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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia  adalah  negara  dengan yang  memiliki  letak  strategis  dan  sumber

daya alam yang melimpah,  selain itu memiliki keberagaman ras, etnis, budaya

dan agama. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan beragam

dan  kearifan  lokal  yang  berbeda-beda  serta  memiliki  keunikan  tersendiri  di

masing-masing daerah. Kearifan lokal dan budaya di setiap daerah tentu tak dapat

dipisahkan  dari  peran  seorang  tokoh  yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam

kehidupan masyarakat  disuatu  daerah.  Sama halnya  seperti  penyebaran  agama

islam, yang tak bisa dipisahkan dari tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dan

tentunya yang tak dapat dipisahkan.

Di Pulau Jawa sendiri terdapat sembilan tokoh yang memiliki pengaruh dalam

pembentukan  budaya  dan  kearifan  lokal  serta  dapat  diterimanya  agama  islam

dengan baik di  tengah masyarakat  Jawa maupun luar Jawa kala itu.  Sembilan

tokoh  tersebut  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Wali  Songo.  Istilah  wali  adalah

ringkasan dari waliyulah yang berarti wakil atau sahabat Allah, orang yang dekat

dengan Allah (Mundzir & Nurcholis, 2016: 93). Jadi istilah  wali itu sendiri di

Jawa bisa dikatakan merupakan tokoh penyebar islam di Jawa yang dihormati

oleh masyarakat karena jasanya yang besar dalam penyiaran Islam dan meletakan

dasar-dasar kebudayaan islam di Jawa. Salah satu tokoh Wali Songo adalah Sunan

Bonang yang menyebarkan ajaran islam di beberapa daerah yang salah satunya

ialah Kabupaten Tuban. 

Ma  Huan  dalam  bukunya  yang  berjudul  Ying-yai  Sheng-lan  (1416)

memberitakan bahwa setiap kapal asing yang datang pertama kali akan singgah di

Tuban kemudian ke Gresik, lalu ke Surabaya, dan akhirnya sampai di Majapahit.

Mundzir dan Nurcholis (2016:3) mengatakan bahwa “Masuknya islam ke Jawa
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pada sekitar pertengahan abad IV melahirkan peradaban baru yakni Islam-Jawa”.

Hal ini  membuktikan bahwa para Wali  khusunya Sunan Bonang menggunakan

akulturasi  sebagai cara guna mengenalkan dan menyebarkan islam baik di tanah

Jawa maupun di luar Jawa. Selain itu, kondisi Kabupaten Tuban yang dahulunya

merupakan  salah  satu  pelabuhan  internasional  mengakibatkan  heterogenitas

dalam masyarakat dan mengharuskan adanya metode tertentu guna menyebarkan

islam dengan cara yang damai, sesuai dengan agama islam itu sendiriagar mudah

diterima oleh masyarakat.

Metode-metode yang digunakan Sunan Bonang menjadikan islam mudah di

terima oleh masyarakat Tuban. Berbagai cara dari menciptakan  tembang, karya

seperti  suluk, hingga  ajaran-ajaran  dakwahnya  yang  diabadikan  dalam sebuah

media  yakni kalpataru. Kalpataru  merupakan  sebongkah  kayu  yang  berhias

ornamen ukiran berupa simbol-simbol dan memiliki empat cabang serta memiliki

warna coklat kehitaman. Media ini (kalpataru) digunakan sebagai pengingat bagi

masyarakat,  khususnya  masyarakat  Kabupaten  Tuban  yang  memiliki

keberagaman dalam etnis, ras, dan agama. Heterogenitas masyarakat Tuban dari

dulu hingga sekarang tentu sangat membutuhkan kesadaran setiap individu dalam

menjaga keharmonisan. Hal itulah yang hendak disampaikan oleh Sunan Bonang,

dan agar tidak dilupakan maka digunakanlah kalpataru sehingga pesan dan ajaran

Sunan Bonang dapat terus diingat dan diamalkan. 

