BAB V
KAJIAN TEORI

V. 1

Kajian Teori Tema Desain

Tema Desain :
“Arsitektur Kontekstual Dengan Pendekatan Arsitektur Islam.”

V. 1. 1 Uraian Interpretasi dan elaborasi
a. Arsitektur Kontekstual
Tinjauan Tentang Arsitektur Kontekstual
Kontekstualisme selalu berhubungan dengan kegiatan konservasi dan
preservasi karena berusaha mempertahankan bangunan lama khususnya yang
bernilai historis dan membuat koneksi dengan bangunan baru atau
menciptakan hubungan yang simpatik, sehingga menghasilkan sebuah
kontinuitas visual.
Kontekstualisme berusaha untuk menciptakan arsitektur yang tidak hanya
berdiri sendiri, namun bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan
sekitarnya. Brent C Brolin dalam bukunya Architecture in Context (1980)
menjelaskan, kontekstualisme adalah kemungkinan perluasan bangunan dan
keinginan mengaitkan bangunan baru dengan bangunan lama.
Kontekstual pada aspek fisik, dapat dilakukan dengan cara :
a.

Mengambil motif-motif desain setempat : bentuk massa, pola atau irama
bukaan, dan ornamen desain.
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b.

Menggunakan bentuk-bentuk dasar yang sama, tetapi mengaturnya
kembali sehingga tampak berbeda.

c.

Melakukan pencarian bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual sama
atau mendekati yang lama.

d.

Mengabstraksi bentuk-bentuk asli (kontras).

Konsep Arsitektur Kontekstualisme (Taeko Kamiya) :
Konsep kontekstualisme dalam arsitektur mempunyai arti merancang
sesuai dengan konteks yaitu merancang bangunan dengan menyediakan
visualisasi yang cukup antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan
baru untuk menciptakan suatu efek yang menyatu. Rancangan bangunan baru
harus mampu memperkuat dan mengembangkan karakteristik dari penataan
lingkungan, atau setidaknya mempertahankan pola yang sudah ada. Suatu
bangunan

harus

mengikuti

lambang

dari

lingkungannya

agar

dapat

menyesuaikan diri dengan banguna lama dan memiliki kesatuan desain
dengan bangunan lama tersebut dan memiliki karakteristik yang sama. Desain
yang kontekstual merupakan alat pengembangan yang bermanfaat karena
memungkinkan bangunan yang dimaksud untuk dapat dipertahankan dalam
konteks yang baik.
Arsitektur Kontekstual dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar,
yaitu:
a. Contras (kontras/berbeda)
Kontras sangat berguna dalam menciptakan lingkungan urban yang hidup
dan menarik, namun yang perlu diingat bahwa kontras dapat dianalogikan
sebagai bumbu yang kuat dalam makanan yang harus dipakai dalam takaran

V-2

secukupnya dan hati-hati.. Hal ini sesuai dengan pendapat Brent C. Brolin,
bahwasanya kontras bangunan modern dan kuno bisa merupakan sebuah
harmoni, namun ia mengingatkan bila terlalu banyak

yang timbul sebagai

akibat kontras, maka efektifitas yang dikehendaki akan menurun sehingga yang
muncul adalah kekacauan.

b. Harmony (harmoni/selaras)
Ada kalanya suatu lingkungan menuntut keserasian/keselarasan, hal
tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keselarasan dengan lingkungan
yang sudah ada. Bangunan baru lebih menghargai dan memperhatikan
bangunan sudah ada, kemudian bersama-sama dengan bangunan yang baru
untuk menjaga dan melestarikan “tradisi” yang telah berlaku sejak dulu.
Sehingga kehadiran satu bangunan baru lebih menunjang dari pada menyaingi
karakter bangunan yang sudah ada walaupun terlihat dominan.
Ciri – Ciri Kontekstual:
a.

Adanya pengulangan motif dari desain bangunan sekitar

b.

Pendekatan baik dari bentuk, pola atau irama, ornament, dan lain - lain
terhadap bangunan yang sudah ada sebelumnya utamanya yang bernilai
sejarah, hal ini untuk menjaga karakter suatu tempat.

c.

Meningkatkan kualitas banguna yang sudah ada sebelumnya.
b. Lingkungan
Objek dan lingkungan digolongkan kedalam beberapa luasan:
-

Satuan Areal

Satuan areal dalam kota yang dapat berwujud sub wilayah kota (bahkan
keseluruhan kota). Satuan ini bisa berupa bagian tertentu kota yang dipandang
mempunyai ciri-ciri / nilai khas
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-

Satuan Pandangan / Visual / Landscape

Satuan yang mempunyai arti fisik dan peran penting bagi suatu kota.
Satuan ini berupaaspek visual, yang memberi image khas akan suatu
lingkungan kota. Satuan ini mempunyai 5 unsur pokok penting, yaitu:


Jalur (path)



Tepian (edges)



Kawasan (distric)



Pemusatan (node)



Tengeran (landmark)
Jaringan fungsional rute bersejarah termasuk golongan ini.

Satuan

Satuan Fisik
yang

berwujud

bangunan,

kelompok

bangunan/deretan

bangunan, rangkaian bangunan yang membentuk ruang umum atau dinding
jalan. Secara umum, meliputi kota, desa, distrik, lingkungan perumahan, garis
cakrawala wajah jalan dan bangunan.
-

Estetika

Bangunan-bangunan atau dari kota yang dilestarikan karena mewakili
suatu gaya sejarah tertentu. Kerangka pertimbangan dari keputusan-keputusan
yang diambil amat berbeda-beda, sehingga cukup sulit untuk membuktikan
suatu bangunan lebih penting dari bangunan lainnya.
-

Kejamakan

Bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena
mewakili satu kelas atau jenis khusus bangunan.
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-

Kelangkaan

Bangunan yang hanya satu dari jenisnya, atau merupakan contoh terakhir
yang masih ada. Jadi tolak ukurnya adalah karya yang sangat langka ata
ubahkan satu-satunya di dunia, tidak dimiliki daerah lain.
-

Peranan Sejarah

Bangunan-bangunan dan lingkungan perkotaan yang merupakan lokasi
bagi peristiwa bersejarah. Bangunan tersebut penting untuk dilestarikan
sebagai ikatan simbolis antara peristiwa dimasa lalu dan sekarang.
-

Memperkuat Kawasan Didekatnya

Lingkungan / kawasan dan bagian kota yang investasi di dalamnya, akan
mempengaruhi kawasan-kawasan di dekatnya, kehadirannya sangat bermakna
untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitarnya.
-

Keistimewaan

Lingkungan / kawasan yang dilindungi karena memiliki keistimewaan,
misalnya yang terpanjang, tertinggi, tertua, terbesar, yang pertama, dan
sebagainya..

c. Arsitektur Islam1
Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan
manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya,
yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan dan
Penciptanya. Arsitektur Islam mengungkapkan hubungan geometris yang
kompleks, hirarki bentuk dan ornamen, serta makna simbolis yang sangat
dalam. Arsitektur Islam merupakan salah satu jawaban yang dapat membawa

