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ABSTRACT There is an assumption that the Great mosque of Demak which has uniqueness in 

its exterior shape, with three roof levels, was established by Walisongo. Walisongo, the nine 
apostles, have relation with the early Islamic spreading in Java land. They brought Islam to Java 
through mystical Sufi doctrine received by Javanese society in part. Islam in Java has also 
adapted and incorporated elements of traditional Javanese (animism and dinamism), Hinduism 
(and Buddhism). Therefore, the mosque, which had ever become the center of the first Islamic 
kingdom activities, as a product of Islamic architecture has also basic forms and elements 
influenced by traditional Javanese and Hindu (and Budha) architecture. 

 

A. PENDAHULUAN 

Apabila kita mengadakan perjalanan darat dengan kendaraan roda empat, dari Jakarta ke 
Surabaya atau sebaliknya lewat jalur Pantai Utara (Pantura) pulau Jawa, hampir dipastikan 
kita melewati kota Demak, sebuah kota yang bernuansa santri; kurang lebih 27 kilometer ke 
arah timur laut dari kota Semarang, ibukota propinsi Jawa Tengah. Tidak lama setelah 
memasuki kota Demak, perjalanan akan melewati sebuah alun-alun. Tepat disebelah Barat 
alun-alun inilah terletak sebuah masjid dengan gaya arsitektur tradisional. Terlihat megah 
dan terkesan agung dengan skyline yang sangat jelas menunjukan suatu ketinggian  
bagaikan sebuah gunung yang menjulang. Di malam hari kesan agung dan besar lebih 
kentara dengan adanya aksesoris lampu yang membentuk kerangka dan mengekspos 
bentuk masjid secara keseluruhan. 

 
Hingga abad ke-XIX, masjid Demak mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan 
orang-orang Islam kuno Jawa Tengah. Raja Mataram, Sunan Mangkurat II, menurut berita 
yang bersumber pada Kompeni, pada tahun 1688 menawarkan untuk mengucapkan 
sumpah setianya kepada perjanjian-perjanjian yang telah diadakanya dengan Kompeni, di 
masjid Demak. Sunan Mangkurat III (pengganti Sunan Mangkurat II) ketika dibuang oleh 
Kompeni ke Srilanka telah membawa serta semua pusaka kerajaan sehingga raja 
penggantinya yaitu Pakubuwono I berujar bahwa masjid Demak dan makam suci di 
Kadilangu sajalah yang merupakan pusaka mutlak yang tidak boleh hilang. Oleh sebab itu 
pada tahun 1710 Pakubuwono I memerintahkan untuk memperbaiki masjid Demak dan 
mengganti atapnya dengan sirap baru (Graaf,1985:33). 
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Kedudukan dan kelebihan masjid Demak tidak terlepas dari peran para ulama yang 
bertindak sebagai mubaligh Islam seperti telah disinggung di atas. Masyarakat Jawa 
menyebut mereka dengan sebutan Wali. Jumlah Wali yang telah berjasa menyebarkan 
Islam di tanah Jawa sangat banyak. Hingga kemudian muncul istilah Walisongo. Pada 
umumnya Walisongo dihubungkan dengan penyebaran agama Islam pada awal 
perkembangannya di tanah Jawa oleh sembilan mubaligh yang penuh kesucian dan 
kekeramatan. Bahkan cerita-cerita tentang Walisongo lebih absurd daripada kisah para 
Nabi. Konon kabarnya masjid Demak didirikan oleh Walisongo dalam waktu  yang relatif 
singkat, hanya satu malam. Ketika para Wali sudah siap dengan perbekalan kayu untuk 
bahan konstruksi (soko guru) masjid Demak, salah seorang Wali yaitu Sunan Kalijogo belum 
menyediakan kayu; kemudian dia mengumpulkan tatal-tatal (serpihan kayu) yang 
berserakan lalu ditumpuk-tumpuk berupa sebuah tiyang. Mungkin karena tergesa gesa, 
orientasi masjid kurang terarah pada Masjidil Haram di Mekah, yang menjadi syarat mutlak 
bagi sebuah bangunan masjid. Tanpa kesulitan, Sunan Kalijogo membetulkanya dengan 
cara memegang puncak dari masing-masing bangunan. Contoh cerita ini memang sangat 
sulit untuk dibuktikan keabsahannya. Tetapi ada satu bukti fisik dari bagian bangunan masjid 
Demak yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki banyak orang, yaitu adanya soko 
tatal sebagai tiyang utama penyangga masjid (sekarang tiyang ini sudah dieliminir 
fungsinya). Apakah keberadaan soko tatal ini wujud dari keterpaksaan atau kesengajaan. 

