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Abstrak: Proses akulturasi yang gagal dapat menyebabkan konflik soaial 

keagamaan yang berkepanjangan (Humaedi, 2014). Tulisan membahas 

proses nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa melalui sikap, perasaan, 

nilai dan perilaku pada Majelis Pesona Ilahi (MPI). Penelitian etnografi 

ini menggunakan teori  John Widdup Berry (1990) dimana dalam strategi 

akulturasi harus mengidentifikasi: integrasi, asimilasi, pemisahan, dan 

marginalisasi. Hasil penelitian  menunjukan proses akulturasi MPI 

meliputi adaptasi budaya dan adaptasi psikologis. Pertama,  integrasi 

nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah An Nahdliyah pada aspek 

kesalehan normative (fikih) dengan ajaran gnostisisme Jawa sesuai 

ajaran kanjeng Sunan Kalijaga (tokoh Wali Sembilan). Kedua, Asimilasi 

budaya Jawa dan Sunda pada ritual slametan beserta ubo rampe, model 

berpakaian surjan dan kebaya. Ketiga, pemisahan terjadi melalui 

adaptasi budaya nasional sebagai bentuk penghargaan pada keragaman 

etnis, suku, dan bahasa melalui peringatan HUT kemerdekaan RI, 

upacara haul, PHBI, PHBN. Keempat, dekulturasi pada MPI menetapkan 

identitas sebagai kelompok Islam Sejati/ Islam Hakiki yang menekankan 

harmoni pada kesalehan normative dan gnostisisme. 

 

Key Words: Akulturasi, Islam normative, gnosticism, identitas, Majelis Pesona 

Ilahi. 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki beragam pengalaman dengan 

mengukir peradaban merupakan kejayaan kerajaan Hindu-Budha seperti 

Tarumanegara di Jawa Barat abad 4 M, Sriwijaya di Palembang Sumatera abad 7 

M, Kutai Kartanegara di Kalimantan, Mataram Kuno abad 9 M, Majapahit di 

Kediri Jawa Timur. Kejayaan kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, Malaka pada 

abad 12 M, Kerajaan Demak di  Jawa Tengah pada abad 14 M. Peradaban bangsa 

Indonesia yang diukir dari beragam unsur budaya asli Indonesia (pribumi-lokal) 

berpadu dengan unsur budaya Hindu-Budha, dan Islam yang bersifat singkretis 

(perpaduan antara dua atau lebih aliran budaya). Akulturasi budaya yang cenderung 

sinkretis ini menghendaki kebudayaan yang lama tidak dihilangkan dengan alasan 

agar masyarakat tidak terlalu kaget dengan perubahan. Dengan demikian agama 

 
1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. 
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import/ pendatang baik Hindu, Budha, Islam dan Kristen dapat diterima dengan 

mudah dan tanpa ketakutan. Singkretisme budaya ini membentuk budaya baru 

seperti aliran Tantrayana, sistem pemerintahan: Raja, Sulthan, Sunan; sistem 

kalender: Saka (kalender Hindu), Tahun Hijriah (kalender Islam), Tahun Masehi; 

bangunan masjid, makam, istana, seni arsitektur, seni ukir, aksara atau tulisan Arab 

Melayu/ Arab pegon, seni sastra:  hikayat, babat, suluk, primbon, wayang, bahasa, 

busana, berbagai bentuk upacara: kelahiran, pernikahan, kematian dan lainnya. 

Berangkat dari konsep akulturasi Islam-Jawa di atas maka, Islam akan 

melihat proses tersebut sebagai Islamisasi kebudayaan Jawa (Islamisasi Jawa), atau 

sebaliknya sebagai Jawanisasi terhadap ajaran Islam (Jawanisasi Islam). Hal ini 

bermakna pertama sebagai upaya serius menjadikan Islam sebagai subyek sejarah 

dengan cara internalisasi ajaran Islam ke dalam kebudayaan Jawa. Sedangkan yang 

kedua, respon kebudayaan Jawa yang menginginkan kembali sebagai subyek 

sejarah. Pada fase tersebut Islam telah mengakar di masyarakat Jawa, maka upaya 

tersebut harus dibaca sebagai upaya menyelaraskan atau merevitalisasi kebudayaan 

Jawa dengan terpaksa mengakomodasi ajaran Islam. 

Hasil minitour  menunjukan Majelis Pesona Ilahi berdiri pada tanggal 12 

Juli 2004 di Desa di desa Kamurung, Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, pada 

tahun 2007 membuka cabang di Joresan-Mlarak-Ponorogo. Majelis Pesona Ilahi 

atau MPI sebagai organisasi tasawuf lokal dipimpin dan diasuh Romo Kyai Labib 

Hudaf (Habib al-Karomah) ini bertujuan agar manusia tertata dan tertuntun secara 

langsung dengan al-Qur’an. Fenomena tarekat lokal ini menjadi perbincangan yang 

santer di kalangan masyarakat desa Joresan, Mlarak, Ponorogo pada tahun 2010   

sampai dengan 2017 karena ajarannya dipandang ada yang berbeda dari Islam 

mainstream Ahl Sunnah wa al-Jama’ah an-Nahdliyah.  Dimana Pengakuan Kyai 

Labib Hudaf (usia 34 tahun) sebagai guru mursyid Ilmu Sejati atau Ilmu Hakiki 

yang yang diberi kewenangan untuk menggulo wentah  atau mendidik, 

membimbing dan mengantarkan jama’ah Majlis Pesona Ilahi (MPI) melalui 

bimbingan Nur Tauhid yang benar untuk mendapatkan ilmu (nur) agar manusia 

tertata dan tertuntun secara langsung dengan al-Qur’an untuk mencapai lebur diri 

atau ego, keakuan sehingga fana’ (ma’rifah, gnostic). Ajaran MPI yang cenderung 

akulturatif terhadap budaya dan kosmologi Jawa ini dianggap tidak sesuai dengan 

syariat Islam. Lingkungan Joresan yang mayoritas penduduknya warga Nahdliyin 

yang menekankan kesalehan normative, menganggap MPI menyimpang dari 

ortodoksi Islam yakni pranata syariat harus bersih (puritan) dari percampuran 
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dengan budaya Jawa (Woodward, 2004: 6). Masyarakat Nahdliyin menganggap 