1

Jurnal MIT, Department of Architecture , Historiography of Islamic Architecture
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pada perbaikan peradaban. Di dalam Arsitektur Islam terdapat esensi dan nilainilai Islam yang dapat diterapkan tanpa menghalangi pemanfaatan teknologi
bangunan modern sebagai alat dalam mengekspresikan esensi tersebut.
Arsitektur Islam adalah cara membangun yang Islami sebagaimana
ditentukan oleh hukum syariah, tanpa batasan terhadap tempat dan fungsi
bangunan, namun lebih kepada karakter Islaminya dalam hubungannya
dengan desain bentuk dan dekorasi. Definisi ini adalah suatu definisi yang
meliputi semua jenis bangunan, bukan hanya monumen ataupun bangunan
religius (Saoud, 2002: 2).
Arsitektur Islam merupakan salah satu gaya arsitektur yang menampilkan
keindahan yang kaya akan makna. Setiap detailnya mengandung unsur
simbolisme dengan makna yang sangat dalam. Salah satu makna yang terbaca
pada arsitektur Islam itu adalah bahwa rasa kekaguman kita terhadap
keindahan dan estetika dalam arsitektur tidak terlepas dari kepasrahan dan
penyerahan diri kita terhadap kebesaran dan keagungan Allah sebagai Dzat
yang memiliki segala keindahan. Arsitektur Islam lebih mengusung pada nilainilai universal yang dimuat oleh ajaran Islam. Nilai-nilai ini nantinya dapat
diterjemahkan ke dalam bahasa arsitektur dan tampil dalam berbagai bentuk
tergantung konteksnya, dengan tidak melupakan esensi dari arsitektur itu
sendiri, serta tetap berpegang pada tujuan utama proses berarsitektur, yaitu
sebagai bagian dari beribadah kepada Allah.
Arsitektur Islami dapat diartikan sebagai pengaturan wadah kegiatan
manusia yang selalu berpedoman pada ketaqwaan kepada Allah dan mengacu
pada pola hidup Rosulullah. Arsitektur Islami mempunyai konsep bahwa
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lingkungan binaan yang dihadirkan harus menjamin keselamatan dunia-akhirat,
baik pada eksistensi fisik maupun nonfisiknya, objek dengan subjeknya, lahir
dengan batinnya, raga dengan jiwanya (Noe’man, 1993). Jadi, dalam
Arsitektur Islami selalu memperhatikan dua aspek utama, yaitu aspek
rasional (material-teknis-logis) dan aspek transendental (spiritual-etis-filosofis).
Elemen

transendental

(spiritual-etis-filosofis)

dalam

Arsitektur

Islami

merupakan unsur-unsur yang statis, karena berkaitan dengan perwujudan
keyakinan, sikap, perilaku dan tindakan yang berpedoman pada Al-Quran dan
Al-Hadis. Sementara itu, elemen rasional (material-teknis-logis) adalah unsurunsur yang bersifat dinamis, karena berkaitan dengan upaya rekayasa atau
inovasi manusia. Selanjutnya, sebagai penjelas konsep itu, maka diuraikan
beberapa contoh transendental dan rasional sebagai berikut:

1

Sumber Al-Quran
Dan Al-Hadis
Q.S. Al-Anbiya: 107

2

Q.S. Yunus: 25

3

Q.S. Ar-Rum: 30

4

Q.S. Al-Isro: 27

5

Q.S. Al-Baqoroh: 17

Kreatif-Ijtihad
(tidak taklid)

6

Q.S. Al-Araf:

7

Q.S. An-Nuur: 30-31

Hemat
(tidak loba/ berlebihan)
Hijaab
(pembatas)

8

Q.S. Al-Hijr: 19

Tawazun
(imbang)

9

Q.S. Al-Jumah: 19

Hikmah

No

Elemen
Transendental
Rahmatan lil’alamin
(penyebar
kemanfaatan bagi alam)
As-Salam
(ramah lingkungan).
Fithroh
(manusiawi)
Bermanfaat
(tidak mudharat)

Penerapan
Lingkungan binaan harus berprinsip
pelestarian alam (serasi-lestari-awet).
Lingkungan binaan harus menambah
kesejahteraan dan ramah lingkungan
(aman-ramah-toleran).
Lingkungan binaan harus sejalan dengan
kodrat manusia (nyaman-aksesibel-akrab).
Lingkungan binaan harus bermanfaat dan
sehingga tidak Mubajir (produktif-bergunabermanfaat).
Lingk binaan harus dari hasil pikir orisinil,
tidak menjiplak, membuat temuan baru
(ikhtiar-inovatif).
Lingkungan binaan harus ditata hemat,
tidak berlebihan, tidak isrof (maksimal).
Lingk binaan ditata sesuai dengan
penzoningan dan pembatasan berdasarkan
jenis dan sifat pelaku kegiatan.
Lingkungan binaan harus ditata seimbang
antara kebutuhan dan kemampuan
(kapasitas pemakaiann).
Lingkungan binaan harus ditata efisien dan
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(pelajaran)
10

Sunah Rosul

An Nadhofah
(kebersihan)

11

Sunah Rosul

Jamilun
(estetis)

12

Sunah Rosul

Ayat Kauniyah
(tanda kekuasaan Allah)

efektif berdasarkan evalusi/pengalaman
(efisien-efektif).
Lingkungan binaan harus ditata bersih,
sehingga bebas najis besar-kecil (bersihsehat sejuk-wangi)
Lingk binaan harus ditata indah, tetapi tidak
bermewah mewahan, tidak mengandung
unsur berhala.
Lingkungan binaan harus ditata banyak
menggunakan bahan alamiah dan warna
alami (jujur-sederhana).

Contoh Elemen Transendental (Spiritual-Etis-Filosofis) dalam Arsitektur Islami
Sumber: Qomarun, 2004

Beberapa Contoh Elemen Rasional (Material-Teknis-Logis) dalam Arsitektur
Islami:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Elemen
Rasional
Keseimbangan
Simetris
Bentuk Geometris
Fasade Dekoratif
Komposisi Repetitif
Ornament Floris
Ornamen Geometris
Ornamen Kaligrafis
Hand-made
Warna alami
Lobang berpola
Plester berpola
Bata/batu berpola

Penerapan
Mempunyai obyek yang sama antara kanan-kiri dan titik setimbang
Mempunyai lay-out yang tegas antara persegi dan lingkaran.
Mempunyai permukaan yang bertekstur atau berpola tertentu.
Pengulangan bentuk yang sama pada bagian yang berbeda.
Hiasan yang bercorak/berpola dedaunan.
Hiasan yang berbentuk kotak atau lingkaran.
Hiasan yang berbentuk tulisan arab.
Hasil kerajinan/ketrampilan/keahlian tangan.
Sesuai warna material.
Permukaan berlobang kotakan/lengkungan
Permukaan ditutupi plesteran.
Permukaan ditutupi bata/batu berpola.
Sumber: Qomarun, 2004



