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ABSTRACT In the matter of Islamic architecture specially mosque building, a 

minaret has been learned by historians in the Islamic Studies. This field quite 
interesting among other things because a tower building in general and in 
particular a mosque’s minaret have many symbolic meanings. This article try to 
lift up in concise the study result by Jonathan Bloom from Faculty of Oriental 
Studies –University of Oxford in England, which published as a book entitled 
“MINARET Symbol of Islam” –Oxford University Press, 1998.          
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A. PENDAHULUAN 
 

1. Asal Kata 
 
Menurut para ahli bahasa Arab, berdasarkan filologi atau ilmu bahasa, 
kata manara atau manar (yang menjadi kata menara dalam bahasa 
Indonesia) berakar dari kata dasar yang berarti  nar  (‘tempat api’/ place 
of fire) – atau  nur (‘tempat cahaya’/ place of light); terutama kalau 
menara itu berdenah sebuah lingkaran dan berdiri sendiri.  Selain itu 
dapat ditelusuri pula bahwa dalam bahasa Aramaik kuno, kata manar 
berarti ‘batang lilin’ (candle stick). Hal ini dikemukakan oleh Max Van 
Berchem (1894 –1903) seorang  pakar Arabist dari Swiss 
 
Kata lain dalam bahasa Arab untuk menara adalah sawma’a; khususnya 
bila menara tersebut berdenah persegi seperti menara-menara (mesjid) 
di wilayah Afrika Utara dan Spanyol semasa kebudayaan Islam berjaya 
di sana, seperti diuraikan oleh pakar Arabist dari Perancis, Marcais 
(1903). Kata sawma’a berakar dari kata bahasa Siria kuno yang berarti 
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ruang kecil / sel  tempat para pendeta (Kristen) menyendiri dan 
bersemadi di dalam keredupan nyala lilin. Dengan demikian dari segi 
asal mulanya sebuah menara yang didirikan sebagai pelengkap dari 
sebuah bangunan mesjid, tidak ada kaitannya dengan fungsi sebagai 
tempat untuk mengumandangkan adzan atau memanggil umat untuk 
bersalat.  
 
Ada kata lain dalam bahasa Arab, yaitu mi’dhana, yang memang berarti 
‘tempat untuk memanggil umat mendirikan salat (place of the call to 
prayer). Namun menurut Prof. Wolfhart Heinrichs dari Harvard University 
(1990),  sebuah mi’dhana berasal dari sebuah kata benda yang 
merupakan sebuah sruktur yang cukup kecil sehingga lebih tepat 
sebagai sebuah instrumen atau alat (‘an instrument for doing the call to 
prayer’). Selain itu menurut pakar ini, di dalam epigrafi sastra Arab di 
abad-abad permulaan kebudayaan Islam berkembang, yang tersebut 
sebagai bagian yang penting dari sebuah mesjid hanyalah mihrab dan 
mimbar. Masalah menara tidak banyak disinggung, dan dapat diartikan 
bahwa sebuah menara mesjid adalah hasil perkembangan dari jaman 
yang kemudian. 
 
Hal ini telah menarik banyak perhatian para sejarawan di bidang 
Pengkajian Kebudayaan Islam , baik para ahli bahasa Arab (Arabist), 
para peneliti Sejarah Agama Islam; maupun para peneliti sejarah 
arsitektur Islam, untuk menelusuri bagaimana sebuah menara dalam 
kaitan bangunan mesjid menjadi bagian yang seakan-akan tidak 
terpisahkan lagi. Dan bagaimana Jonathan Bloom berkesimpulan bahwa  
dalam perkembangan bahasa Arab sendiri, kata bahasa Inggris minaret 
bermakna sebagai sign (tanda) atau marker (pengenal) dan berlaku 
umum juga bagi makna menara yang berkembang dan memiliki peran 
tertentu untuk bangunan lain kecuali mesjid, dan yang secara universal 
menjadi ciri yang sebagai gaya bangunan Islam.  

 
2. Penjelasan tambahan perihal istilah 
 

Penulis memandang perlu ada penjelasan tambahan dalam kaitan 
penggunaan istilah menara, dalam kaitan tulisan ini. 



