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Bagi kebanyakan orang, keberadaan tokoh Syekh Siti Jenar cenderung 

dihadapkan secara frontal vis a vis dengan tokoh-tokoh Walisongo karena ajarannya 

yang dianggap menyimpang dan sesat. Hal itu, terutama bermula dari sastra babad 

yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19 seperti Babad Demak, Serat Suluk  Wali Sana, 

Babad Purwareja, Serat Syekh Siti Jenar, Serat Wirid, dan Serat Niti Mani yang sebagian 

dipaparkan oleh D.A.Rinkes dalam De Heiligen van Java (Terj.The Nine Saints of Java, 

1996), yang menggambarkan seolah-olah masing-masing wali memiliki ajaran 

sendiri dan diperdebatkan dalam sebuah muktamar para wali yang membahas 

tauhid dan makrifat di mana salah satu di antara wali yang dianggap aneh dan 

ajarannya menyimpang adalah Syekh Siti Jenar. 

Para pengamal Tarikat Akmaliyyah yang menisbatkan ajarannya kepada 

Syekh Siti Jenar justru meyakini bahwa ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti 

Jenar yang disebut Manunggaling Kawula-Gusti, Sangkan Paraning Dumadi dan  

Sasahidan, pada dasarnya tidak  berbeda secara frontal  dengan ajaran yang 

disampaikan Wali Songo. Meski demikian, ada hal yang membuat ajaran Syekh Siti 

Jenar berbeda dengan Wali Songo, yaitu dikenalkannya tasawuf  falsafi  kepada para 

pengamal Tarikat Akmaliyyah, yang hal itu menjadikan penganut Tarikat 

Akmaliyyah memiliki kebiasaan membincang  masalah-masalah tasawuf  secara 

filosofis. Para pengikut Syekh Siti Jenar memiliki prinsip bahwa pengalaman ruhani 

fana fii Tauhid tidak bisa secara sembarangan diungkapkan dengan bahasa-bahasa 

mistis, sebaliknya harus bisa dipertanggung-jawabkan secara akal sehat. Menurut 

Abu al-Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani (1986) yang dimaksud tasawu filosofis adalah 

tasawuf yang ajaran-ajaranny memadukan antara visi mistis dan visi rasional 

pengazasnya. 

Kenyataannya, ajaran Syekh Siti Jenar juga dianut oleh Walisongo. Di dalam 

Serat Syekh Siti Jenar pun, jika dicermati lebih teliti pandangan Sunan Giri pada 



dasarnya tidak cukup signifikan berbeda secara esensial dengan ajaran Syekh Siti 

Jenar yang dikenal dengan sebutan Manunggaling kawula-Gusti. Data historis 

mengindikasikan bahwa Sunan Giri sebenarnya mengajarkan faham Manunggaling 

Kawula-Gusti sebagaimana selama ini ajaran tersebut hanya dinisbatkan kepada 

Syekh Siti Jenar. Temuan Aminuddin Kasdi ini sejalan dengan ajaran  tokoh 

Jayengresmi, keturunan Sunan Giri yang menjadi tokoh utama dalam Serat 

Centhini, yang  menyampaikan ajaran  manunggaling Kawula-Gusti yang  

pantheistik. Dalam naskah-naskah tua peninggalan Kyayi Tumenggung 

Pusponegoro – Bupati Gresik Pertama 1688 – 1696  -- terdapat silsilah Tarikat 

Syattariyyah yang dinisbatkan  kepada  Sinuwun Raden Paku Sunan Giri, yang 

paparan ajarannya mengindikasikan adanya faham pantheisme (Serat Kekantjingan 

Tedhak Kjaji Toemenggoeng Poesponegoro Boepati Gresik Kaping I).  Begitu pula 

dengan Sunan Bonang pun, yang dalam muktamar wali dikisahkan mengecam dan 

mencela ajaran Syekh Siti Jenar, jika dicermati lebih dalam kata-kata yang 

diucapkannya  tidak bisa ditafsirkan lain bahwa faham yang dianutnya  tidak jauh 

beda dengan faham  Manunggaling Kawula-Gusti. 

Sistem sosial keagamaan yang dijalankan sampai masa Majapahit akhir 

hingga Demak yang menganut bhagavatisme  inilah yang harus dihubungkan 

dengan konflik yang melatari ajaran Syekh Siti Jenar di satu pihak dengan ajaran 

Wali Songo di lain pihak.  Maksudnya, ajaran Syekh Siti Jenar yang disebut 

Manunggaling Kawula-Gusti itu sejatinya digunakan untuk melawan sistem sosial 

keagamaan yang lahir dari ajaran bhagavatisme di mana bukan hanya raja atau 

sultan yang menjadi pengejawantahan  Tuhan tetapi termasuk juga para kawula. Itu 

artinya  kecenderungan  raja-raja di Jawa untuk  menuai keuntungan politis sebagai 

penguasa tunggal yang mewakili Tuhan di wilayah kekuasaannya dan setelah wafat  

dijadikan sesembahan oleh para kawula, digugat lewat perlawanan ajaran 

Manunggaling Kawula-Gusti oleh Syekh Siti Jenar, sehingga membuat murka Sultan 

Demak Trenggana yang memanfaatkan para Wali Songo untuk melarang ajaran 

Syekh Siti Jenar dan menghukum berat orang-orang yang diketahui mengamalkan 

ajaran Syekh Siti Jenar.  



Dengan demikian, konflik antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo 

bukanlah pada aspek perbedaan prinsip dan ajaran, melainkan lebih disebabkan 

oleh faktor-faktor  yang bersifat politis mengingat gerakan dakwah yang dilakukan 

Syekh Siti Jenar dengan ajaran Manunggaling Kawula-Gusti dewasa itu lebih 

mengancam kedudukan penguasa tunggal yang didewakan daripada mengganggu 

masyarakat peralihan dari era yang terpengaruh Hindu-Buddha ke era yang 

terpengaruh Islam sufi. Cerita tentang meruncingnya konflik Syekh Siti Jenar 

dengan Wali Songo yang dituturkan sastra babad yang ditulis dalam jarak 250-300 

tahun setelah peristiwa, tampaknya harus dilihat dari kondisi politik ekspansi 

Mataram di bawah Sultan Agung dalam usaha menaklukkan wilayah-wilayah yang 

secara politis dikuasai oleh keturunan Wali Songo. 