MPI sesat dan menyebabkan keresahan di masyarakat, di antara sebabnya anggota 

masyarakat yang masuk menjadi jamaah MPI memiliki pemahaman agama yang 

tidak rasional seperti, percaya kepada Guru Mursyid (yang memiliki kewenangan 

untuk menuntun murid untuk memperoleh ilmu (nur) melalui ngaji agar sempurna 

perjalanan hablum minallah dan hablum minannasnya.   

Ngaji dalam perspektif MPI adalah semua aktifitas akal, hati dan fisik 

untuk secara terus-menerus mau berlatih untuk bungah marem kepada Allah di 

bawah bimbingan Guru mursyid. Bungah marem adalah rasa murid yang dipenuhi 

dengan khusnudhon kepada Allah SWT. baik dalam keadaan susah-senang, kaya-

miskin, sehat-sakit, kelonggaran-kesempitan dengan menafikan ego, nafs, keakuan 

dan sebagainya. Bangunan keyakinan jama’ah MPI yang kokoh ini karena mereka 

percaya bahwa Sang Imam habibul karomah sejatinya adalah al-Mahdi yang 

ditunjuk oleh Rasulullah SAW. untuk menegakkan keadilan di bumi. Untuk 

membuktikan keyakinannya seorang murid harus bersedia secara tulus tunduk dan 

patuh pada ajaran sang mursyid, di antaranya tertib jama’ah sholat lima waktu, 

aktif ngaji pada malam agung (Senin, Rabu, Jum’at), disiplin mengikuti Khotaman 

al-Qur’an, bersedia berkorban untuk berjuang di jalan yang digariskan Guru 

mursyid. Masyarakat sekitar tidak mempersoalkan ketaatan ibadah mahdhah 

(syari’at) jama’ah MPI, namun sebagian tokoh agama dan masyarakat tidak setuju 

dengan ajaran ruhaniah MPI tentang ilmu hakikat yang mengedepankan olah rasa 

(bathiniah) dan amal sosial MPI seperti ritual selamatan setiap hari Jum’at, 

pengorbanan material untuk membangun masjid, membantu sesama jama’ah yang 

berdampak pada surutnya ekonomi keluarga,  hijrah meningggalkan keluarga untuk 

tinggal di pesantren MPI dan sebagainya. Konflik yang terjadi antara mainstream 

dengan komunitas tarekat lokal ini belum mendapat perhatian dari Majelis Ulama 

Kabupaten Ponorogo, hingga konflik ini berlanjut sampai sekarang. Tulisan ini 

ingin menjawab masalah tersebut dengan mencermati sikap akulturasi yang ada 

pada MPI, untuk menemukan jawaban pada aspek sikap akulturasi yang mana 

sebagai akar masalah.. 

Majelis ini memiliki keunikan pada perilaku keagamaanya, khususnya 

menjadikan budaya Jawa sebagai subyek sejarah (Jawanisasi Islam). Misalnya 

mereka mengadopsi simbol-simbol dalam budaya Jawa seperti slametan, laku 

kubur, keris, dan sebagainya untuk merepresentasikan ide, ajaran, keadaan, 

perasaan, kondisi sang Guru (mursyid) dan murid  yang sangat bermakna bagi 

pelakunya. Akulturasi Islam-Jawa pada tarekat lokal ini menjadii unik ketika 

berhadapan dengan muslim mayoritas yang menekankan kesalehan normative 
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(ketaatan kepada norma syariah), hegemoni mayoritas atas minoritas ini berdampak 

pada konflik social yang bersifat terbatas. Diantaranya  MPI diklaim sesat2 -untuk 

tidak mengatakan kafir-  oleh masyarakat lingkungannya.  

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk melihat perkembangan islam 

di wilayah teritori, khususnya tentang kearifan lokal (local wisdom)3  dalam 

hubungannya dengan proses akulturasi Islam Jawa yang tidak sepenuhnya bisa 

berjalan dalam harmoni. Selain itu penelitian ini berasumsi bahwa Islam  Jawa 

dinilai sebagian Islamolog sebagai syncretic atau "Impure Islam" alias Islam 

campuran yang terkontaminasi, dan berbeda dengan Islam di pusat-pusat Islam 

Timur Tengah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal yang tidak 

sepenuhnya benar, Islam Jawa adalah Islam yang menekankan kesalehan normatif, 

namun tidak dipungkiri bahwa pada tarekat lokal seringkali mengadopsi teknik, 

alat, nilai-nilai, budaya lokal untuk memudahkan menanamkan ajarannya kepada 

masyarakat yang berkepentingan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini ingin menjawab: 

“Bagaimana sikap Majelis Pesona Ilahi Indonesia dalam berakulturasi pada tahap 

integrasi, asimilasi, pemisahan, dan marginalisasi dengan nilai-nilai dan  budaya 

