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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. JUDUL 

Redesain Masjid Agung Purworejo sebagai Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam 

dengan Penerapan Simbol Arsitektur Masjid Tradisional Jawa. 

 

B. PENGERTIAN JUDUL 

Ø Masjid  

§ Rumah tempat bersembahyang umat Islam.1 

§ Berasal dari kata dasar sujada (Arab) yang berubah bentuk menjadi masjid. 

Pengertian sujada di dalam Islam adalah ketundukan dan kepatuhan yang 

dilakukan dengan penuh kekhidmatan sebagai pengakuan seorang muslim, 

insan hamba Tuhan. Jadi sesungguhnya tempat di muka bumi ini adalah 

tempat sujud atau masjid. 2 

Ø Pusat 

· Pangkal atau yang menjadi tumpuan berbagai urusan.3 

Ø Ibadah  

· Pemujaan, penyembahan, kekhidmatan dan pengabdian.4 

· Apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridloan Allah dan mengharap 

pahalanya di akhirat.5 

Ø Islam  

· Agama atau tata cara kehidupan yang didasarkan pada ajaran Allah SWT 

yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw.6 

Ø Kebudayaan Islam  

                                                 
1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia 
2 Drs. Sidi Gazalba, Masjid, Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam  
3 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
4 Drs. Sidi Gazalba, Op Cit 
5 Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan 
6 Endang S. Anashari, MA , Kuliah al-Islam 
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· Keseluruhan kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang disesuaikan 

dengan tata cara kehidupan yang didasarkan pada ajaran Allah SWT yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan tercermin dari bidang-

bidang kehidupannya, yaitu sosial, ekonomi, kesenian, iptek, dan filsafat. 

Ø Simbol arsitektur   

· Sebuah tanda yang menunjukkan pada suatu objek, dimana penunjukkan 

itu dilakukan berdasarkan pada sebuah kesepakatan yang berhubungan 

dengan gagasan-gagasan umum sehingga menyebabkan simbol tersebut 

kemudian diterjemahkan sebagai acuan dari objek yang dimaksud.7 

· Alat di dalam perancangan yang pernggunaannya sering menghasilkan 

wawasan baru mengenai pemecahan-pemecahan masalah dan pemecahan 

bangunan yang kreatif.8 

Ø Arsitektur tradisional  

· Suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara 

pembuatannya diwariskan secara turun-temurun serta dapat dipakai untuk 

melakukan aktifitas kehidupan dengan sebaik-baiknya.9 

Ø Masjid tradisional Jawa 

· Masjid yang bentuk, struktur, fungsi ragam hias dan cara pembuatannya 

diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa sehingga dapat 

dipakai untuk melakukan kegiatan beribadah dengan sebaik-baiknya. 

 

Jadi pengertian judul “Redesain Masjid Agung Purworejo sebagai Pusat 

Ibadah dan Kebudayaan Islam dengan Penerapan Simbol Arsitektur Masjid 

Tradisional Jawa” adalah perencanaan kembali Masjid Agung Purworejo sebagai 

pusat kegiatan untuk melakukan ibadah serta sebagai sarana pusat kegiatan 

kebudayaan Islam bagi umat Islam dengan penerapan simbol arsitektur masjid 

                                                 
7 Geoffrey Broadbent, Signs, Symbol and Architecture, New York, John Willey & Sons Lmt, 1980. 

Hal. 315 
8 Edward T. White, Buku Sumber Konsep, Bandung, Intermatra, Hal. 33 
9 Team Penyusun, Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Tengah, Departemen P&K, 1981/1982, Hal. 

36 
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tradisional Jawa dengan mempertahankan bangunan shalat utama sebagai bagian 

dari bangunan kuno.atau bersejarah yang terdapat di Kabupaten Purworejo. 

 

C. LATAR BELAKANG 

 

Pemerintah menyadari bahwa fungsi masjid secara kelembagaan adalah 

merupakan tempat ibadah dan kegiatan kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah 

mengeluarkan Instruksi No. D/INS/82/75 tentang Pengelolaan Kemakmuran 

Masjid. Keberadaan instruksi tersebut juga ditegaskan pada latar belakangnya 

bahwa fungsi masjid harus dikembalikan sesuai sunah Rasul, yaitu disamping 

sebagai pusat ibadah masjid juga harus menjadi pusat kegiatan masyarakat. 

Masjid Agung Purworejo merupakan salah satu masjid yang cukup 

terkenal di Jawa Tengah selain Masjid Agung Demak dan Masjid Kudus. Salah 

satu faktornya adalah di masjid ini terdapat sebuah bedug yang terbesar di 

Indonesia, yaitu Bedug Pendowo. Pada hari-hari libur, banyak umat Islam dari 

luar Purworejo yang datang ke masjid ini selain untuk shalat juga untuk melihat 

bedug besar tersebut.  

 
Bedug Pendowo yang merupakan bedug terbesar di Indonesia 

terdapat di bagian serambi Masjid Agung Purworejo. 
(Sumber: Dok. pribadi) 

 
Masjid Agung Purworejo ini dibangun pada tahun 1834 pada masa 

pemerintahan Kanjeng Raden Adipati Cokronegoro I dengan meniru bentuk 

bangunan Masjid Agung Keraton Surakarta dan mengacu pada buku Serat 
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Kawruh Kalang. Pada awalnya bangunan yang ada di Komplek Masjid Agung 

Purworejo ini adalah: 

1. Bangunan shalat utama 

2. Ruangan kecil di kanan kiri ruang shalat utama (gandok lor dan gandok 

kidul) 

3. Serambi masjid 

4. Komplek pemakaman Islam di bagian belakang masjid. 

Bentuk arsitektur bangunan shalat utama serta gandok lor dan gandok kidul 

sampai saat ini masih asli. Bangunan shalat utama menggunakan arsitektur 

tradisonal Jawa dengan atap yang bersusun 3 yang disebut tajug lawakan 

lambang teplok dimana tiang utama (soko guru) langsung menyangga atap.  