Al-Qur’an dan Seni

Di dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam, tujuan akhir
dari berbagai keilmuan harus dilihat dan didasarkan pada al-Qur’an al-Karim,
kitab suci umat Islam. Pada dasarnya, kebudayaan Islam dengan arsitektur
Islam sebagai salah satu bagiannya, merupakan “budaya Qur’ani” (Al-Faruqi,
1999: 3). Karenanya, baik definisi, struktur, tujuan maupun metode untuk
mencapai tujuan tersebut secara keseluruhan diambil darinya.
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Al-Qur’an tentu tidak menyebutkan secara detail dan jelas bagaimana
arsitektur yang islami itu. Walaupun begitu, secara implisit di dalamnya
terdapat suatu penjelasan yang menjadi dasar dan acuan tentang bagaimana
idealnya suatu lingkungan, bagaimana sistem nilai, batasan dan aturan
pergaulan antara pria dan wanita, dan sebagainya. Hal yang tidak kalah
penting adalah di dalamnya juga termuat konsep keindahan bangunan, yang
dicontohkan dengan menggambarkan keindahan bangunan-bangunan di
surga, seperti yang diceritakan di dalam surat al-Waqi’ah.
Seni Islam tidak lain adalah seni Qur’ani. Seni Qur’ani inilah yang
nantinya juga akan mendukung terwujudnya arsitektur Islam sebagai salah satu
unsurnya yang penting. Di dalam buku ”Seni Tauhid” karya Ismail Raji AlFaruqi, terdapat beberapa alasan Al-Qur’an dapat menjadi dasar dari karya
seni (Al-Faruqi, 1999: 3), sebagai berikut:
1. Al-Qur’an

dapat

berfungsi

sebagai

penjelas

tauhid

atau

transendensi
2. Al-Qur’an sebagai model seni
3. Al-Qur’an sebagai ikonografi artistic



Seni Ruang dan Arsitektur2

Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, arsitektur termasuk di dalam seni ruang
dalam esensi seni menurut Islam, hal ini dikarenakan arsitektur merupakan
seni visual yang mendukung kemajuan peradaban Islam (Al-Faruqi, 1999: 158).
Hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan kembali nilai-nilai Islam ke dalam

2

Ernest J. Grube, “What is Islamic Architecture,” in: ed. G. Michell, Architecture of
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tatanan pembangunan peradaban di dunia, yang tidak hanya membangun
peradaban secara fisik, tetapi juga secara mental, pola pikir, semangat, akhlaq
dan pola perilaku yang berlandaskan ajaran Islam yang bersumber pada alQur’an.
Pengembangan seni ruang, termasuk di dalamnya arsitektur, berdasar
pada nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur’an, apabila diterjemahkan secara
fisik, memiliki beberapa ciri utama. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ciri utama
yang digolongkan dalam empat kategori tersebut didasarkan pada ciri-ciri
utama yang dimiliki semua seni Islam (Al-Faruqi, 1999:158), yaitu sebagai berikut:
1. Unit-unit isi
2. Arsitektur atau struktur dengan ruang interior
3. Lanskaping (holtikultura maupun akuakultura)
4. Desain kota dan desa
Menurut Ismail Raji Al Faruqi pula, ajaran tauhid yang dapat menstimulasi
kesan infinitas dan transendensi melalui isi dan bentuk estetis dapat
direpresentasikan dalam karya seni Islam, yang ciri-ciri di dalamnya
mengandung kaidah-kaidah sebagai berikut :
1. Abstraksi
2. Unit/Modul
3. Kombinasi suksesif
4. Pengulangan
5. Dinamisme
6. Kerumitan
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Arsitektur Islam yang dilandasi oleh akhlak dan perilaku Islami tidak
mempunyai representasi bentuk yang satu dan seragam, tetapi arsitektur Islam
mempunyai bahasa arsitektur yang berbeda, tergantung dari konteks dimana
dan apa fungsi dari bangunan yang didirikan tersebut.
V. 1. 2 Studi preseden
a. Masjid Agung Demak

Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah bahwa Arsitektur tradisional
lokal yang merupakan warisan nenek moyang kita adalah cenderung relegius,
relegius disini diartikan sebagai sikap taat terhadap penciptaNya. Maka banyak
karya arsitektur tradisional yang berangkat dari ajaran agama , karya tersebut
lahir dari budaya dan sistem nilai setempat, metoda perancangan juga telah
teruji oleh waktu dan tempat, karenanya kemampuan adaptasi terhadap
lingkungan dan kondisi bangsa ini tentu juga telah teruji. Maka hal yang
terpenting adalah hasil karya tersebut telah mencerminkan budaya dan
identitas dari bangsa kita. Salah satu hasil karya arsitektur tradisional tersebut
adalah Masjid Agung Demak.yang diyakini adalah merupakan salah satu
contoh bangunan arsitektur Islam.
Dari kajian ayat Al Qur’an dan hadist serta berbagai sumber otentik dari
prinsip-prinsip nilai-nilai Islam lainnya, maka kita akan mendapatkan sebuah
kenyataan bahwa tidak ada batasan yang tegas dan baku tentang
perancangan sebuah bangunan atau masjid di dalam Agama Islam. Dari hal
tersebut diatas, Islam tidaklah memberi batasan atau difinisi yang tegas
mengenai aspek fisik (being reality) dalam pruduk Arsitekturnya, tetapi
memberi batasan yang tegas tentang aspek makna ( meaning reality),
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Berkaitan dengan hal tersebut dalam Al Qur’an surat At-Taubah ayat 108
dinyatakan :
”...............sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid
Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di
dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.
Sehingga kalau kita lihat hasil karya arsitektur tradisional Islam yang ada
di Indonesia khususnya masjid tradisional seperti Masjid Agung Demak, adalah
merupakan sebuah produk pemikiran Islam yang terlahir dari interaksi antara
prinsip-prinsip dasar Islam dengan pemikiran masyarakat ketika itu.
Produk Arsitektur Islam tradisional di Indonesia khususnya Masjid secara
nyata telah mampu mengintegrasikan ajaran Agama Islam dengan budaya
setempat ( local genius). Lokal Genius dapat diartikan sebagai segala unsure
yang dimiliki oleh lokalitas ataupun budaya setempat sedemikian rupa
sehingga mempunyai kekuatan tertentu, penyebutan unsur-unsur setempat
dengan istilah genius menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut mempunyai
kekuatan atau ketahanan tertentu yang hanya dimiliki olehnya.
Kedudukan local genius didalam mekanisme pengekpresian identitas
Arsitektur Islam ini berada pada tempat yang sentral, sebab ia merupakan
kekuatan yang mampu bertahan serta menyeleksi unsur-unsur luar yang
datang serta mangakomodasikan menjadi kekayaan bagi budaya setempat.
Local genius sekaligus berperan dalam memberi warna serta karakter pada
wujud ekspresi suatu karya Arsitektur. Quaritch Wales menyatakan bahwa
pengaruh penerimaan budaya local terhadap budaya asing dengan less
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extreme acculturation artinya bahwa melalui akulturasi tersebut pengaruh
budaya yang datang diterima dan diolah sedemikian rupa sehingga
menghasilkan

