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Pengertian Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia agama 
adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada 
Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau 
nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan 
kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 
kepercayaan tersebut. Kata “agama” berasal dari 
bahasa Sansekerta yang berarti “tradisi” sedangkan 
kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi 
yang berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata 
kerja “re-ligare” yang berarti “mengikat kembali”.



Pengertian Kejawen

Kejawen (bahasa Jawa: Kejawèn) adalah sebuah 
kepercayaan atau mungkin boleh dikatakan agama 
yang terutama dianut di pulau Jawa oleh suku 
Jawa dan sukubangsa lainnya yang menetap di 
Jawa. Sedangkan, menurut kamus bahasa Inggris 
istilah kejawen atau kejawaan adalah Javanism, 
Javaneseness ; yang merupakan suatu cap 
deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang 
dianggap sebagai hakikat Jawa dan yang 
mendefisikannya sebagai suatu kategori khas. 



Sejarah Kejawen

 Animisme, dinamisme, totemisme

 Pengaruh Hindu-Budha 

 Asimilasi dengan Islam

 Munculnya budaya “Kejawen”



Penyimpangan - Penyimpangan Ajaran 
Islam dalam Adat Kejawen

Puasa Kejawen:

1. Puasa Mutih

2. Puasa Pati Geni

3. Puasa Ngeluwang

4. Puasa Ngelowong

5. Puasa Ngidang

6. Puasa Ngepel

7. Puasa Ngebleng

8. Puasa Ngasrep



Hakikat puasa yang sesuai dengan hadits Rasulullah 
adalah sebagai berikut:

 Dari Anas berkata,: "Rasulullah 
saw,bersabda,'Bersahurlah kamu sekalian 
karena pada hidangan sahur terdapat barokah." 
(H.R.Muslim) 

 "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang 
baik-baik apa yang Kami 
rezekikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah 
jika kamu beribadah 
kepadanya."(Q.S.Al Baqarah:172) 

 Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa yang 
melakukan amalan yang tidak ada pada 
urusan kita (tidak pernah dilakukan oleh Rasul) 
maka ia tertolak. 



Semedi dan Bertapa
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 Diperankan Oleh Model



Keberadaan Benda Keramat
“Ingatlah, hanya kepunyaan Allahlah

agama yang bersih (dari syirik).
Dan orang-orang yang mengambil
pelindung selain Allah (berkata):
“Kami tidak menyembah mereka
melainkan supaya mereka
mendekatkan kami kepada Allah
dengan sedekat-dekatnya”.
Sesungguhnya Allah akan
memutuskan di antara mereka
tentang apa yang mereka berselisih
padanya. Sesungguhnya Allah
tidak menunjuki orang-orang yang
pendusta dan sangat ingkar.” ( Az-
Zumar: 3 ).



Percaya pada Ramalan/Primbon

 Hasil Ramalan

Nama Anda: Kanjeng Jenenge 
Tanggal lahir: 5 Juni 1988
Neptu Anda: Minggu Wage
Angka neptu Anda: 9

Watak Berdasar huruf baku 
awal (Jawa) nama: ha
Berdasar tanggal lahir: 5
Wataknya pandai berbicara, 
pemurah, baik budi, 
berpikiran bersih.

Berdasar hari lahir: Minggu
Selayaknya Matahari. 
Wataknya terang hatinya dan 
memiliki sifat rela 
memberikan miliknya kepada 
saudara atau temannya, baik 
budinya, sayang pada 
pelayannya, jika memelihara 
semua binatang peliharaan 
senang dan suka kebersihan, 
pintar berbicara dan dapat 

memerintah orang yang lebih 
tua. Ada kemungkinan bisa 
menjadi hartawan dan akan 
hidup sampai usia lanjut.
Peruntungan Anda
Berdasar hari: Minggu
Pada awal kehidupan (masa 
anak-anak) rejekinya 
besar, pada saat dewasa 
rejekinya kecil tetapi pada 
hari tuanya hidup makmur.

Berdasar neptu: Minggu Wage
sandangnya ada di Timur; 
rejekinya ada di 
Barat, sakitnya ada di 
Selatan,kematiannya ada di 
Utara
Berdasar angka neptu 9 jatuh 
pada: Mata
Sebaiknya bekerja atau 
berusaha pada bidang 
perkayuan atau 
minyak, tetapi tidak bisa 
diperbesar usahanya.



Sesajen
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Kesimpulan

"Kejawen" yang merupakan sebuah produk 
percampuran dari berbagai agama, sudah 
mentradisi dan melekat dalam sebuah kepercayaan 
baru, khususnya bagi orang jawa, atau orang luar 
jawa yang hidup di sekitar pulau jawa. Pada 
kenyataannya, "kejawen" ini banyak 
bersinggungan dengan agama-agama, dan lebih 
melekat dengan budaya Islam. Yakni berdasarkan 
pada percampuran Islam dan budaya "kejawen" 
yang dianut oleh orang jawa. Sejatinya, adalah 
tugas kita untuk menyaring apa-apa yang patut 
dijalankan dan dijauhi, sesuai dengan ajaran Islam.



Thanks for everything fella…!