 
Pada awalnya bangunan yang ada adalah ruang shalat 

utama, gandok lor, gandok kidul, dan komplek pemakaman 
Islam. Mihrab baru dibangun pada tahun 1904. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Bangunan serambi pada awalnya menggunakan atap berbentuk limasan 

yang dalam arsitektur tradisional Jawa disebut limasan trajumas dengan tiang 

penyangga sebanyak 8 buah. Serambi ini telah mengalami beberapa renovasi 

termasuk merubah bentuk atapnya. 

Bangunan-bangunan lain yang terdapat di Masjid Agung Purworejo ini 

merupakan bangunan tambahan yang disesuaikan dengan perkembangan 

kebutuhan kelangsungan kegiatan ibadah. Walaupun bangunan-bangunan baru 

ini ada yang masih menggunakan bentuk arsitektur tradisional Jawa, khususnya 

bentuk atap, tetapi tidak terdapat simbol-simbol dari bangunan tradisional Jawa 
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yang selaras dengan arsitektur bangunan ruang shalat utama yang masih asli. Hal 

ini menimbulkan kesan seolah-olah antara bangunan lama dengan bangunan-

bangunan baru tidak selaras dan kurang menyatu. Yang cukup mencolok adalah 

bentuk menara adzan yang terdapat di depan masjid (dibangun tahun 1993). 

Bentuk menara ini tidak mencerminkan bentuk arsitektur tradisional Jawa yang 

merupakan bentuk arsitektur Masjid Agung Purworejo pada awalnya. 

 
Bentuk bangunan menara yang kontras dengan bangunan 

masjid yang menggunakan bentuk arsitektur tradsional Jawa. 
(Suimber: Dok. pribadi) 

 
Berdasarkan latar belakang dan sejarah pendiriannya, maka perlu kiranya 

dilakukan redesain terhadap Masjid Agung Purworejo dengan menggunakan 

bentuk arsitektur dan simbol-simbol tradisonal Jawa agar nantinya Masjid Agung 

Purworejo ini dapat menjadi pusat ibadah dan kebudayaan Islam, selain sebagai 

suatu upaya untuk melestarikan bangunan kuno atau bersejarah (konservasi) di 

Kabupaten Purworejo. 

 

D. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN 

1. Permasalahan 

a. Permasalahan non-arsitektural 

1) Hal-hal apa yang menjadi latar belakang penggunaan simbol-simbol 

tradisonal Jawa dalam meredesain Masjid Agung Purworejo. 

2) Seberapa besar pengaruh falsafah dan pandangan hidup masyarakat 

Jawa mempengaruhi bentuk fisik masjid tradisional Jawa. 

b. Permasalahan arsitektural 
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1) Bagaimana meredesain Masjid Agung Purworejo sebagai pusat ibadah 

dan kebudayaan Islam dengan penerapan simbol-simbol arsitektur 

tradisional Jawa. 

2) Simbol-simbol masjid tradisional Jawa seperti apa yang telah 

disepakati dan memiliki persepsi yang sama, terutama bagi setiap 

pengguna masjid tersebut. 

3) Bagian-bagian apa saja yang menjadi simbol arsitektur masjid 

tradisional Jawa. 

4) Hal-hal apa yang dimiliki oleh masjid tradisional Jawa yang mampu 

mencerminkan masjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam. 

 

2. Persoalan 

a. Bagaimana mengolah site yang dapat mendukung fungsi masjid dengan 

mempertahankan bangunan shalat utama dan komplek pemakaman Islam. 

b. Bagaimana perwujudan arsitektur masjid tradisional Jawa pada bentuk 

bangunan dan peruangannya sehingga dapat mewadahi kegiatan 

pemakainya. 

c. Bagaimana mendapatkan tampak bangunan yang berciri tradisional Jawa 

dan menyatu dengan bangunan shalat utama pada Komplek Masjid 

Agung Purworejo sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam.  

 

E. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

a. Mendapatkan gambaran simbol-simbol arsitektur yang terdapat pada 

masjid tradisional Jawa beserta makna yang terkandung di dalamnya. 

b. Mengangkat kembali citra dan identitas masjid tradisional Jawa ke dalam 

desain fisik Masjid Agung Purworejo dengan menerapkan simbol-simbol 

arsitektur tradisional Jawa ke dalam bentuk fisik bangunan Masjid Agung 

Purworejo secara tepat sesuai dengan makna yang ada di dalamnya, yaitu 

sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam. 

2. Sasaran 
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a. Mendapatkan pengolahan site, pola tata massa, bentuk dan tampilan 

bangunan yang didasarkan pada simbol-simbol arsitektur masjid 

tradisional Jawa. 

b. Mewujudkan konsep wadah fisik dari suatu Masjid Agung Purworejo 

sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam dengan penerapan simbol-

simbol arsitektur masjid tradisonal Jawa melalui: 

1) konsep pengolahan site. 

2) konsep tata ruang. 

3) konsep tampilan bangunan. 

4) konsep sistem struktur dan utilitas bangunan. 

 

F. BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1. Batasan Pembahasan 

- Rencana induk kota dan rencana-rencana lainnya yang dijadikan sebagai 

dasar perencanaan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 

- Pemikiran tentang peranan sejarah pembangunan Masjid Agung 

Purworejo.  

- Pembahasan ditekankan pada penerapan simbol-simbol arsitektur masjid 

tradisional Jawa pada Masjid Agung Purworejo dengan memperhatikan 

keadaan saat ini yang merupakan salah satu bangunan kuno. melalui 

perencanaan dan perancangan bentuk denah, peruangan, sistem struktur 

dan fasilitas pendukung lainnya serta elemen bangunan. 