Maksudnya, memang tidak ada lagi tiyang kayu yang utuh sehingga terpaksa harus 
mengumpulkan sisa-sisa kayu , atau memang sengaja dibuatkan tiyang dari serpihan-
serpihan kayu untuk tujuan tertentu  (strategi dakwah?) dari Walisongo. Sebab masjid 
Agung Cirebon yang di bangun kemudian oleh salah seorang anggota Walisongo konon 
juga mempunyai satu soko tatal. Wali ini sengaja mereplika masjid Demak dengan tujuan 
agar bernuansa sama. Setelah pusat kerajaan pindah ke pedalaman, kecintaan dan 
kesetiaan terhadap para Wali masih terus terpelihara. Konsekuensi yang bisa dilihat adalah 
perlakuan terhadap masjid Demak yang dianggap keramat. 

 

Bentuk arsitektur masjid Demak merupakan prototipe bagi arsitektur masjid yang dibangun 
pada masa sesudahnya baik yang sifatnya masih tradisional maupun masjid-masjid dengan 
corak modern dengan penampilan bentuk atap tumpang (bumbung bertenggek) yang lebih 
dominan. Bentuk atap tumpang (tiga) sebenarnya tidaklah lazim digunakan pada bangunan- 
bangunan yang bercirikan seni Islam sebagaimana yang bisa dijumpai di negara-negara 
yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Arab Saudi, Turki, Iran, Mesir, 
Maroko, dan Siria, dimana kubah menjadi pilihan utama sebagai penutup ruang utama 
bangunan masjid. Di sinilah letak keunikan dari masjid Demak yang pada akhirnya menjadi 
corak arsitektur masjid Nusantara. Walaupun dilingkupi oleh suasana “keramat”, masjid 
Demak adalah produk sejarah yang menyimpan nilai-nilai filosofi tinggi yang kerap menjadi 
kajian para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu.  

 



Jurnal Arsitektur – NALARs 
Volume I, Nomor  Perdana, Januari  2002 

 

ARs TeMA – Arsitektur Teknik Muhammadiyah Jakarta 

 

copyright 

 

Makalah ini berusaha menelusuri filosofi dan konsep dasar arsitektur masjid Agung Demak. 
Uraian pembahasan akan meliputi : filosofi arsitektur; citra gunung; citra candi; dan 
kesimpulan.  

 