Jawa” 

Kemampuan MPI dalam mempertahankan teologi, kosmologi, nilai-nilai 

Ahlus Sunnah wal-Jama’ah dengan menekankan harmoni antara syariat dan 

hakikat, mengadopsi konsep gnostisisme dalam tradisi mistik Jawa merupakan 

bentuk sikap akulturatif budaya dan nilai-nilai dari warisan leluhur Wali Sembilan 

khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sementara secara psikologis terjadi 

pertentangan atau konflik dengan muslim mayoritas NU di Kecamatan Mlarak 

Ponorogo yang menekankan kesalehan normative yang purifikatif, berhadapan 

dengan  konsep, ajaran dan perilaku beragama MPI sebagai hasil adaptasi budaya, 

kontak, dan identitas budaya Jawa ala Wali Sembilan, khususnya filsafat-mistik 

Sunan Kalijaga menimbulkan konflik beragama kelompok minoritas MPI dengan 

mayoritas Nahdliyyin. 

 
2 Miftahul Jannah, Nilai Pendidikan Sosial Dalam Ajaran Tarekat Di Majelis Pesona Ilahi 

Joresan Mlarak Ponorogo. Skripsi: STAIN Ponorogo Tahun 2015. Dan IIn Inayatussalamah,   

Menggali Kecerdasan Spiritual Melalui Kajian Tasawuf Di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo. Skripsi: STAIN Ponorogo Tahun 2015. 
3 Kearifan lokal disini dapat diterjemahkan sebagai local wisdom (definisi kamus) dan atau 

local genius istilah antropologi yang dipopulerkan oleh Quaritch Wales. Dari sisi penafsiran 

disepakati, makna dari kearifan lokal yakni, terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat 

setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa 

lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai 

yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Ayatrohaedi,  Kepribadian Budaya 

Bangsa (local Genius), Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.  
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Kajian ini sangat penting sebagai bahan pengembangan ilmu sosial, 

psikologi, budaya masyarakat. Penelitian ini mengembangkan teori Islam Jawa 

bukanlah sinkretik atau unpure Islam, melalui  teori akulturasi J.W. Berry,  dan 

Woodward menemukan bahwa Islam Jawa adalah Islam yang menekankan 

kesalehan normative, interaksi Islam dengan budaya Jawa bersifat dialogis 

sehingga melahirkan tipologi Islam Indonesia yang moderat. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan berkontribusi kepada: 

a. Lembaga  Thoriqah Mu’tabaroh, sebagai bahan pembuat kebijakan untuk 

memanfaatkan keunggulan lokalitas, dan sarana dialog antar elemen 

organisasi ketarekatan, sehingga tumbuh saling pengertian dan inklusifisme 

dalam beragama. 

b. Lembaga  yang berwenang khususnya MUI, sebagai bahan pembuat 

kebijakan untuk memanfaatkan keunggulan lokalitas, dan sarana mengatasi 

konflik dan kekerasan antar berbagai organisasi keagamaan, menjauhi truth 

claim.  

c. Hasil penelitian ini memperkaya referensi dalam kajian ketarekatan yang 

terus berkembang sesuai keadaan zaman. 

 

 

B. Kajan Teori 

Tasawuf sebagai Bentuk Pengalaman Spiritual Muslim 

Ajaran tasawuf secara umum bersumber dari al-Qur’an, Sunnah Rasulullah 

saw., yang perkembangannya dipengaruhi pengalaman spiritual para sufi (saints, 

auliyā’), dan lingkungan di mana tarekat tersebut berkembang dan  hidup. Oleh 

karena itu, al-Attas berpendapat bahwa ritual tarekat tertentu terkadang berbeda 

karena wilayah atau silsilah yang berbeda. Menurut Khairi,4 dari berbagai ajaran 

tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi: a) tasawuf falsafi merupakan hasil 

perenungan metafisis tentang Tuhan, meliputi konsepsi etika, estetika, dan 

konsepsi kesatuan wujud yang berisi ajaran: fanā’ dan baqā’, ittihad, ḥulul, 

waḥdatul wujūd, al-isyrāq, dan  martabat tujuh; b) tasawuf akhlaqi untuk 

mencapai tingkat kesempurnaan dan kesucian jiwa memerlukan pendidikan dan 

latihan mental serta pendisiplinan tingkah laku yang ketat melalui tahap-tahap: 

 
4 Yunasril Ali,  Manusia Citra Ilahi, Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn ‘Arabi Oleh 

al-Jili,  Jakarta: Paramadina, 1997. Yunasril Ali,   “Tasawuf”, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, 

Pemikiran dan Peradaban,  Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.:139-157. Amstrong, 

Amatullah,  Kunci Memasuki Dunia Tasawuf, terj. M.S. Nasrullah dan Ahmad Baiquni, Bandung: 

Mizan, 1996. 
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takhalli, taḥalli, tajalli; dan c) tasawuf amali  atau tarekat,5 dari bahasa Arab 

ţarīqah (jamak ţurūq) adalah "jalan", “lorong”, atau "metode". Istilah ţarīqah 

telah menjadi istilah teknis untuk esoterisme atau aspek batin dalam Islam. 

Ţarīqah pada mulanya berarti jalan yang ditempuh oleh seseorang sufi dalam 

mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan ibadah, zikir, dan doa. 