Namun, faktanya ajaran Sunan Bonang yang diabadikan dalam kalpataru

seakan  hilang  ditelan  oleh  waktu.  Banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui

mengenai  kalpataru  maupun  ajaran  yang  diabadikan  didalamya,  sedangkan

kehidupan masyarakat  semakin beragam dan kompleks.  Oleh karena itu,  kami

berusaha untuk meneliti dan melakukan penulisan mengenai ajaran Sunan Bonang

yang  diabadikan  dalam  agar  masyarakat  kembali  megetahui  mengenai  ajaran

Sunan Bonang yang diabadikan dalam kalpataru,  dengan judul “Kajian Ajaran

Sunan  Bonang  yang  diabadikan  dalam  Kalpataru  dan  Kesesuainnya  dengan

Kondisi Masyarakat Tuban Saat Ini”. 
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data latar belakang, maka dapat kita nyatakan rumusan masalah

sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana asal-usul peninggalan kalpataru Sunan Bonang?

1.2.2 Bagaimana ajaran Sunan Bonang yang diabadikan dalam kalpataru?

1.2.3 Bagaimana kesesuaian ajaran Sunan Bonang terhadap kondisi masyarakat

Tuban pada saat ini?

1.3 Tujuan 

1.3.1 Untuk mengetahui asal-usul peninggalan kalpataru Sunan Bonang?

1.3.2 Untuk  mengetahui  ajaran  Sunan  Bonang  yang  diabadikan  dalam

kalpataru?

1.3.3 Untuk  mengetahui  kesesuaian  ajaran  Sunan  Bonang  terhadap  kondisi

masyarakat Tuban pada saat ini?

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian sejarah yang

merupakan proses menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa

lampau. Dalam penelitian sejarah yang kami gunakan memiliki lima tahapan

penelitian.  Yang  pertama  ialah  (1)  pemilihan  topik,  (2)  heuristik  atau

pengumpulan sumber, (3) kritik  sumber atau verifikasi,(4)  interpretasi  atau

analisis,  dan  yang  terakhir  (5)  historiografi  yakni  penulisan  sejarah.

(Kuntowijoyo, 1984:89).

1.4.1 Pemilihan Topik

Dalam metode ini menurut Kuntowijoyo (1994:91) dalam bukunya

yang  berjudul  Metodologi  Sejarah,  mengatakan  bahwa  dalam

pemilihan  topik  terdapat  dua  pendekatan  yang  mendasari  seorang

peneliti  dalan  memilih  topik,  yakni  pendekatan  emosional  dan
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pendekatan  intelektual.  Untuk  alasan  emosional  karena  kami

memperhatikan  di  Kabupaten  Tuban  ini  masih  banyak  yang  tidak

mengetahui  ajaran  yang  ditinggalkan  oleh  Sunan  Bonang,  padahal

ajaran  ini  sangat  penting  untuk  dilestarikan  mengingat  masyarakat

Tuban  yang  heterogen  baik  itu  dari  etnis,  agama,  maupun  budaya.

Sedangkan alasan intelektual kami menginginkan masyarakat Tuban

lebih banyak yang mengetahui ajaran-ajaran dari Sunan Bonang yang

kami lakukan melalui penulisan karya tulis ilmiah ini.

1.4.2 Pengumpulan Sumber.

Dalam  penulisan  ini  kami  menggunakan  data  primer  dan  data

sekunder.  Data  primer  didapatkan  melalui  Kalpataru  yang  berkaitan

dengan informasi ajaran Sunan Bonang, selain itu sumber primer juga

kami  dapatkan  dari  wawancara  untuk  informasi  kondisi  hubungan

masyarakat  Tuban.  Data  sekunder  kami  dapatkan  melalui  buku-buku

yang sesuai dengan tema penelitian.

1.4.3 Kritik Sumber

Dalam kritik sumber ini terbagi atas kritik internal dan kritik eksternal.

