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ABSTRAK. Di bagian Barat wilayah kota Kudus, Jawa Tengah, terdapat kompleks masjid 
kuno dan makam keramat seorang Wali, Sunan Kudus. Yang tampak menonjol di antara 
bangunan-bangunan yang terdapat di dalam kompleks adalah sebuah menara raksasa 
dari batu bata merah -yang bentuknya mirip bangunan candi- masyarakat Kudus dan 
sekitarnya menamakannya Menara Kudus. Satu hal yang menarik dan perlu mendapat 
perhatian adalah bahwa Menara Kudus dijadikan nama dari bangunan masjidnya : Masjid 
Menara Kudus. Berdasarkan susunan kata sini, jelas bahwa bangunan masjid dijadikan 
pelengkap bangunan Menara Kudus. Artinya bangunan Menara Kudus lebih dipentingkan 
dari pada bangunan masjidnya oleh masyarakat Kudus dan sekitarnya. Mengapa 
demikian ? Dalam tulisan ini akan memperlihatkan bahwa keberadaan bangunan Menara 
Kudus lebih dahulu ketimbang bangunan masjidnya. Sebagian besar sejarawan 
berpendapat bahwa Masjid Menara Kudus didirikan pada tahun 956 H atau 1549 M oleh 
seseorang yang bernama Ja’far Shadiq. Mereka pada umumnya mendasarkan 
pendapatnya pada sebuah Inskripsi yang terdapat di atas mihrab atau pengimaman 
masjid.   
 
Kata Kunci : Al-Aqsha, Al-Manar, Al-Quds, Ja’far Shadiq, Budo. 
 
ABSTRACT. On the west area of Kudus Town, Middle Java, there is a complex of an 
ancient mosque and sacred tomb of Sunan Kudus (one of the walisongo). A minaret 
constructed by burnt clay brick -like Hindu Temple- stands out among the surrounding 
buildings; people in Kudus call Menara Kudus. According to this phrase, clearly visible 
that the mosque building completed the Menara Kudus building. That means, Menara 
Kudus building is more important than its mosque building. Why? this paper will show that 
construction of Menara Kudus building precedes its mosque building. Most of historians 
said that Menara Kudus Mosque was built in 956 H or 1549 M by someone called Ja’far 
Shadiq. Generally, their opinion based on the inscription on the Mihrab wall of Menara 
Kudus Mosque. 
 

Key words : Al-Aqsha, Al-Manar, Al-Quds, Ja’far Shadiq, Budo 
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PENDAHULUAN 
 
Di wilayah pesisir Utara Jawa Tengah terdapat sebuah kota yang namanya 
berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suci, yakni Kudus. Masyarakat kota 
ini sadar betul bahwa wilayahnya terbagi menjadi dua oleh aliran sungai Gelis : 
Kudus Kulon identik dengan kekunoan dan Kudus Wetan identik dengan 
kemodernan. Di wilayah Kudus Kulon terdapat kompleks masjid makam kuno 
dengan sebuah menara batu raksasanya; masyarakat kota Kudus dan 
sekitarnya menamakan Masjid Menara Kudus.  
 
Bangunan Menara Kudus dengan keanggunan dan keindahannya telah menjadi 
obyek perdebatan di kalangan ilmuwan terutama berkaitan dengan 
kedudukannya sebagai bangunan peribadatan; apakah pada awalnya 
merupakan bangunan peribadatan orang-orang sebelum Islam, dengan kata lain 
ia dibangun sebelum orang-orang Islam datang di wilayah Kudus, ataukah sejak 
berdirinya sudah menjadi simbol peribadatan Islam, berarti ia dibangun oleh 
komunitas muslim Kudus. Bagi mereka yang lebih condong pada pendapat 
pertama, sebagian besar menganggap bahwa bangunan Menara Kudus semula 
sebuah candi yang kemudian berubah fungsi. Hal ini bisa dibandingkan dengan 
bangunan candi di Jawa Timur.  
 
Bentuk bangunan Menara Kudus sekilas memang mirip candi Jago di Jawa 
Timur. Apabila dikaitkan dengan fungsinya sebagai tempat untuk memanggil dan 
mengumpulkan orang, bangunan ini bisa dibandingkan dengan bale Kul Kul di 
Bali.  Pendapat kedua didasarkan pada kenyataan sementara ini bahwa 
orientasi bangunan Menara Kudus sama persis dengan orientasi bangunan 
masjid. Dan beberapa perbedaan mendasar antara Menara Kudus dan 
bangunan candi terlihat jelas (lihat Ashadi, 2000:82-84). Tetapi apakah benar 
bangunan batu besar itu didirikan oleh komunitas Islam pertama di Kudus ? 
Saya menduga bahwa Menara Kudus pada mulanya adalah bangunan 
semacam tetenger yang dibangun oleh komunitas Budo di wilayah yang 
sekarang dinamakan Kudus, dan kemudian Ja‟far Shadiq hanyalah 
memanfaatkan bangunan itu untuk kepentingan dakwahnya.  
 