perkayaan

budaya

setempat,

keadaan

tersebut

dapat

berlangsung karena adanya local genius yang dimiliki oleh budaya setempat.
Demikian halnya dengan lima buah pintu yang menghubungkan satu
bagian dan bagian yang lain, diharapkan mengingatkan setiap manusia akan
adanya rukun Islam yang lima yakni syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji.
Sedang enam jendelanya melambangkan rukum iman yakni percaya kepada
Allah SWT, percaya kepada rasul-rasulNya, percaya kepada kitabNya, percaya
kepada malaikatNya, percaya akan datangnya kiamat dan qada qadar.
Masjid Agung Demak luas keseluruhannya berukuran 24 x 24 meter
persegi, serambi berukuran 31 X 15 meter dengan panjang keliling 35 X 2,35
meter, tatak rambat ukuran 25 X 3 meter dan ruang bedug berukuran 3,5 X 2,5
meter. Keseluruhan bangunan ditopang 128 soko, empat di antaranya soko
guru yang menjadi penyangga utama bangunan masjid. Jumlah tiang
penyangga masjid 50 buah, sebanyak 28 penyangga serambi dan 34 tiang
penyangga tatak rambat, sedang tiang keliling sebanyak 16 buah. Bentuk
bangunan itu lebih banyak memanfaatkan bahan dari kayu yang banyak
ditemukan di sekitarnya.
Hampir seluruh bangunan mulai dari atap (genting), kerangka konstruksi,
balok loteng, geladag, soko guru, dan lain–lain terbuat dari kayu jati ukuran
besar.
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Gambar 5.1 Denah Masjid Agung Demak
Sumber: google.com

Seperti pada arsitektur Jawa pada umumnya termasuk masjid-masjid di
Jawa atapnya bersusun tiga. Bagian ke tiga atau puncak berbentuk piramidal
tersebut disangga oleh empat tiang utama yang terbuat dari kayu jati atau soko
guru yang sangat besar.
RAGAM HIAS MASJID AGUNG DEMAK
Disamping Bentuk dan struktur bangunan yang secara maksimal telah
memanfaatlan lokal genius yang ada,

Masjid Agung Demak dalam hal

ornamen interior di bagian dalam ruang utama memanfaatkan kayu. Seni ukir
yang berkembang ketika itu menjadi bagian dari masyarakatnya sehingga
masjid memanfaatkan berbagai karya ukir yang khas untuk menambah
keindahan masjid dengan interiornya. Tanpa mengurangi hakikat yang melekat
dengan keberadaan masjid, seni ukir menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat muslim sebagaimana kaligrafi yang memanfaatkan huruf-huruf
indah sebagai cabang ilmu yang berkembang di seluruh dunia Islam. Ornamen
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Masjid cukup banyak, berupa keramik dengan lukisan flora dan fauna,
kebanyakan berupa burung, bunga, daun dan dahan.

Gambar 5.2 ornamen
mihrab
Sumber: google.com

·

Mihrab
Gambar ini memperlihatkan mihrab atau
tempat

pengimaman,

dimana

di

dalamnya

trerdapat hiasan seperti gambar bulus merupakan
prasasti yang diartikan sebagai Condro Sengkolo
maksudnya Sariro Sunyi Kiblating Gusti, ada yang
menginterpretasikan,

kepalanya

menunjukkan

Gambar 5.3 Letak Mihrab
Sumber: google.com

angka 1, kakinya 4, badan 0 dan ekor 1, lambang dari tahun didirikannya tahun
Saka 1401 atau 1479 Masehi. Jadi, selain memperindah ruang an juga
memberi makna kapan masjid agung didirikan. Hiasan ini termasuk menonjol
dibanding ragam hiasan yang lain, dan mempunyai daya tarik tersendiri Hiasan
berupa bulus ini berunsurkan budaya Jawa, sebab dalam Bahasa Jawa kata
bulus dapat diartikan secara “jarwa dasa” yakni “mlebu alus”, yang dimaksud
bahwa setiap orang yang masuk ke dalam masjid hendaknya berjiwa halus,
melepaskan kesombongan, dan membuang jauh-jauh sifat-sifat keras atau
kasar.
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·

Maksurah

Gambar 5.4 Maksurah
Sumber: google.com

Maksurah ini dipergunakan penguasa dakam menunaikan sholat dan
Munajat untuk memperoleh barokah, rahmat dan hidayah Allah SWT. Dilluar
maupun di dalam artefak terdapat tulisan berukir dengan bahasa dan huruf
Arab yang intinya memuliakan Keesaaan Tuhan. Prasasti di dalam aqsuro
menyebut angka tahun 1287 H atau 1866 M yang saat itu Adipati Demak
dijabat K.R.M.A. Aryo Prubaningrat.
·

Soko Guru

Gambar 5.6 Soko Guru
Sumber: google.com

Yang tampak pada gambar adalah empat Soko Guru atau tiang utama
konstruksi penyangga kerangka dan atap Masjid, empat tiang utama
menggambarkan, betapa para Wali menerima ajaran agama Islam yang
bersumber dari ajaran Syafi’iah (Ahlus Sunnah Wal Jama’ah), sebagai
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implementasi dari iman, Islam dan ikhsan. Fomasi tata letak 4 Soko Guru :
yang ada di barat laut didirikan oleh Sunan Bonang-Tuban, yang di barat daya
dari Sunan Gunung Jati-Cirebon, di bagian tenggara oleh Sunan AmpelSurabaya, yang berdiri di timur laut oleh Sunan Kalijaga-Kadilangu Demak
(masyarakat menamakan soko ini dengan nama Soko Tatal).
·

Soko Majapahit
Delapan buah soko guru
serambi Masjid Agung Demak ini
adalah benda purbakala asal
kerajaan

Majapahit,

konon

hadiah dari Prabu Brawijaya V R.
Kertabumi, ayahanda R. Jimbun,
Gambar 5.7 Soko Majapahit

R.

Hasan,

R.