Makna Menara Dalam Arsitektur Islam (Djauhari Sumintardja) 

 

                                                                                                                                                           3 

copyright 

Dalam bahasa Inggris ada kata  minaret dan kata tower  yang 
terjemahannya secara umum dalam bahasa Indonesia adalah kata  
menara.  
Untuk membedakan ke dua istilah yang dimaksud, maka untuk minaret 
digunakan langsung kata  menara mesjid  (yang menurut Oxford 
Dictionary adalah: a tall, slender tower or spire, connected with a 
Mohamedan mosque,  from the balcony of which people are called to 
prayer); dan untuk tower digunakan  kata umum bangunan-menara yang 
tidak terkait dengan mesjid namun dapat merupakan bangunan yang 
menjulang tinggi yang berdiri sendiri ataupun merupakan bagian dari 
bangunan gereja, bangunan makam, bangunan istana, ataupun puri. 
(Oxford Dictionary: a high structure; it may stand by itself or may form  
part of a church,  castle). 

 

 
B. PENDEKATAN  DARI SEGI  FUNGSI KEAGAMAAN; PHILOLOGY; 

DAN BENTUK 
 

1. Pendekatan  Dari Segi Fungsi Keagamaan 
 

Berkembang sebuah pendapat bahwa dari segi fungsi keagamaan 
sebuah menara mesjid adalah  sebagai tempat seorang muadzin 
menyerukan adzan. Namun sejarah secara tradisi mencatat bahwa 
adzan pertama oleh Billal semasa Nabi Muhammad SAW sendiri 
menjadikan rumah beliau berfungsi sebagai  mesjid, diserukan dari atas 
atap rumah. Dan tradisi ini menurut para pakar dibidang penelaahan 
keagamaan berlanjut dan berkembang  terus ke cara menyerukan adzan 
dari atas gerbang  atau bagian atap bangunan mesjid yang dicapai 
melalui sebuah tangga khusus, dan tangga ini dikenal sebagai  ‘menara-
tangga mesjid’ (staircase minaret).  
 
Menurut para pakar keagamaan ini, Agama Islam  justru telah 
memperkenalkan sebuah cara yang baru untuk memanggil umatnya 
berkumpul dan mendirikan salat. Dengan lain kata, mereka menyanggah 
bahwa suatu menara mesjid itu diperlukan untuk mengumandangkan 
adzan; sehingga perlu meniru cara yang dilakukan di dalam agama lain 
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sebelum Islam, yaitu perlu keberadaan  sebuah bangunan menara; 
seperti halnya menara lonceng dalam bangunan gereja. 

 
Kaum Shi’a di abad-abad lampau sangat menentang bangunan mesjid 
bermenara dan baru di jaman dinasti Abbasid (abad 1-6 H / 8 –13 M), 
yang pusat pemerintahannya berada di Bagdad, kaum ini mau menerima 
kehadiran sebuah menara di bangunan mesjid dan ‘terpaksa’ 
menggunakannya juga sebagai menara untuk adzan. Sedangkan 
kelompok kaum Sunni di wilayah ke sebelah Timur, tidak 
mempersoalkan  mesjid bermenara.  
 
Kekuasaan dinasti Abbasid harus bersaing pamor dengan kekuasaan 
penguasa dinasti Ummayad yang berpusat semula di Damaskus (abad 1 
- 4  H/ 8 - 11 M) dan kemudian di Andalus – di Spanyol, (4 - 9 H/ 11 -16 
M); dan sementara itu timbul pula kekuasaan dinasti Ottoman di Turki 
(abad  7 - 13 H / 15 - 19 M, dan dinasti Mogul di India (abad 6 – 10 H/ 13 
– 17 M).  
 
Di dalam jaman ‘adu pamor kekuasaan’ para Sultan Islam inilah 
terciptanya bangunan menara dalam beragam bentuknya, sehingga 
semakin menonjol perannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan lagi 
dari sebuah bangunan mesjid  ataupun dalam perkembangan bangunan 
yang bukan mesjid seperti bangunan makam dan madrasah. 

 
 

2. Pendekatan berdasaran kaidah filologi 
 

Filologi (Philology) adalah ilmu tentang perkembangan segi tertentu 
suatu bangsa/masyarakat, atau tentang kebudayaannya berdasarkan 
bahasa dan susastranya.  
 