B. FILOSOFI ARSITEKTUR 
 

Bentuk masjid yang didominasi oleh atap tumpang sebagaimana halnya masjid Demak telah 
banyak menimbulkan penafsiran makna dan filosofi. Bentuk seperti masjid Demak, yaitu 
bangunan utamanya persegi empat dengan empat tiyang yang berupa kayu besar untuk 
menunjang atapnya yang berlapis-lapis, sering kali dilengkapi dengan serambi di sisi timur, 
tidak jarang lokasinya menjadi satu dengan kuburan, adanya tembok bata  yang biasanya 
melingkari keseluruhan kompleks, adalah bentuk yang khas dari penampilan masjid di 
nusantara, yang pada dasarnya sama dari Aceh di barat hingga Maluku di timur pada abad 
ke-XVI dan ke-XVII. Asal-usul pola ini telah banyak diperdebatkan, khususnya apakah atap 
yang berlapis-lapis merupakan kelanjutan dari penggambaran sebuah gunung Meru orang 
Hindu Jawa, seperti yang masih dapat disaksikan di Bali, atau manifestasi bentuk bangunan 
tradisional Jawa yaitu Joglo, atau apakah pola tersebut lebih berasal dari orang-orang Cina 
Muslim sebagai konseptor dan pembangunnya yang memang diperkirakan sangat 
berpengaruh di Demak dan kota-kota pesisir pantura Jawa pada abad ke-XV. Orang-orang 
Cina tersebut boleh jadi telah membantu pembangunan beberapa masjid besar dengan 
pola-pola tertentu di seluruh kepulauan Asia Tenggara, yaitu gayanya mengambil pola-pola 
agama dan bangunan yang lebih tua (Reid,1992:79). Menurut Soekmono, atap tumpang, 
yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil sedangkan tingkatan yang paling 
atas berbentuk limas, mungkin dapat dianggap sebagai bentuk perkembangan dari dua 
unsur yang berlainan, yaitu : atap candi yang denahnya bujur sangkar dan selalu bersusun 
(berundak), dan pucuk stupa 
yang adakalanya berbentuk 
susunan payung-payung yang 
terbuka (1973:75-76). Pada 
relief-relief candi Jawa Timur 
juga bisa dilihat bangunan-
bangunan yang beratap 
tumpang yang mungkin 
merupakan bangunan suci. 
Hingga sekarang, di Bali 
banyak dijumpai meru yang 
memiliki atap tumpang; dia 
adalah salah satu jenis 
bangunan suci umat Hindu. 
Menurut Ismudiyanto, bentuk 
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bangunan masjid tradisional di Jawa merupakan pengembangan dari arsitektur tradisional 
Jawa itu sendiri, yaitu bangunan tajug, sebuah bangunan berdenah bujur sangkar, beratap 
piramid, dan memiliki 4 tiang sokoguru. Tiga tingkatan atap tajug dengan mustaka di 

puncaknya menjadi karakter eksternal masjid-masjid di Jawa (1987:123). Ada pula yang 
berpendapat bahwa jumlah atap tumpang pada bangunan masjid melambangkan tingkatan-
tingkatan dalam ajaran tasawwuf, yaitu syari’at, thariqat, ma’rifat, dan haqqiqat (tingkatan 
paling tinggi); mereka menganggap bangunan masjid Demak memiliki empat tingkatan, 
dengan mustaka sebagai tingkatan ke-empat. Sementara itu, Graaf menduga adanya kaitan 
antara masjid-masjid Indonesia yang beratap tumpang dengan pagoda-pagoda di daratan 
Asia Tenggara, mengingat bahwa kerabat-kerabat orang Islam lama yang jadi pelopor 
berasal dari Asia Tenggara; juga mengingat hubungan mereka dengan Cina 
(1985:36,cat.kaki). Slametmuljana pun menganggap bahwa perwujudan masjid Demak 
berhubungan dengan kebudayaan Cina (1983:336).  

 
Pendapat bahwa arsitektur masjid-masjid beratap tumpang, tidak terkecuali masjid Demak, 
masih bertalian dengan bangunan-bangunan peribadatan, pagoda, di daratan Asia 
Tenggara dan Cina didasarkan kepada kenyataan bahwa orang-orang yang berpengaruh, 
baik para pedagang maupun mubaligh, di kota-kota pesisir pulau Jawa sebelum dan pada 
saat-saat awal berdirinya kerajaan Islam Demak adalah berasal dari daerah Campa  
(Kamboja sekarang) dan daratan Cina. Sehingga tidak menutup kemungkinan pula bahwa 
kebudayaan asal mereka juga ikut di transfer ke dalam kebudayaan tempat tujuan mereka 
kemudian. Pendapat ini sungguh menarik untuk diperdebatkan.  