Kritik  ektern  kami  lakukan  pada  peninggalan  Kalpataru  yang

membuktikan kalau itu memeang asli yang terlihat dari bahan kayunya

sudah  lapuk,  ini  menujukkan  Kalpataru  ini  sudah  memiliki  usia  yang

sudah tua. Pada kritik intern kami ornament-ornamen yang menunjukkan

oranamen khas zaman dulu.

1.4.4 Interpretasi

Langkah  selanjutnya  kami  menginterpretasikan  data-data,  sumber-

sumber yang sudah kami temukan terlebih dulu fakta sejarah dan sumber-

sumber digabungkan berdasarkan topik.
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1.4.5 Historiografi

Ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini 

kami memberikan gambaran dan penjelasan yang berkaitan tentang topik 

yang sesuai dengan hasil penelitian. 
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BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Asal-Usul Peninggalan Sunan Bonang Kalptaru Sunan Bonang

Dalam proses penyebaran dan mengenalkan islam di Jawa, metode

adalah  hal  yang  sangat  diperhatikan  oleh  Walisongo,  karena  saat  itu

banyak dari masyarakat Jawa masih menganut agama dan kepercayaan

seperti Hindu dan Budha (Mundzir dan Nurcholis 2016:11-13). Selain itu,

pada tahun 1400, Tuban merupakan satu-satunya pelabuhan yang tetap

dapat mempertahankan monopoli  perdagangan di Jawa (Rahardjo &

Supratikno,  1998:15).  Kondisi  inilah  yang  menjadikan  Tuban  terus

didatangi  oleh  orang-orang  dari  berbagai  etnis  dengan  tujuan

berdagang.  Banyak  dari  pedagang  Arab,  Persia,  India,  Cina  yang

singgah  dan  menetap  disana  (Tuban)  (Sedyawati  & Edi  1997:  27).

Penggunaan metode yang tepat memang sangat diperlukan dalam proses

penyebaran  islam  agar  mudah  diterima  oleh  masyarakat  yang  telah

memeluk  agama dan adanya heterogenitas.  Serta  agar  penyebaran  dan

pengenalan islam terjadi secara damai yang sesuai dengan ajaran islam itu

sendiri.  Salah  satu  metode tersebut  adalah  digunakannya kesenian  dan

pendekatan melalui kebudayaan masyarakat lokal.

Menurut  Ibu  Endang  Sriwuryani  dari  Dinas  Purbakala  yang

bertugas  di  Makam  Sunan  Bonang,  "  Beliau  (Sunan  Bonang)

menggunakan  pendekatan  terlebih  dulu  dengan  masyarakat,  beliau

(Sunan  Bonang)  tidak  langsung  mengenalkan  islam  dengan  cara

membaca Al-Qur'an. Namun, menggunakan kesenian untuk mengenalkan

islam".  Metode ini juga terlihat dari sebutan nama beliau yakni, Bonang

yang merupakan alat musik khas Jawa yang terbuat dari bahan kuningan

berbentuk  bulat  dengan tonjolan  di  bagian  tengah,  mirip  gong ukuran

kecil (Sunyoto, 2012:204). Hal ini membuktikan bahwa Sunan Bonang

mengenalkan islam dengan cara yang dapat menyentuh langsung lapisan
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masyarakat meskipun dibedakan oleh kasta, yakni digunakannya kesenian

dan budaya masyarakat setempat.

Dakwah beliau dengan menggunakan kesenian, terlihat dari  suluk-

suluk  dan  salah  satu  tembang  Jawa  gambuh  yang  banyak  dikenal

masyarakat. Kesenian Jawa oleh Sunan Bonang digunakan sebagai media

utama dalam mengenalkan islam secara luas. Sunan Bonang memasukkan

pesan  dan  ajaran  islam  dalam  ciptaan  beliau.  Ajaran  islam  mengenai

keharmonisan juga diabadikan melalui suatu media yakni kalpataru yang

kini berada di Museum Kambang Putih, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa

Timur. 