Tujuan penulisan ini adalah menelusuri sejarah keberadaan bangunan Menara 
Kudus dan komunitas awal Kudus Kuno, dan kaitan antara keduanya. 



Menara Kudus sebagai Aksis Mundi  
(Ashadi) 

 

                                                                                                                                                            69 

 copyright 

Penelusuran keberadaan bangunan Menara dilakukan dengan cara menafsirkan 
kata-kata yang tertulis pada Inskripsi bersejarah yang terdapat di atas 
pengimaman masjid, sementara dalam penelusuran keberadaan komunitas 
Kudus Kuno, saya melakukan kegiatan identifikasi terhadap beberapa komunitas 
di wilayah Kudus dan sekitarnya. Pengamatan perilaku dan beberapa 
wawancara terhadap sebagian orang yang dianggap berkompeten juga 
dilakukan. Data-data yang diolah dalam penulisan ini merupakan data 
sampingan yang diperoleh pada waktu pelaksanaan kegiatan penelitian 
lapangan dalam rangka penyelesaian Laporan Tesis (2004). 

 
 

INSKRIPSI BERSEJARAH 
 
Data autentik yang masih bisa digunakan sebagai sandaran sejarah bangunan 
Menara Kudus yakni sebuah Inskripsi yang terdapat di atas pengimaman masjid. 
Walaupun secara tersurat tidak disebutkan namanya, tetapi kata-kata yang 
terungkap di dalam inskripsi dapat didiskusikan lebih lanjut dalam upaya 
menemukan identitasnya. Inskripsi yang berbahasa Arab dengan susunan 
hurufnya yang sudah tidak jelas, artinya kurang lebih : 
 
“Dengan nama Allaah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Telah mendirikan masjid Al Aqsha dan 
negeri Al Quds ini Khalifah pada jaman ulama dari keturunan Muhammad untuk membeli kemuliaan 
sorga yang kekal ……untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Pengasih di negeri Al Quds (?) 
membina masjid Al Manar (?) yang dinamakan Al Aqsha khalifah Allaah di bumi ini …… yang agung 
dan mujtahid tuan yang arif sempurna utama khusus dengan pemeliharaan …… penghulu Ja‟far ash-
Shadiq …… pada sembilan ratus limapuluh enam dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para 
sahabatnya semua”.  

 
Di dalam Inskripsi terdapat nama-nama seperti Al-Aqsha, Al-Manar, Al-Quds, 
dan Ja‟far Shadiq dan disebutkan pula angka tahun 956 Hijriyah, yang satu 
sama lain sangat berkaitan. Kita mencoba menafsirkan makna dan maksud dari 
kata-kata ini. Kata Al-Aqsha dan Al-Manar adalah nama masjid; Al-Quds adalah 
nama wilayah atau negeri dimana bangunan masjid berada; Ja‟far Shadiq 
adalah pendiri masjid dan sekaligus pembangun negeri atau wilayah; dan tahun 
956 H atau bertepatan dengan tahun 1549 M adalah tahun berdirinya masjid. 
Ada tiga nama dalam bahasa Arab yang perlu dikaji, yaitu Al-Aqsha, Al-Manar 
dan Al-Quds.  
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TAFSIRAN AL-AQSHA, AL-MANAR DAN AL-QUDS 
 
Penggunaan kata Al-Aqsha untuk nama masjid mengingatkan kita pada 
bangunan masjid bersejarah bagi umat Islam sedunia yang terdapat di Baitul 
Maqdis, Palestina; masjid dimana pernah Nabi Muhammad SAW melakukan 
Isra‟ dan melakukan shalat berjamaah dengan para Nabi lainnya. Masjid yang 
merupakan peninggalan Nabi Sulaiman AS dahulu pernah menjadi arah Kiblat 
bagi orang-orang Islam dalam melakukan shalat sebelum kemudian dipindahkan 
ke arah Kabah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Mengapa digunakan 
nama Al-Aqsha ? Konon, menurut cerita setempat, ketika Ja‟far Shadiq 
mengunjungi majid Al-Aqsha di Baitul Maqdis dalam rangka menunaikan ibadah 
Haji menerima hadiah dari seseorang oleh sebab kefakihannya atau 
kepintarannya dalam ilmu-ilmu agama yaitu berupa sebuah batu, yang kemudian 
batu ini diletakkan di atas pengimaman masjid yang dia bangun setelah kembali 
ke tempat asalnya.  
 
