sabi‟in (lahir 

tahun 614 H.), al-Sukhrawardiy.
23

 

Jadi,  tasawuf sunni ialah tasawuf yang 

mendasarkan ajarannya pada al-Qur‟an dan al-

Sunnah secara murni. Sedangkan tasawuf falsafi 

merupakan tasawuf yang mendasarkan 

ajarannya bukan hanya pada al-Qur‟an dan 

Sunnah saja, namun juga dengan logika yang 

merupakan cabang dari filsafat. 

5. Syari‟at, Tariqat, Hakikat, dan Ma‟rifat 

Pada mulanya, syari‟at dan hakikat 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Pendefinisian syari‟at di masa awal mengacu bahwa 

syari‟at adalah sekumpulan hukum-hukum yang 
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dibebankan kepada manusia. Ini mencakup 

amaliyah lahir ataupun batin. 

Dalam menguraikan hubungan antara 

syari‟at dan hakikat, para sufi menilik adanya 

proses perjalanan yang akhirnya memunculkan 

istilah tariqah (tariqat). Makna umum syari‟at lebih 

mengarah sebagai kata kerja, sebagai pelaksana dari 

kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Sementara 

tariqat mengarah pada sikap kehati-hatian dalam 

melalui perjalanan spiritual agar tujuan salik dalam 

meraih buah hakikat (ma‟rifat dan musyāhadah) 

bisa tercapai dengan sempurna. 

Syekh Zainuddin al-Malabari menjelaskan 

perjalanan seorang salik harus melalui tiga hal. 

Pertama, syari‟at yang diartikan melaksanakan 

kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Kedua, 



55 
 

tariqat yang diartikan menapaki perjalanan spiritual, 

seperti bersifat wira‟i dan lainnya. Ketiga, hakikat 

yang merupakan akhir dari tujuan perjalanan 

tersebut sekaligus merupakan pencapaian tertinggi 

yang berupa ma‟rifat dan musyāhadah. Orang yang 

menempuh tiga hal ini, diilustrasikan dengan orang 

yang ingin mendapatkan intan dari bawah laut yang 

digambarkan sebagai hakikat. Maka dia perlu 

menumpang perahu sebagai wujud syari‟at, 

kemudian mengarungi samudera sebagai wujud 

tariqat. Tanpa perahu dan perjalanan mengarungi 

samudera, seorang salik tidak akan mendapatkan 

hakikat.
24
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Jadi, untuk mencapai sebuah hakikat yang 

akan membawa pada tingkatan ma‟rifat, seorang 

sufi harus menjalankan syari‟at dengan 

menggunakan tarikat sebagai jalan untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

6. Takhalli, Tahalli, dan Tajalli 

Untuk menyingkap tabir yang membatasi 

diri dengan Tuhan, ada sistem yang dapat 

digunakan untuk riyādlah al-nafsiyah. Karakteristik 

ini tersusun dalam tiga tingkat yang dinamakan 

takhalli, tahalli, dan tajalli. 

Takhalli ialah membersihkan diri dari sifat-

sifat yang tercela, kotor hati, maksiat lahir dan 

maksiat batin. Pembersihan ini dalam rangka 

melepaskan diri dari perangai yang tidak baik, yang 

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sifat-
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sifat tercela ini merupakan pengganggu dan 

penghalang utama manusia dalam berhubungan 

dengan Allah. 

Tahalli merupakan pengisian diri dengan 

sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir 

dan batin. Hati yang demikian ini dapat menerima 

pancaran Nur Allah dengan mudah. Oleh karenanya 

segala perbuatan dan tindakannya selalu 

berdasarkan dengan niat yang ikhlas (suci dari 

riyaꞌ). Dan amal ibadahnya itu tidak lain kecuali 

mencari ridla Allah Swt. untuk itulah manusia 

seperti ini bisa mendekatkan diri kepada Yang 

Maha Kuasa. Maka dari itu, Allah senantiasa 

mencurahkan rahmat dan perlindungan kepadanya. 

Yang dimaksud dengan tajalli adalah 

merasakan akan rasa ketuhanan yang sampai 
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mencapai sifat murāqabah. Dalam keterangan lain 

disebutkan bahwa tajalli merupakan barang yang 

dibukakan bagi hati seseorang tentang beberapa Nur 

yang datang dari ghaib. Tajalli ada empat tingkatan, 

yaitu: tajalli af‟al, tajalli asmaꞌ, tajalli sifat, dan 

tajalli dzat. Dalam kaitannya dengan tajalli 

(penampakan) Tuhan, Abd al-Karīm Kutbuddīn bin 

Ibrāhim al-Jilli sebagaimana dikutip oleh M. al-

Fatih bahwa proses tajalli adalah melalui tiga tahap 

tanazzul, yaitu ahadiyah, huwiyah, dan„amiyah. 

Pada tahap ahadiyah, Tuhan dalam keabsolutannya 

baru keluar dari al-„ama (kabut kegelapan), tanpa 

nama dan sifat. Pada tahap huwiyah, nama dan sifat 

Tuhan tidak muncul, tetapi masih dalam bentuk 

potensi. Pada tahap „amiyah, Tuhan menampakkan 

diri dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya kepada 
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makhluk-Nya. Diantara semua makhluk-Nya pada 

diri manusialah Ia menampakkan diri-Nya dengan 

segala sifat-Nya. 

Dari tahapan-tahapan takhalli, tahalli, dan 

tajalli tersebut, prosesnya merupakan bagian dari 

kegiatan riyādlah. Ketiga hal ini tidak bisa 

dipisahkan dari pelaksanaan riyādlah.
25

 

Jadi, untuk mencapai kebahagiaan sejati 

yaitu mengenal Tuhan dengan sebenarnya seorang 

hamba harus mengosongkan dirinya dari hal-hal 

yang bersifat keduniawian dan hal-hal yang dilarang 

oleh agama, kemudian dia mengisi dengan hal-hal 

yang baik yang sesuai dengan ketentuan syari‟at, 

setelah itu barulah dia merasakan sebuah 

kebahagiaan mengenal Allah dan dekat dengan-Nya 
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dengan sedekat-dekatnya. Tentu saja semua hal 

tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan riyādlah. 

7. Fana', Baqa', dan Ittihad 

a. Fanaꞌ 

Fanaꞌ adalah penghancuran diri yaitu 

perasaan atau kesadaran tentang adanya tubuh 

kasar manusia. Baqaꞌ adalah kesadaran bahwa 

wujud jasmani telah tiada dan yang ada adalah 

wujud rohaninya. Menurut al-Qusyairi, ketika 

seorang sufi mengalami fanaꞌ dari dirinya, lalu 

ke-baqaꞌ-an sifat-sifatnya mengada dengan sifat-

sifat al-Haq, lalu muncul kesaksiannya bersama 

penampakan al-Haq, kemudian timbul fanaꞌ 

berikutnya dari kesaksian ke-fanaꞌ-annya 

bersama kehancuran dirinya dalam wujud al-

Haq. Menurutnya, jika dikatakan bahwa 
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seseorang fanaꞌ dari dirinya dan keseluruhan 

makhluk, maka sebenarnya dirinya dan seluruh 

makhluk itu masih ada. Akan tetapi, orang yang 

mengalami hal seperti itu tidak memiliki 

pengetahuan, perasaan, dan kabar tentang 

dirinya dan semua makhluk. Menurut al-

Kalabadzi, fanaꞌ adalah suatu keadaan para sufi 

yang di dalamnya seluruh hasrat meluruh 

darinya, sehingga sufi tersebut tidak mengalami 

perasaan apa-apa, dan kehilangan kemampuan 

membedakan. Artinya, sufi tersebut telah luruh 

dari segala sesuatu, dan sepenuhnya terserap 

pada sesuatu yang menyebabkan ia luruh. 

Jadi, fana' merupakan hilangnya sesuatu 

dalam dirinya yaitu sifat-sifat kemanusiaan yang 
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tercela dan berganti dengan sifat-sifat ketuhanan 

yang terpuji. 

b. Baqaꞌ 

Baqaꞌ adalah para sufi meluruh dari 

sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, dan tetap 

tinggal dikarenakan sesuatu yang menjadi milik 

Tuhan. 

Jadi, baqa' merupakan menetapnya atau 

kekalnya sifat-sifat ketuhanan yang terpuji. 

c. Ittihad  

Ittihad adalah bersatu dengan Allah, atau 

suatu tingkatan di mana antara yang mencintai 

dan yang dicintai telah menjadi satu. Manurut 

al-Kalabadzi, ittihad adalah pemisahan dari 

segala sesuatu yang selain Allah, dalam hati 

tidak melihat dalam arti memuja apa-apa kecuali 
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Tuhan, dan tidak mendengar apa-apa kecuali 

firman Tuhan. Al-Kalabadzi mengutip pendapat 

Ibn „Umar yang mengatakan bahwa ittihad 

adalah pemujaan kepada Tuhan telah 

mengacaukan pemujaan kepada selain-Nya. 

Ittihad dapat dimaknai pula sebagai ketika 

seorang hamba tidak bersaksi atas apa pun 

kecuali penciptanya. Menurut al-Thusi, ittihad 

adalah melihat segala sesuatu sebagai wujud 

Allah, tanpa harus dipaksa untuk mengatakan 

bahwa segala sesuatu selain-Nya berasal dari-

Nya, sehingga semuanya adalah satu. Ittihad 

bisa diartikan juga sebagai cahaya manifestasi 

Allah telah memancar ke dalam penglihatan 

manusia, sehingga dia tidak akan melihat lagi 

sesuatu selain Allah semata.
26
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Jadi, ittihad adalah sifat-sifat ketuhanan 

bukan hanya menetap namun menyatu di dalam 

diri manusia. Dimana eksistensi Tuhan 

menguasai diri manusia. 

8. Riyādlah, Murāqabah, Muqārabah 

a. Riyādlah  

Riyādlah adalah latihan-latihan fisik dan 

jiwa dalam rangka melawan getaran hawa nafsu 

dengan melakukan puasa, khalwat, bangun di 

tengah malam (qiyāmullaīl), berdzikir, tidak 

banyak bicara, dan beribadah secara terus 

menerus untuk menyempurnakan diri secara 

konsisten. Semua kondisi puncak kebahagiaan, 

puncak penderitaan, puncak kegembiraan, dan 

puncak kesedihan merupakan wujud dari 

riyādlah. Manusia mempersiapkan diri dengan 
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berbagai latihan-latihan jiwa untuk kesucian 

batin. Kunci sukses dari riyādlah adalah 

kepasrahan diri, menerima dengan ikhlas dan 

lapang dada atas semua yang diberikan sang 

Khaliq. Dalam hubungannya dengan riyādlah, 

berkaitan dengan takhalli, tahalli, dan tajalli.
27

 

Jadi, riyādlah merupakan latihan-

latihan fisik atau sebuah amalan-amalan yang 

baik untuk menyucikan jiwa, sehingga ketika 

seorang hamba mendapatkan kesenangan 

atau kesedihan dapat menerima dengan 

lapang. 
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b. Kehati-hatian (murāqabah) 

Menurut al-Qusyairi, mrāqabah adalah 

ilmu hamba untuk melihat Allah Swt. Maksud 

murāqabah adalah seorang sufi yang 

merasadirinya selalu diawasi, sehingga 

membentuk sikap yang selalu awas pada 

hukum-hukum Allah Swt. Murāqabah juga 

bermakna seseorang yang selalu mengawasi 

dirinya sendiri terhadap segala hal pada masa 

lalu, memperbaiki keadaan sekarang, berada 

pada jalan yang benar, mengadakan kontak baik 

dengan Allah Swt. sambil menjaga hati, 

memelihara nafas agar selalu berhubungan 

dengan-Nya, dan memelihara-Nya dalam segala 

hal. Orang tersebut mengetahui dengan hatinya 

bahwa Allah Swt. adalah dzat Maha Pengawas. 
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Orang tersebut merasa bahwa Allah mengetahui 

keadaannya, melihat perbuatannya dan 

mendengar ucapannya. Beberapa sufi 

menjelaskan hakikat murāqabah ini. menurut 

Dzun Nun al-Misri bahwa murāqabah adalah 

mementingkan sesuatu yang telah dipentingkan 

oleh Allah Swt., mengagungkan sesuatu yang 

telah diagungkan oleh-Nya, dan mengecilkan 

sesuatu yang telah dikecilkan oleh-Nya. Ja‟far 

Ibn Nasr menyatakan bahwa murāqabah adalah 

menjaga hati untuk memandang Allah Swt. 

dalam setiap gerakan.„Abd Allah al-Murta‟isy 

berkata bahwa murāqabah adalah memelihara 

hati dengan memperhatikan Allah Swt. dalam 

setiap langkah dan perkataan.”
28
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Jadi, murāqabah merupakan kondisi 

seseorang yang telah mampu mengawasi dirinya 

sendiri karena ia yakin Allah juga senantiasa 

mengawasi dirinya, sehingga ia mampu menjaga 

hubungan baik dengan Allah, menjalankan 

semua yang dikehendaki Allah dan 

mengesampingkan apa yang menjadi kehendak 

dirinya sendiri. 

c. Muqārabah  

Secara bahasa muqārabah berarti saling 

berdekatan (bina musyārakah) dari kata-kata 

qāraba-yuqāribu-muqārabah. Dalam pengertian 

ini maksudnya adalah usaha-usaha seorang 

hamba untuk selalu berdekatan dengan Allah 

Swt., yakni saling berdekatan antara hamba dan 

Tuhannya. Upaya-upaya untuk mendekatkan 
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diri kepada Allah ini harus diiringi dengan nilai-

nilai keikhlasan dan kesungguhan untuk 

mencapai ridla-Nya. Allah Swt. mewahyukan 

kepada Nabi Musa As. dengan firman-Nya: 

“Wahai Musa, jika anda menginginkan Aku 

lebih dekat kepadamu dari pembicaraan dengan 

lidahmu, dan dari bisikan hati menuju hatimu, 

ruh dengan badanmu, sinar penglihatan dengan 

matamu, dan pendengaran dengan telingamu, 

maka perbanyaklah membaca shalawat atas 

Nabi Muhammad Saw.” orang-orang yang 

shalih selalu berusaha untuk bertaqarrub 

dengan Allah Swt. Untuk itu cara yang terbaik 

dalam mencapai martabat kedekatan kepada 

Allah ialah dengan tafakkūr (meditasi).
29
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Jadi, muqārabah adalah seorang hamba 

yang berbuat sesuatu yang disenangi oleh Allah 

dengan tujuan agar dirinya selalu berdekatan 

dengan-Nya. 

9. Mahabbah, al-Hullul, Wahdatal- wujud, al-Khawf 

wa al-Raja' 

a. Mahabbah 

Kata mahabbah berasal dari kata ahabba, 

yuhibbu, mahabatan, yang secara harfiah berarti 

mencintai secara mendalam, atau kecintaan atau 

cinta yang mendalam. Kata mahabbah tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menunjukkan pada 

suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Dalam 

hubungan ini mahabbah objeknya lebih 

ditujukan pada Tuhan.
30
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Allah „Azza wa Jalla menggambarkan 

jalan menuju kecintaan-Nya. Langkah pertama 

adalah menjalankan segala yang diwajibkan 

Allah Ta‟ala. Kecintaan Allah Swt. tidak 

mungkin dapat tercapai tanpa berupaya 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. untuk 

menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, kita 

harus memperbanyak amalan-amalan sunnah 

setelah menunaikan kewajiban-kewajiban-Nya. 

Jika telah memperbanyak hal itu, niscaya Allah 

Swt. mencintai kita.
31

 

Jadi, mahabbah adalah sebuah tingkatan 

yang di dalamnya melukiskan kecintaan seorang 

hamba kepada Rabb-Nya. Kecintaan tersebut 

dicapai karena dia sudah benar-benar dekat 
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dengan Allah, ia merasakan cinta Allah, 

sehingga ia juga mencintai Allah. 

b. Al-hullul 

Hullul berasal dari kata halla-yahillu-

hullul, mengandung makna menempati, tinggal 

di, atau bertempat di.
32

 Secara istilah hullul 

berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh 

manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat 

melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya 

melaluifana'. Menurut keterangan Abu Nasr al-

Tusi dalam al-Luma‟ sebagaimana dikutip 

Harun Nasution, hullul adalah paham yang 

mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh 

manusia tertentu untuk mengambil tempat di 
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dalamnya setelah kemanusiaan yang ada dalam 

tubuh itu dilenyapkan.
33

 

Paham tentang Allah dapat mengambil 

tempat pada diri manusia, bertolak dari dasar 

pemikiran al-Hallaj yang mengatakan bahwa 

pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu 

lahut (ketuhanan) dan nasut (kemanusiaan). 

Tuhan pun menurut al-Hallaj mempunyai sifat 

kemanusiaan di samping sifat ke Tuhanannya. 

Paham al-Hallaj tersebut didasari dengan konsep 

penciptaan Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan 

menciptakan makhluk-Nya, Dia hanya melihat 

diri-Nya sendiri. Dalam kesendirian-Nya itulah 

terjadi dialog antara Dia dengan diri-Nya sendiri, 

dialog yang di dalamnya tidak ada kata-kata atau 

pun huruf. Yang dilihat-Nya hanya kemuliaan 
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dan ketinggian dzat-Nya, dan Dia pun cinta 

terhadap dzat-Nya itu. Cinta yang tidak dapat 

disifatkan, dan cinta ini yang menjadi sebab dari 

segala yang ada (makhluk-Nya). Kemudian Dia 

pun mengeluarkan dari yang tiada bentuk dari 

diri-Nya, dan bentuk itu adalah seorang 

Adam.Maka dalam diri Nabi Adam, Tuhan 

muncul dalam bentuknya. Pemahaman tentang 

manusia mempunyai sifat ketuhanan dalam 

dirinya, didasarkan pada interpretasi firman 

Allah dalam ayat berikut ini: 

َواِْذقُ ْلَنا لِْلَمَلِئَكِة اْسُجُدْوا ِِلََدَم َفَسَجُدْوا ِاِلَّ 

﴾۴۳﴿اِبِْلَس َاَِب َواْسَتْكبَ َر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِْينَ   

 



75 
 

Artinya: 

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman 

kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada 

Adam”, maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia 

enggan dan takabur dan adalah ia termasuk 

golongan orang-orang yang kafir. 

 
Menurut penafsiran dalam versi al-Hallaj, 

ayat ini dipandang sebagai perintah kepada para 

Malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam As., 

karena pada diri Nabi Adam As., Allah 

bersemayam atau menjelma sebagaimana halnya 

dalam diri Isa As. Oleh karena itu pemikiran 

tentang hullul ini merupakan hasil pengalaman 

dan kajian (ijtihad) seorang al-Hallaj yang pada 

akhirnya memunculkan pro dan kontra 

dikalangan umat Islam.
34

 

                                                             
34

Badrudin, Pengantar Ilmu Tasawuf,76-78. 



76 
 

Jadi, meskipun ada perbedaan penafsiran 

mengenai hullul, namun peniliti mencoba 

menyimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan 

hullul adalah ketika Tuhan menempati tubuh 

suatu hamba yang dipilihnya, dimana hamba 

tersebut telah mampu melenyapkan segala hawa 

nafsunya yang bersifat keduniawian, seorang 

hamba yang telah mampu melakukan hal-hal 

yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga 

jiwanya bersih dan mampu berdekatan dengan 

Allah, bahkan sifat-sifat ketuhanan yang terpuji 

telah menyatu dengan dirinya. 

c. Wahdat al- Wujūd 

Wahdat al- Wujūd adalah ungkapan yang 

terdiri dari dua kata, yaitu wahdat dan al-wujūd. 

Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, 
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sedangkan al-wujūd artinya ada. Dengan 

demikian, wahdat al-wujūd berarti kesatuan 

wujud.
35

 

Wahdat al-wujūd mempunyai pengertian 

bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah 

mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. 

Pengertian sebenarnya adalah merupakan 

penggambaran bahwa Tuhan-lah yang 

menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah 

adalah sang Khaliq, Dia-lah yang telah 

menciptakan manusia, Dia-lah Tuhan dan kita 

adalah bayangan-Nya. Dengan demikian dapat 

dikatakan wahdat al-wujūd adalah Satu Wujud 

atau Satu Ada yaitu Tuhan saja yang Ada, tidak 

ada yang lain-Nya (secara hakikat). Wahdat al-

wujūd sebenarnya adalah suatu ilmu yang 

                                                             
35

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 215. 
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selayaknya tidak sembarangan disebarluaskan 

kepada orang awam, namun demikian para 

walilah yang mencetuskan hal tersebut. Hal ini 

karena sangat dikhawatirkan apabila ilmu 

wahdat al-wujūd disebarluaskan akan 

menimbulkan fitnah dan orang awam akan salah 

menerimanya. Wali yang mencetuskan tersebut 

contohnya adalah al-Hallaj, Ibn „Arabi, dan Ibn 

Sab‟in. Meskipun demikian, para wali tersebut 

tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, dan 

mereka tetap dikenal sebagai ulama „alim. 

Dalam pemahaman wahdat al-wujūd 

mengandung penghayatan manunggaling kawula 

Gusti. Ini bisa dicapai melalui memuncaknya 

penghayatan  fanaꞌ hingga fanaꞌ al-fanaꞌ dalam 

dzikir, dan bisa pula dari pendalaman rasa cinta 



79 
 

rindu yang memuncak pada manuk cinta (sakar) 

di dalam Tuhan, atau dari kedua-duanya (dari 

mendalamnya cinta dalam dzikir dan fanaꞌ al-

fanaꞌ). 

Paham wahdat al-wujūd sebagaimana 

disebutkan di atas mendapatkan tempat di dalam 

al-Qur‟an. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur‟an 

yang menggambarkan bahwa manusia dapat 

bersatu dengan Tuhannya, seperti pada ayat 

berikut: “Dan sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia dan mengetahui apa yang 

dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat 

kepadanya dari pada urat lehernya”,  

َويَ بْ َقى َوْجُه رَبيَك ُذواْْلََلِل  ﴾۴۳﴿َمْن َعَليْ َها فَانٍ  لُّ كُ 

﴾۴۲﴿َواِْلِْكرَامِ   
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Artinya: 

“Semua yang ada di bumi itu akan 

binasa. Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang 

mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” 

 

Dengan memeperhatikan pembahasan di 

atas, dapat disebutkan bahwasannya yang berhak 

mempunyai wujud hanya Allah Swt. Yang Maha 

Tunggal, selain Allah dianggap tidak ada dan 

sifatnya bayangan saja. Pemahaman ini 

kemudian memunculkan tentang konsep insan 

kamil. Insan kamil merupakan manusia pilihan 

Tuhan yang mempunyai derajat tertinggi dalam 

pandangan Yang Maha Tunggal.
36

 

Jadi, wahdat al-wujūd merupakan  segala 

alam raya beserta isinya adalah merupakan 

wujud adanya yang menciptakan yaitu Allah, 

sehingga apapun yang tampak di dunia ini 

                                                             
36
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merupakan perwujudan dari yang menciptakan. 