Kalpataru  merupakan benda purbakala  berupa  kayu jati  yang

memiliki  empat  cabang,  memiliki  satu  tiang  tegak  lurus  ke  atas,

berhias ornamen ukiran berupa simbol-simbol,  memiliki tinggi 180

cm,  serta  memiliki  warna  coklat  kehitaman.  Ukiran  pada  kalpataru

berbentuk  empat  tempat  ibadah  untuk  agama  yang  berbeda-beda,

antara  lain  ukiran  masjid  yang  mewakili  Islam,  candi  mewakili

Tridharma (Budha, Tao, dan Konghucu), wihara yang mewakili agama

Budha, serta terdapat arca megalitik yang mewakili pemujaan leluhur,

atau  disebut  juga  dengan Kapitayan.  Kalpataru  sendiri  diperkirakan

dibuat antara tahun 1445-1552 M, yang berarti kisaran usia kalpataru

kini antara 466 hingga 573 tahun.

Kayu jati yang bercabang empat menjadikan kalpataru memiliki

keunikan  dan  menjadi  simbol  yang  tepat  mengenai  heterogenitas

masyarakat  Tuban.  Kayu jati  tersebut  diukir  dengan  bentuk  tempat

ibadah  dari  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat  Tuban,  tak  hanya

agama  seperti  hindu,  budha  dan  islam,  namun  konghucu  bahkan

pemujaan leluhur juga di ukirkan pada kalpataru, selain itu ukiran khas

seperti ornamen sulur-suluran tanaman pada seluruh tubuh kalpataru

semakin  memperindah  bentuknya.  Sehingga  tentu  akan  menarik

perhatian masyarakat  dan diterima baik oleh masyarakat  Kabupaten
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Tuban,  karena  penggunaan  ornamen  yang  merupakan  budaya

masyarakat  setempat  kala  itu.  Penggunaan  ornamen  ini  juga

dikarenakan ukiran kayu tengah menjadi   trend di  masyarakat pada

saat  itu  namun,  dengan masuknya islam maka beberapa hal  seperti

ukiran hewan mulai dialihkan menjadi seni ukir berupa tanaman.

Pada  masa  hidup  dan  berdakwah  Sunan  Bonang,  kalpataru

digunakan  sebagai  pengingat  bagi  masyarakat  Tuban.  Karena

heterogenitas  dalam  masyarakat  dapat   menjadi  sebab  hilangnya

keharmonisan  dalam masyarakat,  hingga  berujung konflik.  Hal  ini

memperlihatkan  bahwa  sebelum dibuatnya  kalpataru,  kerap  terjadi

pertentangan  dan  perselisihan  antar  antar  masyarakat  dikarenakan

perbedaan  agama  maupun  etnis.  Karena  Kabupaten  Tuban  yang

rentan oleh konflik antar agama, ras dan etnis maka Sunan Bonang

menggunakan  kalpataru  yang  sarat  akan  pesan  mengenai

keharmonisan dan toleransi antar beragama menjadi pengingat serta

simbol dan dapat ditinggalkan meskipun sepeninggal beliau (Sunan

Bonang). 
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2.2 Ajaran Sunan Bonang yang diabadikan dalam Kalpataru

Kesuksesan penyebaran agama islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan

dari tepatnya pemilihan media dakwah yang dilakukan oleh  Walisongo.  Ada

beberapa teori masuknya islam di Indonesia, yakni: Gujarat, Bengal, Malabar

dan Arab. Namun, dari manapun asalnya jelas bahwa islam di bawa masuk ke

Jawa melalui  wilayah pesisir  dan  dikembangkan oleh  Walisongo.  Sebelum

datangnya  Walisongo,  hanya  sebagian  kecil  masyarakat  di  Indonesia  yang

memeluk agama islam dengan dibuktikanya makam Fatimah binti  Maimun

bin Hibatullah yang terdapat di Desa Leran Kabupaten Gersik, Jawa Timur

(Sunyoto  2012:53).  Pada  abad  15  ketika  Walisongo  mulai  menyebarkan

agama islam, dengan melalui proses yang panjang hingga dapat menjadikan

islam sebagai  agama mayoritas  di  Indonesia.  Hal  ini  membuktikan  bahwa

Walisongo  berperan dan  berpengaruh  penting dalam menyebarkan islam di

Nusantara. 