Masjid yang didirikan oleh Ja‟far Shadiq juga bernama Al-Manar. Kata Al-Manar 
berasal dari kata dasar nar yang berarti api atau cahaya yang kemudian 
mendapat awalan ma yang menunjuk sebuah tempat, sedangkan Al adalah 
sebagai imbuhan yang memperkuat penyebutan sebuah benda. Dengan 
demikian arti kata Al-Manar adalah tempat menaruh cahaya (yang dimaksud 
adalah mercusuar). Belakangan kata ini digunakan untuk nama sebuah 
bangunan tinggi sebagai pelengkap bangunan masjid yang fungsinya untuk 
memanggil atau mengumpulkan orang-orang Islam dalam rangka ibadah shalat. 
Al-Manar berarti Menara. Mengapa menggunakan nama Al-Manar ? Apakah 
nama ini juga diperoleh dari sebuah nama tempat atau bangunan di Timur 
Tengah sebagaimana kata Al-Aqsha ? Atau apakah masjid Al-Aqsha di 
Jerusalem juga disebut masjid Al-Manar ? Penyebutan nama Al-Manar yang 
berarti menara untuk sebuah nama masjid mengindikasikan bahwa telah adanya 
sebuah bangunan menara yang tentu saja bukan menara biasa dimana letaknya 
tidak jauh dari masjidnya ketika inskripsi dibuat sebagai peringatan pendirian 
masjid. 
 
Kata „Menara‟ yang dikaitkan dengan keberadaan masjid kuno dan nama kota 
Kudus perlu mendapat perhatian; ada dua kemungkinan asal katanya, pertama, 
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merupakan perubahan nama dari Al-Manar sesuai dengan apa yang tertulis 
pada Inskripsi, kedua, merupakan sebutan kepada adanya sebuah menara 
(mirip candi) yang berada di sebelah tenggara masjid sekarang. Tidak sedikit 
yang berpendapat bahwa kata menara berasal dari kata Al-Manar. Namun 
adanya kemungkinan kedua juga tidak bisa diabaikan. Hal ini bisa didasarkan 
pada kebiasaan orang-orang terdahulu dalam hal menyebut sesuatu nama, 
yakni dengan menghubungkannya dengan hal-hal yang “mencuri 
penglihatannya” pada sebagian besar masa kehidupannya.  
 
Menurut Slametmuljana, dalam soal meneliti asal-usul nama, berpikir secara 
muluk-muluk sering kali tidak diperlukan, karena pemberian nama kepada 
sesuatu tempat (bisa berupa tapak maupun bangunan) sering berlangsung 
secara sederhana sekali. Sebagai contoh, suatu daerah yang banyak ditumbuhi 
pohon turi dinamakan Karangturi, yang ditumbuhi banyak pohon asem 
dinamakan Karangasem, yang banyak batunya dinamakan Pulowatu, dsb 
(Slametmuljana, 1979:155). Rupanya bangunan besar yang bentuknya mirip 
sebuah candi Hindu yang terletak di kawasan pusat kota Kudus Kuno lebih 
menarik perhatian masyarakat Kudus pada saat itu ketimbang keberadaan 
masjid itu sendiri. Hal mana juga dilakukan oleh seorang Belanda, Anthonio 
Hurdt, yang pernah singgah di kota Kudus Kuno pada tahun 1678 M. Dia hanya 
mengomentari keberadaan bangunan tersebut, tidak lebih, tidak juga terhadap 
sebuah masjid yang konon didirikan oleh Ja‟far Shadiq lebih dari satu 
seperempat abad sebelumnya. 
 
Oleh masyarakat Kudus dan sekitarnya, masjid yang konon didirikan oleh Ja‟far 
Shadiq itu dikenal masjid Menara Kudus. Nama masjid Menara Kudus seolah-
olah mengandung arti masjidnya menara, masjid milik menara, sebagaimana 
pula bila kata-kata tersebut di balik menjadi menara Masjid Kudus yang 
mengandung arti menaranya Masjid Kudus, menara milik masjid. Tetapi arti dari 
masjid Menara Kudus yang mungkin bisa diterima adalah masjid yang punya 
hubungan dengan sebuah “Menara Batu” yang bentuknya menyerupai candi di 
kota Kudus Kuno. Setidaknya tentu bangunan menara tersebut lebih berarti 
ketimbang bangunan masjidnya dimata masyarakat Kudus Kuno. Hal ini bisa 
dibandingkan dengan sebuah masjid kuno di Banten yang juga memiliki sebuah 
menara yang antik; mengapa lebih populer dengan sebutan masjid Banten ? 
bukan masjid Menara Banten ?  
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Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa tingkat pemikiran dan 
pemahaman masyarakat Jawa tradisional tentang istilah-istilah yang asing bagi 
dirinya masih sangat rendah. Sebaliknya mereka lebih suka berfikir secara 
sederhana tanpa sesuatu yang muluk-muluk. Kata-kata seperti Al-Aqsha dan Al-
Manar mungkin sulit dieja dan diucapkan oleh masyarakat awam Kudus tempo 
dulu. Sehingga tidak heran apabila masyarakat lebih mengenal nama masjid 
Menara Kudus. Bisa jadi kata menara mereka peroleh dari perubahan kata Al-
Manar, tetapi juga tidak mudah dipungkiri karena adanya sebuah bangunan 
menara itu sendiri. Dengan demikian jelas bahwa ketika masjid dibangun pada 
tahun 1549 M ternyata bangunan menara sudah ada atau sudah berdiri. Dengan 
kata lain bangunan menara sudah ada sebelum tahun 1549 M.  
 