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan dan kesucian jiwa dalam tarekat 

memerlukan syekh atau guru mursyid yang silsilahnya jelas sampai Rasulullah 

SAW., murid, bai’at, ajaran, ritual, dan memiliki identitas tertentu.  Bermacam-

macam amalan yang harus dikerjakan dalam tarekat yang sah (mu’tabarah) 

meliputi syari’at, tarekat, hakekat, makrifat, serta jenjang-jenjang (maqamat dan 

aḥwal) yang harus dilewati seorang salik.6   

Proses penyebaran ajaran tasawuf adalah berupa teori-teori tasawuf dan 

praktek-praktek tarekat dalam ritual ubudiyah dan syari'ah,  berawal dari adanya 

sejumlah guru tarekat yang berhasil menyusun teknik-teknik zikir dan aturan-

aturan wirid yang kemudian dipergunakan untuk membimbing sejumlah murid-

muridnya. Transmisi ini berantai dari satu guru kepada murid-murid pilihannya 

yang kemudian terbentuk silsilah tarekat hingga ajaran suatu tarekat menyebar 

ke seluruh pelosok negeri Muslim. Tarekat pada umumnya berasal dari wilayah 

Timur Tengah, Asia Barat, Asia Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara.7  Silsilah 

merupakan transmisi wewenang dan barakah atau anugerah, sehingga kekuatan 

spiritual sang mursyid berlanjut kepada penggantinya. Legitimasi transmisi ini 

adalah wewenang mursyid sebelumnya kepada pelanjutnya, secara langsung 

atau barzakhi.  Meskipun terdapat berbagai silsilah tarekat, namun kebanyakan 

tarekat berpangkal kepada Imām Ja'far al-Sādiq (w. 765) sehingga silsilah ini 

berantai sampai kepada Nabi Muhammad saw. melalui sahabat Abu Bakar, 

 
5Menurut Muhaimin, (1987), di Jawa, pesantren dan tarekat adalah dua lembaga yang 

biasanya menyandang cap ”Islam Tradisional”. Kedua lembaga ini mempunyai misi sama, yaitu 

menyampaikan  dan melestarikan tradisi Islam  dari generasi ke generasi. Pesantren lebih 

mengkhususkan  misinya pada transmisi tradisi Islam di kalangan generasi muda agar mereka siap  

mengambil peran-peran aktif dalam masyarakat tanpa melupakan tujuan jangka panjang, yaitu 

mencari  keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Sedangkan tarekat lebih mengutamakan  

transmisi tradisi Islam di kalangan orang tua agar mereka siap menghadapi hidup di akhirat kelak di 

saat terasa akhir hayat semakin mendekat. Sering juga terjadi, kedua misi  tersebut sekaligus ada 

pada, atau diemban oleh lembaga yang sama, yakni pesantren.  
6 Yunasril Ali, “Tasawuf”, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban,  

152. 
7 Martin Van Bruinessen,  Tarekat Naqshabandiyah Di Indonesia Survey Historis, Geografis 

dan Sosiologis, Bandung: Mizan 1992. Martin Van Bruinessen, “Sufis and Sultans in Southeast 

Asia and Kurdistan; A Comparative Survey”, Studi Islamika,  Vol. 3, No. 3, 1996. 
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Umar, atau Ali ra.8   Bai’at  sebagai wujud ikatan guru dengan murid 

memerlukan proses inisiasi sebagai alat mendekatkan murid dengan Tuhan 

melalui guru mursyid.  Upacara pembai’atan adalah even terbesar bagi seorang 

murid agar diakui sebagai anggota komunitas persaudaraa sufi. Dalam upacara 

pembai'atan terdapat tiga komponen mendasar, yaitu: (1) pengajaran tentang 

rumusan zikir, (2) instuksi yang bersifat rahasia,  serta (3) perilaku yang harus 

dijalankan oleh sang murid.9  

Pada perkembangannya nilai-nilai ajaran tarekat yang dipimpin seorang 

mursyid memungkinkan adanya proses adopsi dan adaptasi budaya daerah 

masing-masing, dan elemen-elemen utama dalam tarekat menjadi begitu longgar 

sehingga memunculkan tarekat-tarekat baru yang local centris tidak 

mengutamakan adanya rangkaian silsilah mursyid yang berantai sampai 

Rasulullah saw. biasanya tarekat-tarekat lokal menganut system inisiasi secara 

barzakhi, fenomena inilah yang rentan menimbulkan kritik “sesat” karena 

perilaku anggota tarekat lebih longgar dalam mengadopsi dan beradaptasi 

dengan budaya lokal. 

 

Akulturasi Nilai-nilai dan Budaya 

Istilah akulturasi berasal dari bahasa Latin, ”acculturate” berarti ‘tumbuh dan 

berkembang bersama’. Secara umum, pengertian akulturasi adalah perpaduan 

budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-

unsur asli dalam budaya tersebut. Menurut Koentjaraningrat, akulturasi 

merupakan proses social yang terjadi  bila kelompok social dengan kebudayaan 

tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda.  