Patah

sebagai
Sumber: google.com

Adipati Notoprojo di Glagahwangi Bintoro, Demak 1475.
·

Pawestren
Bangunan yang khusus dibuat untuk
sholat jamaah wanita ini dinamakan Pawestren,
jumlah tiang penyangga 8 buah dimana 4
batang tiang utama ditopang belandar balok
susun tiga yang diukir motif Majapahit. Luas
lantai yang bermanfaat untuk sholat membujur
kiblat berukuran 15 x 7,30 m. bila dilihat dari
bentuk motif pada Maksurah tahun 1866 M
Gambar 5.8 Pawestren
Sumber: google.com
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Pawestren mungkin dibuat pada jamannya K. R. M. A. Arya Purbaningrat.
·
Surya Majapahit
Gambar hiasan segi 8 ini sangat populer
pada masa Kerajaan Majapahit, sehingga
para ahli purbakala menafsirkan sebagai
lambang Kerajaan Majapahit yang dinamakan
Surya Majapahit, pada Masjid Agung Demak

terdapat beberapa hiasan Surya Majapahit.
Gambar 5.9 Surya Majapahit

Makam Jumadil Kubro ( Guru besar para wali

Sumber: google.com

) di Troloyo terdapat tulisan Jawa Kuno angka tahun 1376 – 1611 M, terletak
didalam situs Trowulan bekas Kerajaan Majapahit di Mojokerto Jatim. Batu
Nisannya juga terdapat hiasan Surya Majapahit, bahkan disertai tulisan Arab
yang memuat surat Ali Imron ayat 18 dan 185 serta kalimah Syahadat. Inti
tulisan tersebut adalah mangakui keesaan Allah SWT yang bersifat kekal. Hal
itu mengidentifikasikan telah ada penduduk atau bangsawan beragama Islam
hidup berdampingan dengan pemeluk agama lainnya yaitu Hindu – Budha
pada zaman nenek moyang kita.
Bedhug dan Kenthongan
Bedhug dan Kenthongan, dua benda ini
merupakan pasangan yang serasi. Kedua benda ini
merupakan hasil ciptaan Sunan Kalijaga, yang
Gambar 5.10 Bedhug dan
Kenthongan
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Sumber: google.com

digunakan untuk memberi tahu yang belum mengetahui arti panggilan adzan.
Makna filosofis yang terkandung dari suara bedhug dan suara kenthongan
adalah dheng … dheng … dheng …, berarti sedheng artinya masih cukup
untuk menampung jamaah yang akan sholat. Sedangkan suara kenthongan
thong … thong … thong … mengandung maksud bahwa mushola/masjid masih
kothong (kosong atau belum berisi), dilanjutkan dengan adzan yang
memerintah agar Umat Islam segera melakukan sholat berjamaah. Kedua alat
ini merupakan alat yang tidak asing bagi masyarakat.
Ditinjau dari seni budaya alat itu disamping sebagai alat panggilan sholat, juga
berfungsi sebagai seni atau alat komunikasi secara tradisional, bahkan sampai
saat ini kedua alat itu masih digunakan sebagai pelengkap pada masjid-masjid.
Bedhug dan kenthongan yang asli buatan Sunan Kalijaga masih terawat baik di
Museum Masjid Agung Demak.

b. Masjid menara Kudus
Masjid Menara Kudus (disebut juga sebagai
mesjid Al Aqsa dan Mesjid Al Manar) adalah mesjid
yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549
Masehi atau tahun 956 Hijriah dengan menggunakan
batu dari Baitul Maqdis dari Palestina sebagai batu
pertama dan terletak di desa Kauman, kecamatan

Kota, kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Gambar 5.11 masjid Menara
Kudus
Sumber: google.com
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Keberadaannya yang tanpa-padanan karena bentuk arsitekturalnya yang
sangat khas untuk sebuah menara masjid itulah yang menjadikannya begitu
mempesona. Dengan demikian bisa disebut menara masjid ini mendekati
kualitas genius locy.

c. Menara Masjid Kudus
Bangunan menara berketinggian
18 meter dan berukuran sekitar 100 m
persegi pada bagian dasar ini secara
kuat memperlihatkan sistem, bentuk,
dan elemen bangunan Jawa-Hindu.
Hal ini bisa dilihat dari kaki dan
badan menara yang dibangun dan
diukir

dengan

tradisi

Jawa-Hindu,

termasuk motifnya. Ciri lainnya bisa

Gambar 5.12 Menara Masjid Makam Kudus
Sumber: google.com

dilihat pada penggunaan material batu
bata yang dipasang tanpa perekat semen, namun konon dengan dengan
digosok-gosok hingga lengket serta secara khusus adanya selasar yang biasa
disebut pradaksinapatta pada kaki menara yang sering ditemukan pada
bangunan candi.
Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala
menara yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan empat
soko guru yang menopang dua tumpuk atap tajuk. Sedangkan di bagian
puncak atap tajuk terdapat semacam mustoko (kepala) seperti pada puncak
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atap tumpang bangunan utama masjid-masjid tradisional
di Jawa yang jelas merujuk pada elemen arsitektur
Jawa-Hindu.
d. Masjid Agung Banten
Kompleks bangunan masjid di Desa Banten
Lama, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang,
ibu kota Provinsi Banten ini.

Gambar 5.13 Masjid Agung Banten
Sumber: google.com

Sisi menarik pertama dari bangunan utama masjid, yang dibangun
pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552-1570), sutan pertama
Kasultanan Demak yang juga putra pertama Sunan Gunung Jati itu adalah
atapnya yang tumpuk lima. Menurut tradisi, rancangan bangunan utama masjid
yang beratap tumpuk lima ini dipercayakan kepada arsitek Cina bernama Cek
Ban Cut. Selain jumlah tumpukan, bentuk dan ekspresinya juga menampilkan
keunikan yang tidak ditemui kesamaannya dengan masjid-masjid di sepanjang
Pulau Jawa, bahkan di seluruh Indonesia.
Yang paling menarik dari atap Masjid Agung Banten adalah justru pada
dua tumpukan atap konsentris paling atas yang samar-samar mengingatkan
idiom pagoda Cina. Kedua atap itu berdiri tepat di atas puncak tumpukan atap
ketiga dengan sistem struktur penyalur gaya yang bertemu pada satu titik.
Peletakan seperti itu memperlihatkan kesan seakan-akan atap dalam posisi
kritis dan mudah goyah, namun hal ini justru menjadi daya tarik tersendiri.
Dua tumpukan atap paling atas itu tampak lebih berfungsi sebagai
mahkota dibanding sebagai atap penutup ruang bagian dalam bangunan. Tak
heran jika bentuk dan ekspresi seperti itu sebetulnya dapat dibaca dalam dua
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penafsiran: masjid beratap tumpuk lima atau masjid beratap tumpuk tiga
dengan ditambah dua mahkota di atasnya sebagai elemen estetik.
Elemen menarik lainnya adalah menara di sebelah timur yang besar dan
monumental serta tergolong unik karena belum pernah terdapat bentuk menara
seperti itu di Jawa, bahkan di seluruh Nusantara. Dikarenakan menara
bukanlah tradisi yang melengkapi masjid di Jawa pada masa awal, maka
Masjid Agung Banten termasuk di antara masjid yang mula-mula menggunakan
unsur menara di Jawa.
Tradisi menyebutkan, menara berkonstruksi batu bata setinggi kurang
lebih

24

meter

ini

dulunya

konon

lebih

berfungsi

sebagai

menara

pandang/pengamat ke lepas pantai karena bentuknya yang mirip mercusuar
daripada sebagai tempat mengumandangkan azan. Yang jelas, semua berita
Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut,
membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung Kota Banten
masa lampau.