Kata di dalam Inskripsi bersejarah yang perlu mendapat perhatian selanjutnya  
adalah Al-Quds. Kata yang berasal dari bahasa Arab ini berarti suci. Tidak 
diragukan bahwa kata Al-Quds kemudian oleh lidah masyarakat Jawa berubah 
menjadi Kudus. Ja‟far Shadiq yang dikenal sebagai salah satu anggota 
Walisanga yang tegas dalam urusan Aqidah atau Ketuhanan merasa perlu untuk 
“mensucikan” wilayah yang menjadi sasaran dakwahnya. Wilayah ini diyakini 
dahulu merupakan tempat tumbuh suburnya kultur asli Jawa 
(Animisme/Dinamisme); hal yang lazim untuk sebuah wilayah di lereng gunung 
dimana oleh masyarakat Jawa kuno gunung dianggap sebagai tempat 
bersemayamnya para dewa. 
 
MENARA KUDUS DAN PENELUSURAN KOMUNITAS KUDUS KUNO  
 
Nama yang lebih tua untuk Kudus adalah Tajug (Graaf, 1985:115). Kata tajug 
berarti bangunan yang memiliki denah bujur sangkar bertiang empat buah dan 
atapnya terdiri dari empat bidang datar yang saling bertemu meruncing ke atas. 
Bangunan ini pada umumnya dijumpai pada bentuk makam (cungkup) dan 
masjid atau langgar. Namun ada yang menghubungkan nama tajug dengan hal-
hal yang dianggap keramat. Di tempat itu mungkin sebelumnya telah ada orang-
orang bermukim yang beragama Animisme, dan mungkin pula telah ada 
persinggungan dengan orang-orang yang berada di hutan-hutan gunung Muria. 
 
Apabila kita memperhatikan kondisi geologi di sekitar Kudus dengan adanya 
aliran sungai di bagian Selatan yaitu sungai Juwana yang bermuara ke laut Jawa 
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lewat kota Juwana dan sungai Serang yang bermuara juga di laut Jawa di antara 
Demak dan Jepara dimana aliran kedua sungai tersebut dari arah Selatan, dari 
pegunungan Kendeng, Jawa Tengah; maka kota Demak, Pati dan Juwana

 
dalam 

proses pembentukannya dapat diduga berasal dari daratan Jawa. Di kota Kudus 
sendiri terdapat aliran sungai yaitu sungai Gelis yang membagi kota menjadi dua 
bagian, kota lama dan kota baru, dimana aliran air dari arah Utara ke Selatan, 
berasal dari dataran tinggi Muria menuju pertemuannya dengan sungai Serang 
di bagian Selatan Kudus; hal ini menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa pada 
proses pembentukannya, Kudus berasal dari daratan Muria. Dan mungkin 
„tanah‟ Kudus menjadi daratan yang lebih akhir keberadaanya, tetapi lebih awal 
dalam proses penyatuan antara pulau Jawa dengan „pulau‟ Muria. Jika hal ini 
dianggap benar maka Kudus tidak pernah menjadi kota bandar atau kota 
pelabuhan sebagaimana kota-kota di pesisir pantai Utara Jawa lainnya. Lebih 
jauh, Kudus bisa jadi merupakan lahan baru bagi orang-orang dari „pulau‟ Muria. 
Keberadaan bangunan menara besar yang sekarang terletak di sebelah 
Tenggara masjid boleh jadi ada kaitannya dengan orang-orang ini. 
 
Saya menduga sepertinya bangunan Menara Kudus yang bentuknya mirip candi 
lebih sebagai sebuah bangunan tetenger bagi masyarakat yang baru saja 
membentuk sebuah permukiman. Dan sangat  kecil kemungkinannya bahwa 
dahulu, sebelum Islam masuk dan menyebar merata di Kudus Kulon, telah ada 
masyarakat Hindu di sana. Di dalam berbagai uraian sejarah Jawa pun belum 
pernah disinggung keberadaan komunitas Hindu di wilayah Kudus dan 
sekitarnya, kecuali wilayah pusat-pusat kerajaan di Jawa. Sejarah Jawa kuno 
yang disusun berdasarkan penemuan-penemuan ahli purbakala, berupa piagam-
piagam dan monumen-monumen dan candi-candi peninggalan raja-raja yang 
berkuasa di Jawa memperkuat bahwa, sejarah Jawa kuno yang diketahui 
hanyalah sejarah raja-raja Jawa (Herusatoto, 2001). 
   