Teori akulturasi yang dipakai sebagai alat analisis penelitian ini adalah 

yang dikemukakan oleh Berry (1990), Akulturasi adalah suatu proses dimana 

kita mengadopsi budaya baru dengan mengadopsi nilai-nilainya, sikap, dan 

kebiasaannya. Akulturasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan apa yang terjadi disaat orang yang berasal dari suatu budaya 

masuk ke dalam budaya yang berbeda. Akulturasi selalu ditandai dengan 

perubahan secara fisik dan psikologi yang terjadi sebagai hasil dari adaptasi 

yang Berry berpendapat bahwa tingkat pengalaman stres akulturatif oleh orang 

 
8 Terlepas dari peranannya Ali dalam Syi’ah, oleh kalangan sufi di mana pun, ia dipercaya 

sebagi sumber utama pengetahuan esoteris (Glasse, 1999:370-371). Anthony H. Johns,    “Friends in 

Grace: Ibrahim Al-Kurani and ‘Abd Ar-Ra’uf Al-Singkeli” Spectrum: Essays Presented to Sutan 

Takdir Alisjahbana, S. Udin (ed.), (Jakarta: Dian Rakyat, 1978), 344.  
9 Ibid., John, 1987, 344-345. 
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yang beradaptasi dengan variasi budaya baru berdasarkan pada persamaan dan 

ketidaksamaan diantara “host cultura” dan “imigran native cultural”.10 

Akulturasi bukan hanya mempengaruhi satu pihak saja, namun akulturasi adalah 

proses interaktif antara sebuah kebudayaan dan kelompok tertentu. Syarat 

terjadinya akulturasi harus ada kontak diantara dua anggota yaitu budaya tuan 

rumah dan pendatang. Efek akulturasi sangat bervariasi menurut tujuan 

terjadinya kontak dengan budaya (kolonilisasi, perbudakan, perdagangan, 

kontrol militer, pendidikan, dan lain-lain) dan lamanya kontak. Tingkatan 

dimana identitas budaya pribumi/asli dipertahankan dari tingkat terendah sampai 

tertinggi.  

Berry menunjukkan level akulturasi setiap individu tergantung pada dua 

proses independen. Yang pertama adalah derajat di mana individu berinteraksi 

dengan budaya tuan rumah, mendekati atau menghindar (out group contact and 

relation). Dan yang kedua adalah derajat di mana individu mempertahankan 

atau melepaskan atribut budaya pribuminya (ingroup identity and maintenance). 

Berdasarkan kedua faktor tersebut, Berry mengidentifikasikan model akulturasi 

sebagai berikut: asimilasi, integrasi, separasi, dan marginalisasi.11 

 

  

 
10 Lusia Savitri Setyo Utami, “Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya”, dalam Jurnal 

Komunikasi ISSN 2085-1979 Vol. 7, No. 2, Desember 2015, 190. Lihat dalam Berry, John W. 

“Conceptual Approaches to Acculturation” dalam Acculturation: Advances in Theory, Measurement 

and Applied Research, ed. Kevin M. Chun, Pamela B. Organista, and Gerardo Marín  (Washington 

DC: American Psychological Association, 2003), 17-37. Berry, John W. “Acculturative Stress” 

dalam Handbook of Multicultural Perspectives on Stress and Coping: International and Cultural 

Psychology Series, ed. Paul T. P. Wong and Lillian C. J. Wong. (New York: Springer, 2006), 287-

298. 
11 Utami, “Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya”, Ibid., 191. 
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Tabel 1.1. Kerangka Konseptual 

NILAI-NILAI ISLAM MPI 
AKULTURASI ISLAM-JAWA 

PADA MPI 

 

 

 

Integrasi 

Interaksi dialogis: 

konsep Kholifah fi al-

Ard:  

- secara lahir tertib 

syari’at 

- Secara bathin melatih 

rasa bungah marem/ 

khusnudhon 

Penyerapan pada 

kosmologi Jawa: 

makrokosmos dan 

mikrokosmos 

Asimilasi 

Pembauran pada ritual 

ubudiyah: Doa 

(salamah), Puasa, 

zuhud, uzlah, Ziswaf 

Pembauran pada 

identitas Jawa: 

Slametan, Keris, 

Pakaian Surjan, 

Kebaya,  

Separasi 

Dogma Tauhid versus 

animism-dinamisme, 

politheisme 

Marginalisasi - 

 

Dialektika Islam dengan Budaya Lokal 

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa transformasi kebudayaan 

lokal dengan Islam di dunia Indo-Melayu (termasuk Jawa) menimbulkan 

akulturasi. Azis (2014) berpendapat bahwa akulturasi Islam-Jawa di era 

kesultanan Demak, Pajang, Mataram Islam menekankan pentingnya 

keimanan yang benar (tauhid) dan setiap Muslim harus berperilaku yang baik 

dalam beragam aspek kehidupan, akulturasi budaya yang paling menonjol 

dalam bidang arsitektur, seni sastra, seni ukir dan berbagai tradisi perayaan 

hari-hari besar Islam.12 Pola akulturasi Islam-Jawa yang akomodatif-dialogis 

ini menurut Zuhdi (2012) oleh karena Islam pertama yang datang di 

Nusantara didakwahkan oleh para mubaligh dari India inilah yang diteruskan 

Walisongo pada abad 14 M. Tentu berbeda hasilnya jika pendakwah periode 

awal terdiri dari mubaligh Arab yang puritan yang dengan tegas memberantas 

 
12 Donny Khoirul Aziz, “Akulturasi Islam dan Budaya Jawa”, dalam Jurnal Fikrah, Vo. 1, 

No. 2, Juli-Desember 2013. 253-286. 