Semua ada karena Tuhan dan akan binasa juga 

karena Tuhan, karena semua berasal dari Tuhan. 

d. Al-khawf wa Al- raja' 

1) Al-Khawf 

Hakikat al-Khawf dalam pandangan 

al-Ghazali adalah ungkapan derita hati dan 

kegelisahan yang disebabkan terjadinya 

sesuatu yang datang. Bagi orang yang dekat 

kepada Allah dan memiliki kebenaran (al-

Haq) dalam hatinya, pada waktu yang 

bersamaan ia menyaksikan (musyāhid) 

keindahan kebenaran selamanya tanpa harus 

menoleh ke masa mendatang. Orang seperti 

ini tidak lagi memiliki khawf  dan tidak pula 

perlu berharap (rajaꞌ), bahkan ia berada 
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dalam hal yang lebih tinggi dari al-khawf 

dan al-rajaꞌ. Al-khawf juga terdapat di 

dalamnya „ilm, hal dan „amal. Mengenai 

„ilm yang menjadi bagian dari khawf di sini 

maksudnya adalah ilmu atau pengetahuan 

tentang upaya-upaya menghindari sesuatu 

yang dibenci Tuhan. Perumpamaan ilmu di 

sini tidak ubahnya sperti seseorang yang 

dititipkan sesuatu kemudian ia takut kalau-

kalau titipan itu rusak. Kegelisahan hati 

orang seperti ini dipicu oleh pengetahuannya 

akan berbagai sebab yang dapat 

menimbulkan kerusakan pada titipan itu. 

Bila itu terjadi, maka pemilik titipan itu pun 

akan marah, tidak senang atau bahkan 

menjadi dendam. Di sini ilmu yang 
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dimaksud adalah jelas sebagai sebab dari 

rasa takut (al-khawf) dan kegelisahan hati 

yang kuat. Begitu juga dengan apa yang 

dapat membakar, mengetahui sebab-sebab 

yang dapat menimbulkan kebakaran juga 

menimbulkan rasa takut (al-khawf). 

Dalam pembicaraan mengenai al-

khawf berikutnya, dijelaskan bahwa tidak 

semua rasa takut itu terpuji, dan semakin 

banyak rasa takut seseorang itu baik. 

Anggapan seperti ini ditegaskan al-Ghazali 

sebagai kekeliruan. Al-khawf yang 

sesungguhnya adalah “cambuk Allah” yang 

menggiring hamba-Nya untuk bergiat diri 

dalam ilmu dan amal guna menggapai 

kedekatan kepada-Nya. Bagi al-Ghazali rasa 
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takut yang terpuji adalah yang pertengahan 

(al-i‟tidal wa al-wasth). Rasa takut yang 

berlebihan dan melewati batas-batas 

pertengahan akan menimbulkan penyesalan. 

Rasa takut seperti ini tercela sebab kondisi 

seperti ini boleh jadi akan menghalangi 

amal. Yang dimaksud al-khawf sebenarnya 

adalah “cambuk”, sesuatu yang mendorong 

untuk beramal, dimana tanpa hal tersebut 

maka al-khawf  pun tidak akan sempurna 

keberadaanya. Keutamaan al-khawf  bagi al-

Ghazali dapat diketahui baik melalui 

perenungan maupun melalui ayat-ayat al-

Qur‟an dan hadits. Melalui perenungan akan 

ditemukan bahwa kebahagiaan yang 

sesungguhnya adalah perjumpaan dengan 
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Allah Swt. di akhirat kelak. Jadi tidak ada 

tujuan lain kecuali kebahagiaan itu sendiri, 

dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang 

hamba selain perjumpaannya dengan Allah 

dan kedekatannya dengan-Nya. Oleh karena 

itu, apa pun yang dapat menyampaikannya 

dengan tujuan itu, maka dianggap sebagai 

keutamaan. Jelas sekali menurut al-Ghazali 

bahwa kebahagiaan berjumpa dengan Allah 

di akhirat kelak tidak dapat dicapai kecuali 

dengan jalan mencintai-Nya dan juga 

mengingatnya (dzikir) secara terus menerus. 

Bergiat diri dalam mengingat dan berfikir 

tentang keagungan Tuhan tidak dapat 

dicapai kecuali dengan memutuskan 

kecintaan pada dunia dari hati. Seseorang 
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tidak dapat memutuskan kecintaan pada 

dunia dari dalam hatinya kecuali dengan 

meninggalkan kelezatan dan hawa nafsu 

duniawi, dan tidak mungkin meninggalkan 

yang disenangi kecuali dengan mengekang 

hawa nafsu. Hawa nafsu tidak akan pernah 

padam kecuali dengan api al-khawf. Dengan 

demikian maka al-khawf adalah api yang 

membakar syahwat dan keutamaannya 

terletak pada kemampuannya membakar 

syahwat dan menahan dari segala bentuk 

kemaksiatan dan menggalakkan untuk patuh 

kepada Allah.
37

 

                                                             
37Ibid.,38-39. 



87 
 

Jadi, al-khawf merupakan rasa takut 

yang menyebabkan seorang hamba giat 

dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

2) Al-rajaꞌ 

Pengertian al-rajaꞌ yang 

sesungguhnya adalah penantian atas sesuatu 

yang dicintai dengan mengerahkan segenap 

upaya seorang hamba. Seorang hamba, yang 

menanam benih iman lalu disirami dengan air 

ketaatan, mensucikan hati dari segala 

perilaku tercela, kemudian menanti 

keutamaan Allah Swt. Untuk menetapkannya 

agar mati dalam keadaan husnul khatimah 

serta berlimpah ampunan-Nya. Penantian 

seperti ini adalah rajaꞌ yang sesungguhnya 

dibangkitkan dengan kegigihan serta upaya-
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upaya iman dan ampunan menuju kematian. 

Penantian tanpa benih keimanan dan siraman 

air ketaatan kepada Allah serta hati yang 

masih lekat dengan perilaku tercela serta 

kenikmatan duniawi, maka penantian serupa 

ini tidak lebih hanyalah kedunguan dan 

fatamorgana. 

Penjelasan al-Ghazali berikutnya 

adalah hakikat al-rajaꞌ diketahui sebagai hal 

yang dihasilkan oleh ilmu, yang keduanya 

berjalan bila didahului oleh upaya-upaya 

yang tidak sedikit. Hal al-rajaꞌ dapat dicapai 

manakala ada upaya kesungguhan. Katanya, 

“bila benih baik, tanahnya subur dan airnya 

cukup, maka benarlah harapan (al-rajaꞌ).” 

Dan katanya lagi, “mengharap (al-rajaꞌ) itu 
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terpuji karena membangun rasa optimis dan 

putus asa itu tercela karena menghalangi 

amal. Sedang khawf adalah pasangan rajaꞌ. 

Yang paling dekat kepada Allah adalah orang 

yang paling mencintai-Nya, karena cinta 

membutuhkan harapan (al-rajaꞌ).
38

 

Jadi, rajaꞌ merupakan pengharapan 

dan penantian seorang hamba setelah ia 

melakukan ketaatan terhadap cinta kasih 

Allah Swt. yang akan membawanya menuju 

kebahagiaan dalam hidup maupun setelah 

mati.  
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10. Insan Kamil dan Waliyullah 

a. Insan kamil 

Insan kamil pada hakikatnya adalah 

orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan 

(manusia seutuhnya) yang keberadaannya sesuai 

dengan keshalihan dan kehendak Ilahiyah, 

manusia yang tidak tergoyahkan hatinya oleh 

segalamacam bentuk kejadian yang 

menggembirakan maupun yang menyedihkan. 

Inilah kepribadian yang stabil menuju kehadirat 

Ilahi Rabbi. Umat Islam sepakat bahwa diantara 

seluruh manusia, Nabi Muhammad Saw. adalah 

manusia yang telah mencapai derajat 

kesempurnaan dalam hidupnya. Kemudian para 

Rasulullah/Nabiyullah yang lainnya. 
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Mereka termasuk dalam golongan ini 

adalah para Nabi, Rasul, dan para waliyullah. 

Dan diantara semuanya, insan kamil yang 

tersempurna terdapat dalam diri Nabi 

Muhammad Saw. Oleh karenanya sudah 

sewajarnya apabila beliau sebagai figur ideal 

bagi umat manusia. Keadaan seperti ini 

termasuk tujuan tasawuf Islami, yaitu 

tercapainya martabat dan derajat kesempurnaan 

di sisi Allah Swt. Insan kamil merupakan model 

kesempurnaan dan pembimbing spiritual bagi 

manusia. Di dalam dirinya mengandung lima 

kehadiran Ilahiyah, yaitu: 1) realitas dari 

realitas-realitas (kehadiran pengetahuan), 2) 

alam ruh, 3) alam imajinasi, 4) semesta 

jasmaniah, 5) kehadiran yang menyeluruh, yakni 



92 
 

totalitas pencakupan dari insan kamil. 

Selanjutnya al-Jandi meringkas ajaran Ibn 

„Arabi dalam sepuluh ajaran prinsip: a) 

beribadah dan memurnikan akhlak secara 

kontinyu, b) berdzikir tanpa putus, c) 

menghapus pemikiran yang melenakan, d) 

memonitor kesadaran diri (murāqabah) secara 

terus menerus, e) menimbang setiap hari 

tindakan yang telah dilakukan (muhāsabah), f) 

memperhatikan sang syekh dengan penuh 

kesadaran batin, g) membiasakan lapar, h) 

berjaga dengan mengurangi tidur, i) banyak 

berdiam diri, dan j) merasa rendah dan banyak 

menangis dalam batin, karena menyesali dosa-

dosa yang telah dilakukan. Kemudian sepuluh 
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prinpip tersebut di atas menjadi prototipe 

seorang insan kamil habībullāh.
39

 

Jadi, insan kamil merupakan wujud dari 

manusia yang sempurna, manusia yang ideal 

menurut ketentuan Tuhan, yaitu manusia yang 

telah mampu mengisi seluruh jasmani dan 

ruhaninya dengan kesalihan, sehingga hanya 

perbuatan baik saja yang tampak. Selain itu 

tentu saja ia telah menyatu dengan sifat-sifat 

Tuhan yang sangat terpuji, juga Tuhan telah 

memilih menempat dalam dirinya karena 

kesucian batinnya juga perilakunya. 
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 Badrudin, Pengantar Ilmu Tasawuf, 103-104. 



94 
 

b. Waliyullah 

Waliyullah artinya kekasih Allah, orang-

orang yang dicintai Allah. Ia selalu diberi 

hidayah oleh Allah untuk beramal saleh dan 

berdakwah, ia adalah orang-orang yang beramal 

dengan ikhlas. 

Allah SWT berfirman: 

آْلِِْيَ   َوُهَو يَ تَ َوَلَّ الصَّ

Artinya: 
“Dia (Allah) melindungi orang-orang yang 
saleh”. (Q.S. al-A‟raaf [7] : 196). 
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Dalam ayat yang lain Allah berfirman: 

 نَ وْ ن ُ زَ ُيَْ  مْ  هُ َِل وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  فٌ وْ  خَ َِل  اهللِ  آءَ يَ لِ وْ أآلإن أَ 

 مُ لَُ  ﴾۱۴﴿ نَ وْ قُ ت َّ وا ي َ انُ كَ وا َو نُ امَ ءَ  نَ يْ ذِ لَّ اَ  ﴾۱۴﴿

َْْ ىِف ا وَ يَ ن ْ الدُّ  وةِ يَ  اْلَْ ىِف  ىرَ شْ بُ الْ  ﴾۱۳﴿ ةِ رَ خِ  ا  

Artinya: 

“ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah 
itu, tidak ada kehawatiran terhadap mereka dan 

tidak pula mereka bersedih hati. (yaitu) orang-

orang yang beriman dan mereka selalu 

bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dalam 

kehidupan dunia dan akhirat.” (Q.S. Yunus [10] 

: 62-64). 

 

Jalāl al-dīn Rumi berpendapat, jika 

seseorang telah mampu melenyapkan jiwanya 

dari segala ciptaan (makhluk dan benda dunia), 

melepaskan keinginan-keinginan, menanggalkan 

tujuan dan harapan kebahagiaan dunia dan 
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akhirat, dan yang dikehendaki hanyalah Allah, 

segala sesuatu lenyap di hatinya, maka Allah 

memilih dia sebagai pilihan-Nya. Allah akan 

menjadikannya dicintai oleh sesama makhluk, 

dan melalui rahmat-Nya, ia memperoleh 

karunia. Dibukakan baginya pintu-pintu kasih 

dan janji-Nya, dan pintu-pintu itu tidak pernah 

tertutup untuk manusia serupa itu. Hal demikian 

disebabkan ia memilih Allah, berkehendak 

melalui kehendak Allah, hanya ridla kepada 

Allah, dan selalu melaksanakan segala perintah-

Nya. Ia tidak melihat wujud kecuali wujud 

Allah.
40

 

 

                                                             
40
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Jadi, waliyullah merupakan seorang 

hamba yang dipilih oleh Allah karena telah 

mampu melepaskan keinginan-keinginannya 

dari hal-hal duniawi, sehingga Allah senantiasa 

memberikan hidayah kepadanya. 

B. Ilmu Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan 

yang secara khas memiliki ciri Islami, berbeda 

dengan konsep pendidikan lain yang kajiannya lebih 

memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan 

al-Qur‟an dan hadits. Artinya kajian pendidikan 

Islam bukan sekedar menyangkut aspek normatif 

ajaran Islam, tetapi juga terapannya dalam ragam 

materi, institusi, budaya, nilai, dan dampaknya 

terhadap pemberdayaan umat. Oleh karena itu, 

pemahaman tentang materi, institusi, kultur, dan 
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sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang 

holistik, bukan parsial dalam mengembangkan 

sumber daya manusia yang beriman, berislam, dan 

berihsan.
41

 Definisi lain menyebutkan bahwa 

pendidikan Islam merupakan proses mengarahkan 

manusia kepada kehidupan yang baik dan 

mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan 

kemampuan fitrah.
42

 

Sumber utama pendidikan Islam sebagai 

disiplin ilmu adalah kitab suci al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasulullah Saw., serta pendapat para sahabat dan 

ulama muslim sebagai tambahan. Sebagai disiplin 

ilmu, pendidikan Islam bertugas pokok 

mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang 

                                                             
41

 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis 

Aplikatif-Normatif (Jakarta: Amzah, 2013), 25-26. 
42

Ibid., 28. 
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pendidikan yang terdapat di dalam sumber-sumber 

pokoknya dengan bantuan dari pendapat para 

sahabat dan ulama.
43

 

Tujuan atau cita-cita sangat penting di dalam 

aktivitas pendidikan, karena merupakan arah yang 

hendak dicapai.
44

 Tujuan pendidikan agama di 

Indonesia adalah untuk memperkuat iman dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai 

dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang 

bersangkutan dengan mempertimbangkan tuntutan 

untuk menghormati agama lain dalam hubungan 

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional.
45

 Dengan 
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 Basuki, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: 

STAIN Po PRESS, 2007), 19. 
44

 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis 

Aplikatif-Normatif, 102. 
45

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama 

Islam(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 13. 
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demikian, pengajaran Pendidikan Agama Islam tidak 

hanya memiliki tujuan eksklusif, tetapi juga tujuan 

inklusif. Secara eksklusif ia diharapkan dapat 

meningkatkan dimensi-dimensi keberagamaan Islam 

yang dibawa peserta didik dari lingkungan 

keluarganya. Secara inklusif, ia diharapkan mampu 

mengantarkan mereka menjadi individu yang 

memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi dalam 

rangka membina kehidupan berbangsa. Dengan kata 

lain, peserta didik diharapkan nantinya menjadi 

individu warga Negara Indonesia yang memiliki 

keberagamaan Islam yang tinggi sekaligus memiliki 

sikap toleransi sesama umat beragama.
46

 

 

                                                             
46

Ibid., 14. 



101 
 

Untuk memilih jenis materi ajaran agama 

Islam dan ajaran agama lain yang sesuai untuk 

mencapai tujuan di atas, ada beberapa kriteria yang 

bisa dijadikan patokan. Penentuan jenis tersebut 

didasarkan pada seberapa jauh materi tersebut dapat 

memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan. 

Secara garis besar, materi tersebut dapat dibedakan 

menjadi empat jenis, yaitu: 

1. Dasar, yaitu materi yang penguasaannya menjadi 

kualifikasi lulusan dari pengajaran yang 

bersangkutan. Materi jenis ini diharapkan dapat 

secara langsung membantu terwujudnya sosok 

individu “berpendidikan” yang diidealkan. 

Dalam pendidikan Agama Islam, hal ini berarti 

bahwa materi tersebut diharapkan dapat 

mengantarkan peserta didik untuk mencapai 
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sosok keberagamaan yang tercermin dalam 

dimensi-dimensinya. Diantara materi tersebut 

adalah materi yang ada dalam ilmu Tauhid 

(dimensi kepercayaan), Fiqh (dimensi perilaku 

ritual dan sosial), Akhlak (dimensi komitmen). 

2. Seksuensial, yaitu materi yang dimaksudkan 

untuk dijadikan dasar untuk mengembangkan 

lebih lanjut materi dasar. Materi ini tidak secara 

langsung dan tersendiri akan menghantarkan 

peserta didik kepada peningkatan dimensi 

keberagamaan mereka, tetapi sebagai landasan 

yang akan mengokohkan materi dasar. Dalam 

pendidikan Agama Islam, materi ini akan 

menambah wawasan sekaligus memantabkan 

pencapaian materi dasar. Diantara subyek yang 

berisi materi jenis ini adalah Tafsir dan Hadits, 
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yang bertujuan agar peserta didik dapat 

memahami materi dasar dengan lebih baik. 

3. Instrumental, yaitu materi yang tidak secara 

langsung berguna untuk meningkatkan 

keberagamaan, tetapi penguasaannya sangat 

membantu sebagai alat untuk mencapai 

penguasaan materi dasar keberagamaan. Yang 

tergolong materi ini, dalam Pendidikan Agama 

Islam, diantaranya adalah Bahasa Arab. 

Penguasaan materi ini tidak dimaksudkan agar 

peserta didik nantinya menjadi manusia yang 

“berbahasa Arab”, karena bukan termasuk dalam 

dimensi keberagamaan Islam. Akan tetapi 

penguasaan materi tersebut dapat digunakan 

untuk mempermudah pemahaman materi dasar 

yang pada umumnya ditulis dalam Bahasa Arab. 
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4. Pengembang personal, yaitu materi yang tidak 

secara langsung meningkatkan keberagamaan 

ataupun toleransi beragama, tetapi mampu 

membentuk kepribadian yang sangat diperlukan 

dalam “kehidupan beragama”. Diantara materi 

yang termasuk dalam kategori jenis ini adalah 

sejarah kehidupan manusia, baik sejarah di masa 

lampau maupun kontemporer. Materi ini tidak 

secara langsung meningkatkan dimensi-dimensi 

keberagamaan dan toleransi beragama, tetapi 

menanamkan nilai-nilai kepribadian yang dapat 

mendorong individu mengembangkan 

keberagamaannya maupun hubungannya dengan 

umat beragama lain. 
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Dari uraian tersebut di atas, maka materi 

Pendidikan Agama Islam tidak hanya terbatas 

pada ilmu-ilmu ke-Islaman semata, tetapi juga 

ilmu lain yang dapat membantu pencapaian 

Islam secara komperhensif. Hal ini berarti akan 

meliputi materi yang diantaranya tercakup dalam 

bahasan ilmu-ilmu: Tauhid/Aqidah, 

Fiqih/Ibadah, Akhlak, Studi al-Qur‟an dan Hadis, 

Bahasa Arab, dan Tarikh Islam.
47

 

Dari materi dalam pembahasan di atas, 

materi ilmu tasawuf jika dilihat dalam 

kurikulum, masuk pada pembahasan akhlak. 

Pada Perguruan Tinggi masuk dalam mata kuliah 

akhlak tasawuf. Hubungan Ilmu Akhlak dengan 

Ilmu Tasawuf yaitu ketika mempelajari tasawuf 

                                                             
47
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ternyata dalam al-Qur‟an dan hadits 

mementingkan akhlak. Al-Qur‟an dan hadits 

menekankan nilai-nilai kejujuran, 

kesetiakawanan, persaudaraan, rasa kesosialan, 

keadilan, tolong-menolong, murah hati, suka 

memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, 

bersih hati, mencintai ilmu, dan berfikiran 

lurus.
48

 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam 

tasawuf masalah ibadah amat menonjol, karena 

dalam tasawuf pada hakikatnya melakukan 

serangkaian ibadah seperti shalat, puasa, haji, 

dzikir, yang semuanya itu dilakukan dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah 

yang dilakukan dalam rangka bertasawuf itu 
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 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, 16. 
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ternyata erat hubungannya dengan akhlak. Dalam 

hubugan ini Harun Nasution lebih lanjut 

mengatakan, bahwa ibadah dalam Islam erat 

hubungannya dengan pendidikan akhlak. Ibadah 

dalam al-Qur‟an dikaitkan dengan takwa, dan 

takwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan 

menjauhi larangan-Nya, yaitu orang yang 

berbuat baik dan jauh dari yang tidak baik. Inilah 

yang dimaksud dengan ajaran amar ma‟ruf nahi 

munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan 

mencegah orang lain dari hal-hal yang tidak baik.  

Kaum sufilah terutama yang pelaksanaan 

ibadahnya membawa kepada pembinaan akhlak 

mulia dalam diri mereka. Hal itu dalam istilah 

sufi disebut dengan al-takhalluq bi akhlaqillah, 

yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah, 
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atau al-ittishaf bi shifatillah, yaitu mensifati diri 

dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah.
49

 

C. Pengembangan Materi Ajar 

Secara garis besar materi pembelajaran harus 

mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal-

hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan 

pemilihan materi pembelajaran tersebut adalah 

pemilihan harus dilakukan secara optimal untuk 

membantu peserta didik dalam mencapai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. 

Adapun materi pembelajaran tersebut 

diklasifikasikan menjadi 5
50

, yaitu: 
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1. Fakta 

Secara fakta, konsep manunggaling 

kawula Gusti tersebut diajarkan oleh seorang 

tokoh yang bernama Syekh Siti Jenar. Tokoh 

tersebut ikut andil dalam peristiwa sejarah yaitu 

penyebaran agama dan ajaran Islam di Pulau Jawa 

yang juga dilakukan oleh anggota Wali Sanga.  