Adapun keadaan masyarakat pada dewasa ini, tidak dapat diketahui kecuali 
yang berada di lingkungan keraton. Pengaruhnya kebudayaan Hindu sama 
sekali belum meresap sampai ke desa-desa sehingga belum ada perubahan 
terhadap kehidupan dan pikiran rakyat, seperti yang kita kenal di kelak kemudian 
hari. Perbedaan antara keraton dan desa pasti banyak sekali, dan kebahagiaan 
sebagai akibat kebudayaan Hindu untuk sementara waktu hanyalah dikenyam 
oleh raja-raja (Herusatoto, 2001,  dikutip dari Prijohutomo, 1953).  
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Sementara itu, di wilayah Jepara sekarang, yang diduga pernah ada sebuah 
kerajaan pada abad ke-VII Masehi, apabila hal itu untuk memperkuat anggapan 
bahwa bahwa masyarakat Hindu sudah ada di sekitar gunung Muria, ternyata 
masih banyak menimbulkan banyak perdebatan. Salah satunya adalah 
Slametmuljana yang menganggap bahwa kerajaan Kalingga atau Keling atau 
Holing yang pernah ada pada abad ke-VII Masehi terletak di daerah sekitar 
lembah sungai Berantas sekarang, di bagian Timur pulau Jawa (Slametmuljana, 
1981). 
 
Apabila kita menggunakan masyarakat Hindu Bali sebagai rujukan, dimana 
mereka adalah masyarakat Hindu Majapahit yang terdesak ke arah Timur oleh 
pasukan Islam baik pada zaman Demak maupun zaman mataram Islam, maka 
kita setidak-tidaknya dapat menemukan sekelompok masyarakat, walaupun 
sedikit jumlahnya, yang tidak menerima agama Islam dan memilih untuk 
menyingkir di sekitar wilayah Kudus. Tetapi setelah menelusuri wilayah di sekitar 
Kudus, seperti di bagian Selatan-Tenggara, di sekitar pegunungan Prawoto, dan 
di bagian Utara, di sekitar makam keramat Sunan Muria, saya tidak menemukan 
komunitas Hindu. 
 
Di desa Mandaan, tepat di sebelah Selatan makam Sunan Muria, di daerah 
Colo, terdapat kelompok masyarakat beragama Budha aliran Teravada. Menurut 
informasi dari bapak Sarijo Sariputra, pemimpin jama‟ah, bahwa keberadaan 
agama Budha Teravada ini secara resmi di daerah Mandaan dan Colo baru 
pada tahun 1960-an, setelah ada himbauan dari pemerintah kepada segenap 
warga negara agar memeluk salah satu agama resmi. Seorang ibu tua berusia 
sekitar 60 tahun, yang saya temui, menceritakan bahwa dia dan keluarganya 
menganut agama Budha itu secara resmi sejak tahun 1960-an. Sebelumnya, 
sekitar tahun 1940-an, orang-orang di sekitar sini banyak yang mengaku 
beragama Budo; dan agama ini dianggap oleh mereka sebagai agama nenek 
moyang. Dahulu, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan agama Islam, 
seperti riyoyo, perayaan hari raya Fitri umat Islam, tetapi mereka tidak mengaku 
beragama Islam. Istilah agama Budo kemungkinan menunjuk kepada agama asli 
masyarakat setempat, yaitu Animisme, yang pada waktu kemudian sedikit 
banyak telah bersinggungan dengan agama Islam. Agama Budo yang tidak ada 
kaitannya dengan Budhisme karena ia tidak mengakui Sidharta Gautama atau 
Sang Budha sebagai figur utama pemujaannya maupun terhadap ajaran 
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pencerahannya, ternyata ditemui pula oleh Clifford Geertz di Mojokuto (1981). 
Dan saya juga menjumpai agama ini dalam sistem keyakinan orang-orang 
Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelum kedatangan pengaruh asing 
di Lombok, Boda merupakan kepercayaan asli orang Sasak. Orang Sasak pada 
waktu itu, yang menganut kepercayaan ini disebut sebagai Sasak Boda. 
 
Sangat menarik apa yang pernah diceritakan oleh bapak Kornen, seorang 
mantan modin di Kudus Kulon, yang usianya sudah tergolong tua (79 tahun) 
kepada saya. Menurut cerita orang-orang tua, dahulu di sekitar masjid yang 
kemudian dikenal dengan masjid Langgar Dalem (sekitar 80 meter di sebelah 
Utara masjid Menara Kudus) dihuni komunitas Budo (berkali-kali bapak Kornen 
menyebut nama Budo). 
 
