


ABSTRAK 

 

 Menurut  pandangan masyarakat Jawa yang tersermin dalam karya sastra Suluk, salat 
dipandang sebagai rukun agama yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat 
tinngi dalam ajaran Islam. Oleh karena itu salat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh 
dalam kekhusukan dalam rangka mencapai cita-cita mistiknya yang tertinggi yaitu 
manunggaling kawulu Gusti. Untuk menjadi manusia yang sejati haruslah melakukan salat 
secara sempurna, salat harus diupayakan sebagai salat tunggal untuk mencapai roroning 
atunggal dua menjadi satu atau salat jati untuk mendapatkan ngelmu sejati. Salat tunggal atau 
salat jati inilah inti tatanan salat dalam sastra Suluk Jawa sehingga mampu mencapai 
makrifat. 

 Dalam ajaran Islam Kejawen tentang salat tersebut terdapat beberapa ajaran yang 
bukan murni berasal dari Islam dan cenderung dipengaruhi oleh ajaran lain, terutama Hindu 
dan Budha. Penyebutan nama Tuhan mesalnya Sang Hyang Widhi, Sang Hyang Sukma, 
Pangeran dan lain sebagainya, kelihatan lebih mirip dengan penyebutan dalam Hindu Jawa. 
Konsep pantheisme dalam ajaran ini terlihat  dalam konsep manunggaling kawula Gusti dan 
dalam salat ismu alam, dimana ajaran pantheisme ini di duga berasal dari India yang 
beragama Hindu. Sementara ajaran yoga atau semadi juga terlihat dalam ajaran salat ini, 
terutama pada tatarn tertinggi dalam salat yaitu hakekat dan makrifat.  

 Penelitian ini tidak sampai kepada penilaian benar dan salah, karena persoalan 
tersebut akan menimbulkan persepsi dan penilaian yang berbeda-beda dari masing-masing 
individu, tergantung dari kacamata atau sisi yang mana menilainya, karena penelitian ini 
hanya bermaksud untuk memaparkan ajaran salat sesuai dengan yang terdapat dalam tiga 
naskah Suluk, yaitu Suluk Kuthagedhe, Kempalan Serat Piwulang dan Suluk Rasa sejati, seta 
unsure-unsur sinkretisme dalam ajaran salat tersebut. 
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