2. Konsep 

Sedangkan secara konsep, manunggaling 

kawula Gusti Syekh Siti Jenar merupakan konsep 

yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran seperti 

yang diajarkan dalam materi ilmu tasawuf yaitu 

ketika ingin mencapai derajat kemanunggalan 

(tingkat ma‟rifat), seorang salik harus terlebih 

dahulu menjalani syari‟at kemudian tarekat, 

hakikat dan barulah ma‟rifat itu sendiri yang 
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merupakan pencapaian derajat manunggal dalam 

ajaran Syekh Siti Jenar. 

3. Prinsip 

Setelah melihat konsep dalam penjelasan 

sebelumnya, dapat kita fahami bahwa hubungan 

materi yang terdapat dalam ilmu tasawuf dengan 

konsep yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar 

merupakan suatu prinsip yang membuktikan 

bahwa keduanya sama-sama bersumber dari al-

Qur‟an dan hadits serta merupakan ajaran dari 

ajaran Islam. 

4. Prosedur 

Secara prosedur, untuk mencapai ma‟rifat 

haruslah ada usaha yang dilakukan yaitu, dengan 

menjalani tarekat yang di dalamnya ada maqamat 

(jalan panjang yang harus ditempuh seorang sufi). 
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Jika dalam ajaran Syekh Siti Jenar, jalan tersebut 

diberi nama 5 kunci (tahapan utama), yaitu 

dzikrullah, tafakkur, murāqabah, muhāsabah, dan 

wirid. 

5. Sikap atau Nilai 

Setelah belajar mengenai ilmu tasawuf dan 

memahami mengenai konsep manunggaling 

kawula Gusti Syekh Siti Jenar diharapkan dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Jika dalam ilmu tasawuf hikmah mempelajari 

ilmu ini adalah setelah seseorang yang telah 

mampu menyucikan jiwanya maka yang tampak 

darinya adalah akhlak mulia, karena tidak ada lagi 

pembatas antara seorang hamba dengan Tuhan 

yang memiliki sifat sempurna. Begitu juga dengan 

ajaran manunggaling kawula Gusti, yang 
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menyatakan bahwa insan kamil adalah seseorang 

yang mampu mengaplikasikan sifat-sifat dan af‟al 

ilahiyah bagi perilaku kemanusiaannya, yaitu 

sebagai „abidullah dan khalifatullah. 
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BAB III 

SYEKH SITI JENAR dan KONSEP MANUNGGALING 

KAWULA GUSTI 

A. Syekh Siti Jenar 

1. Sejarah Hidup 

Syekh Siti Jenar memiliki nama Sayyid 

Hasan „Ali al-Husaini atau lebih dikenal dengan 

nama San Ali. Nama kecil yang diberikan oleh 

orang tua angkatnya yakni Resi Bungsu. Disamping 

memiliki nama Sayyid Hasan „Ali al-Husaini dan 

San Ali, Syekh Siti Jenar memiliki nama antara lain, 

Syekh „Abd al-Jalīl, Syekh Jabaranta, Prabu 

Satmata, Syekh Lemah Abang (Lemah Bang), 

Syekh Nurjati, Pangeran Panjunan, Sunan Sasmita, 

Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit (Syekh Siti 

Luhung), Sunan Kajenar, Syekh Wali Lanang 
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Sejati, Syekh Jati Mulya, dan Susuhunan Bintang 

(Syekh Sunyata Jatimurti Susuhunan ing Lemah 

Bang).
51

 

Selanjutnya, nama depan Siti, juga memiliki 

sejarah tradisi Islam seperti nama depan isteri Nabi 

Muhammad SAW. yang terkenal yaitu Siti „Aisyah. 

Bedanya, nama ini lazim dipakai untuk kaum 

wanita baik di Negeri Arab pada masa Islam 

ataupun dalam masyarakat Jawa. Namun, tidak 

demikian halnya dengan nama Syekh Siti Jenar 

yang menunjuk seorang pria yang dikenal sebagai 

salah seorang wali yang sayangnya dianggap 

menyimpang dari kebijakan umum para wali yang 
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 Munawar J. Khaelani, Syekh Siti Jenar Ajaran, Amalan  dan 

Ayat-Ayat Ma‟rifat (Yogyakarta: Araska, 2014), 18-19. 
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dikenal sebagai Wali Sanga dan berjasa besar dalam 

penyebaran Islam di Jawa.
52

 

Terdapat sumber mengatakan bahwa Syekh 

Siti Jenar saat masih dalam kandungan, ibunya 

dibawa olehSyekh Datuk Shalih di Cirebon 

(1425).Namun, selagi 2 bulan tinggal di Cirebon, 

Syekh Datuk Shalih yang bekerja sebagai pedagang 

itu meninggal dunia.Maka sesudah lahir, San Ali 

diasuh oleh Ki Danasela dan Ki Samadullah 

(Pangeran Walasungsang).
53

 

Berdasarkan informasi yang ada, Dalhar 

Shodiq meneybutkan bahwa sebagian orang 

menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari 

daerah Cirebon. Ia adalah putra dari seorang Raja 

                                                             
52
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pendeta. Ayahnya bernama Resi Bungsu, dan nama 

asli Syekh Siti Jenar ini ialah Ali Hasan alias Abdal-

Jalīl. Suatu saat, sang ayah marah besar atas 

kesalahan yang dilakukan anaknya tersebut. Sang 

ayah lalu menyihir sang anak, sehingga berubah 

menjadi seekor cacing yang lalu dibuang ke sungai. 

Masih terdapat lagi cerita lain mengenai 

asal-usul Syekh Siti Jenar. Diantaranya menyatakan 

bahwa suatu saat Hasan Ali dilarang Sunan Giri 

untuk mengikuti pelajaran ilmu ghaib yang 

diberikan kepada para muridnya. Hasan Ali yang 

dikenal ahli sihir itu mengubah diri menjadi burung 

dan berhasil memperoleh ilmu ghaib 

tersebut.Sesudah selesai lalu mengubah dirinya 

kembali dan mendirikan suatu perguruan yang 
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kemudian dikenal mengajarkan ilmu yang oleh para 

wali disebut sebagai ilmu sesat.
54

 

Nama Syekh Siti Jenar menjadi penting 

bukan hanya karena banyak keterkaitannya dengan 

sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan 

dinamika kekuasaan politik kerajaan Demak. Posisi 

Syekh Siti Jenar yang lebih dekat dengan elite 

keturunan terakhir Majapahit yang tidak bersedia 

tunduk pada kekuasaan Raden Fatah. Syekh Siti 

Jenar sendiri juga menentang pemberian dukungan 

Wali Sanga kepada Raden Fatah dengan 

mengembangkan ajaran di luar mainstream  ajaran 

Wali Sanga tersebut. Sikap dan ajarannya inilah 

yang antara lain menyebabkan mengapa kewalian 
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 Abdul Munir Mulkhan, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh 

Siti Jenar (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007) ,3-4. 



118 
 

Syekh Siti Jenar tidak diakui oleh Demak dan Wali 

Sanga.
55

 

Siapa sebenarnya nama asli dari Syekh Siti 

Jenar tidak mudah diungkap. Dalam penelitiannya, 

Dalhar menyatakan bahwa Brotokesowo, yang 

mengarang buku falsafah Siti Jenar, menyatakan 

nama Syekh Siti Jenar itu lebih menunjukkan 

tempat. Hal ini juga terlihat dari nama-nama Syekh 

Maja Agung, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan 

Bonang, Sunan Giri, Ki Ageng Pengging dan 

Pangeran Karanggayam, bukanlah nama asli orang 

bersangkutan. Nama-nama ini dihubungkan dengan 

tempat dimana si pemilik nama itu berasal atau 
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 Abdul Munir Mulkhan, Syekh Siti Jenar Pergumulan Islam-
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bertempat tinggal. Syekh Siti Jenar atau Lemah 

Abang dari Jenar atau Lemah Abang tersebut.
56

 

Jadi, nama dan asal-usul Syekh Siti Jenar 

masih tergolong kontroversi, melihat sebuah sejarah 

merupakan cerita dari mulut ke mulut dan data serta 

sumbernya banyak tergantung kepada kepercayaan 

masyarakat  yang beraneka ragam. Keberadaannya 

pun masih diragukan. Banyak yang berpendapat 

bahwa, nama tersebut sengaja dibuat untuk 

menciptakan tokoh dari ajaran Manunggaling 

Kawula Gusti. Dari hal tersebut, kita ambil sisi 

positifnya saja, yaitu dengan adanya tokoh tersebut, 

ajaran/ilmu tasawuf dapat menyebar dengan mudah 

dan cepat. Dan juga ajaran tersebut merupakan 

hakikat tasawuf sebenarnya, yaitu ma‟rifatullah. 
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Pandangan Syekh Siti Jenar yang 

menganggap bahwa alam kehidupan manusia di 

dunia sebagai kematian, jelas menyimpang dari 

pendapat Wali Sanga. Syekh Siti Jenar itu telah 

menyimpang dari ijma‟ yaitu persesuaian pendapat 

para waliyullah, qiyas yaitu hukum Islam yang 

bersendikan perbandingan dalil dan hadits, yang 

dipakai sebagai dasar dan pedoman pemerintahan 

kerajaan Bintara. Dasar keyakinan umum yang 

sudah berlaku yang selama ini mampu mengatasi 

berbagai macam persoalan, diputarbalikkan Syekh 

Siti Jenar dengan menyatakan bahwa dunia ini 

adalah alam kematian.
57
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Perguruan yang didirikan Syekh Siti Jenar 

memiliki beberapa murid pilihan, yaitu: Ki Bisono, 

Ki Danabaya, Ki Canthula, dan Ki Pringgabaya. 

Mereka dianggap sangat mengetahui tujuan hidup 

dan bertekad tunggal mencapai kemuliaan hidup 

dikemudian hari. Dalam mengajarkan ajarannya, 

Syekh Siti Jenar terlebih dahulu memulai 

menerangkan asal-usul kehidupan. Berikutnya ia 

terangkan apa yang dimaksud dengan pintu 

kehidupan. Selanjutnya dijelaskan ajaran mengenai 

hidup kekal dan abadi, dan terakhir mengenai alam 

kematian yang sekarang sedang dijalani manusia di 

dunia. Barulah sesudah itu Syekh Siti Jenar 

menjelaskan adanya Yang Mahaluhur, Tuhan yang 

menjadikan bumi dan langit serta segala  isinya.
58
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Sesudah menerima wejangan, banyak murid 

dan pengikut ajaran Syekh Siti Jenar memilih bunuh 

diri agar terlepas dari kematian dan mencapai hidup 

kekal. Mereka secara sengaja bersikap angkuh dan 

sombong melanggar peraturan Negara agar 

dihukum mati atau dikeroyok hingga ajal. Dengan 

demikian mereka menganggap akan memperoleh 

jalan untuk pulang ke tempat kehidupan yang 

abadi.
59

 

Kejadian itu segera menarik perhatian Sultan 

Demak Bintara Raden Fatah.
60

 Di sisi kekuasaan, 

Kesultanan Demak mengkhawatirkan kalau ajaran 

Syekh Siti Jenar akan berujung pada 

pemberontakan. Di sisi agama Islam, Dewan Wali 

Sanga yang menopang kekuasaan Kesultanan 
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Demak mengkhawatirkan kalau ajaran Syekh Siti 

Jenar akan terus berkembang sehingga 

menyebarkan kesesatan di kalangan umat.
61

 

Kegelisahan ini membuat seluruh anggota 

Dewan Wali Sanga merencanakan suatu tindakan 

yakni memanggil Syekh Siti Jenar agar segera 

datang mengahadap ke Kesultanan Demak. 

Pengiriman Syekh Dumbo dan Pangeran Bayat 

yang dilakukan oleh Raden Patah dan Dewan Wali 

Sanga ternyata tidak cukup membuat Syekh Siti 

Jenar memenuhi panggilan untuk datang 

mengahadap Kesultanan Demak. Hingga konon 

para anggota Dewan Wali Sanga bermaksud untuk 

datang ke Desa Krendhasawa. Di mana perguruan 

Syekh Siti Jenar itu berada. Maka berangkatlah lima 
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anggota Dewan Wali Sanga yang diusulkan oleh 

Syekh Maulana Maghribi ke Desa Krenhasawa. 

Kelima anggota Dewan Wali Sanga tersebut adalah 

Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, 

Sunan Kudus, dan Sunan Geseng.
62

 

Sesampainya di sana, terjadi perdebatan 

antara kelima anggota Dewan Wali Sanga tersebut 

dengan Syekh Siti Jenar. Para anggota Dewan Wali 

Sanga yang mendapatkan persetujuan dari pihak 

kerajaan bersepakat untuk menjatuhkan hukuman 

mati pada Syekh Siti Jenar dengan tuduhan telah 

membangkang kepada raja. Menurut Syekh Siti 

jenar, kelima wali tersebut tidak usah repot-repot 

ingin membunuhnya, karena ia bisa meminum tirta 

marta (air kehidupan) sendiri.
63
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Tidak lama kemudian, terbujurlah kaku 

jasad Syekh Siti Jenar di hadapan kelima wali 

tersebut. Ketika hal ini diketahui oleh murid-

muridnya, serentak keempat murid Syekh Siti Jenar 

yang pandai, yakni Ki Bisono, Ki Donoboyo, Ki 

Chantulo, dan Ki Pringgoboyo ikut mengakhiri 

kematiannya dengan cara yang misterius seperti 

yang dilakukan gurunya di hadapan para wali itu.
64

 

Jadi, kematian Syekh Siti Jenar yang 

sebelumnya merupakan penetapan hukuman mati 

yang dilakukan oleh Kerajaan dan Dewan Wali 

Sanga, akhirnya menjadi jalan yang dipilih Siti 

Jenar sendiri, karena menganggap bahwa kehidupan 

dunia merupakan kematian, dan ia ingin menemui 

kehidupan sesungguhnya yaitu kematian. 
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2. Pendidikan Syekh Siti Jenar 

Jika diruntut keatas, silsilah Syekh Siti Jenar 

berpuncak pada Sayyidina Husain bin „Ali bin Abi 

Thalib, menantu Rasulullah. Masa kecilnya berada 

dalam asuhan Ki Danusela, serta penasihatnya, Ki 

Samadullah atau Pangeran Walasungsang, yang 

sedang nyantri di Cirebon, di bawah asuhan Syekh 

Datuk Kahfi.
65

 

Setelah diasuh oleh Ki Danusela sampai usia 

5 tahun, pada sekitar tahun 1431 M, Syekh Siti 

Jenar (San Ali) diserahkan kepada Syekh Datuk 

Kahfi, pengasuh padepokan Giri Amparan Jati, agar 

dididik agama Islam dan kerohanian secara 

sempurna. Di Padepokan Giri Amparan Jati ini, Siti 

Jenar menyelesaikan berbagai pelajaran keagamaan, 
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terutama Nahwu, Sharaf, Balaghah, ilmu tafsir, 

mustalah hadis, ushul fiqih, dan manthiq.
66

 

Pada tahun 1446 M, setelah 15 tahun penuh 

menimba ilmu di Padepokan Amparan Jati, ia 

bertekad untuk keluar pondok, dan mulai berniat 

untuk mendalami kerohanian (sufi). Tujuan 

pertamanya adalah Pajajaran yang dipenuhi oleh 

para pertapa dan ahli hikmah Hindu-Buddha. Di 

Pajajaran, Syekh Siti Jenar mempelajari kitab Catur 

Viphala warisan Prabu Kertawijaya Majapahit.
67

 

Dari Pajajaran, San Ali melanjutkan 

pengembaraannya menuju Palembang, menemui 

Aria Damar, seorang adipati, sekaligus pengamal 

sufi-kebatinan, santri Maulana Ibrahim Samarkandi. 

Diperkirakan Syekh Siti Jenar berguru kepada Aria 
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Damar antara tahun 1448-1450 M. bersama Aria 

Damar ini, ia mempelajari pengetahuan tentang 

hakikat ketunggalan alam semesta, yang dijabarkan 

dari konsep “nūrun „alā nūr” (cahaya Maha 

Cahaya), atau yang kemudian dikenal sebagai 

kosmologi emanasi (martabat tujuh).
68

 

Dari Palembang, San Ali melanjutkan 

perjalanan ke Malaka, dan bergaul banyak dengan 

para bangsawan suku Tamil maupun Melayu. Dari 

hubungan baiknya itu, membawa Siti Jenar untuk 

memasuki dunia bisnis dengan menjadi saudagar 

emas dan barang kelontong. Pergaulan di dunia 

bisnis tersebut dimanfaatkan oleh Siti Jenar untuk 

mempelajari berbagai karakter nafsu manusia, 

sekaligus untuk menguji laku zuhudnya di tengah 
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gelimang harta. Selain menjadi saudagar, Syekh Siti 

Jenar juga menyiarkan agama Islam, yang oleh 

masyarakat setempat diberi gelar Syekh Jabaranta 

serta mendapatkan nama sufi Syekh Abd al-Jalīl.
69

 

Setelah mengetahui bahwa dirinya 

merupakan salah satu dari keluarga besar ahl al-bait 

(keturunan Rasulullah), Syekh Siti Jenar semakin 

memiliki keinginan kuat segera pergi ke Timur 

Tengah, terutama pusat kota suci Makkah, dengan 

terlebih dahulu singgah di Baghdad. Sesampainya di 

Baghdad, Syekh Siti Jenar membaca dan 

mempelajari dengan baik tradisi sufi al-Thawasin-

nya al-Hallaj (858-922), al-Bushtami (w. 874), 

Kitab al-Shidq-nya al-Kharaj (w. 899), Kitab al-

Ta‟aruf al-Kalabadzi (w. 995), Risalah-nya al-
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Qusyairi (w. 1074), Futuhat al-Makiyah dan 

Fushush al-Hikam-nya Ibn „Arabi (1165-1240), 

Ihya‟ Ulum al-Din dan kitab-kitab tasawuf al-

Ghazali (w. 111) dan al-Jilli (w. 1428).
70

 

Pada tahun 1457, saat usianya mencapai 31 

tahun, melalui samudra, Syekh Siti Jenar berangkat 

dari Bashrah ke Makkah untuk menunaikan ibadah 

haji, yang selama ini secara rohani sering 

dialaminya.
71

 Selama keberadaannya di Makkah 

inilah, ia banyak mengalami pengalaman spiritual 

sampai pada maqam kemanunggalan sejati.
72

 

Sewaktu tinggal di Baghdad, Syekh Siti 

Jenar sangat suntuk mempelajari gagasan al-Hallaj 

dan terutama al-Jilli tentang ilmu sangkan paran, 

jumbuh, dan manunggaling kawula Gusti. Kedua 
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gagasan itulah yang kemudian dibawa oleh Syekh 

Siti Jenar untuk diajarkan ke seluruh pelosok tanah 

Jawa.
73

 

Jadi, pendidikan yang telah ditempuh Syekh 

Siti Jenar berawal dari Padepokan Giri dengan 

mempelajari ilmu alat, balaghoh, dan hadits. 

Kemudian menuju Pajajaran untuk mempelajari 

hikmah Hindu-Budha, kemudian menuju 

Palembang untuk mempelajari sufi kebatinan, 

kemudian menuju Malaka untuk mempelajari 

karakter nafsu manusia dengan cara berdagang, 

kemudian menuju Baghdad mempelajari ilmu 

tasawuf sunni dan falsafi, kemudian menuju 

Makkah untuk haji, dan disitulah Syekh Siti Jenar 

memperoleh puncak spiritualitas tertinggi yaitu 
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manunggaling kawula Gusti. Setelah itu ia kembali 

ke Jawa dan menyebarkan syariat Islam. 

B. Ajaran Syekh Siti Jenar 

Kaum sufi di dalam Islam mengenal empat 

tingakatan dalam ibadah, yaitu syari‟at, tarekat, 

hakikat, dan ma‟rifat. Pada mulanya pembagian 

empat tingkatan itu dimaksudkan untuk 

mempermudah bagi umat Islam untuk 

meningkatkan iman dan taqwanya kepada Allah 

Swt. Kelompok sufi ini sudah mulai tumbuh sejak 

Rasulullah Saw. belum wafat, tetapi kemudian 

sepeninggal Rasulullah Saw. lalu berkembang pesat. 

Seiring dengan perkembangan itu, maka diverifikasi 
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mulai terjadi, sehingga ada aliran sufi yang 

mengutamakan hakikat dan ma‟rifat saja.
74

 

Apalagi ketika berbicara tentang sufisme 

Syekh Siti Jenar, biasanya orang langsung 

memberikan vonis bahwa dalam ajaran Syekh Siti 

Jenar syari‟at menjadi nihil.
75

 Padahal tidak 

dimaksudkan demikian, yang dikehendaki dari 

kalimat tersebut ialah pada masa Siti Jenar ibadah 

ritual yang dimaksud dalam baris-baris tersebut 

tidak mempunyai manfaat lagi bagi kehidupan.
76
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Pandangan ini jelas pandangan yang tidak 

sepenuhnya benar, karena justru, dalam perjalanan 

rohani menuju Allah, bagi seorang sufi, rukun Islam 

tetap menjadi pijakan paling mendasar bagi proses 

peralihan rohani, menuju kesempurnaan, sehingga 

ia sampai pada derajat al-insān al-kamīl yakni 

manusia ilahiah. Hanya saja, dalam sudut pandang 

kesufian, rukun Islam tidak hanya berupa tindakan 

lahir, ia juga bukan tujuan, akan tetapi diselami 

maknanya secara spiritual, sehingga rukun Islam 

yang ada, di samping menjadi hiasan lahiriah, juga 

merupakan aplikasi perbuatan rohani yang sangat 

menentukan bagi proses perjalanan menuju Allah.
77
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Untuk mengetahui keberimbangan dan 

aplikasi syari‟at serta tarekat (yang meliputi juga 

ma‟rifat dan hakikat) dari Syekh Siti Jenar, serta 

Islam-Jawa umumnya, mari perhatikan uraian 

dalam Serat Nitisruti, Pupuh Dhandhanggula, 11-

14: 

Maksud ajaran yang permulaan 

Mengenai kedudukan pendeta 

Bilamana sudah benar sesuai 

(penempatannya) 

Jujurnya perasaan 

Di dalam hati tiada tabir 

Karena sudah waspada 

Kedudukannya yang menyembah 

Dan yang disembah 

Menjadi biasa dalam keberadaan 

sejati 
Menjadi mulia yang sebenarnya. 