WAHYUAL-QURAN

TAUHID

ISLAM KĀFFAH

RAHMATAN 
LIL 'ĀLAMĪN

RASUL/ AL-
IMAM 

HABIBUL 
KAROMAH

MUAMALAH 
Ma'annas

UBUDIYAH

Syari'ah & 
Hakikat
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praktik-praktik lokal masyarakat. Hal ini menunjukkan proses islamisasi pada 

masyarakat Jawa berhasil disebabkan negosiasi dialogis antara Islam dengan 

tradisi masyarakat diwujudkan dalam mekanisme proses kultural.13 

Lebih lanjut Umi Sumbulah (2012) berpendapat bahwa keunikan 

karakter dan ekspresi keberagamaan Islam-Jawa terletak pada bentuk 

akulturasinya yang bersifat menyerap maupun dialogis, sehingga 

”sinkretisme” dan toleransi agama-agama menjadi satu watak budaya yang 

khas bagi Islam Jawa. Sebagai contoh era Mataram telah berhasil 

mempertemukan Islam Jawa dengan kosmologi Hinduisme dan Budhisme.14 

Sementara itu menurut Luthfi (2016) tawaran konsep Islam Nusantara 

sebagai pola dakwah Islam di dunia Internasional yang moderat dan 

rahmatan lil ‘alamiin oleh intelektual NU baru sebatas wacana yang belum 

memenuhi standar keilmuan, karena parameternya masih terbatas pada 

keberhasilan dakwah Islam di Indonesia.15  

Wekke (2017) menegaskan bahwa akulturasi Islam-Bugis bersifat 

dialogis dalam bentuk sinergi antara adat dan agama pada panggaderreng 

(undang-undang sosial) masyarakat Bugis. Islam menjadi identitas, pranata 

sosial, dan strategi masyarakat Bugis untuk membangun spiritualitas tanpa 

karakter kearaban.16 Ali Humaedi (2014) menemukan  proses akulturasi 

budaya yang harmoni dalam budaya pandhalungan di Jember Tengah karena  

komposisi penduduknya yang seimbang antara etnik Madura dan Jawa. Di 

sisi lain Humaedi (2015) juga menemukan bahwa, proses akulturasi 

kebudayaan antara suku asli Lampung dengan Balinuraga (yang berasal dari 

Bali) mengalami serangkaian konflik. Menurutnya kegagalan akulturasi 

budaya antara suku Lampung karena proses interaksi yang sempit, dimana 

tidak ada ruang-ruang bersama dalam perjumpaan lintas budaya telah 

menyebabkan kegagalan akulturasi yang memungkinkan tidak pernah 

terciptanya pemahaman dan upaya kolaborasi berbagai budaya dapat 

dilakukan.17 

 

 
13 Muhammad Harfin Zuhdi, “Dakwah dan Dialektika Akulturasi Budaya,” dalam Religia, 

Vol. 15, N0. 1 Tahun 2012, 46-64. 
14 Umi Sumbulah, “Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan 

Ekspresifi”. el-Harakah, ISSN 1858-4357 Volume 14, No. 1 Tahun 2012. 51-68.  
15 Khabibi Muhammad Luthfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal”, dalam 

Shahih Vol 1 No. 1 Tahun 2016, 1-12. 
16 Ismail Suardi Wekke, ”Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua 

Barat” dalam Thaqafiyyat, Vol. 13, No. 2 (2012), 307-335. 
17 M. Alie Humaedi, “Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik 

Lampung” dalam Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, 149-162. 
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C. Metode Penelitian 

Studi tasawuf pada tingkat lokal ini mencermati jama’ah Majelis Pesona Ilahi 

(MPI)  yang ada di Ponorogo khususnya dan Bogor. Dalam memahami sikap 

akulturasi MPI penelitian ini dilakukan dengan pengamatan pada kegiatan 

keseharian, aktifitas ngaji pada malam agung (malam Senin, malam Rabu, 

malam Jum’at), upacara wisuda dan pengesahan, wawancara mendalam kepada 

pimpinan, jama’ah, tokoh masyarakat, serta memanfaatkan dokumen tertulis 

dari guru mursyid,   jama’ah, video, dan tulisan di media sosial jama’ah.  

Sebagai bentuk penajaman analisis atas sikap akulturasi MPI peneliti 

memperkaya wawasan dengan mencermati kajian penelitian terdahulu. Analisis 

data dilakukan melalui teknik Spredley (1980) dengan  tahapan: domain, 

taksonomi, komponensial, dan tema kultural. Analisis domain dilakukan dengan 

mengenal obyek penelitian secara menyeluruh untuk menemukan kategori 

sebagai domain yang menjadi pijakan langkah selanjutnya. Analisis taksonomi 

dilakukan dengan menjabarkan domain yang dipilih untuk dianalisis secara 

terfokus. Analisis komponensial dilakukan dengan mencari ciri spesifik pada 

setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Adapun 

analisis  tema kultural dilakukan dengan mencari hubungan antar domain dan 

hubungannya secara menyeluruh untuk dijabarkan dalam sub tema atau judul. 

 

D. Temuan dan Pembahasan 

1) Nilai-nilai dan Budaya Pada Majelis Pesona Ilahi 

Nilai-nilai religius pada Majelis Pesona Ilahi dilihat dari teori Woodward 

(2014), interaksi Islam-Jawa titik tekannya bukan pada perbedaan dalam 

memahami antara Islam ortodok (Islam normative) dan Islam Sinkretik (Islam 

Jawa), namun  menurut Woodward terletak pada penafsiran yang berbeda 

terhadap seperangkat aksioma budaya/agama yang tunggal, di antaranya: (1) 

Keesaan Allah (tauhid); (2) perbedaan sufi antara makna lahir dan batin; (3) 

pandangan al-Qur’an dan Sufi bahwa hubungan antara kemanusiaan dan 

ketuhanan harus dipahami sebagai hubungan antara kawulo dan gusti; (4) 

Kesamaan mikrokosmos dan makrokosmos yang sama-sama dianut oleh tradisi 

sufi maupun Hindu.18 

 
18 Ibid.,  9. 
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Berdasarkan teori Woodward tersebut  nilai-nilai dogmatis yang diajarkan 

Majelis Pesona Ilahi adalah. 