Bangunan menara itu selain sebagai tetenger juga sebagai simbol persatuan 
jama‟ah masyarakat Kudus kuno. Ia adalah axis mundi, sebuah pilar kosmik, 
yang menghubungkan bumi tempat berpijak manusia sekarang dengan surga 
sebagai tempatnya setelah meninggal dunia; ia dipahami sebagai tangga 
menuju surga. Pilar sakral itu, tentulah dahulunya terletak di tengah-tengah 
hunian penduduk; ia sebagai Pusat Dunia. Bangunan menara bagi masyarakat 
Kudus kuno dianggap sebagai pengganti gunung Muria yang sakral, yang 
mungkin dulunya menjadi tempat tinggal dan pemujaan bagi sebagian dari 
mereka. Sehingga, bangunan menara pun, di samping sebagai tetenger juga 
merupakan pusat peribadatan masyarakat Kudus kuno. Oleh karenanya, ruang 
di sekitar kaki bangunan menara memiliki perbedaan nilai kualitas dengan 
ruang-ruang di luarnya.; itulah ruang sakral, yang kehadirannya membuat dirinya 
terpisah dari lingkungan kosmik yang melingkupinya dan membuatnya berbeda 
secara kualitatif.  Kondisi lingkungan yang padat di sekitar masjid Menara 
sekarang ini bisa menunjukkan bahwa tempat itu, dari dulu hingga sekarang, 
menjadi Pusat Dunia. Hal ini juga menjadi pembenaran kesimpulan brilian 
Mircea Eliade (2002), yang menyatakan bahwa manusia religius berusaha hidup 
sedekat mungkin dengan Pusat Dunia. 

 
AGAMA HINDU DAN PENOKOHAN JA’FAR SHADIQ  
 
Agama Hindu yang dihadirkan di wilayah Kudus, kemungkinan besar berkaitan 
dengan penokohan Ja‟far Shadiq sebagai Sunan Kudus. Dan sejak kapan 
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usaha-usaha untuk menempatkan Ja‟far Shadiq sebagai tokoh panutan yang 
harus dihormati dan diikuti jejaknya oleh masyarakat Kudus dan sekitarnya ? Hal 
ini bisa ditelusuri dari angka-angka tahun yang tertera di bagian-bagian 
bangunan kompleks masjid Menara dan makam keramat Sunan Kudus. Selain 
angka tahun 1549 Masehi yang sudah dijelaskan di bagian muka, pada salah 
satu tiyang atap (dari kayu) menara terdapat candra sengkala berbunyi Gapura 
Rusak Ewahing Jagat yang menunjuk angka tahun Jawa 1609 atau 1685 M; di 
salah satu anak tangga (kayu) menara tertera angka tahun 1313 H atau 1895 M; 
pada gapura kori, sebelah Timur bangunan tajug tertera angka tahun 1216 H 
atau 1801 M; pada gapura kori, sebelah Utara bangunan tajug tertera angka 
tahun 1210 H atau 1795 M; di atas tiang atap bangunan tajug tetera angka tahun 
1145 H atau 1732 M; di bagian depan pintu masuk makam Sunan Kudus tertera 
angka tahun Jawa1895 atau 1296 H atau 1878 M; di bagian muka dan belakang 
gapura kori di serambi masjid tertera angka tahun Jawa 1727 (di sebelah Barat) 
dan 1215 H (di sebelah Timur) yang keduanya menunjuk angka tahun 1800 M.  
 
Berdasarkan angka-angka tahun di atas, patut diduga bahwa usaha-usaha para 
sesepuh masyarakat Kudus kuno dalam rangka penokohan Ja‟far Shadiq 
sebagai Sunan Kudus telah dimulai sekitar abad ke-XVIII Masehi, yaitu dengan 
menciptakan dan menjadikan kegiatan makam (ziarah) sebagai salah satu 
kegiatan penting. Pada masa permulaan ini, jelas bangunan masjid tidak atau 
belum diketahui keberadaannya. Bahkan, menurut penelusuran saya, pada 
masa menjelang tahun 1918 M pun, tidak ada keterangan baik tertulis maupun 
lesan yang menggambarkan keberadaan masjid Menara Kudus. Sejak kapan 
cungkup makam Sunan Kudus mulai ada, sulit untuk dijawab karena tidak ada 
data-data yang bisa digunakan rujukan. Yang jelas kesadaran akan 
penghormatan terhadap wali yang telah meninggal dunia mulai muncul. 
 