Setelah  datangnya  Walisongo  ajaran  islam  di  tanah  Jawa  mulai

berkembang  dan  masyarakat  mulai  menerima  ajaran  islam.  Salah  satunya

adalah  Sunan  Bonang  atau  Maulana  Makdum Ibrahim cucu  dari  Maulana

Ibrahim Asmoroqondi dan anak dari Sunan Ampel. Beliau menyebarkan islam

di tanah Jawa melalui metode-metode yang dapat menjadikan islam mudah

diterima, serta dapat menyentuh lapisan masyarakat kala itu. 

Sunan Bonang juga  menciptakan berbagai  karya  seni  seperti  tembang

gambuh, berbagai macam  suluk, seperti:  Suluk Wujil, Suluk Khalifah, Suluk

Regok,  Suluk  Bentur, Suluk  Wasiyat,  Suluk  Ing  Aewuh,  Suluk  Pipiringan,

Suluk Jebeng dan lain-lain. Diantara suluk-suluk tersebut yang paling terkenal

adalah Suluk Wujil. Suluk Wujil ditranskripsi Purbatjaraka dengan pembahasan

ringkas dalam tulisannya “Terjemahan Soeloek Woedjil: De Geheime leer van

Soenan Bonang” (majalah DJawa no. 3-5, 1938). 
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Melalui karya-karyanya itu kita dapat memetik beberapa ajarannya yang

penting dan relevan. Seluruh ajaran Tasawuf Sunan Bonang, sebagai ajaran

Sufi  yang  lain,  berkenaan  dengan  metode  intuitif  atau  jalan  cinta  (isyq)

pemahaman  terhadap  ajaran  Tauhid;  arti  mengenal  diri  yang  berkenaan

dengan ikhtiar pengendalian diri,  jadi bertalian dengan masalah kecerdasan

emosi; masalah kemauan murni dan lain-lain. 

Selain suluk,  Sunan Bonang juga membuat  kalpataru yang merupakan

bukti otentik hasil pemikirian Sunan Bonang yang didalamnya mengandung

pesan  mendalam  yakni,  guna  megingatkan  para  umat  beragama  agar

senantiasa  menjaga  keharmonisan  dan  menjunjung  toleransi  antar  umat

beragama. 

Ajaran yang terkandung dalam kalpataru adalah mengenai keharmonisan

dan  toleransi  antar  umat  beragama,  sesuai  dengan  ajaran  islam  yang

menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama serta sesuai dengan

kondisi  masyarakat Tuban yang memiliki heterogenitas. Ukiran pada tubuh

kalpataru ini memberikan gambaran mengenai komposisi masyarakat Tuban,

yakni adanya para pendatang yang memeluk agama konghucu, tao, maupun

budha serta masyarakat yang masih mempertahankan kapitayan, yaitu agama

lokal yang dianut oleh masyarakat Tuban.

Perbedaan yang terus akan dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tuban,

menjadikan Sunan Bonang ingin menyampaikan bahwa meskipun berbeda-

beda  dalam etnis  dan  budaya (empat  cabang pada  kayu jati)  namun tetap

memiliki satu tujuan yang sama yakni kepada Tuhan Yang Maha Esa (satu

tiang  tegak  lurus).  Kalpataru  juga  membuktikan  bahwa  Sunan  Bonang

berkeinginan agar masyarakat terus mengingat dan mengamalkan apa yang

beliau  sampaikan  melalui  kalpataru,  beliau  menyadari  bahwa  keinginan

tersebut membutuhkan suatu hal yang dapat mudah diingat dan dapat dilihat

oleh  masyarakat  lintas  waktu,  baik  dahulu  maupun  sekarang.  Penggunaan

kalpataru juga merupakan hal  yang tepat  karena arti  dari  kalpataru sendiri
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yang mudah dipahami dan dimengerti dibandingkan suluk ciptaan beliau yang

tidak semua orang dapat mempelajari dan mengetahui maknanya.
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2.3 Kesesuaian Ajaran Sunan Bonang Terhadap Kondisi  Masyarakat Tuban