- Lokasi dan tapak yang digunakan adalah lokasi dan tapak yang ada saat 

ini karena.merupakan suatu kegiatan redesain. 

- Biaya pembangunan diadakan oleh Pemda Purworejo dan dianggap 

tersedia. 

 

2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan diorientasikan pada masalah perencanaan dan perancangan 

kembali Masjid Agung Purworejo sebagai pusat ibadah dan kebudayaan 

Islam dengan penerapan simbol arsitektur masjid tradisional Jawa dalam 
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lingkup disiplin ilmu arsitektur. Pembahasan di luar disiplin ilmu arsitektur 

akan dibahas sesuai kebutuhan dan dilakukan berdasarkan data yang ada 

sesuai dengan tujuan dan sasaran. 

G. METODE PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN 

1. Metode Pendataan 

Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak atau instansi terkait 

sesuai dengan tujuan dan sasaran, survei lapangan dan dengan melakukan 

studi literatur. 

2. Metode Pembahasan 

Menganalisis data yang diperoleh dari studi observasi, literatur, wawancara, 

kemudian dilakukan sintesa untuk mendapatkan kesimpulan sebagai dasar 

dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan kembali Masjid 

Agung Purworejo. sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam dengan 

penerapan simbol arsitektur masjid tradisional Jawa Kemudian penyusunan 

konsep tersebut dibahas dan disajikan dengan cara deskriptif disertai gambar 

dan diungkapkan dengan cara yang sistematis. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Tahap I     : Mengungkapkan pengertian judul, latar belakang yang  mendasari, 

permasalahan dan persoalan yang ada tujuan dan sasaran 

perencanaan dan perancangan bangunan tersebut, batasan dan 

lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan yang akan 

digunakan. 

Tahap II   : Mengungkapkan  tinjauan  yang  berisi  uraian  Masjid  Agung 

Purworejo. sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam dengan 

penerapan simbol arsitektur masjid tradisional Jawa.  

Tahap III     : Mengungkapkan  Masjid  Agung  Purworejo . sebagai  pusat ibadah 

dan kebudayaan Islam dengan penerapan simbol arsitektur masjid 

tradisional Jawa yang direncanakan, yang meliputi pengertian, 

fungsi, tujuan, status, kedudukan, sasaran dan skala pelayanan. 

Mengemukakan proses penentuan konsep peruangan, yaitu program 
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pengelompokan kegiatan, hubungan antarruang, organisasi ruang, 

kapasitas dan besaran ruang. Diuraikan juga proses pengolahan site 

yang ada saat ini. Kemudian dilakukan pembahasan penekanan, 

penentuan pengkondisian ruang, penentuan struktur bangunan, 

penentuan bahan bangunan, dan penentuan sistem utilitas. 

Tahap IV   :  Konsep   perencanaan  dan  perancangan    kembali  Masjid  Agung 

Purworejo. sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam dengan 

penerapan simbol arsitektur masjid tradisional Jawa berdasarkan 

hasil analisa dan merupakan jawaban untuk permasalahan dan 

persoalan yang telah dikemukakan pada tahap sebelumnya. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM MASJID, ARSITEKTUR TRADISONAL JAWA, DAN 

SIMBOL 

 

I. TINJAUAN UMUM MASJID 

 
Makna Masjid 

Sebuah hadits yang diceritakan oleh Turmudzi dari Abi Said Al-Chudri 

mengatakan bahwa tiap potong tanah ini adalah masjid. Dalam hadits yang 

lain, Nabi Muhammad s.a.w. menerangkan: 

“Telah dijadikan tanah itu masjid bagiku, tempat sujud.”10 

Dengan keterangan ini jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya tempat untuk 

sujud, bukan hanya mengenai sebuah gedung atau tempat ibadah tertentu. 

Tiap jengkal di permukaan bumi, beratap atau tidak, bagi orang Islam 

sebenarnya dapat dinamai masjid jika di sana ia mengerjakan shalat, jika di 

situ hendak ia letakkan dahinya sujud menyembah Tuhan11. 

                                                 
10 Aboebakar Atjeh, Sejarah Mesjid, NV Visser, Jakarta, 1955, Hal. 3 
11 Ibid 
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Masjid berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat sujud, yaitu posisi ketiga 

dalam shalat (namaz) ketika dahi orang yang mengerjakan shalat menyentuh 

tanah dalam kepatuhan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan12.  

Makna ini mempunyai arti lebih mendalam daripada sekedar makna secara 

leksial dalam kosakata kita. 

Saat ini kata-kata masjid ini mempunyai suatu pengertian tertentu, yaitu suatu 

bangunan yang dipergunakan untuk sembahyang, baik sembahyang lima 

waktu maupun sembahyang Jumat atau sembahyang hari raya13. Di Indonesia 

kata-kata ini sudah menjadi istilah, sehingga apabila kita menyebut masjid 

maka yang dimaksud adalah masjid tempat sembahyang Jumat yang terdapat 

hampir di setiap kabupaten, kecamatan, kelurahan, sempai ke desa-desa. 

Tempat-tempat sembahyang yang tidak dipergunakan untuk sembahyang 

Jumat di Indonesia biasanya tidak dinamakan masjid. Rumah-rumah itu di 

Jawa biasanya dinamakan langgar, sedangkan di Sumatra dinamakan surau. 

Masjid menjadi penting bukan sekedar karena sebagai tempat berdoa orang-

orang beriman, tetapi juga merupakan lantai tempat mereka menundukkan 

diri14. Oleh karena itu, masjid, ruang masjid sebagai ikhtisar dan perluasan 

ruang alam yang suci, dibentuk sesuai dengan sifat ibadah yang sangat 

penting ditunaikan di dalam masjid, yaitu shalat. Ibadah yang dilakukan oleh 

manusia bukan sebagai makhluk yang kalah, melainkan sebagai wakil Tuhan 

((khalifullah) di muka bumi, sebuah kesadaran akan substansi teomorfis yang 

berdiri pada poros vertikal eksistensi alam semesta serta menyeru kepada 

Tuhan secara langsung15.  