V. 1. 3 Kemungkinan Penerapan Teori Ke Proyek
Penekanan desain dalam pengembangan dan penataan lingkungan
makam Sunan Kalijaga menerapkan tema kontekstual. Kontekstual berusaha
untuk menciptakan arsitektur yang tidak hanya berdiri sendiri, namun bisa
memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya. Nantinya perluasan
bangunan dan keinginan mengaitkan bangunan baru dengan bangunan lama.
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Kontekstual pada aspek fisik, dapat dilakukan dengan cara :
1. Mengambil motif-motif desain setempat : bentuk massa, pola atau
irama bukaan, dan ornamen desain. Motif di ambil dari nilai-nilai
islami yang sesuai dengan kaidah al-quran.
2. Menggunakan

bentuk-bentuk

dasar

yang

sama,

tetapi

mengaturnya kembali sehingga tampak berbeda. Mengadopsi
bangunan sekitar yaitu dari arsitektur Makam dan Masjid Kadilangu
di padukan dengan arsitektur Masjid Agung Demak.
3. Melakukan pencarian bentuk-bentuk baru yang memiliki efek visual
sama atau mendekati yang lama. Bentuk baru yang masa kini
tanpa meninggalkan historis dari lingkungan ini.
Rancangan

bangunan

baru

harus

mampu

memperkuat

dan

mengembangkan karakteristik dari penataan lingkungan, atau setidaknya
mempertahankan pola yang sudah ada
Arsitektur Islam merupakan wujud perpaduan antara kebudayaan
manusia dan proses penghambaan diri seorang manusia kepada Tuhannya,
yang berada dalam keselarasan hubungan antara manusia, lingkungan dan
Penciptanya. Arsitektur Islam mengungkapkan hubungan geometris yang
kompleks, hirarki bentuk dan ornamen, serta makna simbolis yang sangat
dalam.
Projek ini nantinya menekankan desain di setiap aspeknya di dasari
dengan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran yang dilandasi oleh akhlak
dan perilaku Islami yang digabungkan dengan kebudayaan setempat.
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Dalam Kitab Suci umat islam yaitu Al Qur`an, Allah SWT sudah
mengabarkan tentang ilmu arsitektur melalui kisah kaum Tsamud dalam QS:
Al-A`raf ayat 74 : “Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar dan
kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmatnikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat
kerusakan.” (QS. Al-A’raaf: 74)
Pada ayat-ayat dibawah ini kita bisa mengambil konsep dasar untuk
membuat konsep perancangan yang lebih baik dan tidak merusak lingkungan.
A. Ayat pertama

Dialah

yang

menjadikan

bumi

sebagai

hamparan bagimu dan langit sebagai atap,
dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit,
lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu
segala buah-buahan sebagai rezki untukmu;

Gambar 5.14 Contoh Penerapan Vegetasi

karena itu janganlah kamu mengadakan

Sumber: google.com

sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui ( Al-Baqarah : 22)

Dalam merancang, aspek vegetasi merupakan menjadi prioritas utama yang
harus kita dipikirkan. Selain mengurangi suhu disekitarnya hingga 1-2◦c
vegetasi merupakan view naturalis yang sangat indah untuk menghiasi sebuah
tempat mukim. Yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kita bisa
memanfaatkan vegetasi bukan hanya sebagai penyejuk lingkungan, tetapi bisa
juga untuk diambil keuntungan darinya. Oleh karena itu hendaknya kita
menanami pepohonan yang menghasilkan buah dan bisa dinikmati buahnya,
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sehingga tidak hanya menjadikan tempat mukim sejuk,tetapi juga bisa
memberikan manfaat kesehatan bagi orang yang bermukim.

B. Ayat kedua

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada
Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari
seorang

diri,

menciptakan

dan

dari

isterinya;

padanya

dan

dari

Allah

pada

keduanya Allah memperkembang biakkan

Gambar 5.15 Contoh Penerapan
Keterbukaan
Sumber: google.com

laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu (An-Nisa’ : 176)

Islam adalah agama yang sarat dengan etika
moral

dalam

segala

aspek

kehidupan.

menjaga silaturrahim yang baik terhadap
tetangga merupakan etika moral yang bisa
kita

kembangkan

kearah

arsitektural,

contohnya dengan penggunaan pembatas
rumah

atau

pagar

yang

tidak

Gambar 5.16 Contoh Penerapan
Keterbukaan
Sumber: google.com

berlebihan/terlalu tinggi.
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C. Ayat ketiga

Bangunan-bangunan

yang

mereka

dirikan

itu

senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati
mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana( At-taubah 110 )

Sumber: google.com

Ayat ketiga yang kami ambil lebih mengarah kepada aspek psikis yang terjadi
sekarang. Ayat ini menjelaskan tentang mereka yang mendirikan bangunan
tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya sehingga mereka merasa ragu dan waswas dikarenakan dampak yang terjadi karena ulah mereka sendiri.

No

Elemen
Rasional

1

Keseimbangan
Simetris

2

Bentuk Geometris

Contoh Penerapan
gambaran perencanaan bentuk boulevard

bentuk geometris pada bangunan dan taman yang ada di lingkungan
taj mahal.
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3

Fasade Dekoratif

tekstur pada bangunan

4

Komposisi Repetitif

Pengulangan
bentuk
yang
sama
pada
bagian
yang
berbeda.

5

Ornament Floris

Hiasan yang bercorak/berpola
dedaunan nantinya menjadi
ornamen pada bangunan di proyek
ini.

6

Ornamen Geometris

Hiasan yang berbentuk kotak atau
lingkaran.
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7

Ornamen Kaligrafis

Hiasan yang berbentuk
tulisan arab.

8
9

Hand-made
Warna alami

Hasil kerajinan/ketrampilan/keahlian tangan.
Sesuai warna material.

10

Lobang berpola

11
12

Plester berpola
Bata/batu berpola

Permukaan berlobang kotakan/lengkungan
Permukaan ditutupi plesteran.
Permukaan ditutupi bata/batu berpola.

Gambar 5.17 Kemungkinan Penerapan Ke Desain
Sumber: google.com
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V. 2 Kajian Teori Permasalahan Dominan
Permasalahan dominan:
“Pengembangan Dan Penataan Lingkungan Makam Sunan Kalijaga
Dengan Dilatarbelakangi Karakter Religius, Budaya, Sosial,dan Ekonomi.”

V. 2. 1 Uraian Interpretasi dan elaborasi
 Pengembangan : Suatu proses untuk mengubah potensi yang
terbatas sehingga mempengaruhi timbulnya potensi yang baru, dalam hal ini
termasuk mencari peluang yang ada dalam kelompok-kelompok yang berbeda
yang tidak semuanya mempunyai potensi yang sama. (Budiharsono, 2002)

 Penataan : Penataan merupakan suatu proses perencanaan ,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan
secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang
dan berkelanjutan serta keterbukaan , persamaan keadilan dan perlindungan
hukum. (Kamus Tata Ruang, Edisi

I :1997).