 
Masjid Demak adalah satu-satunya bangunan peninggalan Islam paling awal di tanah Jawa 
yang masih bisa dilihat bentuk aslinya. Tentunya sebelumnya juga telah ada masjid-masjid 
di tanah Jawa sebagai pusat aktifitas umat Islam yang ukurannya mungkin relatif lebih kecil. 
Sebagai pusat kerajaan Islam, meskipun belum merdeka, Demak pasti sudah memiliki 
bangunan masjid sebelum dibangunnya masjid Agung Demak yang sekarang. Dengan 
kehadiran masjid Demak yang agung dan megah, penguasa kerajaan Islam Demak 
mengharapkan sebuah pengakuan dan dukungan terutama dari seluruh rakyatnya. 
Dukungan rakyat ini perlu sebab kerajaan Islam Demak ingin melepaskan diri dari 
kemaharajaan Majapahit. Sangat gegabah bila menduga bahwa seluruh rakyat Demak 
adalah muslim, bahkan mungkin sebaliknya, orang-orang yang telah Islam adalah minoritas; 
dan mereka adalah orang-orang asing atau keturunan. Apabila kondisi ini dianggap benar, 
sebuah bangunan dengan bentuk yang sudah terbiasa mereka lihat dalam kehidupannya 
sehari-hari adalah solusi yang lebih tepat untuk menunjuk kehadiran masjid Agung Demak. 
Artinya, bentuk masjid Demak tidak begitu saja muncul dengan tiba-tiba, yang mungkin akan 
terasa asing bagi sebagian besar rakyat Demak, melainkan meniru dan atau 
mengembangkan bentuk-bentuk bangunan yang telah merakyat sebelumnya. Metode 
dakwah dengan ikut membaur bersama jama’ah yang kebanyakan masih berpaham Hindu 
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Jawa adalah yang paling efektif dilakukan oleh para mubaligh Islam pada masa itu. Hal ini 
pula yang dilakukan oleh salah satu tokoh Walisongo, yaitu Sunan Ngampel dengan 
mengubah haluan dakwahnya dari poros tionghoa menuju poros pribumi, setelah tahu 

bahwa pengaruh daratan Cina mulai berkurang di tanah Jawa; dia kemudian diikuti oleh 
tokoh-tokoh Wali lainnya. Di bidang seni bangunan, Sunan Ngampel yang diduga kuat ikut 
membidani berdirinya masjid Demak, kemungkinan besar juga melakukan hal yang sama, 
yaitu condong kepada kebudayaan pribumi atau lokal. Dalam sejarah perkembangan 
arsitektur Islam, ternyata bahwa kebudayaan lokal memainkan peranan penting. Sebagai 
contoh, Pada tahun Masehi 691 di Palestina didirikan bangunan masjid yang agung dan 
megah setelah wilayah tersebut direbut oleh pasukan Islam dari penguasa sebelumnya, 
yaitu bangsa Romawi yang telah tujuh abad lamanya menduduki wilayah Palestina. Arsitek 
dan para pekerja diambil dari orang-orang Romawi yang memang ahli dalam seni 
bangunan. Sehingga mudah ditebak, style bangunan masjid merupakan persenyawaan 
antara wujud cipta Byzantium dan Arab. Masjid tersebut terkenal dengan nama Dome of The 
rock atau Kubah batu. Bahkan di beberapa wilayah taklukkan, bangunan yang semula 

adalah gereja-gereja Romawi dengan menara loncengnya diubah fungsinya sebagai masjid-
masjid dengan menara adzannya; Islam tidak perlu membuang kebudayaan lama dan 
menggantinya dengan yang baru. Sebelumnya, kebudayaan Islam (Arab) tidak mengenal 
kubah. Struktur bangunan dengan atap kubah adalah produk asli kebudayaan Romawi. 
Dengan mengoptimalkan material dasar berupa bebatuan, bangsa Romawi telah berhasil 
menjadi pioneer dalam teknologi rancang bangun; dia menciptakan struktur bentang lebar 
untuk menghindari banyaknya kolom-kolom penyangga. Sehingga tidak mengherankan jika 
bangunan masjid di negara-negara yang dahulunya termasuk dalam imperium Romawi 
memiliki atap berbentuk kubah, seperti corak masjid Turki-Yugoslavia, Persia-India, Maroko-
Andalusia, Arab-Syiria, dan Mesir, yang kesemuanya berkubah. 