Dalam hadits disebut bahwa:  

“Di masjid, seorang mukmin laksana matahari terpantul di air”.  

                                                 
12 Seyyed Hossien Nasr, Spiritualitas dan Seni Islam, Bandung, 1993, Hal. 51 
13 Aboebakar Atjeh, Op Cit 
14 Seyyed Hossien Nasr, Loc Cit, Hal. 51 
15 Seyyed Hossien Nasr, Loc Cit, Hal. 55 
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Dengan melakukan shalat di dalam masjid, seorang muslim berarti kembali 

ke pusat alam bukan secara eksternal melainkan melalui hubungan batin yang 

menghubungkan masjid dengan prinsip irama alam16. 

 

Fungsi Masjid 

Fungsi masjid yang sesungguhnya adalah sebagai tempat pusat ibadah umat 

Islam. Pengertian ibadah menurut Islam (ahli fiqih) adalah apa yang 

dikerjakan untuk mendapatkan keridloan Allah dan mengharap pahala-Nya di 

akhirat17. Sedangkan ibadah dalam Islam mencakup: 

a. Hubungan antara manusia dengan Allah, yang berwujud shalat, i’tikaf, 

dan lain-lain. Shalat berjamaah yang dilakukan di masjid antara lain 

shalat lima waktu, shalat Jumat, shalat Idul Fitri, dan shalat Idul Adha. 

Selain shalat-shalat tersebut, shalat sunah yang sering dilakukan di masjid 

antara lain shalat sunat rowatib, shalat tahiyatul masjid, dan shalat 

tarawih. 

b. Hubungan antara manusia dengan manusia, yang berwujud zakat, 

sodaqoh, nikah, dan lain-lain. 

c. Hubungan antara manusia dengan dirinya, yang berwujud mencari ilmu, 

mengaji, dan lain-lain. 

d. Hubungan antara manusia dengan alam, yang berwujud memelihara, 

memanfaatkan, dan tidak merusak alam.  

Menurut Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan yang dikeluarkan oleh 

Departemen Agama RI, fungsi masjid dirumuskan sebagai berikut18: 

a. Sebagai tempat melaksanakan sujud (shalat). Oleh karena itu sebuah 

masjid harus menyediakan tempat dan prasarananya (tempat bersuci) 

untuk shalat, baik secara individu maupun berjamaah.  

                                                 
16 Drs. Abdul Rochym, Sejarah Arsitektur Islam, Angkasa, Bandung, 1983, Hal. 4 
17 Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Loc Cit 
18 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Pola Pembinaan Kegiatan 

Kemasjidan dan Profil Masjid, Musholla dan Langgar, Departemen Agama RI, Jakarta, 1999/2000, 
Hal 3 
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b. Sebagai tempat pembinaan muamalah atau hubungan sesama manusia. 

Fungsi ini meliputi pendidikan nonformal, seperti kegiatan pembinaan 

pengetahuan agama baik melalui sarana majelis taklim yang terorganisir 

atau disisipkan melalui media khutbah setiap Jumat. Usaha ini diarahkan 

untuk meyadarkan umat tentang hubungan antara manusia dengan Allah 

SWT dan hubungan antara sesama manusia. Juga memberi motivasi 

untuk usaha-usaha sosial ekonomis, memberantas kebodohan dan 

kemiskinan, ilmu dan amal sebagai pengelola harta benda (baitul maal) 

serta kerjasama dalam berbuat kebaikan.  

Pengertian fungsi yang harus diterima dalam kaitannya yang luas tentunya 

mencakup segala aspek kegiatan kaum muslimin yang berkaitan dengan 

pelaksanaan ajaran Islam. Termasuk di dalamnya adalah kesan-kesan 

sosiologis yang merupakan konsekuensi dari manusia sebagai umat yang 

berhubungan dengan umat lainnya.  

 

 

Bentuk Arsitektur Masjid 

Tuntutan mengenai bentuk masjid secara eksplisit, baik di dalam Al-Quran 

maupun Al-Hadits, tidak ditemukan. Seni membangun masjid bukan 

merupakan sesuatu yang mutlak dalam Islam. Seni bangunan sepenuhnya 

diserahkan kepada selera umatnya dan termasuk golongan masalah yang 

menurut hadits Nabi:  

“Dan apabila sesuatu urusan itu urusan duniawi, maka engkaulah 
yang lebih berhak menentukannya (lebih tahu).”  

 
Walaupun demikian, dalam hadits Nabi Muhammad s.a.w. juga pernah 

bersabda:  

“Allah itu indah dan cinta akan keindahan”.  
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Oleh karena itu, sebagai rumah Allah bangunan masjid harus indah sehingga 

akan dicintai oleh Allah SWT dan menjadi kebanggaan jamaahnya namun 

tetap dalam batas-batas ajaran agama Islam, yaitu19: 

Tidak boleh berlebihan (israf). Jangan karena ingin indah kemudian 

membangun masjid semena-mena melebihi kebutuhan, keindahan 

menjadi tujuan tanpa menghiraukan fungsi.  

“Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al A’raf: 31). 

Tidak boleh mubadzir (tidak berfungsi). Segala sesuatunya harus mempunyai 

tujuan tertentu sehingga tidak percuma atau sia-sia. Pertimbangan artistik 

harus diseimbangkan dengan fungsi sehingga nantinya dapat bermanfaat. 

Allah berfirman:  

“Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara 
(menyerupai) syaitan”. (QS. Al I’sra: 27). 
 

