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KEJAWEN 

(Stud. Tentang Religiusiills: Menurut Sudut Pandang 


Generas' Mud. Penghayatnya) 

(Abstmk) 

Kejawen sebagai rea1itas sosial yang ada dalam masyarakat Jawa menyisakan banyak 
pertanyaan dibenak para pengamat dan ahli wsw. Kcjawcn sebagai sebuab buday. 
memiliki penafSiran yang 'ber'a8am dari para penganutnya Kebemdaan Ke)awen di tengah 
modemisasi budaya seperti yang sekarang ini tetiadi memurumlkan tekil..feJci dan juga 
persoalan yang tidak sepenuhnya tuntas untuk dibahas. Meskipun banyak pembaaan 
yang berkaitan dengan Kejawen, namun ternyata pokok bahasan lni masih juga menarik 
banyak ahh untuk mencoba menguraikannya kembali. $ebuah fenomena yang menarik 
kemudlan justru kettka "klenik" sebagai "sisi lain" dan dunia kebatinan menjadi tren 
dalam masyakat dan keberadaannya semokin terbuka dan terang-terangan. Tidal: bony. 
lew-at media massa saja cara mengildankau keberadaannya.. tapi juga sudah mera.mbah 
dunia maya, yaitu lewst media internet 

Kqawen sebagai frame budaya masyarakat Jawn, pada satu slsi menyodorkan banyak nilai 
dan aturan betmasyarakat yang harus diikuti dalam masyarakat, dan sisi lain, sebagai 
sebuab kepercayaan &au sisrem religi, KeJawen menawat'kan carn "ber~Tuhan" kepada 
masyarakat Pada stsi ini. Kejawen ternyata memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakar. 
Karena itulah, masyarakat Jawa sejak semula dikenal memiliki tingkat religiusitas yang 
ringgi dan sangat percaya akan keberadaan Tuhan, meskipun daJam prakteknya cru'a 
penyebutan dan cara menyembahnya berbeda-beda. 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau seringkali disebut dengan kebatinan, 
menswarkan cara "penyembalum"" yang barn. Dia tidak terlibat dengan berbagai macam 
aturan yang pelik dan ''memberatkan'' pemeiuknya. Dia hanya mengenalklUl konsep 
penyembahan yang mengacu pada rasa yang ada pada masing·masing individu. Kelompok 
ini memberikan kebebasan nap pe:ngilrutnya untuk meJakukan pencarian sendiri, dan 
mengeksplorasi wilayah bathinnya untuk dapat mencapal Tuhan, 

Pcnelitian ini menyajikan kenyataan bahwa sisi mistik Ke)tTwen temyats memiliki 
penganut tidak hanya generasi tua saja. akan tetapi generasi muda ptm banyak yang ikut 
menrlalammya. Meski pada kenyatllalmya kebanyakan generasi muda tidal: (belum) 
memalunni secara utuh apa makna K~Jawen itu sendiri, namun tidak sodikit diantara 
mereka yang te\ah mMlahaminya secara mendaiam dan gambianS, Kebanyakan. menurut 
apa yang mereka pahami, Kejawen tnenlpakan sebuah kata kunci untuk menyebut 
kekuatan yang tersembunyi, gaib, dan melibatkan olah harin yang mendalam, Kata 
Kejawen juga dipahami sebagai ritual-ritual kuno, tradisiona! dan "berbau" saji-sajan. Apa 
yang mereka pahami, memang bukan cenninan pa.sti bahwa begirutah Ke.lawen yang 
sebenamya, akan tetapi setida~:T1ya begitulah yang tampak dari kacamata mereka, 

KeJawen sebagai sebuah konstruksi atau hangunan, menyajikan banyak sis:i atau sudut 
un!uk memandangnya TeTg3!llung dati mana memandangnya, dati SMa pula1ah 
pemahaman itu muneu!. "Namun bila menginginksn pemabaman yang mendaiwn, maka 
harus memandang Kejawen dari seroua sisi yang ada. 
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