 

C. CITRA GUNUNG 
 

Menurut kepercayaan Asli Jawa, sesuatu yang tinggi dianggap sebagai tempat 
bersemayamnya roh nenek moyang yang telah meninggal; biasanya dia digambarkan di 
atas dunia ini, juga di atas gunung. Dalam prosesi pemujaan terhadap roh nenek moyang, 
seseorang harus melakukannya di tempat yang dianggap tinggi. Guna menunjukkan letak 
yang di atas itu, sering didirikan sebuah menhir, yaitu tugu atau tiang batu, di atas sebuah 

bangunan yang berundak-undak yang melambangkan tingkatan-tingkatan yang harus dilalui 
guna mencapai tempat yang tertinggi. Pada jaman Hindu-Budha diperkenalkan istilah dewa-
dewa. Bukan berarti kebudayaan ini bisa menggantikan kebudayaan Jawa sebelumnya, 
melainkan sekedar mensinkretikkan diri dengannya; yang kemudian muncul istilah Hindu 
Jawa, yaitu kepercayaan Hindu (dan Budha) yang bersinkretik dengan kepercayaan Asli 
Jawa (Animesme dan Dinamisme). Menurut Koentjaraningrat, orang Jawa pada umumnya 
dapat menyebutkan bermacam-macam nama dewa, lengkap dengan sifat-sifat dan rupanya 
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masing-masing. Dewa-dewa itu dikenal dari cerita-cerita wayang. Raja para dewa adalah 
Bathara Guru; dia disebut pula Bathara Girinata, yaitu raja gunung; yang dimaksud adalah 
Gunung Meru, tempat lokasi kerajaan para dewa dalam mitologi Hindu (1984:334). Produk 
dari kegiatan keagamaan Hindu-Budha berupa sebuah candi. Candi adalah bangunan untuk 
memuliakan para raja atau orang-orang terkemuka yang telah wafat. Apabila raja wafat, 
tubuhnya dibakar dan abunya dibuang ke laut; sedangkan yang ditempatkan dalam candi 
adalah pripih yang berisi benda-benda berupa potongan-potongan kecil logam dan akik 
yang disertai saji-sajian. Di samping itu dibuatkanlah sebuah patung yang 
memvisualisasikan sang raja sebagai dewa, dan patung ini menjadi sasaran pemujaan bagi 
mereka-mereka yang ingin memuja rajanya. Menurut Soekmono, candi sebagai tempat 
sementara bagi dewa merupakan pula bangunan tiruan dari tempat yang sebenarnya yaitu 
gunung Mahameru. Maka candi itu dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan, 
yang terdiri atas pola-pola yang disesuaikan dengan alam gunung tersebut : bunga-bunga 
teratai, binatang-binatang ajaib, bidadari-bidadari, dewa dewi dsb (1973:84). Jadi wujud 
candi adalah tiruan bentuk gunung; tinggi menjulang dan semakin ke atas semakin 
mengecil. Gunung selaku citra dasar dalam sekian banyak kebudayaan selalu dihayati 
sebagai tanah yang tinggi, tempat yang paling dekat dengan dunia atas. Menurut 
Mangunwijaya, setiap karya bangunan merupakan upaya penghadiran Semesta atau 
Kahyangan Raya. Citra gunung dan pohon dirasakan sebentuk dasar yang keduanya 
melambangkan Semesta. Sehingga tidak mengherankan jika pohon beringin, yang tinggi 
besar rindang, yang berbentuk onggokan atau gunung langsung dihubungkan dengan 
bentuk meru kahyangan. Citra dasar gunung bisa kita lihat kembali pada bangunan-
bangunan wantilan (tempat bersabung ayam) dan pintu gerbang bentar di Bali, serta masjid-
masjid. Bentuk pohon tidak jauh dari bentuk stupa atau pagoda. Di atas pagoda sering ada 
bentuk payung. Payung di negara-negara Timur adalah pohon, adalah gunung, adalah 
atribut surgawi dan kekuasaan raja-raja sebagai pengungkapan kekuasaan kosmis 
(1988:98-103). 