Selarasnya yang demikian itu 

sebenarnya 

Tidak terbuka dalam hati 

manusia 

Yang tanpa pengetahuan 

Dan yang masih bodoh 

Sungguh bodoh pemikirannya 

Oleh karena itu haruslah 
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Hati terus berusaha 

Mengambil teladan guru 

Kepada para pendeta yang 

mahir 

Sebagai kemuliaan sejati. 

Maksud rasa hati yang sudah 

sampai pada kebenaran 

Kotoran diri yang sudah sirna 

Mencegah segala yang tidak baik 

Bagaikan tubuh yang cantik 

Yang demikian itu bilamana 

Sudah sampai luar dalam 

Akhirnya selaras 

Bersih tak bercampur 

Dalam suasana yang indah yang 

disebut 

Benar-benar sirna sifat 

manusiawinya. 

Jelas sekali sebenarnya yang 

demikian itu 

Sudah tak ada Gusti dan 

hamba 

Karena sudah sirna rasanya 
Sedangkan bagi yang tidak 

tahu 

Pengetahuan yang diuraikan 

Tak dapat diceritakan 

Bagaimana cara hidupnya 

Sudah penuh bisa 

Hanya kedurhakaan yang 

dilakukan 
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Lain halnya bagi yang sudah 

kokoh budinya. 

 

Pupuh tersebut tampak sangat mewakili 

ajaran mistik dan ma‟rifat Islam-Jawa, terutama 

yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar, dan sebagian 

oleh Sunan Kalijaga. Ma‟rifat sendiri walaupun 

secara umum diartikan sebagai pengetahuan 

spiritual, tidaklah hanya sebatas itu. Dengan 

berma‟rifat itulah komunikasi dan kontak langsung 

menjadi mungkin terjadi.
78

 

Demikian pula, pengetahuan keagamaan 

sedalam apapun tidaklah bisa disebut dengan 

ma‟rifat. Maka dalam ma‟rifat dibutuhkan lelaku. 

Dalam bahasa sufi, ma‟rifat merupakan buah dari 

perjalanan, suluk, seorang kawula (hamba), dari 
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proses perjalan itulah maka akan tercapai 

manunggaling kawula Gusti.
79

 

Adapun cara untuk menempuh laku syari‟at 

itu disebut sebagai tarekat, yang tentu juga terkait 

dengan masing-masing tempat, zaman, tradisi dan 

budaya yang berbeda. Praksisme keagamaan seperti 

inilah yang pernah diusung oleh Syekh Siti Jenar 

pada abad ke-15 yang lalu. Dalam hal ini tampak 

bahwa syari‟at baru menjadi berarti setelah dilalui 

melalui proses “tirakat” atau “lelakon”.
80

 

Dalam melakukan hal tersebut, maka yang 

pertama kali harus diperhatikan adalah upaya untuk 

melongok ke dalam diri sendiri, introspeksi. Dalam 

hal inilah diperlukan adanya laku untuk 

mengendalikan hawa nafsu. Tahapan utama untuk 
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ini adalah khalwat, tahannuts, atau meditasi 

(menempuh laku heneng dan hening). Jika proses 

ini berhasil maka akan mengantarkan pelakunya 

untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai 

“wahyu” (ilham, inspitrasi spiritual dan 

sebagainya). Dan wahyu yang diperoleh, maka akan 

melahirkan berbagai pengetahuan baru dan 

perilaku-perilaku yang berasas pada keluhuran budi 

(„amal/‟amil al-shālihat) sebagai buah 

bermusyāhadah (menyaksikan dan berontak 

langsung dengan Allah, atau buah iman). Dengan 

demikian maka kita berjalan menuju kepada-Nya, 

kita menyatu dengan-Nya, dan kita telah 

membangun sikap hidup manunggaling kawula 

Gusti.
81
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Manunggal adalah menyatunya sifat, asma, 

dan af‟al manusia dengan sifat, dan af‟al Allah, atau 

menyatunya kodrat dan iradat manusia dengan 

Kodrat dan Iradat Allah, dan semua itu 

menunjukkan arti dari makna posisi manusia 

sebagai khalifatullah. Agar menjadi khalifatullah, 

dimana khalifatullah hanya diemban oleh al-

insānal-kamīl, maka kita harus benar-benar 

berdzikir, meditasi, atau semedi. Menyatukan 

pikiran, perasaan, napas, dan bacaan dzikirnya 

sendiri. Saat dzikir dengan ditopang oleh 

pernapasan yang benar, maka energi spiritual akan 

menebar ke seluruh tubuh, maka menjadi tenanglah 

hati.
82
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Dari pola ketenangan hati yang diperoleh 

melalui tirakat (tarekat) tersebut, maka diharapkan 

kita memasuki kondisi hakikat, atau pengenalan diri 

yang sesungguhnya. Pada tahapan inilah seluruh 

ketakjuban terhadap fenomena syari‟at dzohir 

terjadi. Yang terpenting dari fenomena keagamaan 

yang membutuhkan ketakjuban hakikat ini adalah 

syahadat, takbir (shalat, puasa, dan haji), dan 

perjumpaan dengan Allah.
83

 

Jadi, ma‟rifat tidak hanya disebut sebagai 

pengetahuan spiritual.Dalam makrifat dibutuhkan 

lelaku, dan praktik dari lelaku tersebut adalah 

tarekat. Dengan tarekat tersebut lah sebuah syari‟at 

dapat mencapai hakikat dan ma‟rifat. 
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Lelaku tersebut ada untuk mengendalikan 

hawa nafsu. Tahapannya yaitu khalwat dan 

tahannuts. Bila seorang telah berhasil menjalani dua 

hal tersebut, maka ia akan mendapatkan wahyu, dan 

wahyu tersebut akan melahirkan keluhuran budi, 

dengan demikian seorang salik dapat menyatu 

dengan-Nya. 

Adapun syari‟at dalam perspektif Syeikh Siti 

Jenar dalam mencapai ma‟rifat adalah sebagai 

berikut: 

1. Syahadat (sasahidan Ingsun Sejati) 

Selama ini syahadat umumnya hanya 

dipahami sebagai bentuk mengucapkan kata 

“asyhadu an lā ilāha illa Allāh, wa asyhadu 

anna Muhammad al-rasūl Allāh”. Dan karena 

hanya pengucapan, wajar jika tidak memiliki 
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pengaruh apa-apa terhadap mental manusia. 

Padahal, makna sesungguhnya bahwa syahadat 

adalah “kesaksian”, bukan “pengucapan” 

kalimat yang menyatakan bahwa ia telah 

bersaksi.
84

 

Lalu kesaksian ini kita lepaskan ke 

dalam Dzat Allah. Sehingga kemudian tercipta 

apa yang disebut sebagai “Tunggal ing Allah 

hiya kang amuji hiya kang pinuji”, 

kemanunggalan dengan Allah sehingga baik 

yang memuji dan yang dipuji tidak dapat 

dipisahkan. 
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Pada konteks syahadat yang seperti 

itulah kemudian lahir ajaran tentang “wirid 

sasahidan” dari Syekh Siti Jenar, dalam bentuk 

pengucapan hati sebagai berikut: 

Aku bersaksi di hadapan Dzat-Ku 

sendiri 

Sesungguhnya tiada Tuhan selain 

Aku  

Aku bersaksi 

sesungguhnyaMuhammad itu 

utusan-Ku 

Sesungguhnya yang disebut Allah 

itu badan-Ku 

Rasul itu rasa-Ku 

Muhammad itu cahaya-Ku 

Akulah yang hidup tidak terkena 

kematian 

Akulah yang senantiasa ingat 

tanpa tersentuh lupa 
Akulah yang kekal tanpa terkena 

perubahan disegala keadaan 

Akulah yang selalu mengawasi 

dan tidak ada sesuatu pun yang 

luput dari pengawasan-Ku 

Akulah yang mahakuasa, yang 

bijaksana, tiada kekurangan 

dalam pengertian 

Byar; 
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Sempurna terang benderang 

Tidak terasa apa-apa 

Tidak kelihatan apa-apa 

Hanya aku yang meliputi seluruh 

alam 

Dengan kodrat-Ku. 

 

Sebagaimana dikemukakan tadi, bahwa 

kesaksian tersebut diperoleh berdasarkan 

lelaku. Maka setelah lahirnya kesaksian 

tersebut, juga harus disertai dengan lelaku 

pula. Biasanya praktik sasahidan ini akan 

berujung pada bercampurnya rasa hati dan 

hilangnya segenap perasaan. Kalau sudah 

mencapai kondisi ini, maka harus diturunkan 

ke dalam jiwa dan menyebar ke seluruh sel-sel 

dan syaraf tubuh. Sehingga akan tercapailah 

ketiadaan rasa apa pun dan akan memunculkan 

sikap kewaskitaan (eling lan waspadha). 
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Dengan demikian maka wajar jika pada 

kesimpulannya tentang makna syahadat, Syekh 

Siti Jenar memberikan makna syahadat sebagai 

etos gerak, etos kerja yang positif, progresif, 

dan aktif. Syekh Siti Jenar mengemukakan 

bahwa syahadat tauhid dan syahadat Rasul 

mengandung makna jatuhnya rasa (menjadi 

etos), kesejatian rasa (unsur motorik), 

bertemunya rasa (ide aktif dan kreatif), hasil 

karya yang maujud, serta dampak terhadap 

kesejatian kehidupan. Itulah makna syahadat 

yang sesungguhnya dari insan kamil.
85

 

Jadi, makna syahadat menurut Syekh 

Siti Jenar adalah syahadat yang bukan hanya 

sebagai ucapan, namun juga sebuah kesaksian. 

                                                             
85

Ibid., 281-283. 



147 
 

Yang kemudian melahirkan wirid sasahidan, 

yakni menyebabkan bercampurnya rasa hati 

dan hilangnya segenap perasaan yang 

memunculkan sikap waskita.Jelas sekali bahwa 

dalam ajaran tersebut tidaklah menentang 

syari‟at, karena puncaknya adalah menjadi 

insan al-kamil. 

2. Shalat 

Dalam sistematika ma‟rifat Syekh Siti 

Jenar, persoalan shalat mendapatkan perhatian 

yang cukup penting. Dalam hal ini, yang cukup 

signifikan untuk dibahas pada tempat ini adalah 

yang berkaitan dengan tiga hal pokok, yang 

sering mendatangkan kontroversi, yakni tentang 

shalat tarek, shalat daim, dan tentunya, terkait 
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dengan kedua hal tersebut adalah tentang shalat 

dengan memakai bahasa lokal. 

Dalam penuturan al-Qur‟an, shalat 

dikategorikan menjadi dua: 

َلوِة اْلُوْسَطى َوقُ ْوُمواْ لِّلِه  َلَوِت َوالصَّ َحِفُظوا َعَلى الصَّ

﴾۴۴٨﴿ قَِنِتْيَ   

“peliharalah semua shalatmu dan shalat 

wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat) 

yang khusyu” (QS. Al-Baqarah/2: 238). 

 

Dalam sistem Islam-Jawa, makna 

“shalatmu” dalam ayat tersebut mengacu pada 

shalat syari‟at atau lahir, dan “shalat wustha” 

mengacu pada shalat hati.
86
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Secara lahir, shalat dilakukan dengan 

berdiri, membaca al-fatihah, sujud, duduk, dan 

sebagainya, yang melibatkan keseluruhan 

anggota badan. Inilah shalat jasmani dan fisikal. 

Karena semua gerakan badan berlaku dalam 

semua shalat, maka dalam ayat tersebut disebut 

shalawati (segala shalat), yang berarti jamak. 

Dan ini menjadi bagian pertama, yakni bagian 

lahiriah. 

Bagian kedua adalah tentang shalat 

wustha. Yang dimaksud secara sufistik adalah 

shalat hati. Wustha dapat diartikan pertengahan 

atau tengah-tengah. Karena hati terletak di 

tengah, yakni di tengah “diri”, maka dikatakan 

shalat wustha sebagai shalat hati. Tujuan shalat 
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ini adalah untuk mendapatkan kedamaian dan 

ketenteraman hati.
87

 

Jika shalat dari sisi jasmaniah-fisik 

memiliki keterbatasan dalam semua hal; tempat, 

waktu, kesucian badan, pakaian dan sebagainya, 

maka shalat dari segi rohaniah tidak terbatas dan 

tidak dilakukan pada waktu-waktu tertentu. 

Shalat secara rohaniah tidak terikat oleh ruang 

dan waktu. Shalat ini selalu dilakukan terus 

menerus sejak di dunia hingga akhirat. Masjid 

untuk shalat rohani terletak dalam hati. 

Jamaahnya terdiri dari anggota-anggota batin 

atau daya-daya rohaniah yang berdzikir dan 

membaca al-asma‟ al-husna dalam bahasa alam 

rohaniah. Imam dalam shalat rohaniah adalah 
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kemauan atau keinginan (niat) yang kuat. Dan 

kiblatnya adalah Allah.Inilah shalat tarek dan 

shalat daim yang diajarkan oleh Syekh Siti 

Jenar. 

Inilah ibadah orang yang sudah 

mencapai ma‟rifatullah, tempat penyucian 

tertinggi. Di tempat itu, ia ada tanpa dirinya, 

karena dirinya telah fana‟, telah hilang lenyap. 

Ingatannya yang teguh dan suci tercurah hanya 

kepada Allah. Pada tingkatan ini tidak ada lagi 

bacaan di mulut, tidak ada lagi gerakan berdiri, 

ruku‟, sujud, dan sebagainya. Dia telah 

berbincang dengan Allah, sebagaimana dalam 

firman-Nya, 
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َاْلَْْمُدلِّلِه َربي اْلَعاَلِمْيَ  ﴾۶﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ْيِن  ﴾۴﴿اَلرَّمْحِن الرَِّحْيِم  ﴾۴﴿  ﴾۳﴿َمِلِك يَ ْوِم الدي

﴾۵﴿َك َنْسَتِعْيُ اِيَّاَك نَ ْعُبُد َواِيَّا  

Artinya: 

Hanya Engkau yang Kami sembah, dan hanya 

Engkaulah kami memohon pertolongan.[Qs. al-

Fatihah/1:5]. 

 

Firman tersebut menunjukkan betapa 

tingginya kesadaran insan kamil, yakni mereka 

yang telah melalui beberapa tingkatan alam rasa 

dan pengalaman rohani sehingga tenggelam 

dalam lautan tauhid atau Ke-Esaan Allah dan 

berpadu dengan-Nya. Dalam alam nyata ia 

menjadi ahli ma‟rifah yang telah sampai pada 

peringkat kesmpurnaan mengenal Allah. Inilah 
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makna bahwa shalat adalah perjalanan menuju 

Allah.
88

 

Jika shalat telah dihilangkan makna 

hakikatnya, hanya menjadi sekedar pelaksanaan 

hukum fiqih sebagaimana tampak pada 

kebanyakan manusia dewasa ini, maka shalat 

tersebut telah kehilangan makna fungsionalnya. 

Hal inilah yang telah mendatangkan kritik tajam 

dari Syekh Siti Jenar, 

Syahadat, shalat, puasa semua 

tanpa makna 

Termasuk zakat dan haaji ke 

Mekah 

Itu semua telah menjadi palsu 

Tidak bisa dijadikan panutan 

Hanya menghasilkan karusakan 

di bumi 

Membohongi makhluk lain, 

Hanya ingin surge kelak  

Orang bodoh mengikuti para wali 
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Sementara kenyataannya sama 

saja belum mencapai tahapan 

hening. 

 

Syekh Siti Jenar mengkritik pelaksanaan 

hukum fiqih pada masa Wali Sanga, karena 

ibadah-ibadah formal tersebut telah kehilangan 

makna dan tujuan, kehilangan arti dan hikmah 

kehidupan. Hal itu menjadikan semua ajaran 

agama yang diajarkan oleh para ulama ketika itu 

menjadi kebohongan yang meninabobokkan 

publik dengan hanya menginginkan surga kelak, 

yang belum ada kenyataannya. 

Oleh karenanya Syekh Siti Jenar 

mengajarkan praktik shalat yang fungsional, 

berbeda dengan para wali pada masanya. Shalat 

tarek sebagai bentuk ketaatan syari‟at, dan 

shalat daim sebagai shalat yang tertanam dalam 



155 
 

jiwa, dan mewarnai seluruh pekerti kehidupan. 

Seseorang yang melaksanakan pekerjaan 

profesionalnya secara benar, disiplin, ikhlas, dan 

karena melaksanakan fungsi lilahi ta‟ala, maka 

orang tersebut disebut melaksanakan shalat. 

Itulah bagian dari shalat daim.
89

 

Yang dipermasalahkan oleh Syekh Siti 

Jenar bukan praktik shalatnya. Sebenarnya 

Syekh Siti Jenar tidak menihilkan shalat sebagai 

praktik syari‟at. Hanya saja kritik tersebut 

ditujukan kepada masyarakat yang menjalankan 

shalat hanya sekedar melaksanakan hukum 

fiqih, tanpa pencapaian makna hakikat dari 

sholat. Maka dari itu Syekh Siti Jenar 

berpendapat bahwa, sholat itu bukan hanya 
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shalat lahir saja, yang pelaksanaannya dengan 

melakukan gerakan shalat, namun ada juga yang 

disebut shalat daim, yaitu bisa juga disebut 

shalat hati. Shalat daim tersebut dilakukan 

dengan berdzikir, sehingga hal tersebut akan 

membawa pada pencapaian ma‟rifatullah 

dimana orang telah mengalami fana‟. Hal 

tersebut membawa seseorang tenggelam dalam 

lautan tauhid. Dengan hal tersebut hakikat shalat 

tidak akan hilang. Karena jika kita pahami 

makna shalat secara bahasa adalah doa, dan 

dalam dzikir terdapat do‟a. 

3. Puasa 

Puasa dalam ketentuan syari‟at adalah 

menahan diri dari makan, minum, dan 

bersetubuh, sejak masuk subuh hingga masuk 
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waktu maghrib. Sedangkan puasa dari segi 

rohani bermakna membersihkan semua 

pancaindera dan pikiran dari hal-hal yang 

haram, selain menahan diri dari perkara-perkara 

yang membatalkannya yang telah ditetapkan 

dalam puasa syari‟at. Dalam puasa harus 

diusahakan keduanya berpadu secara harmonis. 

Puasa dari segi rohani akan batal, bila 

niat dan tujuannya tergelincir kepada sesuatu 

yang haram, walau hanya sedikit. Puasa syari‟at 

berkait dengan waktu, tetapi puasa rohani tidak 

pernah mengenal waktu, terus-menrus dan 

berlangsung sepanjang hayat di dunia dan di 

akhirat. Inilah puasa yang hakiki, seperti yang 
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dikenal oleh orang yang hati dan jiwanya 

bersih.
90

 

Puasa ini adalah puasa dengan menahan 

hati dari menyembah, memuji, memuja, mencari 

yang ghairullah (yang selain Allah). Puasa ini 

dilakukan dengan cara menahan mata hati dari 

memandang ghairullah, baik yang lahir maupun 

yang batin. Namun walaupun seseorang telah 

sampai kepada tahapan puasa hakiki, puasa 

wajib tetap dibutuhkan sbagai aplikasi 

syari‟atnya, dan sebagai cara serta sarana 

menggapai kesehatan fisik. Sebaliknya, jika 

puasa hanya memenuhi ketentuan syari‟at, maka 

“iku palson kabeh”, hanya sebentuk kebohongan 

beragama semata. Puasa merupakan tindakan 
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rohani untuk mereduksi watak-watak 

kedzaliman, ketidakadilan, egoisme, dan 

keinginan yang hanya untuk dirinya sendiri. 

Inilah yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. 

Buahnya adalah kejujuran terhadap diri sendiri, 

orang lain, dan kejujuran di hadapan Tuhan 

tentang kenyataan dan eksistensi  dirinya. Puasa 

hakiki hanyalah menempatkan Allah di dalam 

hati, menjalani proses kemanunggalan meng-

Gusti-kan perwatakan kawula.
91

 

Makna puasa disini adalah puasa hakiki, 

yaitu yang melakukan adalah hati. Hal tersebut 

dilakukan dengan membersihkan semua panca 

indera dan pikiran dari hal-hal yang haram, 

menahan hati dari menyembah, memuji, mencari 
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selain Allah. Itulah puasa yang menurut Syekh 

Siti Jenar akan mengantarkan pada 

kemanunggalan dengan Tuhan, karena telah 

menjalani sebuah kejujuran. 

4. Zakat 

Zakat terbagi menjadi dua jenis. 

Pertama, zakat yang ditentukan oleh syari‟at 

agama. Kedua, zakat menurut pandangan ahli 

tariqah atau zakat hakikat. 

Zakat yang ditentukan oleh syari‟at ialah 

zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan 

yang diperoleh secara halal di dunia, yang 

berasal dari kelebihan harta dalam keluarga, dan 

dibagikan kepada mereka yang memerlukan dan 

ashnaf-ashnaf zakat. Dan yang berhak 
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menerimanya fakir miskin dan orang terlantar 

lainnya. 

Zakat dari sudut pandang tariqah ialah 

sebagian dari harta rohani yang diperoleh 

seseorang dan dibagikan kepada mereka yang 

memerlukannya, yakni fakir miskin dalam 

bidang rohani. Zakat jenis ini akan melahirkan 

perwatakan untuk selalu memberi kepada orang 

lain, menolong mereka yang kelaparan, 

memberdayakan mereka yang menderita 

kemiskinan. 

Adapun mereka yang dekat dengan Allah 

membagi-bagikan ganjaran rohaninya, hasil 

ibadah dan amal shalihnya dengan niat untuk 

menghadiahkan pahala amalan shalihnya kepada 

orang-orang lain, yang derajat rohaninya berada 
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di bawahnya, dan untuk orang yang berdosa. 

Dengan demikian, Allah dengan rahmat-Nya 

mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang 

berdosa dari hasil pembagian sebagian pahala 

dan ganjaran yang diperoleh hamba-hamba-Nya 

yang shalih. Ini bentuk zakat secara rohani. 

Syekh Siti Jenar memberikan makna 

aplikatif zakat, sebagai sikap menolong orang 

lain dari penderitaan dan kekurangan. Menolong 

orang lain agar dapat hidup, menikmati hidup, 

sekaligus mampu bereksis menjalani kehidupan. 

Syekh Siti Jenar sendiri bertani, yang 

merupakan pekerjaan favorit pada masa 

hidupnya. Namun tidak semua masyarakat 

petani berhasil hidupnya, sebagaimana pula 

tidak selalu berhasil baik dari panenannya. 
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Syekh Siti Jenar selalu membantu mereka yang 

kurang berhasil tadi, dengan memberikan 

sebagian hasil panenannya dari tanahnya yang 

luas kepada mereka itu. Inilah yang disebut 

sebagai zakat secara fungsional.
92

 

Sebagaimana makna katanya, zakat 

memiliki kegunaan sebagai arena pembersihan 

harta dan jiwa. Terutama membersihkan dari 

keegoan, sehingga tujuan zakat rohani menjadi 

tercapai. 