Pada Saat Ini

Penyebaran agama islam di Tuban, tidak lepas dari bagaimana cara islam

itu  dikenalkan di  tegah  masyarakat,  yang pada  saat  itu  telah  ada  keyakinan

Hindu-Budha. Bahkan jauh sebelumya terdapat kepercayaan akan benda-benda

keramat serta roh yang membaur di tegah masyarakat (Sunyoto, 2016:120 ).

Rupanya adanya agama atau kebudayaan tersebut yang menjadi dasar Sunan

Bonang mencoba mengenalkan islam dengan cara yang terbilang unik karena

terjadinya akulturasi yang menghasilkan budaya baru di masyarakat khusunya

di Tuban.
 Kalpataru sendiri merupakan bukti otentik hasil pemikirian Sunan Bonang

yang didalamnya mengandung pesan mendalam yakni, guna megingatkan para

umat  beragama  agar  senantiasa  menjaga  keharmonisan  dan  menjunjung

toleransi antar umat beragama.
Setiap  agama  berbeda  dengan  agama  lain  baik  dari  segi  ajaran  pokok

maupun pelaksanaanya sehingga rentan akan perbedaan dalam berpendapat atau

tindakan dalam berinteraksi antar umat, akan tetapi hal itu dapat diwujudkan

dengan saling menghormati agama satu sama lain. Di dalam Kalpataru terdapat

tiang tegak lurus ke atas yang menggambarkan bahwa tertuju pada tujuan yang

sama (Mundzir  dan  Nurcholis, 2016:268).  Dapat  disimpulkan  bahwa  setiap

agama memiliki  tujuan yaang sama yaitu  kepada sang pencipta  Tuhan yang

MahaEsa, oleh karena itu sebenarnya dari setiap agama tak seharusnya saling

bermusuhan dan bertikai.
 Ornamen-ornamen  yang tertera  dalam kalpataru  memliki  makna  bahwa

hendaknya semua orang dapat hidup bersosial dan senantiasa untuk menjaga

kerukunan,  persahabatan  dan  persaudaraan  walaupun  berbeda  keyakinan

sehingga kehidupan dapat terlaksana dengam penuh keteduhan dan kesejukan

serta  dapat  terwujudnya  kondisi  yang  nyaman  dan  aman  didalam

bermasyarakat.  Ornamen- ornamen inilah wujud cerminan dari  ajaran Sunan

Bonang agar masyarakat paham akan pentingnya keharmonisan.  Pengenalan
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Islam  melalui  ajakan  menuju  hal  yang  baik  yakni,  keharmonisan  dalam

masyarakat  beragama inilah,  yang menjadikan  islam dapat  menyebar  secara

saporadis atau meluas serta diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat

luas,  khususnya  masyarakat  Tuban  meskipun  terdiri  dari  berbagai  etnis  dan

budaya. 
Dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Tuban,  juga  terjadi

penggelompokan sosial  berdasarkan ras yaitu  Arab, Yaman, Cina,  dan Jawa,

akan tetapi mereka tetap saling bekerjasama karena antara pihak satu dengan

pihak lainnya saling diutungkan terutama dalam sektor  ekonomi.  Selain itu,

banyak  etnis  non  Jawa  melangsungkan  pernikahan  dengan  etnis  Jawa

(Nurcahyani & Lisyawati, 1999 : 36). Hal ini membuktikan bahwa terjadinya

penggelompokkan  sosial,  dapat  menjadikan  masyarakatnya  rawan  akan

perselisihan hingga konflik. 
Sunan Bonang ingin menerapkan ajaran Nabi Muhammad bukan dengan

jalur  kekerasan  tetapi  dengan  jalur  kedamaian  yang  sejalan  dengan  sifat

masyarakat  Tuban.  Ajaran  inilah  yang  selalu  tercermin  dalam  setiap

dakwahnya,  salah  satunya  menggunakan  berbagai  media  lokal  untuk

berdakwah.  Hal  ini  bertujuan  agar  proses  islamisasi  tidak  hanya  dirasakan

secara  psikologis  tetapi  juga  dapat  dirasakan  rohani  dan  mudah  dipahami

sehingga dapat diterima secara lebih luas dengan efek yang luar biasa.
Perbedaan dan berbaurnya etnis di Kabupaten Tuban kini terlihat didaerah