 
Peradaban Jawa sebelum Islam telah mengenal puncak gunung sebagai tempat keramat; 
disana bisa ditemui bangunan-bangunan keramat. Tempat-tempat keramat Islam di Jawa 
seperti Gunung Jati, Prawata, Muria, Giri, Tembayat, dan Penanggungan dalam peradaban 
sebelum zaman Islam sudah merupakan tempat-tempat yang dihormati orang. Menurut 
Legenda Jawa, bahwa Sunan Kalijogo terpaksa bekerja dengan tergesa-gesa, yaitu hanya 
dengan mengumpulkan potongan-potongan kayu untuk sebuah dari empat tiang utama 
masjid Demak yang telah dibebankan kepadanya, karena datangnya di Demak sudah dekat 
dengan fajar menyingsing, sementara para Wali lainnya sudah bersiap-siap menegakkan 
tiang-tiang, sumbangan mereka masing-masing. Dia terlambat datang karena sebelumnya 
pergi bertirakat ke Pemantingan, dan agaknya kurang awal berangkat dari situ. 
Pemantingan adalah satu tempat di lereng gunung Muria sebelah selatan; dan dia adalah 
salah satu dari delapan tempat kediaman yang terpenting bagi roh (lelembut) di Jawa. 
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Menurut cerita Tutur Jawa, gunung keramat Penanggungan yang sebelumnya menjadi 
pusat keagamaan kelompok-kelompok Hindu Jawa atau mandala-mandala, pada tahun 
1543 telah diduduki oleh laskar Islam Sultan Demak. Para Ajar dan pengikut-pengikutnya 
telah memberikan perlawanan bersenjata yang luar biasa ketika orang-orang alim Islam 
datang untuk menjadikan gunung keramat itu menjadi daerah Islam. Menurut Graaf, Wali 
Islam Jawa yang pertama mendirikan sebuah tempat berkholwat dan tempat berkubur di 
atas bukit atau gunung adalah Sunan Giri atau Prabu Sasmata; peristiwa ini terjadi pada 
tahun 1485 (1985:177). Tanah yang tinggi sebagai penjelmaan sebuah gunung juga telah 
mengilhami Sultan Agung, raja Mataram, membangun Istana baru nya dengan tambahan 
Sitinggil. 
 
Salah satu bentuk bangunan tradisional Jawa yang dianggap memiliki nuansa keramat 
adalah Tajug; sebuah bangunan berdenah bujur sangkar, bertiang empat dan memiliki 
empat bidang atap yang bertemu di satu titik puncak. Bentuk Tajug juga lebih mirip sebuah 
gunung. Bangunan ini pada umumnya dijumpai pada bentuk cungkup makam tokoh-tokoh 

agama yang dihormati. 
 