Sebagaimana firman Allah: 

ِعَفُه لَُه َولَُه َمْن َذا الَِّذى يُ ْقِرُض اهلَل قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيضَ 

﴾۶۶﴿َاْجٌر َكرِْْيٌ   
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“siapakah yang mau meminjamkan kepada 

Allah peminjaman yang baik, maka Allah akan 

melipatgandakan balasan pinjaman itu 

untuknya, dia akan mendapatkan pahala yang 

banyak.” (QS. Al-Hadid/57: 11). 

 

Inilah hakikat zakat, baik jasmani 

maupun rohani. Sehingga terhadap harta 

pinjaman dan titipan dari Allah, kita melakukan 

penyucian diri dengan mengeluarkan zakat, 

bersedekah, serta berbuat amal jariyah. Dalam 

hal inilah, patokan kita bukan sekadar patokan 

minimal 2,5%, namun bisa lebih dari itu. 

Bahkan para sufi terkadang berzakat 100% dari 

seluruh harta yang diterimanya. Selain itu 

membersihkan dari daki-daki dunia, ia juga 

memanjangkan umur dan menyelamatkan diri 

dari siksa sengsara akhirat. Sebagaimana 

dikemukakan Syekh Siti Jenar, zakat adalah 
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kesediaan untuk menolong manusia yang 

kekurangan, baik harta fisik maupun harta 

rohani, sehingga mereka terhindar dari 

kemiskinan, kekurangan, dan kelaparan fisik 

maupun spiritual.
93

 

Zakat di sini adalah zakat yang terbagi 

menjadi dua, yaitu syari‟at dan hakikat. Zakat 

syari‟at merupakan mengeluarkan harta 

kekayaan, dan yang menerima adalah ashnaf-

ashnaf zakat. Kemudian zakat hakikat adalah 

zakat dengan membagikan ganjaran rohani 

kepada orang yang derajat rohaninya berada di 

bawahnya. 
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5. Haji 

Bagi para sufi, beribadah haji ke Makkah 

bukan semata memenuhi ritualitas ibadah dalam 

rukun Islam. Akan tetapi berhaji adalah prosesi 

menghadapkan seluruh daya rohaninya kepada 

sumber semua kekuatan, yakni Allah. Oleh 

karenanya, sebelum menunaikan ibadah haji, 

seorang sufi umumnya memohon bimbingan 

spiritual khusus kepada mursyīd (guru sufi) yang 

akan memberikan arahan-arahan dan bekal 

rohani yang cukup baginya. Dalam hal ini, 

seorang sufi biasanya diarahkan menuju 

keutuhan kalimah lā ilāha illallāh.
94
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Haji menurut Islam-Jawa yang sebagian 

merupakan warisan ajaran Syekh Siti Jenar tidak 

lain adalah olah spiritual. Karena kalau hanya 

sekedar mengunjungi Makkah dalam arti fisik, 

bagi orang Islam-Jawa, hanya dengan “ngeraga 

sukma”, seseorang mampu pergi ke Makkah 

kapan saja dia mau. Oleh karenanya bagi 

mereka, Makkah letaknya bukanlah sebatas 

geografis, yakni terletak di dataran Arab Saudi.
95

 

Muslim jawa dalam beragama tidak 

hanya terikat pada simbol. Sehingga termasuk 

ka‟bah misalnya, yang berada di Makkah 

disebut hanyalah sebagai tiruan yang dibuat 

manusia. Memang ka‟bah menjadi kiblat dalam 

shalat, namun dalam ajaran Syekh Siti Jenar 
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tentang kiblat diri yang sesungguhnya, yaitu 

Allah.
96

 

Syekh Siti Jenar mengartikan ka‟bah 

yang berada di Makkah merupakan simbol. Dan 

makna kiblat sebenarnya adalah Allah.Jadi 

pernyataan tersebut tidaklah keliru, karena 

memang benar kita shalat pada hakikatnya 

adalah menuju kepada Allah. 

C. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti 

1.Tuhan  

Tuhan adalah maha meliputi. 

Keberadaannya tidak dibatasi oleh lingkup ruang 

dan waktu, keghaiban atau kematerian. Hakikat 

keberadaan segala sesuatu adalah keberadaan-

Nya.
97

 Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, 
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Tuhan merupakan roh yang maha tinggi, roh 

maulana yang maha utama, yang maha mulia, 

yang maha sakti, dan yang maha suci tanpa 

kekurangan. Itulah Hyang Widhi. Roh maulana 

yang maha tinggi dan maha suci dan menjelma 

ke dalam diri manusia. Jika manusia mati, 

rohnya akan kembali bersatu ke asalnya, yakni 

roh maulana.  

Menurut Syekh Siti Jenar, Tuhan berada di 

mana-mana. Namun, manusia yang tidak 

menggunakan budinya tidak akan menemukan 

Tuhan. Syekh Siti Jenar  mengaku bahwa “Aku 

adalah Allah, Allah adalah aku. Lihatlah, Allah 

ada dalam diriku, aku ada dalam diri 

Allah.”Pengakuan tersebut bukanlah untuk 

mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, namun 
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Syekh Siti Jenar telah merasakan dirinya menyatu 

dengan roh Tuhan. 

Itulah yang disebut prinsip 

kemanunggalan dalam ajaran manunggaling 

(jumbuhing) kawula-Gusti, yaitu persatuan antara 

dzat sifat, di mana roh bersatu dengan dzat sifat 

Tuhan dalam gelombang energi dan frekuensi 

yang sama.
98

 

2. Manusia  

Dalam memandang hakikat manusia, 

Syekh Siti Jenar membedakan antara jiwa dan 

akal.Jiwa merupakan suara nurani manusia yang 

merupakan ungkapan dari dzat Tuhan, maka suara 

nurani harus ditaati perintahnya. Jiwa merupakan 

kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan 
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dari Tuhan, sehingga raga diangggap sebagai citra 

Tuhan.
99

 Zat wajīb al-maulana adalah yang 

menjadi pemimpin budi yang menuju kepada 

semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam 

keinginan yang tunggal. Manusia yang mendua 

adalah manusia yang tidak sampai kepada derajat 

kemanunggalan. Sementara manusia yang 

manunggal adalah pemilik jiwa yang iradah dan 

kodratnya telah menyatu dengan Ilahi. Sehingga 

akibat terpecahnya jiwa dan roh Ilahi, maka 

kehidupannya dikuasai oleh keinginan yang lain, 

yang disebut sebagai hawa nafsu.
100

 

Maka agar manunggal manusia harus 

dapat mengendalikan akal-budinya, jika ia 

mendua dalam artian memalingkan diri dari yang 
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Maha Esa, maka ia akan dikuasai oleh hawa 

nafsu, sehingga ia tidak akan manunggal. 

3. Manunggaling Kawula Gusti 

a. Pengertian Manunggaling Kawula Gusti 

Konsep, dalam bahasa Inggris: 

“concept”. Dalam bahasa Latin yaitu 

“conceptus”, dari “concipere” (memahami, 

mengambil, menerima, menangkap) yang 

merupakan gabungan dari con (bersama) dan 

capre (menangkap, menjinakkan).
101

 

Manunggal merupakan kata andahan 

(sudah tidak kata dasar), dari sisi rimbang-nya 

(asal katanya), maka termasuk kata yang 
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mendapat wuwuhan (tambahan) yaitu ater-ater 

termasuk yang mendapat hanuswara. 

Ma + Tunggal = Manunggal 

Kata tunggal berarti satu, tetapi tidak 

menunjukkan bilangan, untuk menyebut urutan 

bilangan, lebih tepat menggunakan kata “siji” 

yang murni, tanpa bilangan lain yang 

dibayangkan. Meski ada saja yang mengatakan 

“tunggal” itu berarti “satu” yang di dalamnya 

ada perjumbuhan beberapa unsur, tetapi unsur-

unsur tersebut hilang sebutannya, sehingga 

tetap Nampak “satu” dan unsur-unsur tersebut 

dianggap tidak ada. Misalnya ada istilah: Siji 

Ganjil. Loro Genap, Tri Tunggal. Sementara 

kata manunggaltersebut kemudian berubah 

menjadi “manunggale” dan diperanak dengan 
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“manunggaling”, merupakan bentuk kata yang 

menunjukkan adanya aktivitas, proses 

“dadine” (jadinya) alam.
102

 

Imbuhan Ma- dalam kata manunggal 

tersebut berarti “nindakake gawean”, proses, 

aktivitas ke-arah-yang-Tunggal, seperti kata 

berikut. 

Ma- Kidul = Mengidul, mengarah ke 

Kidul (selatan). 

Ma- Kulon = Mangulon, mengarah ke 

Kulon (barat). 

Dengan demikian kata “Manunggaling” 

adalah aktivitas, proses, kegiatan yang 

mengarah ke (yang) Tunggal.
103
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Berikutnya adalah kata “Kawula”. 

Merupakan bentuk akronim dari kata kahana-n 

sing kewuWULan Ala. Ka-hana-n dalam 

bahasa Indonesia lebih tepat dengan “ADA” 

atau “ke-ADA-an”. Dalam konsep Jawa, 

manusia adalah ADA (WUJUD) yang sudah 

“ketambahan jelek” sudah tidak murni lagi, 

tidak suci lagi, karena raga, fisik dan 

sebagainya dalam diri manusia sudah jauh dari 

ke-ADA-an suci, baik suci dalam pengertian 

Ruh sebelum lahir, suci dari segala kotoran 

yang menghalangi.
104

 

Berikutnya adalah kata “Gusti”, ini 

kebalikan dari kata “Kawula”, “Gusti” yang 

diurai menjadi baGUS-baguse haTI, artinya 
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hanya hati yang terbaiklah yang mampu 

menangkap WUJUD/ADA yang Mahasuci. 

Bukan bagus-baguse ati itu sendiri sebagai 

gusti Yang Mahasuci (hati-hatilah memahami 

ini). dalam konsep Jawa yang disebut Allah itu 

adalah “tan kinoyo ngopo”, tak dapat 

diumpamakan seperti sesuatu, oleh karena itu 

DIA Mahasuci dari usaha “meng-kayak-kayak-

kan”, menyerupakan ini dan itu. Pernah kita 

mendengar ungkapan seperti “gusti Allah”, 

“gusti”, “gusti kang Mahasuci” dibedakan 

dalam perbincangan mistik Jawa.
105

 

Dengan demikian, rangkaian kata-kata 

tersebut dalam “Manunggaling Kawula Gusti” 

diartikan sebagai: 
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1) Proses nindakake/ melakukan aktivitas, 

yang mengarah ke-Yang Maha Tunggal. 

Siapa yang melakukan itu?. Ya Kawula. 

Dengan apa?. Ya Gusti , mbagusi hati. 

2) Kawula nindakake/ melakukan aktivitas, 

yang mengarah ke-Yang Maha Tunggal. 

Siapa Dia?. Ya Gusti Kang Mahasuci. 

3) Nindakake/ melakukan aktivitas, yang 

dilakukan oleh kawula dengan 

murni/tunggal/lurus kepada Gusti Kang 

Mahasuci.
106

 

Manunggaling Kawula Gusti juga sering 

diartikan sebagai menyatunya manusia (kawula) 

dengan Tuhan (Gusti). Anggapan bahwa Gusti 

sebagai personifikasi Tuhan kurang tepat. Gusti 
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(Pangeran, Ingsun) yang dimaksud adalah 

personifikasi dari Dzat Urip (kesejatian hidup), 

atau emanasi (pancaran) Tuhan.
107

 

Dalam ajaran ini, pendukungnya 

berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah 

menyebut dirinya sebagai Tuhan. Arti dari 

manunggaling kawula Gusti dianggap bukan 

bercampurnya Tuhan dengan makhluk-Nya, 

melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat 

kembali semua makhluk dan dengan kepadanya, 

manusia telah bersatu dengan Tuhannya.
108

 

Konsep aku adalah Tuhan, Tuhan adalah 

aku yang diajarkan oleh Siti Jenar seakan-akan 

sebagai sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang 
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aneh. Karena yang demikian itu, Siti Jenar 

dituduh sebagai wali murtad.
109

 

Syekh Siti Jenar berkata: 

“Dalam diriku itulah ada Hyang Agung, 

sekarang dapat dikatakan hamba dan 

khaliqNya, karena sekarang ini saya 

berada di alam kematian.”
110

 

 

Ajaran Syekh Siti Jenar juga meliputi 

pandangan dibidang metafisis ketuhanan, roh dan 

jiwa manusia serta bagaimana manusia 

memperoleh ilmu. Pemikiran Syekh Siti Jenar 

juga meliputi pandangan mengenai kebenaran 

ilmu dan kebaikan tindakan. Kontroversi 

pandangannya mengenai kesatuan manusia-Tuhan 

yang lebih populer dalam konsep wihdat al- 

wujud juga bersumber dari pemikiran mengenai 
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ketuhanan, alam semesta, manusia, dan kebenaran 

serta kebaikan tersebut.
111

 

Demikian pula ajaran wihdat al-wujud 

Syekh Siti Jenar juga tidak sedikit mengandung 

reaksi yang cukup keras. Kelompok yang 

melakukan reaksi keras tersebut adalah kaum ahli 

syari‟at atau ahli fiqih. Kepercayaan wihdat al-

wujud adalah kepercayaan bahwa seluruh yang 

maujud atau ada itu prinsipnya hanyalah satu 

dalam segala arti yang tidak dapat diduakan. Hal 

satu maujud itulah Tuhan Allah dimana segala 

bentuk keragaman yang tampak dan kasat mata 

dianggap tidak ada. Mereka percaya bahwa 

seluruh hal lain di dunia ini tidak lain kecuali 
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gambaran atau bayangan dari Yang Satu yaitu 

Tuhan itu sendiri.
112

 

Kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar 

sebenarnya bukanlah barang baru dalam sejarah 

pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan 

dengan ajaran dan praktik hidup sufi. Pandangan 

dan ajaran Siti Jenar dengan mudah bisa 

ditemukan dalam sejarah tasawuf. Tokoh 

terpenting yang dapat dijadikan referensi hal ini 

ialah al-Hallaj yang juga dihukum pancung oleh 

penguasa Islam pada masanya.
113

 

Para wali kerajaan menganggap Syekh Siti 

Jenar telah menyebarkan pemahaman agama 

berdasar hawa nafsu, menyiarkan dan 

mengajarkan agama Islam menurut pandangannya 

                                                             
112

Ibid., 34. 
113

 Abdul Munir Mulkhan, Ajaran dan Jalan Kematian Syekh 

Siti Jenar, 53. 



182 
 

sendiri. Syekh Siti Jenar dikabarkan juga 

menganggap dirinya sebagai dzat Allah, dan 

memandang budi dan kesadaran manusia sebagai 

Tuhan itu sendiri. Tuhan menurut Siti Jenar yang 

dikatakan ada di dalam diri manusia itu juga 

mempunyai dua puluh sifat seperti segala sifat 

Tuhan yang secara umum dikenal pemeluk Islam. 

Seluruh sifat itu terkonsentrasi melekat dalam 

budi, sehingga budi manusia bisa kekal dan abadi 

dengan kodrat dan iradatnya. Inilah yang oleh 

Syekh Siti Jenar dipandang sebagai ilmu sejati.
114

 

Syekh Siti Jenar befikir: 

 “yang disebut kodrat itu yang paling 
berkuasa, tiada mirip atau yang menyamai. 

Kekuasaannya tanpa piranti, keadaan 

wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam 

merupakan kesatuan yang beraneka 

ragam.Iradat berarti kehendak yang tiada 
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membicarakan, ilmu untuk mengetahui 

keadaan, yang lepas jauh dari panca indera 

bagaikan anak sumpitan lepas tertiup.Adanya 

itu karena pribadi, demikian pula keinginan 

hidup itupun ditetapkan oleh diri 

sendiri.Tidak mengenal ruh yang 

melestarikan kehidupan, tiada turut 

merasakan sakit atau pun lelah.Suka duka 

pun musnah karena tiada diinginkan 

hidup.Dengan demikian hidupnya kehidupan 

itu, berdiri sendiri menurut kehendak.”
115

 

 

Sementara itu, Syekh Siti Jenar 

menganggap bahwa Tuhan Allah, yang dalam 

tradisi Budha disebut Hyang Widi adalah wujud 

yang tidak tampak dan terlihat mata itu, mirip 

dengan dirinya sendiri, mempunyai sifat 

kenampakan raga yang tiada tampak. Bagi Siti 

Jenar Hyang Widi jika disebut bahasa dunia itu 
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bersifat baka dan abadi, tanpa antara, tiada 

dikenai sakit ataupun tidak enak.
116

 

Menurut Syekh Siti Jenar, semuanya akan 

berbeda ketika manusia bisa sejiwa dengan Dzat 

Yang Maha Luhur, Gagah Berani, Maha Sakti, 

dan menjelajahi alam semesta. Dialah Pangeran 

yang mengusai dan memerintah dirinya yang 

bersifat wahdaniat, yaitu dengan cara menyatukan 

diri dengan ciptaan-Nya. Ia dapat menjadi abadi 

mengembara yang bergerak cepat yang 

kecepatannya melebihi anak peluru atau anak 

panah. Ia bukan budi dan bukan nyawa, bukan 

hidup, tanpa asal dari mana pun, bukan pula 

kehendak dan tujuan. Dialah yang bersatu padu 

menjadi wujud dirinya. Tiada susah payah, kodrat 
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kehendaknya bisa pergi ke mana saja, tiada haus, 

tiada lelah, dan tanpa penderitaan serta tiada 

lapar. Kekuasaan dan kemampuan-Nya tiada yang 

bisa merintangi, sehingga fikiran dan kekerasan 

luluh tiada berdaya. Dari jiwa raganyalah 

timbulnya kearif-bijaksanaan tanpa ia ketahui 

keluar dan masuk-Nya, tiba-tiba dirinya sudah 

berada di dalam perjumpaan dengan Tuhan.
117

 

Pemahaman Siti Jenar tentang 

manunggaling kawula Gusti, dipengaruhi pula 

oleh beberapa ayat dalam al- Qur‟an, misalnya 

yang menyatakan bahwa Tuhan itu sedemikian 

dekatnya dengan manusia. Hal ini dapat dijumpai 

dalam beberapa firman: 

  َفِاِّنيْ َقرِْيبٌ َواَِذا َساََلَك ِعَباِدْى َعَني 
                                                             

117
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Artinya: 

Dan jika hamba-hamba Ku bertanya kepadamu 

(Muhammad) tentang Aku, maka jawablah bahwa 

Aku ini dekat... [QS. Al-Baqarah: 186] 

 

 َوََنُْن اَقْ َرُب اِلَْيِه ِمْن َحْبِل اَْلَورِْيدِ 

Artinya: 

 ...dan Kami lebih dekat dari pada urat nadinya 

sendiri. [QS. Qaf: 16] 

 

 

 َوُهَوَمَعُكْم اَيْ َنَما ُكْنُتمْ 

Artinya: 

dan menyertaimu dimana pun kamu berada. [QS. 

Al-Hadid: 3] 

 

 

 فَاَيْ َنَما تُ َولُّْوا فَ َثمَّ َوْجُه اهللِ 

Artinya: 

Kemanapun wajahmu kamu hadapkan, maka 

(hakikatnya) kamu menghadap kepada Allah. 

[QS. Al-Baqarah: 115] 
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Penegasan-penegasan dalam ayat tersebut 

dipahami oleh Siti Jenar dan ulama sufi lainnya 

bahwa Tuhan tetap di dalam dan dalam filsafat 

metafisika digunakan untuk menyatakan “kondisi 

hadir”. Dalam metafisika dan theologi, Tuhan itu 

dinyatakan imanen, berarti kehadiran (kekuatan 

dan ilmu) Tuhan sebagai lawan dari 

ketidakhadiran.
118

 

Siti Jenar juga berani mengatakan bahwa 

dirinya adalah Tuhan. Maksudnya, bahwa Tuhan 

telah menyatu dengan dirinya sebagai khaliq-Nya. 

Dalam dunia sufi, istilah manunggaling kawula 

Gusti atau ana al-Haq, bukanlah sesuatu yang 

asing dan menyimpang. Orang-orang yang telah 

mencapai maqam ma‟rifat, ia mempunyai 
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pengalaman rohani sehingga merasa seperti 

menyatu dengan Tuhan. Artinya, Tuhan sangat 

dekat dengan dirinya hingga tak berjarak sedikit 

pun.
119

 

Dalam konsep sufi, Tuhan itu melingkupi 

dan menjangkau khaliq-Nya, sehingga dikatakan 

dekat, bahkan menyatu. Tuhan tidak bisa 

dijangkau, tetapi Dia mampu menjangkau. Akal 

pikiran tidak mampu menjangkau-Nya. Hal ini 

tidak saja karena lemahnya kekuatan pikiran 

manusia, tetapi karena alasan logis “jika Tuhan 

bisa dijangkau dan dipahami manusia, maka Dia 

bukan Tuhan lagi.”
120
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Pemahaman ini menyatakan bahwa Tuhan 

memang berbeda dan terpisah dengan manusia. 

Hal inilah yang sedikit dilanggar oleh Siti Jenar. 