Banyak  ilmuwan barat yang menekuni tentang kebudayaan Arab dan 
tentang kebudayaan Islam, khususnya yang karya-karyanya terpublikasi 
di akhir abad 19 dan para pakar orientalis di 4 dasa warsa abad 20. 
Banyak telaahan tentang menara mesjid dari segi filologi seperti yang 
secara singkat telah dikemukakan di butir 1 Pendahuluan tulisan ini.  
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Dari sudut pandang mereka , menara mesjid dapat ditelusuri  dari segi 
namanya atau sebutannya  meskipun tidak lagi dengan fungsinya secara 
harfiah, yaitu keterkaitan antara lain ke peniruan secara simbolik ke 
sebuah bangunan menara seperti: 

 
 

 (1) Menara suar (manar – sawma’a ) Pharos yang 
ada di Alexandria (Mesir) yang aslinya 
dibangun oleh Iskandar Agung dan beberapa 
kali runtuh terkena gempa. Restorasi terakhir 
sebagai menara suar dilakukan oleh Gubernur 
Mesir dari dinasti Fatimid, Al-Hakim di tahun 
344 H /955 M. Namun akhirnya di tahun 882 H 
/1447 M ketika runtuh lagi,  Sultan Mesir Quit 
Bay, mendirikan di atas pondasi  bangunan 
menara tersebut sebuah benteng atau fortress, 
(qasr dalam bahasa Arab). 
 
Hal tersebut di atas menyangkut bangunan 
menara  yang berdenah persegi empat dan 
sosoknya terbagi 3 tingkatan, dan tersebar di 
wilayah Asia Barat dan wilayah kekuasaan 
Kalifah yang berpusat di Andalus .  
 
Masih dalam penelaahan menera mesjid yang 
berdenah persegi empat, beberapa pakar filologi, lainnya  seperti Josef 
Strzygowzki (1909), Fergusson (1910), Hartmann (1910) berpandangan 
bahwa menara mesjid seperti ini berakar dari bentuk menara lonceng 
dalam arsitektur gereja Siria, dengan menunjuk bangunan Mesjid Raya 
Damaskus (salah satu mesjid yang tertua yang sosoknya masih utuh) 
yang semula adalah ‘Temenos’ bangunan yang didirikan di jaman 
Romawi. Keempat pojok bangunan tersebut diberi menara sebagai 
menara pengintai, yang kemudian ditiru oleh banyak bangunan gereja di 
wilayah Siria, dengan fungsi untuk digantungkan  lonceng disalah satu 
menaranya untuk memanggil para jemaahnya. 

 
gambar 1:Rekonstruksi  

dari Pharos of 
 Alexandria 
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(2) Para pakar seperti disebut di butir di atas (butir B.2.(1)), 

berpendapat selanjutnya bahwa menara yang  berdenah lingkaran 
atau bersisi banyak, ada yang kembali ke bentuk asal dari tradisi 
bangunan lokal di Asia Tengah dan kebudayaan Budhisme di 
India purba (bentuk lat dan stambha) bahkan ke Cina (bentuk 
pagoda), yang peran atau maknanya adalah sebagai tugu/ 
menara peringatan atau tugu/menara  kemenangan.  
 
Selanjutnya perlu dimengerti mengenai hipotesa ini yaitu bahwa 
para pakar tersebut di atas, berpandangan bahwa membangun 
sebuah menara mesjid adalah sebagai suatu cara penguasa Islam 
untuk menunjukkan kemenangan di wilayah tertentu yang baru 
‘dikuasainya’. 
 
Oleh para pakar dari generasi yang kemudian, penelaahan dari 
segi bahasa tentang makna menara-mesjid, dianggap lebih 
bersifat kepada telaahan budaya secara geografis, dan tidak 
mengandung nilai historik tentang  fungsi menara mesjid itu 
sendiri secara fungsional.  
Dengan kata lain, pandangan ini hampir serupa dengan pendapat 
para pakar yang menelaah menara mesjid dari sudut pandang 
makna keagamaan, bahwa ada atau tidak adanya menara di 
bangunan mesjid, tidak akan pernah meng-hilangkan pelaksanaan 
adzan dikumandangkan pada waktu-waktu shalat harus didirikan, 
yang dapat diatur sesuai keadaan secara fisik dari bangunan 
mesjid itu sendiri. 