Masjid Demak yang didirikan pada masa-masa awal penyebaran Islam Jawa kemungkinan 
besar masih bertalian erat dengan produk arsitektur masa-masa sebelumnya. Bentuk 
gunung menjadi citra dasar dari bentuk bangunan-bangunan yang dinilai sakral dan 
keramat. Hal ini tercermin dari kebudayaan yang dihasilkan oleh sejarah panjang manusia 
Jawa, seperti menhir dan punden berundak, candi, meru dan belakangan tampil pula masjid. 
Ketiga bangunan yang lebih awal bersifat “non fungsional” dalam arti bahwa ruang dalam 
bangunan tidak diperuntukkan kegiatan komunal (jama’ah), melainkan di areal terbuka di 
luarnya. Berlainan dengan masjid; bangunan ini justru memfungsikan ruang dalamnya 
sebagai tempat kegiatan komunal utama; sedangkan kebutuhan areal terbuka yang 
biasanya terletak di bagian depan (sebelah timur) bangunan lebih bersifat perluasan 
kegiatan keagamaan.  

 
Sebagai masjid kerajaan, disampaing kehadirannya bermaksud politis, masjid Demak 
memiliki tujuan utama yaitu memberikan fasilitas peribadatan komunal bagi masyarakat 
muslim Demak yang memadai dalam kapasitas. Struktur bangunan adalah salah satu faktor 
penting dalam pendirian masjid Demak. Dengan bentuk atap tajug yang menutupi ruangan 
begitu besar, bangunan memerlukan konstruksi penyangga atap yang sangat kuat. Semakin 
besar luasan ruangan yang dinaungi atap, akan semakin tinggi puncak atapnya; apalagi 
sudut kemiringan atap relatif curam. Hal ini pulalah yang mungkin menyebabkan konstruksi 
atap bangunan dibuat berlapis; untuk mengerjakan lapis atap berikutnya, para tukang 
menggunakan lapis atap di bawahnya sebagai sarana. Semua elemen-elemen pembentuk 
struktur bangunan berinteraksi gaya ke tiang-tiang utama yang berjumlah empat buah. 
Tiang-tiang ini yang kemudian disebut sokoguru merupakan struktur utama bangunan 
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masjid Demak. Presisi sambungan-sambungan kayu pada konstruksi atap telah menjamin 
kelangsungan “hidup” masjid Demak dalam waktu yang panjang.  