Namun di sisi lain dipahami bahwa Dia sekaligus 

dekat dan bisa akrab pada manusia.
121

 

Sebenarnya, apa yang menjadi inti ajaran 

Syekh Siti Jenar justru adalah tauhid yang 

tertinggi “tidak ada apa-apa atau sesuatu pun 

selain Allah” yang teraplikasikan dalam sikap 

kehidupan sehari-hari. Jadi, “tidak ada sesuatu 

yang meng-Ada kecuali Allah”. Pada masa-masa 

berikutnya, hal tersebut kemudian dikenal sebagai 

paham manunggaling kawula Gusti. Terma ini 
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sering begitu saja disama-maknakan dengan 

konsep tauhid al-wujud dan wahdat al-wujud.
122

 

Tauhid al-wujud adalah “menyatukan 

wujud”, ini sedikit berbeda dengan wahdat al-

wujud, yakni “wujud yang esa”. Yang pertama 

lebih berorientasi “dari bawah ke atas”, dimana 

manusia naik menuju-Nya “menyatu kepada Yang 

Wujud” sehingga menjadi “hanya Allah yang 

wujud haqiqi”, dan selainnya menjadi nisbi 

setelah proses penggabungan. Sedangkan yang 

kedua adalah “kesatuan wujud” yang terbentuk 

karena manunggal dengan-Nya. Dibawa proses 

yang terjadi adalah “menurun ke bawah”. Yang 

pertama terjadi bi al-ikhtiyari atau bi al-thariqati, 

dan yang kedua terjadi secara bi-fadhl atau bi-
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qudrati. Yang pertama adalah hasil dari kerja 

keras rohani, dan yang kedua adalah karunia dan 

penghargaan atau usahanya (anugerah). Jadi 

jalannya berbeda, namun hasinya bisa sama.
123

 

Maka, ada dua fenomena dalam kesejatian 

manusia yakni “ingsun sejati” dan “sejatine 

ingsun”. Yakni “sejatine ingsun” adalah “ingsun 

sejati”. “ingsun sejati” menggunakan “rasa jati” 

untuk mendekat kepada Allah, dan dengan 

demikian ia akan menjadi “sejatine ingsun” di 

mana Allah menganugerahkan kepadanya 

“jatining rasa”.
124

 

Jadi, dalam tauhid al-wujud terjadi unsur-

unsur tambahan manusia, dan dalam wahdat al-

wujud bisa terjadi secara alamiah, naluriyah, atau 

                                                             
123

Ibid., 27-28. 
124

Ibid., 29 



192 
 

tidak mesti dengan usaha. Tauhid al-wujud itu 

“merengkuh Allah”, dan wahdat al-wujud adalah 

“direngkuh Allah”.
125

 

Setelah memahami apa yang telah tertera 

di atas, jadi cara pendekatan diri kepada Tuhan itu 

sangat bergantung pada teori dan konsep tentang 

Tuhan yang dianut seseorang atau suatu agama.
126

 

Konsep manunggaling kawula Gusti 

terdapat berbagai pengertian. Ada yang 

mengartikan proses menuju kepada yang Tunggal 

dengan membagusi hati, proses menuju kepada 

yang Tunggal yaitu Gusti Yang Maha Suci, dan 

melakukan dengan murni untuk menuju kepada 

Gusti Yang Maha Suci. Dalam hal ini Syekh Siti 

Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai 

                                                             
125

Ibid. 
126

Abu Fajar al-Qlami, Ajaran Ma‟rifat Syekh Siti Jenar, 41. 



193 
 

Tuhan, namun baginya Sang Pencipta adalah 

tempat kembali semua makhluk, dan dengan 

kembali kepada-Nya manusia telah bersatu 

dengan Tuhan, karena semua yang ada di dunia 

ini adalah gambaran atau bayangan dari Yang 

Satu yaitu Tuhan. 

Ajaran Syekh Siti Jenar sebenarnya telah 

ada pada sejarah tasawuf. Karena menurut Syekh 

Siti Jenar di dalam diri manusia juga ada dua 

puluh sifat seperti sifat Tuhan, dan seluruh sifat 

tersebut ada dalam budi, inilah yang disebut ilmu 

sejati. Dari situlah jiwa raga seorang manusia 

timbul sifat arif bijaksana. 

Alasan mengapa Syekh Siti Jenar 

mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan karena 

orang yang telah mencapai maqam ma‟rifat 
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merasakan dirinya telah menyatu dengan Tuhan. 

Sebenarnya ajaran itulah tauhid yang tertinggi. 

Seseorang dengan tingkatan tersebut telah 

dianugerahi jatining rasa, dimana dia 

menggunakan rasa jati sebagai ingsun sejati yang 

akan mengantarkannya menjadi sejatine ingsun. 

Maka, yang merengkuh Tuhan akan direngkuh 

oleh Tuhan. 

b. Sistem Ajaran dan Pengamalannya 

Langakah sistematis mencapai posisi 

terdekat dengan Tuhan menumbuhkan keyakinan 

ittihad, yaitu kesatuan dengan Tuhan, sehingga 

manusia lebur dalam hakikat wujud Tuhan. 

Pendekatan diri ini ditempuh di bawah bimbingan 

seorang mursyid dalam sistem tarekat yang 

kemudian melahirkan konsep mediator atau 
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wasilah yang berperan sebagai penghubung antara 

manusia dan Tuhan yang dituju.
127

 

Dengan demikian, proses dzauqi (rasa 

rohani), atau peralihan rasa rohani terhadap af‟al 

Allah menjadi rasa rohaniah terhadap sifat-sifat-

Nya, serta ketertenggelaman rohani dalam fana‟ 

dan baqa‟ merupakan salah satu komponen dari 

perjalanan menuju Allah, dan salah satu tahapan 

dalam perjalanan tersebut. Demikian pula, 

tercapainya hati yang tenang dan tenteram 

bukanlah puncak dari semua proses perjalanan 

menuju Allah.
128
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Dalam hal ini Syekh Siti Jenar 

menyatakan bahwa pelaksanaan kehendak Allah 

yang demikian merupakan perwujudan ”kehendak 

pribadi”. Ia menjelma menjadi “kehendak 

pribadi”, di mana kehendak insani telah 

dikembalikan oleh kehendak Yang Ilahi. Dan 

itulah yang disebut sebagai adi-manusia. Dalam 

Pupuh III (Dandanggula): 31-32 Serat Siti Jenar 

dinyatakan: 

Kodrat merupakan kuasa pribadi, 

Tiada yang mirip atau menyamai 

Kekuasaannya tanpa peranti, dari tanrupa 

menjadi warna-warni, 

Lahir batin satu sebab sawiji (manunggal) 
Iradat artinya karsa tanpa runding 

Ilmu berarti mengetahui kenyataan 

sebenarnya, 

Yang lepas jauh dari panca indera 

Bagaikan anak sumpitan meluncur lepas 

tertiup. 

Adanya kehidupan itu karena pribadi, 
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Demikian pula keinginan hidup itupun 

ditetapkan oleh diri sendiri, oleh 

kehendak nyata. 

Hidup tanpa sukma yang melestarikan 

kehidupan, 

Tiada merasakan sakit ataupun lelah. 

Suka duka pun musnah karena tiada 

diinginkan oleh hidup. 

Berdiri sendiri menurut karsanya. 

Dengan demikian hidupnya 

kehidupan itu, 

Sesuai kehendaknya. 

Syekh Siti Jenar terang 

pandangannya, 

Melebihi manusia sesame (adi-

manusia) 

 

Di sinilah terletak semua daya kekuatan 

rohani, dan spiritualitas yang mengantarkannya 

kepada ma‟rifatullah, karena daya dari sang 

“Pangeran”. Dengan hati tersebut, jasad 

melangkah penuh daya kekuatan hidup dan 

kakuatan yang paling prima sesuai dengan 

kehendak Allah. Sehingga dalam diri seorang sufi 
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harus terpadu antara kekuatan spiritual dalam 

bentuk hati yang tenteram, bahagia, dan tenang; 

merefleksikan sifat dan asma Allah, dengan 

semangat menegakkan kebenaran Allah di muka 

bumi sebagai khalifah-Nya. 

Daya beda atau kemampuan membedakan  

yang dimiliki oleh manusia berhati sehat 

(muthmainnun) tidak semata-mata tampak sebagai 

kemurnian tingkah laku, tetapi tampak juga 

sebagai keshalihan tingkah laku dan kemampuan 

melaksanakan semua kandungan kitab Allah, 

berikut hukum sunnatullah yang ada. Ia hadir 

merefleksikan diri sebagai bagian dari wajah-

Nya.
129

 

 َولِّلِه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَاَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اهللِ 
                                                             

129
Ibid., 184-185. 



199 
 

Artinya: 

“Timur dan Barat kepunyaan Allah.Maka kemana 

saja kamu menghadap di situlah Wajah 

Allah.”[Qs. al-Baqarah/2: 115]. 

 

Jadi, dengan demikian tasawuf sebenarnya 

bukanlah suatu ilmu rahasia yang dipenuhi oleh 

misteri. Ia bukan sejenis disiplin ilmu tentang 

suatu objek yang sulit dipahami. Tasawuf juga 

bukan hanya untuk strata sosial atau kelompok 

orang khusus yang tertentu. Semua manusia pada 

dasarnya membutuhkan tasawuf, dan tasawuf 

sendiri sebenarnya diperuntukkan semua manusia. 

Syekh Siti Jenar sebagai tokoh utama 

sufisme Islam Jawa, menentang upaya 

pembatasan pengajaran tasawuf hanya untuk 

kelompok serta strata masyarakat tertentu. Ia 

mengajarkan sufisme kepada seluruh lapisan 

masyarakat, yang akhirnya melahirkan tuduhan 
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bahwa ia melakukan pelanggaran adab rohani, 

dalam bentuk miyak warana (membuka tabir 

rahasia Tuhan). Namun Syekh Siti Jenar tetap 

mengajarkan hakikat kebenaran, walaupun 

ancaman kematian mengintainya.
130

 

Dengan keterpaduan perspektif tentang 

ma‟rifat tersebut, maka dapat dilihat bahwa rukun 

perjalanan menuju Allah yang utama adalah dua 

sendi, yakni ilmu dan dzikir. Sementara diantara 

ilmu dan dzikir terdapat proses amal shalih. 

Tanpa dua sendi ini, perjalanan menuju Allah 

menjadi mustahil. Ilmu adalah penerang jalan, 

dzikir adalah bekal perjalanan dan sarana 

pendakian pada jenjang yang lebih 

tinggi.Rasulullah mengemukakan, “Dunia 

                                                             
130

Ibid., 185-186. 



201 
 

terlaknat.Terlaknat apa yang ada di dalamnya 

kecuali zikir kepada Allah dan sesuatu yang 

menyertainya, atau orang yang berilmu yang 

mengajarkan ilmunya.”(HR. Ibnu Majah). 

Tentang hal ini Syekh Siti Jenar 

menyatakan, “adanya Allah karena dzikir. Dzikir 

membuat lenyap Dzat, Sifat, Asma, dan Af‟al 

Yang Mahatahu. Digulung menjadi „antaya‟ dan 

rasa dalam diri. Dia itu saya! Timbul pikiran 

menjadi dzat yang mulia.”(Pupuh II:3). 

Ilmu kita butuhkan untuk mengetahui 

persoalan-persoalan ilahiyah dan hikmah-hikmah-

Nya, sehingga kita dapat menunaikan semua yang 

dituntut oleh Allah serta merasakan manfaat dan 

hikmahnya untuk dunia dan kemanusiaan. Dzikir 

kita butuhkan agar Allah selalu bersama kita 
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dalam perjalanan menuju-Nya.“Aku 

bersemayamnya apabila ia berdzikir (ingat dalam 

dirinya) kepada-Ku.”Demikian firman Allah 

melalui lisan Nabi-Nya (Hadis Qudsi, HR. 

Bukhari-Muslim).
131

 

Dari dua rukun tersebut, akhirnya dalam 

penempuhan jalan rohani, terdapat dua golongan 

besar: golongan yang lebih memperbanyak dan 

memperhatikan dzikir disertai dengan ilmu, dan 

golongan yang memperbanyak dan menekuni 

ilmu disertai dengan dzikir. Kedua golongan 

tersebut sama-sama mampu mencapai tujuan 

akhir dengan izin Allah. 

Kedua golongan itu memang selalu ada 

pada setiap zaman, dikarenakan pada umumnya 
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manusia terbagi menjadi dua tipe. Pertama, 

mereka yang memiliki kecintaan yang sangat 

pada ilmu dan kemampuannya melakukan amal 

juga ada. Kedua, mereka yang memiliki 

kemampuan terbatas dan menekuni ilmu namun 

kegigihannya melakukan ibadah, amal, dan dzikir 

sangat besar. Jalan yang bisa ditempuh oleh 

manusia golongan kedua adalah memperbanyak 

dzikir, tapi juga harus disertai dengan ilmu. 

Sedangkan bagi tipe pertama, jalan yang 

ditempuh adalah ilmu yang harus dibarengi 

dengan dzikir. 
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Terkait dengan hal itu, dalam penempuhan 

jalan rohani, secara falsafi memang dikenal 

adanya dua metode jalan menuju Allah; isyaraqi 

atau „irfani, dan burhani.
132

 

Metode al-aisyraqiyah adalah metode 

penyinaran kembali, atau pemantulan kembali. 

Disebut juga al-jala‟ atau al-tasyfiyah (upaya 

penjernihan kembali), karena berpijak pada kerja 

pemurnian qalbu dan roh, dengan cara 

mengosongkannya dari noda dan menghiasinya 

dengan keutamaan dan keistimewaan amal dan 

akhlak. Modal utamanya adalah ilmu dan dzikir. 

Dalam sistem kerja ini, adanya kekuatan aqidah 

dan unsur motivasi internal (niat) merupakan 

unsur utama. Sehingga yang dibutuhkan adalah 
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ilmu dan semangat beribadah yang tinggi kepada 

Allah. 

Metode kedua disebut metode al-burhan, 

melalui penjelasan detail, sehingga mendapatkan 

sinar terang benderang. Metode ini berangkat dari 

pendalaman terhadap ilmu sebagai basis utama, 

yang kemudian baru disusul dzikir. Ilmu dijadikan 

kunci untuk “mencapai” Allah. Adapun ilmu yang 

didampingi dzikir yang menjadi kunci untuk 

sampai (al-wushul) kepada-Nya, adalah 

pengetahuan tentang Dzat dan sifat serta asma-

asma-Nya; ilmu syari‟at, fiqih, hadits, ilmu al-hal 

(keadaan rohani), ilmu tentang tahapan perjalanan 

rohani (maqamat), ilmu tentang jenjang roh 

(manzilat), ilmu tentang hawa nafsu, ilmu tentang 

jiwa dan fisik. Jadi intinya, sistem al-burhan 
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merupakan suatu cara dalam perjalanan menuju 

Allah yang berdasarkan atas dalil-dalil yang rinci 

pada setiap masalah yang dihadapi. Metode al-

burhan ini oleh Syekh Siti Jenar digunakan 

terutama ketika masih dalam masa pencarian jati 

dirinya, sampai ia kembali ke Jawa.
133

 

Sementara dalam sistem sufisme Syekh 

Siti Jenar, kemudian keduanya terpadu menjadi 

satu kesatuan dalam pencapaiannya, yakni pada 

fase pengajaran ilmu kesempurnaanya 

sekembalinya ke Jawa. 

Kebaikan hati dan upaya meningkatkan 

dan mempertahankan kondisi yang baik itulah 

yang menjadi titik tolak kehidupan Islami 

seseorang, dan pokok dari ma‟rifatullah 
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seseorang. Perjalanan menuju Allah, pada 

hakikatnya adalah perjalanan dengan qalbu 

menuju kebaikan dan kesehatan hati, kemudian 

dilanjutkan dengan kondisi yang baik dengan 

menegakkan sendi-sendi peribadatan yang murni 

(mukhlishīna lahu al-dīn) kepada Allah hingga 

gerbang kematian datang, untuk memindahkannya 

kepada kehidupan asal abadi. 

Hakikat perjalanan rohani menuju Allah 

adalah hati. Hati yang dimaksud bukan hati dalam 

bentuk fisik berupa segumpal darah atau daging 

cokelat, namun hati dalam arti kejiwaan dan 

rohaniah. Karena hati inilah yang menjadi fokus 

bagi eksistensi roh dalam diri manusia. Oleh 

karena itu, seseorang harus mengetahui jenis-jenis 
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hati manusia, sehingga ia dapat mengetahui di 

mana posisi hatinya sendiri.
134

 

Menurut Syekh Siti Jenar, hati dalam 

tradisi bangsa Arab hampir sama dengan budi, 

pikiran, angan-angan dan kesadaran yang satu 

wujud dengan akal (ngakal), dan tentu saja akal di 

sini berbeda dengan “akal pikiran” menurut 

bahasa Arab. Sebelum Immanuel  Kant 

berpendapat bahwa argumen berdasar akal bisa 

salah jika tidak dipimpin Tuhan, dua setengah 

abad sebelumnya, Syekh Siti Jenar sudah 

menyatakan bahwa budi dan akal merupakan satu 

wujud yang harus dipimpin oleh Wajibul 

Maulana. Sayangnya memang Syekh Siti Jenar 
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pada masanya hadir di tempat yang belum 

kondusif untuk mengembangkan pikirannya.
135

 

Ma‟rifatullah merupakan hal yang sentral 

dalam Islam. Buah dari ma‟rifatullah di antaranya 

yang Nampak sekarang adalah diperolehnya 

kecerdasan rohaniah. Ini hanya dianugerahkan 

Ilahi kepada orang yang selalu berada dalam 

kondisi dekat dengan Allah. Adapun cirri-ciri 

orang yang teranugerahi puncak kecerdasan 

rohaniah adalah: 

1) Mengalami perubahan yang dahsyat 

2) Menjadi orang yang merdeka lahir dan batin 

3) Bisa merasakan pengiring yang dihadirkan 

Allah kepada setiap manusia (al-mala-ikat al-

hafadzah) 
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4) Menjadi manusia yang optimis, aktif, berani, 

dan progresif. 

5) Memiliki akhlak yang baik dengan akhlak 

Tuhan 

6) Selalu berma‟iyyah (beserta bersama-sama) 

dengan Allah. 

Jadi, dzauq (rasa rohani) bisa diperoleh 

melalui ilmu dan dzikir. Ilmu untuk mengetahui 

persoalan-persoalan ilahiyah, dan dzikir untuk 

berjalan menuju kepada-Nya. Hakikat perjalanan 

tersebut adalah hati, yaitu kejiwaan dan 

rohaniyah. Sehingga, ketika kita sudah mampu 

mengendalikan hati dengan ilmu dan dzikir, maka 

akan diperoleh ma‟rifatullah, kemudian akan 

mendapatkan buahnya yaitu kecerdasan rohaniyah 
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dimana seorang salik akan selalu dalam kondisi 

dekat kepada Allah. 

Ada empat metode mengenal Allah 

(berma‟rifat) secara garis besarnya. Berdasarkan 

al-Qur‟an, Allah telah membimbing kita untuk 

mengenal-Nya dengan metode-metode sebagai 

berikut: 

Pertama. Dengan cara bermohon kepada 

Allah. Kita harus memohon kepada Allah agar 

Allah berkenan menjadikan kita mengenal-Nya 

dengan sebenar-benarnya. Seperti halnya 

pencarian Nabi Ibrahim yang menemukan 

ma‟rifat tertinggi kepada Allah. Buahnya adalah 

pelaksanaan syari‟at dalam bentuk tarekat hidup, 

yang menjadikannya sebagai kekasih Allah. 
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Kedua. Janganlah sombong, dan jangan 

berbohong. Dalam al-Qur‟an terdapat bukti yang 

menunjukkan betapa Allah sayang kepada 

manusia, makhluk yang telah diamanatinya untuk 

mengelola bumi. Kesombongan bukanlah ketika 

kita memakai pakaian yang bagus atau sepatu 

indah. Namun, kesombongan adalah ketika kita 

meremehkan orang lain, dan tatkala kita menolak 

kebenaran. Maka berhati-hatilah ketika kita 

merasakan diri lebih baik, lebih mulia dari pada 

orang lain. Waspadalah tatkala kita sudah merasa 

enggan mendengarkan nasihat. Demikian pula, 

janganlah bohong tentang kebenaran, dan tentang 

hal yang sudah kita lakukan tentang kebenaran 

itu. Kita sering berbohong sudah melakukan suatu 

kebenaran, hanya untuk menutupi rasa malu, jika 
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diketahui bahwa kita belum melakukannya. Ini 

adalah awal kesengsaraan batin, karena akan 

gagal dalam menempuh jalan proses 

ma‟rifatullah.
136

 

Ketiga. Gemar mencari ilmu.Untuk 

mengenal Allah membutuhkan ilmu untuk 

diamalkan. Maka jangan sampai enggan mencari 

ilmu, baik membaca, mendengar dan sebagainya. 

Allah menyuruh orang mukmin untuk 

menanyakan segala sesuatu hanya kepada ahlinya. 

Maka mulailah mencari tahu, mempelajari apa 

yang Allah sukai dan apa yang Allah 

membencinya. Jangan pernah beralasan tidak 

mempunyai waktu untuk mencari ilmu. 
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Keempat. Amalkan setiap titik ilmu yang 

sudah diperoleh. Rasulullah selalu berlindung dari 

ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika kita 

mengetahui ilmu yang benar, maka cepatlah 

diamalkan. Jangan menyediakan ruang alasan 

untuk tidak mengamalkannya. Semua ilmu yang 

tidak diamalkan, oleh Allah dijamin tidak 

memiliki arti apa pun di sisi-Nya. Jadikanlah al-

Qur‟an sebagai bacaan yang sangat akrab dalam 

keseharian kita. Suasanakan akrab dengan al-

Qur‟an hingga terasa berdialog langsung dengan 

Allah. Dan ketika kita tahu Allah tidak menyukai 

manusia yang zalim, berhati-hatilah dari 

menyakiti orang lain, baik dengan perkataan 

ataupun perbuatan kita.
137
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Dari empat metode tersebut, bentuk 

aplikasinya adalah dengan cara menempuh lima 

kunci (tahapan utama) untuk menggapai 

ma‟rifatullah, yang meliputi dzikrullah, tafakur, 

murāqabah, muhāsabah, dan wirid. Inilah yang 

secara kreatif diajdikan sebagai metode dasar 

ma‟rifat dalam bentuk “ilmu hening” oleh Syekh 

Siti Jenar, yaitu: 

1) Dzikrullah  

Ketika seseorang sudah selalu berada 

dalam dzikrullah, wujudnya lambat laun 

terbebaskan dari sifat mementingkan diri 

sendiri dan dicerahi dengan sifat-sifat 

Allah.Tujuan awal dzikrullah adalah 

memusatkan perhatian. Jika hal ini sudah 

tercapai, maka ia akan menyadari adanya 
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berbagai godaan jiwa. Oleh karenanya, dia 

kemudian harus berusaha memusatkan 

perhatiannya kepada semua hal yang 

mencakup kesatuan. 

Dalam praktik dzikirnya, seorang 

dzakir larut dalam Nama dan makna akan 

Nama-Nya. Dalam keadaan itu, ia melupakan 

tidak saja dunia dan akhirat, bahkan juga 

dirinya sendiri. 