 

3. Pendekatan berdasarkan bentuk 
 

Pandangan bahwa menara mesjid lahir atau sejak asalnya didirikan 
khusus sebagai unsur arsitektur untuk menyerukan adzan, juga 
ditentang oleh  Creswell  seorang sejarawan arsitektur Islam Inggris 
melalui berbagai telaahannya sejak  tahun 1926 dan berbagai 
publikasinya yang terbit kemudian di tahun 1940, 1952 dan 1969,  yaitu 
tentang fungsi menara mesjid sebagai bangunan khusus untuk seorang 
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muadzin menyerukan adzan. Dari segi bentuknya (berdenah persegi 
empat ataupun berdenah segibanyak atau lingkaran), memang ada 
preseden atau pendahulu dari bangunan menara yang berakar dari 
kebudayaan yang secara geografis bersifat lokal. 

 
Grabar (1973)  menambahkan bahwa menara mesjid memang lambang 
penguat untuk menyatakan kehadiran (komunitas) Islam terutama yang 
tujuannya adalah bagi  mereka yang non-muslim.   
 
Ardalan dan Bachtiar (1973) membandingkan pula secara simbolik 
bahwa keberadaan menara mesjid dalam kaitan pemandangan kota 
(city-scape) yaitu dengan bentuknya yang menjulang tinggi di antara 
lingkungan kota yang didominasi oleh bangunan-bangunan yang secara 
merata lebih rendah dari segi ketinggiannya, berkesan seakan-akan 
goresan tegak (vertical strokes) dalam tulisan huruf Arab, dan  hal ini 
dapat dipandang sebagai lambang yang sinonim secara skala makro 
dengan keberadaan Tuhan Maha Pencipta, di tengah-tengah  skala 
mikro  manusia.  
 
Dari segi bentuknya, ada telaahan tentang rupa atau gaya menara 
mesjid, dan  tentang makna dari jumlah menara yang dimiliki sebuah 
mesjid.  
 
 
Perihal ini akan diuraikan secara singkat sebagai berikut.  

 
      (1)  Gaya menara mesjid 
 

Seperti telah dikemukakan di urian dalam butir A.1. di Pendahuluan dan 
butir B.2. di Pendekatan berdasarkan kaidah filologi, gaya menara 
mesjid sangat tergantung kepada kebudayaan lokal dan kebudayaan 
kuno yang menjadi akar dalam perkembangan kebudayaan lokal 
tersebut. 
 
Tentang kapan menara mesjid yang paling pertama dibangun, ada dua 
pendapat di antara para sejarawan.  
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Yang  pertama mengatakan hal  tersebut terjadi sejak  di jaman dinasti 
Umayad, yaitu dinasti pertama Islam yang diakui sebagai suatu 
kekuasaan politik dan negara dengan pusat kekuasaannya di Damaskus 
dan Kairo. Dan jenis menara yang dibangun adalah bentuk sawma’a  
yang berdenah persegi empat.  
 
Pandangan yang kedua mengatakan menara mesjid yang difungsikan 
juga sebagai tempat menyerukan adzan, terjadi di jaman dinasti Abbasid 
yang pengaruh kekuasaan politiknya yang dikendalikan dari Baghdad, 
meliputi wilayah yang sangat luas meliputi dari Irak, ke Iran  terus ke 
Barat  Laut dan  ke Barat  sampai ke wilayah di mana para Sultan di 
Andalus dari dinasti Umayad berkuasa. Secara politik, Negara Muslim di 
Barat (Andalus) menolak pengaruh Baghdad, namun arsitektur 
bangunan mesjid bermenara gaya ‘Negara Muslim di Timur” dikagumi, 
dan ditiru. Gaya menara mesjid yang diawali  di jaman dinasti Abbasid 
adalah yang denahnya berbentuk lingkaran (manara). 
 

 

          
gambar 2: Berbagai gaya menara; menara Qusun (Kairo), gaya menara pensil 

(Ottoman), Menara Abd Al-rahman (Cordoba), dan Gumbat-I Qabus (Iran)  
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Bagaimanapun dalam perkembangan bentuk menara mesjid selanjutnya 
timbul varian menara mesjid yang dipengaruhi  kebudayaan lokal 
ataupun selera rasa keindahan para Sultan  yang berkuasa di jaman 
yang bersangkutan. 
 