Adanya tabu di kalangan masyarakat Kudus Kulon, untuk tidak boleh 
menyembelih binatang sapi, pada umumnya dihubungkan dengan adanya 
larangan Sunan Kudus kepada santri-santrinya untuk tidak menyembelih dan 
atau memakan hewan sapi. Sunan Kudus tidak ingin menyakiti dan 
menyinggung perasaan komunitas Hindu pada waktu itu sebab ajaran agama 
Hindu melarang menyembelih hewan Sapi. Muncul pertanyaan, apakah seorang 
Sunan Kudus yang terkenal tegas dalam urusan agamanya (menurut cerita 
tradisi, dia yang menghukum mati Syeh Siti Jenar karena tokoh ini mengaku 
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dirinya Tuhan) mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Tuhannya ? Sebab 
Islam sebagai agama yang didakwahkan Sunan Kudus menghalalkan hewan 
sapi untuk disembelih maupun dimakan. Hal ini menarik untuk disimak. Besar 
kemungkinan, di wilayah yang sekarang dinamakan Kudus, pada masa dahulu, 
komunitas sapi memang lebih sedikit ketimbang kerbau; kehidupan binatang 
yang disebut terakhir bisa jadi lebih cocok dengan  kondisi geografis daerah 
Kudus dan sekitarnya. Sehingga sejak masa lalu pun, masyarakat Kudus sudah 
jarang menyembelih dan atau makan daging sapi.  
 
Sebagai perbandingan, di pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, di daerah 
sebelah Selatan gunung Rinjani, kita akan sulit menemukan binatang sapi. 
Binatang yang banyak digunakan di sawah atau dipelihara oleh para petani 
adalah kerbau; dengan kulitnya yang tebal ia bisa lebih tahan dalam kondisi 
lingkungan alam yang udaranya relatif kering. Dalam cerita surat RA.Kartini 
kepada sahabatnya Stella, disebutkan bahwa gembalaan anak-anak desa di 
kabupaten Jepara, wilayah di sebelah Barat gunung Muria, pada waktu itu 
adalah binatang kerbau.  
 
Seorang ahli Antropologi Sosio-Kultural di Universitas Nijmegen, Nederland 
bernama Frans Husken pernah melakukan penelitian di desa Gondosari, 
kawedanan Tayu, kabupaten Pati, wilayah di sebelah Timur gunung Muria, pada 
awal tahun 1970-an. Hasil penelitiannya kemudian dibukukan dengan judul 
Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman : Sejarah Deferensiasi Sosial di 
jawa 1830 - 1980. Pada bagian pertama diberikan judul sub bahasan : Kebo 
Gedhe Menang Berike (Kerbau Besar Selalu Menang Bertarung), yang 
menggambarkan para majikan (petani makmur dan kaya raya), walaupun 
minoritas, tetapi sangat berpengaruh. Ungkapan di atas menggunakan nama 
binatang kerbau; sesuatu hal yang lumrah karena setiap hari binatang ini 
menemani para petani atau buruh tani dalam menggarap sawah.  
 
Keterangan di atas menunjukkan bahwa di desa-desa di wilayah bagian Barat 
dan Timur gunung Muria, lebih banyak populasi binatang kerbau dibanding 
binatang ternak lainnya (terutama lembu atau sapi). Sehingga daging kerbau 
menjadi tambahan menu makanan yang sudah selayaknya bagi masyarakat 
setempat. Bagaimana dengan Kudus dan daerah sekitarnya, wilayah di sebelah 
Selatan gunung Muria? Pada halaman 117, Frans Husken dalam 
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pembahasannya tentang pembagian tanah komunal di karesidenan Jepara pada 
tahun 1848 atau 1849 M, menulis : „di Kudus dan Cendono, setiap keluarga 
mendapat pembagian tanah berdasarkan jumlah kerbau yang dimiliki…‟ 
   
Pembatasan dalam tabu di atas, meskipun berlawanan dengan pembatasan 
dalam agama Islam, tetapi ia diterima sebagai suatu kewajaran oleh orang-orang 
yang menganutnya, yaitu orang-orang Islam sendiri, karena mereka sangat 
hormat dan ta’zim kepada Sunan Kudus yang dianggap sebagai pihak yang 
memberikan larangan itu. Menurut Sigmund Freud, larangan tabu sama sekali 
tidak memiliki pembenaran dan asal-muasalnya tidak diketahui. Wundt, 
sebagaimana dikutip oleh Freud, menyatakan bahwa gagasan tabu mencakup 
semua adat-istiadat yang mengekspresikan ketakutan terhadap benda-benda 
tertentu yang terkait dengan gagasan-gagasan tentang sistem pemujaan atau 
terkait dengan tindakan-tindakan yang merujuk padanya (Freud, 2001:32 dan 
39). 
 