Sebisa mungkin mencerminkan simbol ajaran agama Islam, misalnya: 

segitiga merupakan simbol rukun agama (iman, Islam, ikhsan). 

segi enam merupakan simbol rukun iman. 

lima kubah merupakan lambang rukun Islam. 

dua jalur merupakan lambang habl min Allah dan habl min an-nas. 

empat tiang merupakan lambang pilar syariat. 

segi delapan memancarkan misi mengabdi kepada Allah, mentaati 

perintah Allah, berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan guru, 

menghormati orang yang lebih tua, menghargai teman sebaya, 

mengasihi atau menyayangi yang lebih muda, menjaga dan 

memelihara lingkungannya. 

Selama ini, terutama di Indonesia, tumbuh anggapan di kalangan umat Islam 

bahwa kubah dan menara adalah ciri utama dari bangunan masjid. Padahal 

Masjid Quba sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad 

saw pada tahun 622 M tidak memiliki kubah atau menara20. Dalam 

                                                 
19 Drs. H. Umay M. Dja’far Shiddieq, Makalah Masjid dalam Tuntunan Islam Menjawab Tuntutan 

Zaman, Jakarta, Semiloka 2 Hari Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam, 1996, Hal. 7 
20 Aboebakar Atjeh, Loc. Cit, Hal 11 
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musyawarah masjid di Jakarta, Ir. H. Achmad Noerman, IAI, menganggap 

bahwa bentuk kubah hanya merupakan satu fase saja dalam teknologi 

bangunan. Artinya bukan merupakan ciri mutlak  suatu masjid. Walaupun 

demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kubah sering diidentikan dengan 

bentuk masjid. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi arsitektur 

bangunan masjid adalah21: 

a. faktor psikologis, sesuai dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan 

lingkungan masyarakat pemakai. 

b. faktor sosial budaya masyarakat sekitar yang memakai. 

c. faktor sumber daya dan teknologi, soal pemilihan bahan dan teknis (skill). 

d. faktor ekonomis, segi kemampuan pembiayaan. 

e. faktor estetika, dengan menyelami apresiasi estetis lingkungan setempat. 

Dalam buku Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, 

Musholla dan Langgar yang disusun oleh suatu tim dari kalangan pengurus 

masjid, dirumuskan22:  

a. Adanya kubah bukanlah hal yang wajib terdapat pada suatu masjid. 

Kubah memberikan sifat sakral pada bangunan ke arah vertikal dimana 

dianggap bahwa yang dipuja (pencipta seru sekalian alam) ada di atas 

yang secara refleks dan inuitif manusia akan menganggap penciptanya 

ada di atas, meskipun pada hakikatnya Islam tidak mengartikan bahwa 

Allah pada posisi tertentu saja. 

b. Menara adalah tempat adzan yang terdapat pada hampir tiap-tiap masjid. 

Nama ini berasal dari bahasa Arab ma’zanah yang berarti tempat adzan. 

Menara diilhami oleh orang Islam ketika mereka melihat lampu laut 

bangsa Yunani23. Menara dianjurkan pada masjid karena di samping 

fungsinya sebagai tempat melakukan adzan, menara berfungsi juga 

sebagai titik tangkap (landmark) yang menarik. Sebagian kitab sejarah 

menyebutkan bahwa menara pertama didapati pada Masjid Kairawan 

                                                 
21 Ir. H. Achmad Noerman, IAI, Makalah Pemikiran Tentang Arsitektur Masjid, Jakarta Semiloka 2 

Hari Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam, 1996, Hal.5 
22 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Loc Cit, Hal 3 
23 Muhammad Natsir-Prof. Kemal C.P. Wolff Schoemaker, Cultuur Islam, Bandung, 1937, Hal. 77 
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(724-743 M) berupa menara yang lurus tinggi membumbung ke atas, 

amat menarik hati dan memberi pengaruh yang bukan sedikit24.  

 

Bagian-bagian Masjid 

Masjid memiliki keragaman bentuk oleh pengaruh budaya tempat 

dimana ia dibangun. Namun demikian masjid tetap memiliki bagian-bagian 

utama, yaitu: 

Ruang dalam dan ruang terbuka 

Ruang-ruang masjid secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ruangan 

yang beratap (liwan) yang merupakan ruang utama dan ruang terbuka 

(shan) yang berupa halaman. Selain itu ada pula ruang yang terdiri dari 

deretan pilar-pilar (kolom) yang disebut riwaq. 

Ruang wanita 

Jemaah shalat kaum wanita diletakkan di kiri atau kanan bagian belakang 

dari ruang shalat utama. Tidak ada ketentuan yang nyata mengenai 

peletakan ruang wanita di dalam ruang liwan ini. Namun yang perlu 

diperhatikan bahwa Islam mengenal istilah non muhrim antara laki-laki 

dan perempuan, dimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

muhrimnya akan batal shalatnya apabila saling bersentuhan. Selain itu 

pemisahan dalam shalat juga untuk menghindari rusaknya kekhusyu’an 

ibadah, baik bagi jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan. 

Mihrab 

Mihrab adalah sisi ruangan yang menunjukkan arah kiblat, yaitu arah 

hadap untuk shalat. Mihrab digunakan untuk tempat imam memimpin 

shalat. Kapan mihrab mulai ada sukar diketahui dengan pasti karena pada 

zaman Nabi dan khalifah belum ada. 

Mimbar 

Mimbar sudah ada sejak zaman Nabi yang berarti tempat duduk, kursi, 

atau tahta. Nabi menggunakan mimbar untuk berkhutbah, sebagai 

                                                 
24 J.H. Kramers, Over de Kunst de Islam, Leiden, 1953, Hal. 9 
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singgasana, mengajar dan menyiarkan pengumuman penting. Sekarang 

mimbar khusus dipakai untuk tempat berkhutbah pada hari Jumat atau 

hari raya. Oleh karena itu mimbar memang identik dengan keberadaan 

sebuah masjid. 