Dengan demikian, dzikir seorang sufi 

laksana limpahan yang lambat laun 

menghilangkan sifat mementingkan diri 

sendiri dan memancarkan sifat-sifat Tuhan di 

dalam hati seorang dzakir. Akhirnya, 

imajinasi “diri” juga menjadi sirna dan 

ditenggelamkan oleh limpahan itu. Ini 
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menandai akhir perjalanan spiritual dan awal 

samudera kefana‟an diri. Dzikir ini untuk 

menjernihkan roh al-idhāfi sehingga mampu 

menyongsong nur Allah.
138

 

2) Tafakkur 

Tafakkur adalah perenungan 

mendalam, yang menjadi pembuka dan awal 

bagi proses meditasi (hening). Dalam tasawuf, 

yang menjadi objek tafakkur adalah Kekasih 

Yang Mutlak, segala sesuatu yang lain 

dibersihkan dari pikiran. Dalam tafakkur 

inilah, para sufi banyak melibatkan cinta, 

bukan hanya dilakukan dengan akal. Kaum 

sufi lebih mengutamakan kemampuan dzauq 

(rasa) dalam bertafakkur, dibandingkan akal-
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rasional. Namun bukan berarti bahwa pola 

tafakkur kaum sufi, atau cara sufi secara 

umum tidaklah rasional. Hanya saja, 

rasionalitas kaum sufi, adalah bentuk 

rasionalitas yang dibarengi dengan kecerdasan 

rohaninya.
139

 

Maka, bagi para sufi tafakkur adalah 

menempuh perjalanan spiritual di dalam hati 

(dzauq), dilahirkan dengan dzikrullah. Dengan 

dzikir cahaya manifestasi Ilahi mulai 

menyinari rumah hati. Dengan cahaya itu, 

kesadaran hati dibangkitkan dan diubah 

menjadi pembimbing pada jalan hakikat. 

Ketika tafakkur rasional terbentuk, 

tafakkur “yang berdasarkan hati” tumbuh. 

                                                             
139

Ibid., 195-196. 



219 
 

Dalam tafakkur rasional, motivasi dan daya 

dorongnya adalah akal, sedangkan dalam 

tafakkur hati, motivasi dan “guru” nya adalah 

Allah, dengan sumber mata air hati pada al-

roh al-idhāfi di kedalaman ceruk hati sang 

sufi. 

Syekh Siti Jenar mengakomodasikan 

pola berpikir untuk diri sendiri dan berpikir 

kepada Allah sebagai satu kesatuan proses, 

yang tidak saling terpisahkan. Sehingga ketika 

berpikir tentang diri, pada saat yang sama 

memantikkan api berpikir mengenai Allah, di 

mana kawula dan Gusti  menjadi berada 

dalam satu area tafakkur dan meditasi.
140
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3) Murāqabah 

Murāqabah artinya saling berdekatan, 

“berpacaran”. Dalam terminologi sufi, 

murāqabah bermakna dua pihak yang saling 

melindungi. Maka dalam hubungan antara 

para penempuh jalan spiritual (sufi salik), 

murāqabah adalah sikap Tuhan menjaga dan 

melindungi manusia, agar manusia di dalam 

hatinya harus menjaga dan melindungi Allah. 

Hal ini kembali mengingatkan tentang 

manunggaling kawula Gusti. 

Murāqabah dapat terjadi dengan sikap 

seseorang menjauhi segala sesuatu selain 

Allah, lahir dan batin, dan memusatkan 

seluruh perhatian hanya kepada Allah. Ia 

selalu menyucikan batin demi Allah, baik 
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ketika sendirian maupun bersama orang lain. 

Penyucian batin ini terjadi dalam upaya 

melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu, 

yang diiringi dengan harapan akan Karunia 

dan Kehendak-Nya, dan memalingkan diri 

dari segala sesuatu selain-Nya. 

Sehingga dalam hati orang yang telah 

memiliki murāqabah, akan selalu dipenuhi 

dengan kehadiran hati bersama Allah, dan 

kekosongan hati dari segala sesuatu selain 

Allah. Perhatiannya hanya terpusat kepada 

Allah, dengan menjaga diri dari segala sesuatu 

selain-Nya. 

Kedalaman hatinya selalu mencermati 

rahasia yang berhubungan dengan Allah, 

sehingga ia seperti ungkapan hadits riwayat 
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Imam al-Ghazali, “Sesungguhnya Tuhan telah 

memberikan Napas dalam seluruh harimu; 

tempat dirimu pada jalannya.” Walhasil 

murāqabah sesuai makna hadits tersebut 

adalah kebersamaan roh pribadi dengan Napas 

Allah.
141

 

4) Muhāsabah 

Secara etimologis, muhāsabah berarti 

menyeimbangkan perhitungan atau tepat 

dalam perhitungan. Sedangkan secara sufi, 

muhāsabah adalah memperhitungkan 

perbuatan dan pikiran dalam menempuh 

perjalanan menuju Allah dan mengetahui 
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bahwa Allah selalu mencatat apa yang 

dilakukannya.
142

 

Bagi Syekh Siti Jenar, muhāsabah 

adalah ngelmu eling, yang oleh Ranggawarsita 

ditambahkan sebagai “eling lan waspada”. 

Dengan demikian, maka muhāsabah 

mengandung makna terus-menerus mencari 

dan menelaah keadaan dan perbuatan hawa 

nafsu maupun keseluruhan jiwa. Hari demi 

hari dan jam demi jam, orang harus 

memperhitungkan apa pun yang muncul di 

dalam dirinya, yang positif maupun negatif, 

agar dia menjadi sadar akan sifat-sifat 

keadaannya.
143
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5) Wirid 

Wirid atau wird dalam kamus 

memiliki arti pekerjaan harian atau tugas dan 

kewajiban tetap seseorang. Ia juga berarti 

shalat atau rutinitas ibadah seorang hamba. 

Oleh Syekh Siti Jenar wirid diterjemahkan 

sebagai tindakan seluruh tubuh fisik untuk 

mengapresiasi asma`,sifat, dzat dan af‟al 

Allah. Oleh karenanya pembedaan antara 

shalat tarek dan shalat daim menjadi sangat 

penting bagi perjalanan suluk seseorang. 

Wirid diperlukan, karena sebagian 

para penempuh jalan sufi merasakan kesulitan 

untuk senantiasa berada dalam kondisi 

dzikrullah. Sehingga fungsi wirid adalah 

sebagai pengingat, dan sebagai evaluasi bagi 
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proses dzikrullah tersebut. Wirid juga berguna 

untuk menghilangkan keterusikan hati, 

pikiran, dan perbuatan dari kondisi dzikir. 

Terutama bagi sufi pemula, untuk 

selalu dalam kondisi dzikrullah masih sulit, 

apalagi untuk memusatkan perhatian pada 

dzikir qalbi. Olehkarenanya dibutuhkan wirid 

pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana 

shalat difungsikan sebagai alat dzahir 

dzikrullah. Memangbagi orang-orang yang 

sudah sempurna, karena ditakhlukkan oleh 

keadaan kesatuan, terkadang lebih memilih 

diam dari pada wirid. Tetapi, karena tidak ada 

keadaan (hal) yang stabil, mereka juga 

kembali kepada dzikir setelah keadaan itu 

berlalu. Sebagian para wali bahkan tetap 
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berusaha mempertahankan kondisi wirid, 

walau sudah berada dalam keadaan kesatuan 

(manunggal).
144

 

Para sufi, pada umumnya beranggapan 

bahwa wirid shalat merupakan bentuk yang 

terbaik dan amal paling sempurna yang dapat 

dilakukan seseorang. Wirid shalat dapat dibagi 

dalam dua kategori: 

a) Shalat wajib lima waktu yang harus 

dijalankan secara teratur sesuai dengan 

syari‟at Islam. 

b) Shalat sunnah yang dijalankan dalam 

keadaan berbeda, baik berdasarkan 

sunnah Nabi, atau izin guru spiritual dan 

sesuai dengan ketentuan syari‟at. 
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Sebagian dari shalat sunnah 

dikenal sebagai shalat nafilah (yang 

mengiringi shalat wajib lima waktu). 

Shalat nafilah menurut Syekh Siti Jenar 

adalah shalat daim yang harus menyatu 

dengan jiwa seseorang, dimana 

pengerjaannya tidak lagi memandang 

waktu, tempat, dan jenisnya.Ini adalah 

sejenis meditasi sepanjang hidup.
145

 

Shalat daim ajaran Syekh Siti Jenar 

ini, ternyata juga diajarkan oleh Sunan 

Bonang. Dinyatakan dalam Suluk Wujil, 

bait ke-11-12: 

    Utamining sarira punika, 

Angrawuhana jatining salat, 

Sembah lawan pamujine. 

Jatining salat iku, 
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Dudu ngisa tuwin magerib, 

Sembahyang araneka, 

Wenange puniku, 

Lamon aranana salat, 

Pan minangka kekembanging 

salat daim, 

Ingaran tatakrama.  

 

“perihal keunggulan diri manusia, 

ketahuilah kesejatian shalat, sembah dan 

pujiannya. Kesejatian shalat bukan shalat 

Isya dan Maghrib, itu hanya dapat disebut 

sembahyang. Kalaupun shalat disebut 

shalat itu karena menjadi bunganya shalat 

daim dan merupakan tata krama.” 

Jadi, shalat yang sesungguhnya 

adalah shalat jiwa atau shalat rohani yang 

dilakukan secara terus-menerus dan 

khusyu‟, di mana jiwa selalu mengarah 

kepada Pemilik Kesejatian Hidup, dan 
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shalat dikerjakan dengan harus 

mengetahui tujuan serta arahnya bagi 

hidup. Itulah yang disebut wirid.
146

 

Di bawah ini merupakan jalan 

ma‟rifat Islam-Jawa, yang menyertai 

perilaku pola spiritual. Inti dari jalan 

ma‟rifat Syekh Siti Jenar adalah 

keterpusatan seluruh diri kepada Allah; 

menyatukan semua iradat dan kodrat diri 

dengan Allah, menyatukan semua sifat, 

asma, dan af‟al diri dengan Allah dengan 

metode utama adalah ilmu hening 

(semadi). 

 

                                                             
146

Ibid., 213-214. 



230 
 

Logika dari hal ini jelas mengacu 

pada pola spiritual Nabi Muhammad; 

dimulai dengan ilmu hening (khalwat di 

Gua Hira), mendapatkan wahyu, 

pengejawantahan nilai spiritual dalam 

kehidupan, mengalami mi‟raj, dan turun 

menjadi manusia untuk hamemayu 

ayuning bawana. Konsep spiritual inilah 

pula yang disebarluaskan oleh Syekh Siti 

Jenar di Asia Tenggara.
147

 

1) Ilmu Hening/Meditasi dan Cara 

Pelaksanaannya 

Istilah semedi sama dengan serasa, 

yaitu rasa-tunggal, maligining rasa (berbaur 

berjalannya rasa), rasa jati, rasa ketika belum 
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mengerti. Adapun matangnya perilaku atau 

pengolahan (makarti) rasa disebabkan dari 

pengelolaan atau pengajaran, ataupun 

pengalaman-pengalaman yang diterima atau 

tersandang pada kehidupan keseharian. Olah 

rasa itulah yang disebut piker, muncul akibat 

kekuatan pengelolaan, pengajaran atau 

pengalaman tadi. Piker lalu memiliki 

anggapan baik dan jelek, kemudian 

memunculkan tata cara, penampilan dan 

sebagainya yang kemudian menjadi kebiasaan 

(pakulinan/adat). 

Yang dimaksud semedi adalah, tidak 

lain kecuali hanya untuk mengetahui 

kesejatian dan kasunyatan. Adapun sarananya 

tidak ada lagi kecuali hanya mengetahui atau 
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menyilakan anggapan dari perilaku rasa, yang 

disebut hilang-musnahnya papan dan tulis. 

Disitulah tempat beradanya rasa-jati yang 

nyata, yang pasti, yang melihat tanpa 

ditunjukkan (weruh tanpa tuduh).Adapun 

terlaksananya harus mengendalikan segala 

sesuatunya (hawa nafsu dan amarah), disertai 

dengan membatasi dan mengendalikan 

perilaku (perbuatan anggota badan). 

Adapun cara pelaksanaannya secara 

umum adalah sebagai berikut: pengendalian 

anggota tadi, yang lebih tepat adalah dengan 

tidur terlentang, disertai dengan sidhakep 

(tangan dilipat di dada seperti takbiratul 

ihram, atau seperti orang meninggal), atau 

tangan lurus ke bawah, telapak tangan kiri 
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kanan menempel pada paha kiri kanan, kaki 

lurus, telapak kaki yang kanan menumpang 

pada tapak kaki kiri. Maka hal itu kemudian 

disebut dengan sidhakep suku (saluku) 

tunggal. Ataupun juga dengan mengendalikan 

gerakan mata, yaitu yang disebut meleng. 

Lelaku seperti itu dilakukan bagi yang kuasa 

mengendalikan gerak-bisik cipta (gagasan, 

ide, olah pikir), serta mengikuti arus aliran 

rasha, adapun pancer-nya (arah pusat) 

penglihatan diarahkan dengan memandang 

pucuk hidung, keluar dari antara kedua mata, 

yaitu di papasu, adapun penglihatannya 

dilakukan harus dengan memejamkan kedua 

mata.
148
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Selanjutnya adalah menata keluar 

masuknya napas, seperti berikut; napas ditarik 

dari arah pusar, digiring naik melebihi pucuk 

tenggorokan hingga sampai di suhunan 

(embun-embunan/ubun-ubun), kemudian 

ditahan beberapa saat. Proses penggiringan 

atau pengaliran napas tapi ibarat memiliki rasa 

mengangkat apa pun, adapun kesungguhannya 

seperti yang kita angkat, itu adalah 

mengalirnya rasa yang kita pepet dari 

penggiringan napas tadi. Kalau sudah terasa 

berat penyanggaan (penahanan) napas, 

kemudian diturunkan secara pelan-pelan. 

Lelaku seperti itu yang disebut sastra-cetha. 

Maksudnya sastra adalah tajamnya 

pengetahuan, cetha adalah mantabnya suara di 
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pita suara (cethak), yaitu cethak (di ujung 

dalam dari lidah) mulut kita. Maka disebut 

demikian, ketika kita melaksanakan proses 

penggiringan napas melebihi dada kemudian 

naik lagi melebihi cethak hingga sampai 

ubun-ubun. Kalau napas kita tidak 

dikendalikan, jadi kalau hanya menurutkan 

jalannya napas sendiri, tentu tidak bisa sampai 

dibun-bunan (embun-embun), sebab kalau 

sudah sampai ditenggorokan langsung turun 

lagi. 

Adapun sastra-cetha, karena ketika 

mengucapkan dua mantra sastra: “hu-ya”, 

keluarnya suara hanya di batin saja, juga 

kelihatan dari kekuatan cethak (tenggorokan). 

(Ucapan dan bunyi mantra atau dua 
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penyebutan; “hu-ya” pada wirid 

Naksyabandiyah berubah menjadi ucapan; 

“hu-Allah”, penyebutannya juga disertai 

dengan perjalanan napas.Adapun wiridan 

Syatariyah, penyebutan tadi berbunyi; “hailah 

haillolah” [la ilaha illa-llaah], tetapi tanpa 

pengendalian perjalanan napas).
149

 

2) Tujuan dan kegunaan ilmu hening 

Adapun pelaksanaan semedi seperti 

dituturkan di atas, juga bisa diringkaskan, 

yang penting kita selalu terus-menerus tiada 

putus melakukan laku naik turunnya napas, 

dengan duduk, berjalan, atau bekerja tidak 

boleh ketinggalan mengendalikan keluar 

masuknya napas, yang disertai dengan 
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pembacaan mantra “hu ya”, atau “Allah – hu”, 

atau “hu –Allah”. 

Kecuali itu, wirid yang disebut 

daiwan, masih memiliki maksud yang lain 

lagi, yaitu memiliki pengertian panjang tanpa 

ujung, atau langgeng. Adapun maksud 

penyebutan bahwa napas kita itu ternyata 

menjadi keberadaan hidup kita yang langgeng 

(abadi), yaitu dengan adanya napas (ambegan) 

kita. Adapun ambegan itu, ternyata adanya 

keberadaan angin (udara/oksigen) yang selalu 

keluar masuk tanpa henti, yang bersamaan 

dengan proses perjalanan darah dan roh. 

Apabila keduanya berhenti, tidak bekerja lagi 

disebut “mati”, yaitu rusaknya badan wadag 

kembali menjadi barang baru lagi. Oleh 
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karena itu sebaiknya perjalanan napas atau 

ambegan kita selalu keluar masuk tanpa henti, 

harus dipanjang-panjangkan proses 

perjalanannya, agar umur kita menjadi 

panjang, dan bisa menjadi awet berada di 

dunia ini, sampai tutug (selesai) pandangan 

kita kepada anak, cucu, buyut, canggah, 

wareng, dan seterusnya. 

Adanya uraian di atas menunjukkan 

bahwa bila pengetahuan pasamaden itu 

ternyata lebih besar kegunaan dan 

manfaatnya, maka kemudian disebut sastra 

jendra hayuningrat pangruwating diyu. 

Artinya sastra = tajamnya pengetahuan, 

jendra = dari uraian kata harja endra (harja = 

raharja, endra = ratu/dewa), hayu = rahayu = 



239 
 

sejahtera, ningrat = jagat = tempat = badan. 

Jadi, maksudnya adalah mustikanya 

pengetahuan yang kuasa menjadi penyebab 

kesejahteraan, keselamatan, kesempurnaan, 

ketenteraman dan sebagainya. 

Adapun arti dari pangruwating diyu = 

mengembalikan atau memulihkan diyu. 

Sedang diyu = danawa = raksasa = asura = 

buta, ini untuk perlambang keburukan, 

penyakit, kotoran, bahaya, kegelapan, 

kebodohan dan sesamanya. Jadi diyu itu 

sebagai kebalikan dari dewa yang memiliki 

makna simbolik pandai, baik, sejahtera, dan 

selamat dan sebagainya. Itu mengandung 

maksud dikatakan yang dapat menyirnakan 

segala keburukan atau segala hal bahaya. 
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Intinya, barang siapa yang selalu ajeg 

berdisiplin melakukan lelaku olah semedi, jika 

pada mulanya orang buruk, kemudian sirna 

keburukannya, berubah menjadi orang yang 

baik perilakunya.
150

 

3) Meditasi Menuju Kemanunggalan 

Untuk memperoleh hasil yang optimal, 

maka praktik meditasi (khalwat, I‟tikaf atau 

tahannuts) dilaksanakan dengan urt-urutan 

sebagai berikut: 

(a) Mandi mensucikan jasmani dan rohani. 

(b) Melaksanakan meditasi yang disebut 

sebagai shalat ma‟rifat, dengan tata cara 

berikut: dimulai dengan tafakkur atau 

pemusatan pikiran dan hati; membaca 
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surat al-Fatihah; mengucapkan niat 

(afirmasi) dan permohonan doa atau al-

Fatihah; membaca shalawat satu kali, 

istighfar 3 kali, dan membaca “hu-Allah” 

3 kali; menutup 9 lubang anggota tubuh 

(babahan nawa/hawa sanga), mati 

sakjeroning urip (Sembilan lubang yang 

dimaksud adalah dua lubang telinga, dua 

lubang mata, dua lubang hidung, satu 

lubang mulut, satu lubang belakang bawah 

(dubur), dan satu lubang depan bawah 

(qubul, kemaluan)); kembali ke posisi 

duduk awal dan mengatur napas sambil 

berdzikir dalam hati “hu-Allah” 7 kali; 

membaca “Sahadat Allah, Allah, Allah 

lebur badan, dadi nyawa, lebur nuawa 
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dadi cahaya, lebur cahaya dadi idhafi, 

lebur idhafi dadi rasa, lebur rasa dadi 

sirna mulih maring sajati, kari amungguh 

Allah kewula kang langgeng tan kena 

pati.” (Sahadat Allah, Allah, Allah badan 

lebur menjadi nyawa, nyawa lebur 

menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi 

(roh) idhafi, (roh) idhafi lebur menjadi 

rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang 

sejati, tinggallah hanya Allah semata yang 

abadi tidak terkena kematian) dengan 

menahan napas; membaca “Ashadu-

ananingsun, la ilaha rupaningsun, 

illallah-Pangeraningsun, satuhune ora 

ana Pangeran anging Ingsun, kang badab 

nyawa kabeh” (Ashadu-keberadaanku, la 
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ilaha- bentuk wajahku, illallah- Tuhanku, 

sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Aku, 

yaitu badan dan nyawa seluruhnya) 

dengan menahan napas; jika memiliki 

permintaan khusus (lakukan disertai niat 

dan permohonan yang tulus, dan setelah 

doa diucapkan, lepaskan napas); 

melanggengkan daya rohani (shalat daim) 

dengan zikir sasahidan; untuk mengasah 

ketajaman mata batin, daya rohani, dan 

menjaga ketajaman pancaindra 

(mengaktifkan indera ”keenam”).
151
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4) Kontemplasi dan meditasi harian 

Setiap pagi di waktu Subuh, posisi 

punggung ditegakkan, wajah menghadap ke 

depan lurus, dengan mata terpejam. 

Pandangan bola mata diarahkan terpusat ke 

ujung hidung (pucuk ing grana). Pusatkan 

pikiran dengan mengheningkan segenap 

pikiran dan rasa hati. Kemudian tarik napas 

pelan-pelan sambil berdzikir dalam hati dan 

pikiran “Huu”, hingga pucuk tarikan napas 

masuk.
152

 

Dalam mencapai ma‟rifatullah, Syekh 

Siti Jenar juga mengamalkan amalan-amalan 

seperti yang diajarkan oleh ulama dalam 

mengajarkan ilmu tasawuf. Seperti dzikir, 
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tafakkur, murāqabah, wirid, yang 

kesemuanya itu juga diimbangi dengan ajaran 

ma‟rifat Islam-Jawa, seperti pelaksanaan ilmu 

hening, meditasi menuju kemanunggalan. 

Tentu saja ajaran Islam-Jawa tersebut masih 

berpegang pada syari‟at, karena di dalamnya 

yang dilakukan adalah wirid, dzikir, baik di 

dalam sholat secara syari‟at yang memakai 

gerakan sholat maupun sholat daim. 
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BAB IV 

ANALISIS RELEVANSI KONSEP MANUNGGALING 

KAWULA GUSTI SYEKH SITI JENAR DENGAN 

MATERI ILMU TASAWUF DI IAIN PONOROGO 

 

A. Klasifikasi Materi Ilmu Tasawuf di IAIN Ponorogo 

Ajaran tasawuf yang sesuai dengan Islam dan 

tidak menyimpang dari ajaran syar‟i biasanya 

membatasi obyek ajarannya sampai pada tingkat 

maqam ma‟rifat. Lebih dari itu pada tingkat penyatuan 

rasa dengan Tuhan semisal fana', baqa', hullul dan 

ittihad, maqamat ini menimbulkan pemahaman yang 

salah dan pantheistik semisal Wahdat al-Wujūd menurut 

Ibn „Arabi atau Manunggaling Kawula Gusti menurut 
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istilah Jawa. Ajaran tasawuf pertama disebut tasawuf 

ortodoks, sedangkan kedua disebut heterodokds.
153

 

Ortodoks dan heterodoks secara terbuka dikenal 

dalam ajaran tasawuf Islam di Nusantara pada era 

kerajaan Aceh Darussalam. Pada saat itu dikenal luas 

aliran tasawuf yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri dan 

Syamsuddin Sumatrani yang mengajarkan tentang 

wujudiyah dengan konsep martabat tujuh, konsep ini 

terdapat dalam ajaran Wahdat al-wujūd Ibn Arabi. 