Kelurahan  Kutorejo.  Menurut  Bapak  Kasim,S.Sos  selaku  lurah  Kutorejo,”

penduduk Kutorejo terdiri  atas 10% beretnis  Arab dan Cina sedangkan 90%

beretnis Jawa”. Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Kutorejo meiliki 3

etnis yang tinggal di lingkungan yang sama dan senantiasa berinteraksi antara

satu sama lain. 
Interaksi  ini  juga  terlihat  dari  adanya  Surat  Keputusan  Bupati  Daerah

Tingkat II Tuban Nomor 132 Tahun 1986 (lihat di lampiran ke-9) bahwa pihak

Klenteng  Kwan  Sing  Bio  dan  Joe  Ling  Kiong  Tuban  pernah  memberikan

sumbangan  sebesar  RP.7.000.000,00  (Tujuh  Juta  Rupiah)  guna  pelaksanaan

pembangunan Kabupaten Tuban yakni pemasangan lampu di Alun-Alun Tuban.
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Tetapi, tidak sedikit juga warga dari etnis lain juga masih enggan bergabung

dengan acara yang diadakan oleh etnis jawa asli.  Hal ini terlihat dari  kegiatan

pengajian yang biasa dilaksanakan oleh etnis arab  secara sendiri tanpa adanya

etnis jawa. Bapak Kasim, S.sos juga menuturkan bahwa konflik juga pernah

terjadi karena pertentangan dan persaingan antara masyarakat yang berasal dari

luar dan masyarakat asli Kabupaten Tuban. 
Selain  itu,  menurut  observasi  kami  guna  mengetahui  apakah  warga

khususnya masyarakat Tuban telah mengetahui dan dengan sadar melaksanakan

ajaran Sunan Bonang. Ibu So’ot fatiyah yakni seorang warga yang bertempat

tinggal  dilingkungan  makam,  mengatakan  bahwa  beliau  sendiri  tak  banyak

mengentahui  tentang  ajaran  Sunan  Bonang.  Begitu  pula  dengan  Bapak

Muhammad Faisal  yang juga merupakan warga etnis  arab di  Kutorejo yang

hidup  bersinggungan  langsung  dengan  orang-orang  yang  berbeda  etnis

menuturkan menurutnya ajaran Sunan Bonang yang paling monumental ialah

suluk,  namun  tak  mengetahui  dengan  pasti  apa  arti  suluk tersebut.  Hal  ini

membuktikan  bahwa  kini  ajaran  Sunan  Bonang  baik  dalam  bentuk  musik,

akulturasi  budaya,  dan  digunakannya  suatu  media  untuk  menjadi  pengingat

seakan tak sampai kepada masyarakat sekarang. Masyarakat hanya mengetahui

dan menghormati Sunan Bonang sebagai tokoh besar yang menyebarkan islam

di Tuban, tanpa tahu secara lebih mendalam. 
Kondisi inilah yang  dapat  membuat kecemburuan sosial antar warga tetap

terjadi.  Begitu  pula  yang  dikatakan  Bapak  Imron  yakni  juru  kunci  makam

bahwasanya kecemburuan itu tetap ada pada tiap individu, terutama warga di

Kelurahan Kutorejo maupun disekitar makam. Meskipun kecemburuan tersebut

tak pernah berbuntut panjang. Karena meskipun nampak rukun dan tidak terjadi

konflik yang berbuntut panjang, jika adanya eksklusifitas etnis dan kurangnya

saling menghargai antara penduduk pendatang dan local akan mengakibatkan

terjadinya konflik  seiring berjalannya waktu,  karena lunturnya rasa toleransi

baik antar etnis, ras maupun agama.
Agama memanglah hal yang akan berdampak positif bagi para penganutnya