Kolam 

Kolam dengan luasan tertentu, dengan atau tanpa air mancur, difungsikan 

untuk membasuh kaki para jamaah yang akan memasuki masjid, karena 

pada zaman dahulu masih banyak orang yang belum menggunakan alas 

kaki. Sementara kolam yang sengaja difungsikan untuk wudlu harus 

memenuhi ketentuan al-hadits tentang air yang sah digunakan untuk 

berwudlu. 

Menara/minaret 

Menara/minaret dipergunakan oleh muadzin untuk mengumandangkan 

adzan lima kali sehari semalam. Dahulu untuk melakukan adzan, muadzin 

terpaksa harus naik turun tangga yang demikian tingginya. Dengan 

adanya kemajuan teknologi, maka sekarang digunakan pengeras suara. 

Namun demikian keberadaan sebuah menara masjid sudah menjadi satu 

point of interest bagi keberadaan masjid itu sendiri. 

 

Gapura/gerbang masjid 

Sesuai dengan namanya, gerbang masjid ini terletak pada pintu masuk, 

bisa pintu masuk halaman masjid atau menyatu dengan bangunan utama 

masjid. 

Ragam hias 

Secara garis besar ragam hias pada masjid terdiri dari kaligrafi, motif 

geometris bintang, motif tumbuhan, dan motif alam. Seni kaligrafi Islam 

tidak mengenal motif manusia. Penggambaran wujud Allah SWT dan 

Nabi tidak boleh berada di dalam masjid. Hal ini untuk menghindari 

kemusyrikan. Selain corak hias Timur Tengah, setiap masjid memiliki 

potensi ragam hias sendiri.  
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Selain hal-hal tersebut di atas, unsur warna juga turut berperan dalam 

arsitektur Islam. Kombinasi warna hijau dan kuning dalam masyarakat Jawa 

dikenal dengan istilah pare anom. Warna ini melambangkan barokah dan 

keagungan. 

Satu hal yang harus diingat di sini adalah bahwa agama Islam pertama 

kali berkembang dari Jazirah Arab. Oleh karena itu pengaruh yang muncul 

dalam bangunan masjid pun tidak akan lepas dari budaya di Jazirah Arab. 

Akulturasi budaya yang muncul pada masjid-masjid tradisional di Indonesia, 

khususnya di Jawa, terjadi karena pengaruh antara budaya setempat dengan 

agama Hindu Budha yang telah lebih dahulu datang di Indonesia. 

 

J. SUKU JAWA DAN MASJID TRADISIONAL JAWA 

 
Identifikasi Suku Jawa 

Secara antropologi budaya dapat dikatakan bahwa yang disebut suku 

Jawa adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa 

Jawa dengan berbagai macam dialeknya dalam kehidupan sehari-hari dan 

bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur serta mereka yang 

berasal dari kedua daerah tersebut25. Wilayah di sebelah barat Sungai Cilosari 

dan Sungai Citandur disebut daerah Jawa Barat atau Tanah Pasundan (Tatar 

Sunda) dan didiami oleh suku bangsa Sunda26. Sedangkan wilayah di sebelah 

timur kedua sungai tersebut disebut tanah Jawa, yaitu daerah yang didiami 

oleh suku bangsa Jawa. Daerah tersebut meliputi wilayah Jawa Tengah dan 

Jawa Timur. Suku bangsa Jawa asli atau pribumi hidup di daerah pedalaman, 

yaitu daerah-daerah yang secara kolektif sering disebut daerah Kejawen. 

Daerah itu meliputi wilayah Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, 

Madiun, Malang, dan Kediri. Sedangkan daerah di luar wilayah-wilayah 

tersebut dinamakan Pesisir dan Ujung Timur. Yogyakarta dan Surakarta 

                                                 
25 Budiono Heru Satoto, Simbolisme dalam Budaya Jawa, PT Hadinata, Yogyakarta, 1983, Hal. 41 
26 Prof. Dr. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jambatan, 1976, Hal. 300 
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sebagai daerah bekas Kerajaan Mataram merupakan pusat dari kebudayaan 

Jawa27.  

 

Kepercayaan Masyarakat Jawa 

Masyarakat Jawa selain merupakan masyarakat gotong royong juga 

merupakan masyarakat berke-Tuhan-an. Suku bangsa Jawa pada zaman purba 

mempunyai pandangan hidup animisme, yaitu suatu kepercayaan adanya roh 

atau jiwa pada semua benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga pada 

manusia sendiri. 

Masuknya agama Hindu ke Jawa membawa pandangan hidup manusia 

ke dalam dewa-dewa yang mempunyai dan menguasai alam semesta. 

Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Jawa yang terakhir runtuh pada abad XV, 

sekitar tahun 1520 M28. Keruntuhan Majapahit disusul dengan berdirinya 

kerajaan Islam di Demak. Daerah-daerah pesisir yang dulunya jauh dari 

pusat-pusat kerajaan Hindu-Jawa (yang selalu terletak di pedalaman), tidak 

begitu terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Dengan masuknya agama Islam 

ke Jawa yang disebarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, dengan cepat 

masyarakat pesisir menerima pengaruh Islam yang terus berkembang dan 

mampu mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa.   

Hal ini berlawanan dengan masyarakat pedalaman yang dulunya selalu 

dekat dengan pusat kebudayaan Hindu. Mereka menerima agama Islam 

dengan mencampuradukannya dengan adat istiadat Hindu yang telah 

mendarah daging sehingga perkembangan Islam di daerah pedalaman Jawa 

membentuk suatu corak tersendiri, yaitu Islam yang disesuaikan dengan adat-

istiadat Hindu yang kemudian dikenal dengan nama ajaran jawa atau 

kejawen29. 