Bagian yang penting dari gaya menara mesjid adalah ketinggiannya, 
puncaknya, teknologi dan seni hias bangunannya. 
 
Perihal ini merupakan bidang tersendiri yang menarik untuk diteliti dan 
beberapa pengamat atau peneliti bangunan mesjid, sudah ada yang 
mencobanya meskipun menurut mereka sendiri belum secara 
menyeluruh.  

 
 (2) Jumlah Menara Mesjid dan Maknanya 

 
Seperti telah diutarakan di depan dari tulisan ini, bentuk asal menara 
mesjid  (minaret) adalah bangunan menara (tower) sebagai bangunan 
yang berdiri sendiri. 
 
Di lain segi, menara mesjid bila berasal dari prototip bangunan menara 
penguat pojok bangunan atau dinding gerbang, dapat menjadi bagian 
yang langsung dari bangunan yang ditumpunya. Dan jumlah bangunan 
menera seperti itu dengan sendirinya tidak hanya satu tetapi dengan 
keadaan simetri yaitu umumnya dengan jumlah dua atau empat 
bangunan menara.  
 
Dalam perkembangannya ada interpretasi mengenai jumlah menara 
mesjid tersebut, yaitu kalau jumlahnya dua maka hal tersebut 
menandakan bahwa bangunan mesjidi itu disponsori oleh Sultan atau  
Pemimpin Negara. 
 
Kalau jumlahnya 4, dan  bangunan mesjid yang ada ditengahnya 
berkubah atau berkesan suatu peninggian sebagai titik pusat, maka itu 
melambangkan bahwa itu mesjid istana, dengan bagian tengah yang 
ditinggikan dan 4 menara yang mengapitnya melambangkan Nabi 
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Muhammmad SAW yang didampingi oleh 4 Sahabat  Beliau yang 
menjadi kemudian para  Khalifah Agung . 

 
Di jaman dinasti Ottoman di Turki, salah satu Sultannya (Sultan Ahmet I 
– 1699 – 17 M)  membangun mesjid yang memiliki 6 menara mesjid 
untuk melambangkan kebesaran Pemerintahannya, dengan mengatakan 
‘tidak berani lebih dari itu karena menara mesjid Haram di Mekkah 
bermenera 7 buah’. 

 
 

 
 

        gambar 3: Masjid di Turki dengan 6 menara yang melambangkan kebesaran 
pemerintahan Ottoman. 

 
Dari penjelasan seperti diuraikan tersebut di atas, maka semakin jelas 
bahwa  dalam perkembangannya memang menara mesjid itu menjadi 
lambang kebesaran bukan saja bagi bangunan mesjid itu sendiri tetapi 
justru untuk mencerminkan juga suatu kekuasaan atau kebanggaan 
yang bersifat politis. Namun di kedua hal tersebut apapun alasannya, 
mengandung unsur yang tidak dapat diragukan lagi bahwa pada 
dasarnya baik Sedefkar Mehmet Agha sang arsitek maupun Sri Sultan 
yang ybs. berdalih  bahwa semuanya adalah demi untuk Kebesaran 
Allah SAW. 



Makna Menara Dalam Arsitektur Islam (Djauhari Sumintardja) 

 

                                                                                                                                                           11 

copyright 

C. PENUTUP 
 

Sebagai penutup dicuplik di bawah ini kesimpulan seperti yang dikemukakan 
oleh Jonathan Bloom dalam bukunya di halaman 191, sebagai berikut: 
 

Only in recent times has the minaret become truly pan–Islamic in its 
presence, as regions quite unused to mosque with towers began to 
adopt a neo – Ottoman or neo – Moghul hybrid as the international 
‘Islamic’ style. Wit rare exceptions, present – day architects have 
repeated the familiar formulae of the past in the mistaken belief that the 
advent of the loudspeaker spelled the functional obsolescence of the 
minaret. Now that the role of the call to prayer in the history of the 
minaret has been put in its proper perspective, it is clear that the 
loudspeaker has nothing to do with the tower. It is also now clear why 
‘minaret’, a word ultimately derived from an Arabic word meaning ‘sign’ 
or ‘marker’, is still the most appropriate term for the universal 
architectural symbol of Islam.   
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