namun, terkadang menyikapi perbedaan dalam beragama adalah hal yang cukup
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rumit  dan  sulit.  Oleh  karena  itu  sejak  1400  M  Sunan  Bonang  mencoba

memberitahukan  dan  mengingatkan  kita  melalui  kalpataru  untuk  terus

melaksanakan pesan beliau guna menjaga keharmonisan. 
Meskipun  keharmonisan  nampak  cukup  baik  terjalin,  namun  masyarakat

awam  nampaknya  tak  mengetahui  dan  memahami  nilai  dalam  kalpataru.

Sehingga yang awalnya adalah pengingat bagi umat beragama seakan berubah

menjadi sebatas tinggalan arkeologi Sunan Bonang tanpa tahu arti sebenarnya

dan mendalam pesan yang hendak beliau sampaikan. 
Hal  ini  lah  yang  patut  kita  perhatikan,  karena  kearifakan  lokal  adalah

identitas  Indonesia.  Berbagai  hal,  baik  hubungan  dalam  bermasyarakat  dan

pesan  lainnya  yang  terkandung  dalam  kearifan  lokal  ditiap  daerah  turut

membawa keinginan dan ajaran serta makna positif didalamnya dengan maksud

agar  terus  lestarinya  ajaran  dan  budaya.  Namun,  jika  kita  melupakan  hal

tersebut tentu akan berakibat fatal. Karena meskipun kini sudah berjalan dengan

baik seiring berjalannya waktu dan karena masyarakat  terus  melupakan dan

tidak tahu-menahu mengenai ajaran Sunan Bonang, sedangkan mereka berada

di lingkungan dengan perbedaan umat beragama dan etnis maka tentu konflik

antar  umat  dapat  sewaktu-waktu  terjadi.  Serta  akan  menjadi  bom  waktu

dikarenakan  ajaran  yang  disampaikan  Sunan  Bonang  tak  dapat  menyentuh

masyarakat modern saat ini, karena masyarakat yang tidak memiliki kesadaran

dan  hanya  menganggap  Sunan  Bonang  hanyalah  seorang  tokoh  besar  yang

memiliki pengaruh dan menyebarkan islam di masa lampau.

15



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sunan  Bonang  adalah  seorang  wali  yang  menyebarkan  agama  dengan

menggunakan  kebudayaan  yang  telah  ada  sebelumnya.  Sunan  Bonang

menggunakan  kesenian  seperti  alat  musik,  tembang,  suluk,  dan  menggunakan

media benda sebagai simbol agar terus diingat.  Tetapi seakan hilang termakan

waktu  masyarakat  ternyata  tidak  tahu  menahu  dengan  jelas  bagaimana  ajaran

beliau  tentang  keharmoñisan  yang  diabadikan  dalam  kalpataru.  Meskipun

memang  telah  terjalin  hubungan  yang  cukup  baik  akan  tetapi  akan  berubah

menjadi ancaman jika ajaran Sunan Bonang terus terlupakan dan tidak diamalkan

dengan baik.

3.2 Saran

Untuk  mencegah  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antar

etnis  dan  agama  dalam  masyarakat  Tuban  bisa  muncul  kapan  saja  karena

dilupakannya ajaran Sunan Bonang, oleh karena itu kita sebagai generasi penerus

bangsa harus  bisa  minimal  mempelajari  ajaran  yang diajarkan Sunan Bonang,

bukan hanya mempelajari tetapi juga harus mengamalkan ajaran yang di ajarkan

Sunan Bonang sehingga ajaran Sunan Bonang tidak akan pernah hilang termakan

waktu.  Atau lebih bagus lagi  jika ikut melestarikan ajaran dari  Sunan Bonang

melalui tulisan.
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