                                                 
27 Kodiran, Kebudayaan Jawa, Prof. Dr. Koentjaraningrat. 1976, Hal. 322 
28 Kodiran, Op Cit, Hal. 26 
29 Budiono Heru Satoto, Loc Cit, Hal. 41 
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Tentang kejawen ini diperkuat oleh tulisan Drs. Kohiran, dosen 

antropologi Universitas Gadjah Mada, dalam bukunya Kebudayaan Jawa, 

yang menyebutkan: 

“…Islam ini sangat mengakar di daerah pedalaman, terutama di 
daerah yang termasuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Mataram, 
sesudah Kerajaan Demak mengalami kemunduran; berlanjut sampai 
zaman Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.” 
 

Filsafat Hidup Masyarakat Jawa 

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia30, yang merupakan 

kata majemuk yang berasal dari dua kata: philen atau philia yang berarti 

mencinta atau cinta, dan kata sophia yang berarti kearifan atau kebijaksanaan 

atau berarti pula tahu dengan mendalam. 

Filsafat adalah suatu rangkaian sistem  berpikir yang diciptakan oleh 

manusia untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan 

kehidupan, kebenaran, kebaikan, dan ke-Tuhan-an. Filsafat hidup atau 

pandangan hidup masyarakat Jawa berasal dari kepercayaan masyarakat Jawa 

sendiri yang lazim disebut dengan ilmu kejawen atau ilmu kesempurnaan 

Jawa. Seperti dijelaskan sebelumnya, ilmu ini terbentuk dari perkembangan 

kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Islam.  

Di sini terdapat perbedaan antara filsafat dan agama. Budiono, dalam 

bukunya yang berjudul Simbolisme dalam Budaya Jawa, menyebutkan bahwa 

filsafat dan agama berbeda dalam dasar penyelidikannya. Penyelidikan agama 

didasarkan atas wahyu dan firman Tuhan. Kebenaran sesuatu dalam agama 

tergantung kepada apa yang diwahyukan Tuhan bagi manusia. Manusia wajib 

mempercayai dan meyakini wahyu itu. Oleh karena itu agama juga disebut 

sebagai kepercayaan dan keyakinan. 

Sementara alasan filsafat menerima kebenaran bukanlah semata-mata 

karena kepercayaan wahyu, tetapi melibatkan pemikiran manusia yang 

                                                 
30 The Liang Gie, Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat, Alih bahasa; Drs. Ali Mudofir, 

Penerbit Karay Rencana, Yogyakarta, 1977, Hal. 5 
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mendalam dengan menggunakan akal budi manusia. Dengan kata lain filsafat 

sangat dipengaruhi oleh pemahaman akal pikiran manusia terhadap sesuatu. 

Namun demikian, kebenaran hanyalah satu sehingga akhirnya 

kebenaran dan hasil pemikiran filsafat memiliki persamaan secara esensial. 

Sebagai contoh, agama mengajarkan bahwa Tuhan yang disembah adalah 

penguasa atas segalanya. Filsafat akal pikiran manusia bisa berinterpretasi 

mengenai kekuasaan itu sebagai sesuatu yang tinggi, sehingga tempat ibadah 

sebagai tempat untuk berhubungan dengan Tuhan dibuat lebih tinggi sebagai 

simbol dari keagungan, 

Atas dasar pemikiran filsafat inilah, orang Jawa berkeyakinan bahwa 

Tuhan itu Esa. Prof. Dr. P.J. Zoetmulder, di dalam majalah JAWA tahun 

1940, menyatakan bahwa: 

“…orang selalu mencari keterangan tentang arti kehidupan manusia, 
asal-usulnya, hubungannya dengan Tuhan dan dunia. Di mana sifat itu 
berada antara ketidakadaan dan keadaan mutlak yang benar, yaitu 
Tuhan. Yang terakhir ada di dalam pribadi dan diri sendiri”. 
 
Orang Jawa menganggap alam semesta ini sebagai roda pedati yang 

berputar. Tuhan sebagai pusat kekuatan alam semesta ini bisa menggerakkan 

namun tidak digerakkan. Pemahaman filosofis ini nantinya diterjemahkan 

oleh para pembuat masjid Jawa ke dalam desain fisiknya. 

Orang Jawa takut pada kekuatan magis yang berada di luar kekuasaan 

kehidupannya dan sangat menghormati hal-hal yang bersifat religius. Hal ini 

sangat mempengaruhi sistem penggunaan bahasanya. Rasa takut dan rasa 

hormat terhadap kekuatan magis menjadi suatu sebab digunakannya bahasa 

simbol untuk dapat meyebutkan hal-hal, benda-benda, atau nama-nama 

apapun. Untuk melanjutkan pesan, orang Jawa sering menggunakan cara 

yang penuh kembang (bunga), lambang31, dan sinamuning samudana. 

Maksudnya adalah segala sesuatunya disampaikan dalam bentuk kiasan yang 

harus dapat dibahas atau dikupas dengan perasaan mendalam untuk dapat 

                                                 
31 Arya Ronald, Manusia dan Rumah Jawa, Penerbit Juta, Yogyakarta, 1988, Hal. 54 
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menangkap maksud yang sebenarnya. Simbol ini terdapat dalam bentuk 

benda, tindakan, ungkapan bahasa, dan semboyan. 

Dengan demikian simbol menjadi sebuah perantara atau media untuk 

menuliskan berbagai bentuk pesan atau pengetahuan yang akan disampaikan 

secara tidak langsung kepada masyarakat. Segala bentuk simbol bertujuan 

agar dapat dilihat, dilihat, dan didengar dengan mudah untuk kemudian 

dipahami dan dihayati. 