 Lingkungan : secara umum berarti daerah tertentu yg mempunyai ciri
tertentu, spt tempat tinggal, pertokoan, industri, dsb. (Kamus Besar Bahasa
Indonesia)

a. Wisata religi
 Pengertian Wisata religi:
Wisata

adalah

perjalanan

yang

dilakukan

oleh

seseorang

atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi
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atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka
waktu sementara (Ismayanti,2010:3).
Wisata religi yang dimaksudkan disini lebih mengarah kepada wisata
ziarah. Secara etimologi ziarah berasal dan bahasa Arab yaitu zaaru, yazuuru,
Ziyarotan. Ziarah dapat berarti kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup
maupun yang sudah meninggal, namun dalam aktivitas pemahaman
masyarakat

kunjungan

kepada

orang

yang

telah

meninggal

melalui

kuburannya. Kegiatannya pun lazim disebut dengan ziarah kubur.



Fungsi wisata religi:
Wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil ibrah atau pelajaran dan

ciptaan Allah atau sejarah peradaban manusia untuk membuka hati sehingga
menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak kekal.
Wisata pada hakikatnya adalah perjalanan untuk menyaksikan tandatanda kekuasaan Allah, implementasinya dalam wisata kaitannya dengan
proses dakwah dengan menanamkan kepercayaan akan adanya tanda-tanda
kebesaran Allah sebagai bukti ditunjukkan berupa ayat-ayat dalam Al qur‟an.

 Tujuan Wisata Religi
Tujuan wisata religi mempunyai makna yang dapat dijadikan pedoman
untuk menyampaikan syiar islam di seluruh dunia, dijadikan sebagai pelajaran,
untuk mengingat ke-Esaan Allah. Mengajak dan menuntun manusia supaya
tidak tersesat kepada syirik atau mengarah kepada kekufuran (Ruslan, 2007:10).
Ada 4 faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam pengelolaan
wisata religi yaitu lingkungan eksternal, sumber daya dan kemampuan internal,
serta tujuan yang akan dicapai. Suatu keadaan, kekuatan, yang saling
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berhubungan dimana lembaga atau organisasi mempunyai kekuatan untuk
mengendalikan disebut lingkungan internal, sedangkan suatu keadaan, kondisi,
peristiwa dimana organisasi atau lembaga tidak mempunyai kekuatan untuk
mengendalikan disebut lingkungan eksternal. Kaitan antara wisata religi
dengan aktivitas dalam adalah tujuan dari wisata ziarah itu sendiri

(RD.Jatmiko,

2003:30).

b. Aspek Budaya
Kebudayaan adalah milik masyarakat yang dipergunakan secara bersama
sebagai pedoman warga masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai
tingkah laku, berkaitan dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
dan dibakukakan dalam agama, eligi, dan kepercayaan serta tradisi-tradisi
sosial suatu masyarakat.
Menurut Koentjaraningrat (1984:144), sebagian dari kebudayaan, religi
merupakan suatu sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu:
1.

Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius

2.

Sitem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan
manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib
(supranatural) serta segala nilai, norma dan ajaran dari religi yang
bersangkutan

3.

Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari
hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk-makhluk halus yang
mendiami alam gaib

4.

Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan yang
melaksanakan sistem ritus dan upacara kebudayaan.
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Menurut Rapoport (1980:9), kebudayaan dapat dipandang sebagai,
1.

Suatu gaya hidup tipikal dari suatu kelompok

2.

Suatu

sistem

simbol,

makna-makna

dan

skema

kognitif

yang

ditransmisikan melalui kode-kode simbolis
3.

Seperangkat strategi adaptif bagi kelangsungan hidup yang berkaitan
dengan lingkungan dan sumber daya.

Kebudayaan selalu berkaitan dengan suatu kelompok masyarakat yang
mempunyai seperangkat nilai dan kepercayaan yang mewujudkan gagasan,
dan distransmisikan kepada anggota-angota kelompok

melalui proses

alkuturasi, yang mengarah kan suatu pandangan dunia (world-view) cara yang
khas dalam melihat dunia, dimana dunia dibentuk melalui aturan-aturan yang
diaplikasikan, yang memberi peluang terciptanya pilihan-pilihan yang konsisten
dan skematik, dalam wujud suatu gaya hidup, suatu gaya bangunan, suatu
landsekap, atau suatu permukiman.

c. Aspek Sosial
Sesuai dengan teori-teori Sosiologi dan Antropologi, aspek sosial
dianggap merupakan salah satu aspek yang melandasi keteraturan masyarakat
disamping aspek-aspek organik, kepribadian dan budaya, yang bersama
membentuk suatu “sistem total yang utuh”yaitu lingkungan buatan yang
mewakili identitas masyarakatnya. Dalam hal ini aspek sosial berkaitan dengan
struktur, fungsi, peranan-peranannya serta proses-proses yang berlangsung di
dalam masyarakat yang bersangkutan (Tanudjaja, 1988:56)
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Pada dasarnya individu manusia senantiasa menyesuaikan diri dengan
lingkungan. Menyesuaikan diri disini ada 2 macam, yakni :
1.

Autoplastic, yaitu mengubah disi sesuai dengan keadaan lingkungannya

2.

Alloplastic, yaitumengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau
keinginan diri sendiri.
Jadi penyesuaian diri yang bersifat pasif, yakni jika kegiatan kita

ditentukan oleh lingkungan dan aktif jika kita mempengaruhi lingkungan.

V. 2. 2 Studi preseden
a. Komplek masjid dan makam Sunan Kudus, Kudus

Sunan Kudus yang bernama asli Syekh
Ja’far Shodiq. Beliau pula yang menjadi salah
satu dari anggota Wali Sanga sebagai penyebar
Islam di Tanah Jawa. Sosok Sunan Kudus
begitu sentral dalam kehidupan masyarakat
Kudus dan sekitarnya. Kesentralan itu terwujud
dikarenakan Sunan Kudus telah memberikan
pondasi

pengajaran

keagamaan

dan

Gambar 5.18 Sunan Kudus
Sumber: google.com

kebudayaan yang toleran. Tak heran, jika hingga sekarang makam beliau yang
berdekatan dengan Menara Kudus selalu ramai diziarahi oleh masyarakat dari
berbagai penjuru negeri. Selain itu, hal tersebut sebagai bukti bahwa ajaran
toleransi Sunan Kudus tak lekang oleh zaman dan justru semakin relevan
ditengah arus radikalisme dan fundamentalisme beragama yang semakin
marak dewasa ini.
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Deskripsi Komplek Masjid Makam Menara Kudus
Situasi

masjid

makam

menara

kudus berada di kelurahan kauman,
kecamatan

Kota,

Kabupaten

Kudus.