 
D. CITRA CANDI 
 

Mengapa lapis atap masjid Demak berjumlah tiga ? Jumlah tumpang pada bangunan 
masjid-masjid tradisional di Jawa bahkan di banyak wilayah Nusantara selalu ganjil, 
biasanya 3 dan ada kalanya 5 seperti telihat pada masjid Banten. Rupaya angka-angka itu 
merupakan sandaran dari sistem klasifikasi simbolik orang Jawa. Menurut Koentjaraningrat, 
sistem klasifikasi simbolik orang Jawa didasarkan pada 2, 3, 5 dan 9 katagori. Sistem yang 
didasarkan dengan dua katagori dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya berlawanan, seperti 
kanan-kiri, atas-bawah, tinggi-rendah, dsb. Sistem dengan tiga katagori adalah dengan 
menambah satu unsur pada dua katagori sebagai penengah (1984:428-431).  Diantara ke 
empat katagori itu, sistem yang berdasarkan 5 katagori dinilai lebih penting; sebuah 
konsepsi yang berdasarkan empat arah mata angin (barat-timur-utara-selatan) dengan satu 
unsur (pusat) ditengahnya. Van Ossenbruggen, menganggapnya sebagai pembagian lima 
empat. Pembagian dalam empat bagian dengan tambahan unsur kelima sebagai pusat 
rupa-rupanya amat penting dalam alam pikiran orang Jawa zaman dahulu, bahkan hingga 
sekarang. Sebagai contoh misalnya : pembagian hasil tanah dalam lima bagian, susunan 
pimpinan desa yang terdiri dari lima orang, hari pasaran yang berulang tiap-tiap lima hari, 
dan kedudukan angka lima dalam perdukunan (1975). Sistem klasifikasi simbolik dengan 
sembilan katagori mengkonsepsikan kedelapan arah mata angin dengan satu unsur di 
tengahnya. Salah satu contoh pentingnya makna sembilan dalam pikiran simbolik orang 
Jawa dinyatakan dalam konsep Walisongo (Wali yang jumlanya sembilan orang). Ternyata 
angka 3 dalam sistem klasifikasi simbolik orang Jawa tidak termasuk porsi penting dalam 
pikiran orang Jawa. Dalam kebudayaan Hindu, sistem klasifikasi simbolik dengan 2 katagori 
bisa diwujudkan dengan adanya konsep bhuwana agung yang meliputi alam semesta, dan 
bhuwana alit yang meliputi manusia itu sendiri. Sistem simbolik yang paling banyak 
diterapkan pada produk kebudayaan Hindu yang dinamanakan arsitektur adalah sistem 
dengan tiga katagori. Dalam kebudayaan Hindu telah akrab di telinga kita adalah istilah-
istilah trimurti (Brahma-Syiwa-Wisnu), trikona (Lahir-Hidup-Mati), tribhuana (dunia atas-
tengah-bawah), triloka (alam bhuta-manusia-dewa), triangga (kaki-badan-kepala) dan 
trisamaya (masa lampau-sekarang-akan datang), yang kesemuanya menunjukkan adanya 
tiga unsur. Dengan demikian, apakah memang jumlah lapis atap tumpang masjid Demak 
lebih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu ? Menurut Mangunwijaya, atap susun tiga 
menunjukkan predikat keramat bagi bangunan, dan masih mengandung makna tribuwana 
dalam filsafat Hindu-Jawa (1988:106). Kita bisa melihat struktur bangunan candi; dia pada 
umumnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kaki, badan dan kepala dengan suatu 
perbandingan tertentu. Bagian kepala itu sendiri tersusun atas tingkatan-tingkatan semakin 
ke atas semakin kecil; pada umunya jumlah tingkatan atau lapis atapnya adalah 3 yang 
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kadang-kadang ditambahkan satu bentuk yang khas seperti genta di puncaknya. Kita bisa 
membandingkannya dengan struktur masjid Demak; secara utuh masjid bisa di bagi 
kedalam dua bagian yaitu badan dan kepala. Bagian kepala terdiri dari 3 lapis dan sebuah 
mustaka di puncaknya. Mengapa bagian kaki relatif tidak ada ? Jelas untuk membuat kaki 
yang berarti harus menaikkan lantai bangunan sungguh sangat sulit dengan bentuk dan 
luasan masjid yang besar. 

 
E. KESIMPULAN 
 

Dari pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan kesimpulan berkaitan dengan 
wujud masjid Demak. Bentuk masjid adalah manifestasi dari wujud sebuah gunung yang 
kemudian direpresentasikan ke dalam bentuk atap tajuk yang mewakili kesan keramat. Bagi 
masyarakat kuno, gunung dianggap sebagai tempat bersemayam para dewa, mahkluk yang 
memiliki kuasa dan kehendak atas dunia ini. Sedangkan bangunan dengan atap bentuk 
tajuk, sebagai perwujudan bentuk sebuah gunung, menjadi pilihan utama dalam rangka 
menghadirkan suasana keramat.  

  
Mengapa atap bengunan masjid di buat berlapis? faktor teknologi dan keterbatasan material 
menjadi hal yang serius bagi sebuah bangunan yang menjadi wadah aktifitas komunal 
keagamaan. Sedangkan atap tumpang tiga dengan sebuah mustaka di puncaknya mungkin 
mentransfer dari kebudayaan Hindu Jawa, terutama bangunan candi. 
Dengan demikian, citra keagungan dan kekokohan yang ditampilkan masjid Agung demak 
dengan atap tajug bertumpangnya yang didukung oleh sokoguru adalah hasil olahan para “ 
arsitek “ sejamannya yang didasari oleh konsep arsitektur bangunan atau sarana 
peribadatan yang lebih tua dengan “ perhitungan-perhitungan “ struktural yang matang dan 
mempertimbangkan potensi-potensi lokal.  
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