Adakalanya kita menemui sebuah simbol yang nampaknya mengabadikan 
harapan dan aspirasi besar dari seluruh masyarakat. Pentahbisan Ja‟far Shadiq 
sebagai Sunan Kudus adalah sebuah simbol yang sangat menggugah rasa dan 
sebuah ilustrasi yang lebih jelas antara hubungan mikrokosmos dan 
makrokosmos. Kita ketahui bahwa pada masa-masa, terutama abad ke-XVIII 
hingga awal abad ke-XX M, para ulama dan santri dibantu oleh segenap warga 
pribumi yang sebagian besar pedagang muslim, terutama di kota-kota pesisir 
Utara Jawa, termasuk di wilayah Kudus, ingin membebaskan diri dari tekanan-
tekanan kolonialisme Belanda dan dominasi ekonomi keturunan Cina. Terjadinya 
peristiwa huru-hara anti Cina di Kudus pada tahun 1918 M, menurut hemat saya 
tidak terlepas dari munculnya „nasionalisme‟ baru di kalangan masyarakat 
muslim Kudus Kulon. 
 
Simbol yang dilekatkan kepada Ja‟far Shadiq oleh masyarakat Kudus lebih mirip 
dengan simbol perawan Guadalupe bagi orang-orang Mexico dalam rangka 
pembebasan diri dari tekanan kolonialisme Spanyol, seperti didiskusikan oleh 
Eric Wolf dalam The Virgin of Guadalupe : A Mexican National Symbol (dalam 
Lessa, 1979:112-115).  
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Ketika tidak ada tanda yang disakralkan muncul, maka ia harus dihadirkan; itulah 
yang berlaku pada simbol sakral Ja‟far Shadiq. Berkaitan dengan ini, Mircea 
Eliade menyatakan bahwa sebuah tanda dibutuhkan untuk mengakhiri 
ketegangan dan kecemasan yang disebabkan oleh relativitas dan disorientasi – 
singkatnya, untuk menyingkapkan titik sandaran absolut (Eliade, 2002:21). Untuk 
lebih memantapkan realitas sakral, maka diselenggarakan ritual sebagai bukti 
penghormatan kepada sang tokoh. Salah satu ritual yang dapat dianggap 
sebagai ikatan utama antar orang dan antar kelompok adalah ritual tradisi khaul 

Sunan Kudus, yaitu memperingati hari kematian Ja‟far Shadiq, yang dijatuhkan 
pada tanggal 10 Muharram tahun Hijriyah. 
 
Saya sangat sependapat dengan Swanson (dalam Robertson, 1993) tentang 
kelompok yang memiliki otoritas atau kedaulatan. Dia mengatakan, kita dapat 
berasumsi bahwa sejauh suatu kelompok memiliki kedaulatan (istilah saya : 
otoritas), maka nampaknya kelompok-kelompok itu dapat menciptakan kondisi-
kondisi yang dapat mengembangkan konsep tentang mahkluk halus. Dalam 
kasus ritual khaul Sunan Kudus, kelompok yang memiliki otoritas adalah para 
kyai; sehingga mereka bisa saja mengembangkan konsep-konsep tentang ritual 
tahunan itu. Ketika konsep berubah, berarti aktifitas-aktifitas yang menyertai 
ritual juga mengalami perubahan, dan wadah yang digunakan menampung 
aktifitas-aktifitas tersebut juga berubah.  

 
KESIMPULAN 
 
Di dalam Inskripsi bersejarah yang terdapat di atas pengimaman masjid Menara 
Kudus, tidak sedikitpun disebutkan bahwa Ja‟far Shadiq juga membangun 
sebuah menara sebagai kelengkapan masjid yang didirikannya. Dan 
berdasarkan nama masjid Menara Kudus seperti yang sering diucapkan orang-
orang di wilayah Kudus dan sekitarnya, menunjukkan bahwa masjid dididirikan 
untuk melengkapi bangunan menara. Artinya komunitas sebelum Islam, yakni 
saya menyebutnya komunitas Budo, telah membangun sebuah bangunan 
menara raksasa yang terbuat dari batu bata merah sebagai tetenger dari sebuah 
permukiman baru dan sekaligus sebagai simbol pemersatu komunitas tersebut. 
Penggunaan material batu bata merah diselaraskan pada keadaan alam di 
sekitarnya yang tidak banyak terdapat batu gunung yang biasa digunakan untuk 
bangunan candi (bangunan monumental) di Jawa Tengah. 
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Bangunan Menara Kudus yang berada satu kompleks dengan masjid makam 
Sunan Kudus telah menjadi saksi bisu tumbuh dan berkembangnya komunitas 
Kudus Kuno pada masa sebelum dan sesudah kedatangan Ja‟far Shadiq di 
wilayah itu; ia sekaligus menjadi tautan antara dua komunitas – Budo dan 
Muslim. Penokohan Ja‟far Shadiq sebagai Sunan Kudus yang diperkirakan mulai 
subur pada abad XVIII M oleh masyarakat Kudus dan sekitarnya, yang dimotori 
oleh para pemuka agama Islam, dengan cara seperti memunculkan tabu dan 
peringatan khaul, telah  memperlemah tautan ini. Seolah-olah Komunitas awal 
Kudus Kuno adalah Sunan Kudus dan para muridnya yang berdiam di sekitar 
bangunan Menara Kudus sekarang. 
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