Komplek masjid makam Sunan Kudus
saat ini berada di tengah permukiman
penduduk dan terletak di tanah datar.
Vatas yang memisahkan antara komplek

Gambar 5.19 Deskripsi Komplek Masjid
Makam Kudus
Sumber: google.com

masjid, menara dan permukiman penduduk adalah pagar keliling dari bata.
Disebelah barat, utara, dan selatan pagar keliling komplek masjid, menara dan
makam Sunan Kudus berupa rumah penduduk. Sedangkan di sebelah timur
komplek menara dan jalan raya.
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Gambar 5.20 Peta Masjid makam Kudus
Sumber: google.com

Komplek masjid makam menara Kudus terdiri dari dua kompleks bagian
intu, yaitu: komplek masjid dan menaranya dan kompleks makam. Luas
kompleks menara dan masjid 2400m2, keadaan tanah berupa yanah
pekarangan yang di atasnya didirikan empat buah bangunan konstruksi batu
bata. Bangunan bangunan tersebut adalah: masjid, menara, pawestren, tempat
bersuci dan madrasah.
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Tata Ruang
 Halaman I

: terletak pada bagian paling depan. Untuk masuk ke

halaman pertama harus melalui pintu gerbang utama.
 Halaman II

: terletak di sebelah utara bangunan tajung. Untuk masuk

ke halaman II dengan melalui pintu gerbang yang berbentuk paduraksa.
 Halaman III, halaman II, dan halaman III komplek makam Sunan Kudus
dibatasi oleh tembok bata. Untuk masuk ke halaman III dengan melalui
sebuah pintu gerbang.

Gambar 5.21 Tata Ruang Makam Sunan Kudus
Sumber: google.com
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Penerapan Ke Bangunan
Dalam berdakwah, Sunan Kudus atau Jaffar Shadiq
menerapkan pendekatan yang sangat toleran terhadap
budaya

setempat.

Bentuk

menara,

gerbang,

dan

padasan wudhu Masjid Kudus, misalnya, konon mirip
dengan “delapan jalan Buddha”.
Masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid
Menara atau Masjid Kudus, alih-alih nama aslinya:
Masjid Al-Aqsha. Dibangun pada 1549 M (956 H) oleh

Gambar 5.22 Masjid Sunan
Kudus
Sumber: google.com

Sayyid Ja’far Shaddiq, nama kecil Sunan Kudus, menurut
inskripsi berbahasa Arab yang tertera di atas mihrab. Bangunan menaranya
sangat antik: percampuran budaya Islam dan Hindu Jawa. Semula, ketinggian
masjid ini hanya 13,25 meter. Dalam perkembangan lebih lanjut, setelah
direhabilitasi dan diperluas, ketinggian masjid mencapai 17,45 meter.
Bangunan baru di bagian depannya, berupa serambi, didirikan pada 1925 M
(1344 H).
Dalam perkembangan lebih lanjut, serambi disambungkan dengan
bangunan baru berupa serambi lagi, sehingga Kori Agung (sekat yang terbuat
dari kayu ukir), yang terkenal dengan Lawang Kembar, menjadi ternaungi oleh
serambi masjid. Di atas serambi itulah dibangun sebuah mimbar kubah yang
besar bercorak arsitektur India.
.Menara ini terdiri dari tiga bagian: kaki, badan, dan puncak menara.
Bagian pucuk menara, yang terbuat dari tanah liat, pernah disambar petir, dan
sejak 1947 diganti dengan bahan seng.
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Hampir

tiada

henti

peziarah

mendatangi masjid yang dibangun oleh
Sunan Kudus sekitar 500 tahun lalu itu.
Mereka bertabarukan, shalat di masjid itu,
kemudian berziarah ke Makam Sunan
Kudus – yang terletak di belakang masjid.

Gambar 5.23 Makam Sunan Kudus dan
Keluarga
Sumber: google.com

Di kompleks pemakaman ini terdapat juga
makam para sahabat Sunan yang dulu ikut berjuang menegakkan syiar Islam.
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Area Makam Dikembalikan Aslinya

Gambar 5.24 Makam Keluarga Kudus
Sumber: google.com

Jika komplek makam-makam kuno –utamanya yang berkaitan sejarah di
daerah lain dirombak atau ditata ulang dengan sentuhan modernisasi, namun
Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus (YM3SK) justru secara
bertahap mengembalikan sesuai bentuk aslinya. Langkah itu dimaksudkan
agar nilai tinggi dari benda berstatus cagar budaya masih terus terjaga
sepanjang masa.
Pengembalian keaslian bangunan makam Sunan Kudus yakni mengganti
genting maupun sirap (Genting terbuat dari kayu). Penggantian sirap dilakukan
pada cungkup (semacam rumah) yang berada di komplek makam Sunan
Kudus.
Lantai Tajug yang terbuat dari keramik dibongkar, diganti dengan bahan
kayu yang disesuaikan dengan kondisi aslinya. Begitu pula tembok pagar
seputar makam Sunan Kudus yang terbuat dari bata merah akan diganti
dengan bata merah dari Jatirogo Tuban Jawa Timur. Seperti yang dilakukan
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terhadap Menara Masjid Sunan Kudus yang kini sudah 60 persen selesai. “
Seluruh bahan pengganti tersebut harus dipelihara ulang setiap tiga tahun
sekali agar lebih tahan lama dan memudahkan proses pemeliharaan.

V. 2. 3 Kemungkinan penerapan teori ke proyek
Projek pengembangan dan penataan lingkungan makam Sunan Kalijaga
dengan dilatarbelakangi karakter religius, budaya, sosial,dan ekonomi yang
majemuk memerlukan suatu penataan yang baik fisik maupun non fisik pada
kegiatan yang ada, tanpa mengganggu kekhusyukan beribadah.
Pengembangan yang berarti proses penikmatan kegiatan dan fasilitas
yang telah ada baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan ini tidak
terlepas dari kondisi lingkungan (eksisting) yang merupakan spirit of place yang
memiliki bermacam kegiatan.
Pengembangan ini menitik beratkan pada penyatuan kegiatan – kegiatan
tersebut melalui suatu program kegiatan yang didukung dengan penataan
lingkungan sekitarnya sehingga timbul suatu keterkaitan yang erat antara satu
dengan yang lainnya.
Aspek religius, budaya dan sosial dilandasi dari ajaran-ajaran yang
diajarkan oleh Sunan Kalijaga, sehingga nantinya akan berdapak pada
perbaikan akidah-akidah islam yang selama ini semakin memudar.
Tujuan wisata religi nantinya mempunyai makna yang dapat dijadikan
pedoman untuk menyampaikan syiar islam di seluruh dunia, dijadikan sebagai
pelajaran, untuk mengingat ke-Esaan Allah. Mengajak dan menuntun manusia
supaya tidak tersesat kepada syirik atau mengarah kepada kekufuran
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