 

(1) Keesaan Allah (Tauhid);  

Tauhid menurut Majelis Pesona Ilahi harus diyakini dan diwujudkan dalam 

perilaku secara seimbang dalam praktek syari’at (lahirian) dan menjalankan 

ilmu hakekat (bathiniah). Syari’at meliputi amalan-amalan untuk menjalankan 

rukun Islam yang lima yakni, syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi 

yang mampu. Adapun ibadah seorang hamba yang murni, tulus, dan ikhlas 

hanya ditujukan kepada Allah SWT. ada dua kategori yaitu:19  ibadah mahdhah 

(nilai-nilai Ilahiah/ Spiritualitas). (1) ibadah Mahdhah, diantaranya ialah : a) 

Sholat Fardhu, b) Sholat Sunnah Duha, c) Sholat Sunnah Malam, d) Khotaman 

al-Qur’an, e) Amalan atau Wiridan; dan (2) ghairu mahdah (muamalah 

ma’annas) meliputi nilai-nilai Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathaniah.  

Contohnya (a) Amal Sosial, murid memiliki kesadaran untuk  saling 

tolong menolong baik moral dan material untuk sesama jama’ah dan masyarakat 

sekitarnya. Misalnya membangun rumah untuk fakir-miskin, memberi uang 

saku untuk anak sekolah, meminjami mobil, motor, membelikan pulsa, dan 

perangkat lainnya. (b) Tasyakuran, mensyukuri atas segala nikmat yang 

dilimpahkan Alloh SWT. dengan mengeluarkan amal jariyah, infak dan 

shadaqah kepada sesama muslim. (c) Qurban pada bulan Dzulhijjah, 

dilaksanakan dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. (d) 

Jum’at Barokah, yaitu berbagi kepada masyarakat  Joresan, di setiap hari 

Jum’at, baik itu berupa makanan dan ataupun kebutuhan pokok, yang dikenal 

dengan istilah andum bungah.  (e) Aqiqah, yaitu penyembelihan hewan 

sehubungan kelahiran bayi. Disana didoakan langsung dari Guru Mursyid. (f) 

Wisuda/ pengesahan Murid, menyembelih hewan berupa ayam (sejumlah 3 

maksimal 17 ekor) atau kambing dalam rangka mensyukuri kenaikan derajat 

murid disisi Allah dan RasulNya. 

Majelis Pesona Ilahi sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam di 

Jawa secara teologi meyakini aqidah Ahlus Sunnah wa al-Jama’ah an-

Nahdliyyah, fikih sebagai pranata bersyariatnya berpegang pada empat madzhab 

khususnya madzhab Syafi’i. Jama’ahnya sejumlah 650-an pada tahun 2018. 

Dogma keagamaan yang tetap dipertahankan adalah shalat fardlu tepat waktu 

disyariatkan untuk shalat berjamaah khususnya murid yang dekat dengan tempat 

 
19 Ngadhimah, Observasi,  MPI Joresan, Juni-Agustus 2018. 
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tinggal Guru mursyid, shalat-shalat sunnah, zakat, infak dan shadaqah, puasa 

wajib dan sunnah,  dan haji bagi yang mampu.  

 

(2) Perbedaan Sufi antara Makna Lahir dan Batin;  

Majelis Pesona Ilahi  memiliki ajaran yang menekankan pentingnya syari’at 

dengan sholat jama’ah lima waktu, peduli terhadap lingkungan, mengkaji ilmu 

hakekat secara kontinu setiap hari dilakukan ba’da maghrib sampai tibanya 

waktu isya’ dan ba’da subuh sampai masuk waktu shalat sunnah dhuha. Kajian 

ini difokuskan pada kajian ilmu hakiki dengan melatih bathiniah agar mencapai 

kedalaman rasa. Kajian imu hakiki ini mereka sebut sebagai ngaji ilmu hakekat, 

sebagai  media ngaji rasa, melatih kehalusan rasa agar dapat memahami dan 

mengerti apa yang menjadi gerak kehendak Allah yang dihadirkan lewatnya 

gerak orang lain dan geraknya alam. Menjadi seorang muslim yang sejati harus 

tertib menjalankan syariat dibarengi kedalaman rasa (bathiniah) sehingga peka 

terhadap orang sekitar, alam sekitar, dan pada puncaknya peka dengan rasa yang 

Allah anugerahkan. Inilah makna bathiniah dari ajaran Islam sehingga menjadi 

keutuhan gerak sholawat, seorang murid berada dalam keutuhan tuntunan 

langsung dengan Rasulullah SAW dan laduni-laduni dipahami sebagai 

pengalaman bathin yang dicapai atau diberikan kepada murid karena 

bersungguh-sungguh mentaati mursyid. 