Ajaran ini disebut heterodoks (menyimpang) bagi ahli 

syari‟at, ajaran itu menimbulkan pertentangan dengan 

tasawuf ortodoks (sesuai dengan Islam) yang dibawa 

oleh Nuruddin ar-Raniri pada abad 17 M.
154
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Tergolong ajaran tasawuf ortodoks adalah ajaran 

tasawuf yang sesuai dengan mainstream ajaran tasawuf 

Islam yang ketat. Ajaran ini lebih menekankan aspek-

aspek dasar dari ajaran tasawuf, sehingga dikenal pula 

dengan tasawuf syar‟i atau akhlaki. Di dalamnya 

dibahas secara gradual tingkatan-tingkatan umum 

dalam tasawuf yaitu syari‟at, tarekat, hakikat dan 

ma‟rifat.
155

 

Dari penjelasan di atas penulis ingin mencoba 

mengklasifikasikan materi ilmu tasawuf  di IAIN 

Ponorogo dengan melihat RPS (rancangan 

pembelajaran semester) pada mata kuliah akhlak 

tasawuf. Adapun RPS (rancangan pembelajaran 

semester) akan dilampirkan pada lampiran 01. 
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Jadi, pengklasifikasian materi ilmu tasawuf 

tersebut adalah pengelompokan pembahasan materi 

tasawuf secara khusus dan lebih mengerucut. Adapun 

jika RPS (rancangan pembelajaran semester) berpacu 

pada penjelasan diatas, maka klasifikasi tersebut adalah: 

syari‟at, tarekat, hakikat, dan ma‟rifat. 

Syari‟at adalah tahapan yangpaling awal, yaitu 

peraturan-peraturan yang bersumber dari al-Qur‟an dan 

al-Hadits. Nabi SAW. bersabda: “asysyari‟atu aqwali” 

artinya syari‟at itu perkataanku. Syari‟at juga berarti 

menyuruh manusia untuk selalu patuh pada agama, 

berbuat baik dan melarangnya berbuat jahat. Syari‟at 

juga bermakna memahami dan mengamalkan hukum-

hukum Islam yang lima: 1. Syahadat, 2. Mengerjakan 

shalat, 3. Menjalankan puasa, 4. Membayar zakat, dan 

5. Menunaikan ibadah haji.Bagian dari syari‟at adalah 
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mematuhi aturan masyarakat dan menjaga 

keselarasannya, menghormati orang tua, guru, pimpinan 

dan raja berarti menghormati Tuhan serta mengakui 

adanya.
156

 

Tarekat adalah tahap yang lebih maju. Nabi saw. 

bersabda: “at-thariqatu af‟ali” (tarekat adalah 

perbuatanku), tahap ini dimulaidengan menjalankan 

syari‟at secara kontinu sampai mendapatkan karunia 

dari Allah yang berupa kasyaf atau pembuka hijab 

sehingga dapat melihat Allah dan rahasia-rahasia alam 

ciptaan-Nya yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. 

Hal demikian hanya akan diperoleh bagi Ahli suluk 

yang menjalankan tarekat secara sempurna. Tarekat 

merupakan permulaan hakikat, kesadaran tentang 

tingkah laku yang telah diamalkan pada tahappertama 

diinsafi lebih dalam dan ditingkatkan, yaitu dengan 
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menyesali segala dosa dan bertaubat;menjauhi larangan 

Tuhan dan menjalankan perintah-Nya; melakukan 

puasa yang diwajibkan dan disunnahkan, mengurangi 

makan, minum, tidur, dan menjauhkan diri dari orang 

serta dari segala perbuatan yang jahat.
157

 

Hakikat adalah tahap yang sempurna. Nabi saw. 

bersabda: “al-haqiqatu ahwali” (hakikat itu tingkah 

lakuku), pencapaian tahap ini diperoleh dengan 

mengenal Tuhan melalui pengetahuan yang sempurna 

dengan cara berdoa terus menerus; menyebut asma 

Tuhan dan mencintai-Nya; mengenali Tuhan dan diri-

Nya; acuh terhadap kesenangan dan kesusahan. Senang 

susah, kaya miskin, nyaman sakit, semuanya itu 

merupakan wujud Tuhan, berasal dari Tuhan. Segala 

sesuatu milik Tuhan, dan akan kembali kepada-

Nya,manusia hanya meminjam saja. Tahap ini disebut 
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tahap keadaan mati, maknanya yang mati di sisni adalah 

nafsunya. Saat tercapainya tingkatan hakikat dilukiskan 

terjadi dalam suasana yang terang benderang dan dalam 

rasa yang lupa-lupa ingat, antara sadar dan tidak sadar. 

Dalam keadaan seperti itu tampak nyala sejati atau yang 

disebut Nur al-Ilahy.
158

 

Ma‟rifat adalah tahap terakhir atau tertinggi, 

yaitu tahap manusia telah mengenal Allah tanpa hijab 

atau sepandangan artinya seorang salik telah 

menyatukan dirinya dengan Ilahi, mencapai 

manunggaling kawula Gusti, kemanunggalan hamba 

dengan Tuhan yang bersifat rahasia, Nabi saw. 

bersabda: ”al-ma‟rifatu Sirry” (ma‟rifat itu rahasiaku). 

Dalam tahap ini, jiwa manusia terpadu dengan jiwa 

semesta, tindakan manusia semata-mata menjadi laku, 

„jalan‟ atau bayangan dari hakikat Tuhan. Manusia 
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paripurna pada tahap ini diibaratkan bulan purnama 

yang menyinari air, maka bayangan bulan akan 

ditemukan di dalam air, bulan di dalam air adalah 

wujud majazi, bukan hakiki.
159

 

Hubungan antara keempat tingkatan mistik itu 

bersifat interdependence (saling keterkaitan). Tahap 

keempat, tahap ma‟rifat oleh sebagian tokoh sufi falsafi 

disebut juga tahap wahdat al-wujūd, pada tahap ini 

seorang sufi telah sampai pada tahapan theosofi yang 

tertinggi, rasa dan pengalaman menyatu dengan 

Tuhan.
160
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B. Relevansi Konsep Manunggaling Kawula Gusti 

Syekh Siti Jenar dengan Materi Ilmu Tasawuf di 

IAIN Ponorogo 

Berdasarkan klasifikasi di atas dan pemaparan 

ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar mengenai 

Konsep manunggaling kawula Gusti, maka penulis 

akan menjelaskan mengenai relevansi dari keduanya. 

Konsep Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar 

yang dapat penulis fahami adalah ketika seseorang telah 

mampu mengaplikasikan sifat-sifat dan af‟al Ilahiyah 

bagi perilaku kemanusiaannya, yaitu sebagai „abidullah 

dan khalifatullah.Orang tersebut menjadikan lelaku 

syari‟at bukan hanya sebatas formalitas/palson kabeh 

yang artinya mereka melakukan karena adaiming-iming 

pahala, karena surga dan takut neraka. Namun seorang 
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yang menyadari bahwa hal tersebut dilakukan karena 

Allah, dan untuk Allah. 

„Abidullah dan khalifatullah hanya mampu 

diemban oleh insan al-kamil. Untuk menjadi insan al-

kamil seseorang harus melakukan syari‟at secara lahir 

maupun batin, juga harus melakukan tarekat yang 

nantinya akan mengantarkan menuju hakikat dan 

ma‟rifat yang akan membuahkan manunggaling kawula 

Gusti.  

Pada bab sebelumnya telah disinggung 

mengenai konsep manunggaling kawula Gusti yang 

pencapaiannya dilalui melalui beberapa tahap. Yakni 

dengan menempuh lima kunci (tahapan utama) untuk 

menggapai ma‟rifatullah, yang meliputi dzikrullah, 

tafakur, murāqabah, muhāsabah, dan wirid. Inilah yang 

secara kreatif diajdikan sebagai metode dasar ma‟rifat 
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dalam bentuk “ilmu hening” oleh Syekh Siti Jenar, 

yaitu: dzikrullah, tafakkur, murāqabah, muhāsabah, 

wirid. 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam 

memahami temuan dari penulis, di bawah akan 

dijelaskan relevansi Konsep Manunggaling Kawula 

Gusti Syekh Siti Jenar dengan Syari‟at, tarekat, hakikat, 

dan ma‟rifat. 

1. Syari‟at 

Pada Bab III telah dijelaskan bahwa di 

dalam syari‟at terdapat syahadat, shalat, puasa, 

zakat, dan haji. Ajaran Syekh Siti Jenar pun  juga 

mengajarkan hal tersebut, hanya saja Siti Jenar 

mempunyai amalan-amalan tersendiri sehingga laku 

syari‟at dapat mengantarkan menuju 

kemanunggalan.  
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a. Syahadat  

Syahadat bukan hanya pengucapan, 

namun juga penyaksian. Penyaksian tersebut 

adalah sebuah penyaksian yang memunculkan 

sikap kewaskitaan (ingat dan waspada). Ingat 

tersebut adalah mengingat Tuhan sebagai dzat 

Yang Maha Luhur, sedangkan waspada adalah 

senantiasa berhati-hati dalam bertindak, agar 

sesuai dengan ketentuan Allah. Syahadat yang 

memunculkan sikap kewaskitaan tersebut adalah 

syahadatnya seorang insan kamil. 

b. Shalat  

Dalam pelaksanaan yang telah dicapai 

oleh Syekh Siti Jenar adalah shalat yang telah 

mampu mencapai ma‟rifatullah, penyucian 

tertinggi karena telah mengalami fana‟, 
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ingatannya yang teguh dan suci tercurah hanya 

kepada Allah. Pada tingkatan ini tidak ada lagi 

bacaan di mulut, tidak ada lagi gerakan berdiri, 

ruku‟, sujud, dan sebagainya. Dia telah 

berbincang dengan Allah. 

Pernyataan tersebut bukan berarti Siti 

Jenar menihilkan syari‟at shalat, namun maksud 

dari pernyataan tersebut adalah Siti Jenar tetap 

melaksanakan shalat lahiriyah dengan 

melakukan gerakan ruku‟, sujud, dsb. Namun 

juga melaksanakan shalat dalam hati. 

Syekh Siti Jenar mengajarkan dua 

macam bentuk shalat, yang disebut shalat tarek 

dan shalat daim. Shalat tarek adalah shalat 

thariqah, di atas sedikit dari syari‟at. Shalat 

tarek diperuntukkan bagi orang yang belum 
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mampu untuk sampai pada tingkatan 

Manunggaling Kawula Gusti, sedang shalat 

daim merupakan shalat yang tiada putus sebagai 

efek dari kemanunggalannya. Sehingga shalat 

daim merupakan hasil dari pengalaman batin 

atau pengalaman spiritual. Ketika seseorang 

belum sanggup melakukan hal itu, karena masih 

adanya hijab batin, maka yang harus dilakukan 

adalah shalat tarek. Shalat tarek masih terbatas 

dengan adanya lima waktu shalat, sedang shalat 

daim adalah shalat yang tiada putus sepanjang 

hayat, teraplikasi dalam keseluruhan tindakan 

keseharian; pemaduan hati, nalar, dan tindakan 

ragawi.
161
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c. Puasa  

Yang dimaksud di sini adalah puasa 

dengan menahan diri dari menyembah selain 

Allah. Namun, walaupun seseorang telah sampai 

kepada tahapan puasa hakiki, puasa wajib tetap 

dibutuhkan sebagai aplikasi syari‟atnya, dan 

sebagai cara serta sarana menggapai kesehatan 

fisik. Sebaliknya, jika puasa hanya memenuhi 

ketentuan syari‟at, maka “iku palson kabeh”, 

hanya sebentuk kebohongan beragama semata. 

Tentu istilah ini sangat berbeda dengan 

anggapan orang selama ini, yang menyatakan 

bahwa Syekh Siti Jenar menolak syari‟at. Syekh 

Siti Jenat tidak pernah menolak syari‟at 

Islam.Yang ditolak adalah reduksi atas syari‟at 

tersebut. Syekh Siti Jenar menggunakan istilah 
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“iku wes palson kabeh”, yang artinya adalah “itu 

sudah dipalsukan atau dibuat palsu semua.” Jadi 

yang dikehendaki Syekh Siti Jenar adalah 

penekanan bahwa syari‟at Islam pada masa para 

Wali Sanga telah mengalami perubahan dan 

pergeseran makna dalam perjalanan syari‟at. 

Semuanya hanya menjadi formalitas belaka. 

Sehingga manfaat melaksanakan syari‟at 

menjadi hilang.
162

 

d. Zakat 

Makna zakat bagi Syekh Siti Jenar 

adalah kesediaan untuk menolong manusia yang 

kekurangan, baik kekurangan dalam harta fisik 

maupun harta rohani, sehingga mereka tidak 

kekurangan, kemiskinan, dan kelaparan dalam 

fisiknya maupun rohaninya. Caranya adalah 
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dengan berzakat, bersedekah, serta beramal 

jariyah. 

e. Haji  

Haji bukan untuk memenuhi rutinitas 

ibadah dalam rukun Islam saja, namun secara 

rohani adalah menghadapkan jiwanya kepada 

Allah. Jadi, Makkah adalah kiblat secara 

geografis, dan kiblat sesungguhnya adalah 

Allah. 

2. Tarekat 

Tarekat merupakan jalan untuk mencapai 

hakikat, dalam pencapaian hakikat terlebih dahulu 

melakukan tahap pertama yaitu diinsafi lebih dalam 

dan ditingkatkan, yaitu dengan menyesali segala 

dosa dan bertaubat;  menjauhi larangan Tuhan dan 

menjalankan perintah-Nya. 
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Dari penjelasan di atas bisa kita lihat bahwa, 

terdapat relevansi dari jalan tarekat Syekh Siti Jenar 

dengan materi ilmu tasawuf, yang mengajarkan 

bahwa dalam bertarekat yang oleh Syekh Siti Jenar 

disebut lelakon, yang pertama melakukan khalwat, 

tahannuts (ilmu hening). Selain itu Siti Jenar juga 

melakukan perjalanan menuju Allah untuk 

mencapai ma‟rifat, yaitu dengan ilmu dan dzikir.  

3. Hakikat dan ma‟rifat 

Sebelum mencapai ma‟rifat, terlebih dahulu 

seseorang akan mengalami pencapaian hakikat, 

yakni ketika seseorang mengenal Tuhan melalui 

pengetahuan yang sempurna, bahwa segala sesuatu 

itu dari-Nya dan akan kembali pada-Nya. Pada 

tahapan ini hawa nafsu telah mati, saat itulah 

tampak nyala sejati atau yang disebut Nūr al-Ilāhy. 
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Syekh Siti Jenar juga mengalami hal tersebut, yaitu 

saat mengalami fana' dan baqa'. Setelah itulah ia 

mengalami kebahagiaan sejati, yaitu ma‟rifatullah 

(mengenal Allah SWT.). 

Tahapan utama untuk mencapai makrifat 

adalah khalwat, tahannuts, atau meditasi 

(menempuh laku heneng dan hening). Jika proses 

ini berhasil maka akan mengantarkan pelakunya 

untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai 

“wahyu” (ilham, inspitrasi spiritual dan 

sebagainya). Dan wahyu yang diperoleh, akan 

melahirkan berbagai pengetahuan baru dan 

perilaku-perilaku yang berasas pada keluhuran budi 

(„amal/‟amil al-shālihāt) sebagai buah 

bermusyāhadah (menyaksikan dan berontak 

langsung dengan Allah, atau buah iman). Dengan 
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demikian maka kita berjalan menuju kepada-Nya, 

kita menyatu dengan-Nya, dan kita telah 

membangun sikap hidup “manunggaling kawula 

Gusti”.  

Jadi, mengenai hakikat dan ma‟rifat bagi 

Syekh Siti Jenar, baik cara menempuhnya sampai 

pencapaian manunggal bersama Tuhan, merupakan 

hal yang relevan dengan sebuah tahapan dalam ilmu 

tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, seseorang bisa 

mencapai sebuah tingkatan ma‟rifat merasa dirinya 

sudah menyatu dengan sang Khalik. Hal tersebut 

terlebih dahulu dilakukan dengan bertarekat yang di 

dalamnya ada maqamat (tingakatan yang harus 

diusahakan), jika dalam ajaran Syekh Siti Jenar 

adalah khalwat, tahanuts (ilmu hening) yang di 

dalamnya terdapat dzikir, tafakkur, muraqabah, 
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muhasabah, dan wirid. Maka, seseorang yang telah 

melakukan hal tersebut akan mengalami fana' dan 

baqa'. Setelah itu Nur Ilahi terpancar kepadanya. 

Pada saat itulah manunggaling kawula Gusti terjadi. 

Jika dalam istilah Ilmu Tasawuf seorang salik 

terlebih dahulu mengalami hullul kemudian ittihad 

(manunggal). 

Kemanunggalan merupakan puncak dari 

proses penyederhanaan, dalam hal ini jiwa secara 

bertahap diisolasi dari hal-hal asing dengan dirinya 

sendiri, kecuali terhadap Allah. Kemanunggalan di 

sini tentu mencakup  fana' dan baqa', yakni 

kelenyapan yang diikuti keabadian atau 

kesinambungan dengan yang nyata. Di antara 

keduanyalah terdapat dunia yang disebut Syekh Siti 
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Jenar sebagai alam kematian, mereka meninggal 

untuk dapat hidup dalam dan bersama Tuhan.
163

 

Jadi, kematian yang dimaksud di atas adalah 

matinya jiwa dari hal-hal selain Allah, yang 

akhirnya jiwa dapat hidup bersama dengan Allah. 

Akhir dari ujung perjalanan itulah yang 

merupakan manunggaling kawula-Gusti (MKG), 

yang dapat diumpamakan sebagai cermin dengan 

yang bercermin. Bayangan dalam cermin adalah 

kawula, dan cermin itu ibarat Tuhan.
164

 

Kondisi ketuhanan itu terjadi ketika proses 

kemanunggalan terjadi (jadzab/majdzub), di mana 

seluruh ungkapan dan perbuatannya adalah 

pengejawantahan dari Allah sendiri. Syekh Siti 

Jenar tidak pernah memerintahkan orang lain untuk 

                                                             
163

 Sholikhin, Manunggaling Kawula Gusti, 338-339. 
164

Ibid., 339 
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menyebutnya sebagai Tuhan, bahkan ia sendiri tidak 

pernah memberi nama pada ajarannya sebagai 

pengajaran MKG. Karena kalau sudah mencapai 

tingkat puncak ma‟rifat, siapa saja memang dapat 

menjadi manifestasi Tuhan. Sehingga sebutan 

“ingsun Allah” tidak lantas bisa diterjemahkan 

sebagai mempertuhankan dirinya. Itu merupakan 

kesadaran orang yang berada dalam kondisi ekstase 

atau majdzub. Pada konteks itulah ia memasuki 

kekekalan.
165

 

                                                             
165

Ibid. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep manunggaling kawula Gusti adalah 

ketika seseorang telah mampu mengaplikasikan 

sifat-sifat dan af‟al Ilahiyah bagi perilaku 

kemanusiaannya, yaitu manusia mampu 

menggunakan budinya untuk menemukan Tuhan, 

jiwa manusia yang iradah dan kodratnya 

menyatu dengan iradah dan kodrat Tuhan. 

2. Materi Ilmu Tasawuf di IAIN Ponorogo dapat 

diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu; 

syari‟at, tarekat, hakikat, dan ma‟rifat. Posisi 

manunggaling kawula Gusti merupakan hakikat 

yang diteorisasikan. 
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3. Konsep manunggaling kawula Gusti memiliki 

relevansi dengan materi Ilmu Tasawuf, yaitu 

dalam hal syari‟at telah terbukti bahwa Siti Jenar 

sama sekali tidak menihilkan syari‟at, bahkan 

dalam syari‟at shalat Siti Jenar juga menerapkan 

shalat daim, dalam syahadat Siti Jenar 

mengantarkan pada sifat waskita (eleng lan 

waspada), zakatnya bukan hanya harta saja 

namun juga zakat amal ibadah, puasanya tidak 

hanya menahan makan minum namun juga 

menahan dari hal-hal yang dapat menjadikan 

musyrik, dalam haji Siti Jenar tidak hanya 

mengaplikasikan makkah sebagai kiblat secara 

geografis saja namun juga menjadikan Allah 

sebagai hakikat kiblat. Dalam tarekat Siti Jenar 

mengajarkan lakon (khalwat, tahannuts, dan 
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ilmu hening). Dalam hakikat Siti Jenar juga 

mengalami fana‟ dan baqa‟ setelah ia 

menjalankan lakon, ia mendapatkan keluhuran 

budi. Setelah itu Siti Jenar menggapai ma‟rifat, 

yang dalam tasawuf terlebih dahulu mengalami 

hullul kemudian ittihad (manunggal). 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian dengan 

mengumpulkan berbagai sumber terkait konsep 

manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar, maka 

penulis memberi saran kepada para pembaca, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sebagai umat muslim hendaknya kita harus 

memahami bahwa terdapat kemungkinan ada 

kesalahfahaman dalam memperdalam  konsep 

manunggaling kawula Gusti. Karena itu kita 
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harus waspada dan senantiasa berpegang pada al-

Qur‟an dan al-Sunnah, agar kita tetap berada 

pada jalan yang lurus. 

2. Bagi para pembaca, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat untuk menjadi pedoman perjalanan 

menuju kepada kesejatian hidup, yaitu senantiasa 

menjadi makhluk yang bijaksana. Dengan 

adanya skripsi ini, semoga pembaca lebih 

memahami lagi bagaimana seharusnya seorang 

hamba berhubungan baik dengan Tuhan. 

3. Bagi dunia pendidikan, semoga ini dapat menjadi 

sumbangan materi pendidikan dalam ilmu 

tasawuf, di mana dapat menjadi titik temu bagi 

berbagai kontroversi yang terkait dengan ajaran-

ajaran dalam ilmu tasawuf. 
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Tentunya saya juga berharap pada kritik 

dan saran dari pembaca untuk perbaikan dalam 

penulisan skripsi ini. Semoga memberi 

kemanfaatan bagi kita semua. 
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