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SEMESTER 1 ALIRAN KEBATINAN KEJAWEN 

DEFINISI 

Kejawen atau javanese belief atau javanism adalah merupakan kepercayaan atau agama1 yang lahir 

dari kebudayaan dan pandangan hidup orang jawa. Pandangan hidup  itu menekankan konsep 

ketenangan pikiran, ketentraman hati, keselarasan dalam hidup dan keselarasan dengan alam semesta. 

KETENANGAN HATI DAN PIKIRAN 

 Para pengikut kejawen tidak begitu meributkan soal praktek fisik agama (doa, upacara-upacara 

agama, dsb) melainkan menekankan praktek batiniah.  

 Praktek batiniah ini bertujuan untuk  

a. mendekatkan diri pada Tuhan 

b. mengontrol hawa nafsu dan kenikmatan duniawi 

 Praktek batiniah ini diperoleh dengan jalan MEDITASI/TAPA dan PUASA. Ada beberapa cara tapa 

dan puasa, antara lain: 

a. Tapa Kalong  : meditasi dengan cara bergantung di pohon, kaki menggantung di  

  pohon dan kepala di bawah 

b. Tapa Geni  : meditasi dengan menghindari api atau cahaya 

c. Tapa Senin  : meditasi yang dilakukan pada hari senin  

d. Tapa Neptu  : Puasa yang dilakukan pada hari2 kelahiran (mis: senin kliwon, sabtu    

      legi, dsb 

e. Tapa Mutih  : puasa dengan menghindari makanan yang tidak asin dan manis,  

  umumnya hanya makan nasi putih dan air putih 

f. Tapa Ngablek : meditasi di tempat yang gelap dan sendirian 

KONSEP KETUHANAN 

 Sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia, orang Jawa sudah mempunyai kepercayaan 

kepada Gusti Sang Akarya Jagad atauTuhan Sang Pencipta Alam semesta beserta isinya.  

 Orang Jawa percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala kehidupan 

karena sebelumnya semuanya terjadi di dunia ini Tuhanlah yang pertama kali ada. Tuhan 

menjadi pusat alam semesta karena Dia dapat memberikan penghidupan, kesimbangan, dan 

kestabilan.  

 Dalam kejawen ada pandangan “manunggaling kawula lan Gusti”. Tujuan akhir hidup manusia 

adalah menyelarasakan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Selama hidupnya manusia harus 

belajar menyerahkan diri dengan kepatuhan dan kepasrahan seorang kawula (hamba) kepada 

Gusti (sang Tuan). Oleh karena itu seorang pengikut kejawen harus belajar pasrah atas segala 

sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. 

KESELARASAN DENGAN ALAM SEMESTA 

 Kehidupan manusia menurut pandangan orang jawa dibagi menjadi dua alam yaitu mikrocosmos 

dan makrocosmos. 

 

                                                             
1 Kata “agama” disini berbeda dengan kata “agama” bila kita kaitkan dengan pengertian agama seperti dalam 
Islam, Kristen, Hindu atau Budha. Perbedaan itu terletak pada tidak adanya struktur yang jelas seperti tempat 
ibadah, pemimpin agama, kitab suci, dsb yang dimiliki oleh agama-agama besar. 
2 Hari pasaran/neptu dalam kalender jawa hanya ada lima yaitu: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. 
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 MIKROCOSMOS MAKROCOSMOS 

Pengertian Berkaitan dengan dunia nyata Berkaitan dengan alam semesta yang 

mempunyai kekuatan supranatural dan 

misterius 

 

Pusat 

 

 Pusat dunia adalah raja dan kerajaan. 

 Raja dianggap sebagai perwujudan 

Tuhan di dunia. Raja dengan demikian 

bertugas menjaga kehidupan 

masyarakat. Sedangkan kerajaan 

menjadi tempat yang keramat dan 

kediaman sang raja 

 

 Pusat alam semesta adalah Tuhan 

 

 

Ajaran 

 

 Karena dunia mikrocosmos adalah 

dunia nyata yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia sehari-hari maka 

muncullah ajaran etika, moral, 

kesopanan yang diturunkan turun-

temurun. 

 Orang Jawa sangat menghargai 

warisan leluhur dan penghormatan 

kepada orang yang lebih tua atau 

dituakan. Hal ini tampak dalam 

penggunaan bahasa dan kesopanan 

yang harus ditunjukkan kepada 

mereka yang lebih tua. 

 

 Dunia dibagi menjadi 3 yaitu dunia atas – 

dunia tengah – dunia bawah 

 Orang jawa percaya bahwa kehidupan di 

alam semesta merupakan satu kesatuan. 

Hal ini ditunjukkan dengan menghargai 

alam dan dunia roh.  

 Keagamaan orang Jawa Kejawen ditentukan 

oleh kepercayaan mereka pada pelbagai 

macam roh-roh yang tidak kelihatan yang 

dapat menimbulkan bahaya seperti 

kecelakaan atau penyakit apabila mereka 

dibuat marah atau penganutnya tidak hati-

hati. Untuk melindungi semuanya itu, orang 

Jawa kejawen memberi sesajen atau caos 

dahar yang dipercaya dapat mengelakkan 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan 

mempertahankan batin dalam keadaan 

tenang. Sesajen yang digunakan biasanya 

terdiri dari nasi dan aneka makanan lain, 

daun-daun bunga serta kemenyan. 

 

 