 

(3) Pandangan al-Qur’an dan Sufi bahwa Hubungan antara kemanusiaan 

dan Ketuhanan harus dipahami sebagai Hubungan antara Kawulo dan 

Gusti;  

Gejala mayoritas manusia di bumi hanya fokus pada duniawiah semata, 

sementara  ilmu batin untuk mengenal potensi dirinya yang mencerdaskan 

secara spiritual (kecerdasan qalbu) diabaikan. Untuk dapat mengenal ilmu-ilmu 

Alloh yang mencerdaskan secara spiritual maka seorang hamba harus 

mempercayai sesuatu yang ghaib yaitu ilmu yang tersirat didalam kandungan 

makna ayat-ayat al-Qur’an yang disebut ilmu hakiki. Majelis Pesona Ilahi 

(disingkat MPI) merupakan majelis zikr atau sekelompok masyarakat yang 

tergabung dalam suatu organisasi keagamaan yang perilaku dan tindakannya 

focus kepada usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. (taqarrub ila Allah) 

dengan menjadikan al-Qur’an sebagai sumber qath’i dalam menjalankan 

keseimbangan rasa lahir-bathin.  Dibawah bimbingan Guru Mursyid yaitu Romo 

Kyai Labib Hudaf, MPI meyakini Kyai Labib dituntun secara langsung oleh 

baginda Rasulullah SAW. dan para malaikatullah melalui manjingnya Syekh 
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Kanjeng Sunan Kalijaga. Hubungan antara murid dan guru mursyid selayaknya 

menjadi orang yang senantiasa sami’na wa atho’na sebagai wujud ngawulo. 

Untuk menyambung hubungan kawulo dengan Gusti MPI melatih para 

muridnya dengan memperbanyak laku tirakat lahir dan bathin. Masyarakat Jawa 

dalam menjalani kehidupannya mengungkapkan perasaan dan perilakunya 

dengan mengaitkannya pada hal-hal yang bersifat simbolis. Kebiasaan-

kebiasaan yang dilakukannya seringkali dituangkan dalam bentuk upacara-

upacara. Dalam upacara tersebut unsur simbolis sangat berperan didalamnya. 

Penggunaan simbol dalam wujud budayanya, ternyata dilaksanakan dengan 

penuh kesadaran, pemahaman, dan penghayatan yang tinggi, dan dianut dari 

generasi ke generasi berikutnya. Pada MPI salah satu bentuk tirakat adalah 

ibadah i’tikaf ialah berdiam di masjid untuk berdzikir kepada Allah. Berzikir 

merupakan suatu kebutuhan bagi para jama’ah disetiap waktunya bahkan 

merupakan kepentingan. Di Majelis Pesona Ilahi seseorang yang ingin 

membersihkan jiwanya maka harus melalui proses tazkiyatunnafs (pembersihan 

jiwa) diantarnya yaitu dengan taubatan nasuha, dzikir, amalan wirid dengan 

petunjuk guru mursyid. I’tikaf atau lakon (bahasa jawa) dalam pemahaman 

jama’ah MPI, seorang murid yang ditugaskan untuk i’tikaf berarti mereka harus 

menjalankan lakon salah satunya topo silo yang dilaksanakan di pendopo 

majelis yaitu pada malam hari ba’da sholat malam, dan ada pula yang lakon 

topo silo di pinggir sungai Gender, dan ada pula topo silo di Gua Sahal sesuai 

dengan apa yang dititahkan guru mursyid, lakon topo silo di Gua Sahal ini ada 

yang di laksanakan selama 1 hari dan yang paling lama 3 hari. 

 

(4) Kesamaan mikrokosmos dan makrokosmos yang sama-sama dianut oleh 

tradisi sufi maupun Hindu 

Pesona Ilahi dimaknai sebagai pesonanya Allah SWT. yang luar biasa terpancar 

mewarnai microcosmos dan makrokosmos, seorang hamba harus mengagumi 

pesona Allah SWT. dalam segala bentuk, wujud gerak alam makrokosmos dan 

mikrokosmos. Melalui semua gerak-gerik seorang hamba dalam setiap 

pandangannya yang dilihat hanya kebesaran Allah SWT. Seorang hamba harus 

bersikap khusnudhon dalam hatinya ketika melihat makhluk atau benda sekecil 

apapun, karena  semuanya mempunyai makna hikmah yang mendalam kepada 

semua makhluk ciptaan Allah. Murid harus benar-benar merasakan bahwa 

segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah mulai dari yang terkecil hingga yang 

terbesar, dari yang tampak hingga yang tidak tampak, dari yang nyata hingga 

yang ghaib itu semua adalah mutiara-mutiara yang mengandung hikmah untuk 



4th International Fikrah Annual Conference 
 

Ngadhimah, M.  ISLAM JAWA 

menyempurnakan derajat murid sebagai hamba di hadapan Allah dan Rasul-

Nya. 

 

E. Kesimpulan 

Hasil penelitian  menunjukan proses akulturasi MPI meliputi adaptasi 

budaya dan adaptasi psikologis. Pertama,  integrasi nilai-nilai Islam Ahlus 

Sunnah wal Jama’ah An Nahdliyah pada aspek kesalehan normative (fikih) 

dengan ajaran gnostisisme Jawa sesuai ajaran kanjeng Sunan Kalijaga (tokoh 

Wali Sembilan). Kedua, Asimilasi budaya Jawa dan Sunda pada ritual slametan 

beserta ubo rampe, model berpakaian surjan dan kebaya. Ketiga, pemisahan 

terjadi melalui adaptasi budaya nasional sebagai bentuk penghargaan pada 

keragaman etnis, suku, dan bahasa melalui peringatan HUT kemerdekaan RI, 

upacara haul, PHBI, PHBN. Keempat, dekulturasi pada MPI menetapkan 

identitas sebagai kelompok Islam Sejati/ Islam Hakiki yang menekankan 

harmoni pada kesalehan normative dan gnostisisme. 
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