Masjid tradisional Jawa hanya salah satu wujud fisik yang dijadikan 

wadah aplikasi simbol-simbol dalam masyarakat Jawa di samping keraton, 

makam, dan lain sebagainya. Masjid tradisional Jawa berhubungan erat 

dengan filsafat hidup dan kepercayaan masyarakat Jawa, karena memang 

filsafat hidup Jawa merasuk dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aspek 

religius. Bangunan masjid memiliki perlambangan atau simbol-simbol yang 

diungkapkan ke dalam bentukan fisik. Filosofi dan simbol-simbol inilah yang 

nanti akan diidentifikasikan untuk mendapatkan esensi atau jiwa dari masjid 

tradisional Jawa untuk kemudian diaplikasikan ke dalam desain. 

Salah satu aplikasi dari tindakan simbolis orang Jawa dalam kehidupan 

religius dengan pengaruh kebudayaan Hindu-Jawa dan kebudayaan Jawa-

Islam, dapat dilihat pada rangkaian upacara peringatan Maulid Nabi 

Muhammad saw yang terkenal dengan nama sekatenan. Rangkaian tindakan 

simbolis melarung sepasang pakaian wanita persembahan dari raja yang 

merupakan keturunan dari Panembahan Senopati Raja Agung dari Mataram, 

yang telah berhasil menikahi Nyai Roro Kidul. Tindakan simbolis tersebut 

jelas menampakkan pengaruh mitos mengalirnya kesaktian Panembahan 

Senopati yang berhasil mempersatukan diri dengan kesaktian Nyai Roro 

Kidul demi kesejahteraan keturunannya yang bertahta di wilayah Kerajaan 

Mataram pada zaman berikutnya.  

Tinadakan simbolis lainnya adalah dimandikannya kereta-kereta 

kerajaan yang karena tuanya dianggap keramat dan memberikan berkah 

kepada setiap orang yang berhasil mencuci mukanya dengan sisa air yang 

dipakai untuk memandikan kereta-kereta keraton tersebut. 
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Puncak acara tindakan simbolis dalam sekaten dilaksanakan dengan 

ditabuhnya gamelan keraton mengiringi upacara selamatan dengan 

dibagikannya tumpeng gunungan di halaman Masjid Agung Keraton pada 

hari peringatan Maulid Nabi Muhammad saw yang dipimpin langsung oleh 

raja. Tindakan simbolis religius ini masih dilaksanakan setiap tahun baik di 

Yogyakarta maupun di Surakarta, dua kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja 

keturunan Panembahan Senopati yang bergelar Ingalongo Sayidin 

Panatagama yang artinya Senopati di Medan Perang dan Tuanku Panata. 

Demikianlah gambaran singkat kehidupan masyarakat Jawa yang penuh 

dengan simbolistik dan filsafat. Karakter simbolik inilah yang mejadi dasar 

mengapa identifikasi bangunan tradisional Jawa tidak cukup dengan hanya 

membahas secara fisik, tetapi harus mengupas filosofi dan simbol yang 

terkandung dalam bentukan fisik itu sendiri. 

 

Pengertian Masjid Tradisional Jawa 

Arsitektur tradisional adalah suatu paham tentang bangunan yang 

filosofi, bentuk, struktur, fungsi, dan cara pembuatannya diwariskan secara 

turun-temurun serta dapat dipakai untuk melakukan aktifitas kehidupan 

dengan sebaik-baiknya32. Berdasarkan pengertian ini, maka masjid tradisional 

Jawa adalah masjid yang filosofi, bentuk, struktur, fungsi, dan cara 

pembuatannya diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa serta 

dapat dipakai untuk melakukan kegiatan beribadah dengan sebaik-baiknya. 

Pengertian turun-temurun mencerminkan suatu kurun waktu dari dahulu 

sampai saat ini. Semestinya ada pengaruh-pengaruh tertentu pada warisan 

tersebut, misalnya pemakaian material dan teknologi bangunan yang tentu 

tidak sama antara dulu dan sekarang. Pemahaman ini perlu ditekankan karena 

nanti akan terlihat pada desain fisik bangunan. Sebagai contoh, penggantian 

material kayu dengan beton mungkin harus dilakukan karena pertimbangan-

pertimbangan tertentu pada desain bangunan sekarang, meskipun tetap 

                                                 
32 Team Penyusun, Loc. Cit, Hal. 36 
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memakai konsep bangunan tradisional. Hal ini akan sangat dimungkinkan 

apabila esensi desain sebuah bangunan tradisional terletak pada filosofi 

tertentu, bukan semata-mata dari bahan dan material  bangunan. 

Masjid-masjid yang termasuk masjid tradisional Jawa antara lain adalah 

Masjid Agung Demak, Masjid Agung Surakarta, Masjid Al-Wustho 

Mangkunegaran Surakarta, dan Masjid Agung Yogyakarta. 

Masjid tardisional Jawa umumnya adalah masjid bersejarah yang berdiri 

pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Masjid ini memiliki ciri 

antara lain: 

a. terletak di dekat pusat pemerintahan. 

b. beratap tumpang dengan jumlah ganjil. 

c. memiliki kolam keliling, serambi, dan ruang pawestren. 

d. memiliki mimbar, beduk atau kentongan. 

e. pada masjid agung kerajaan seringkali terdapat maksura sebagai tempat 

shalat raja. 

f. dibatasi tembok keliling. 

g. terdapat makam di sekitar masjid. 

 

Arsitektur Masjid Tradisional Jawa 

Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa 

yang merupakan masjid tradisional pertama. Selain itu masih ada Masjid 

Cirebon dan Masjid Banten. Bentuk masjid ini kemudian dicontoh oleh 

masjid-masjid tradisonal Jawa selanjutnya.  

Asal-usul perkembangan struktur bangunan masjid, menurut Ir. H. 

Maclaine Pont, adalah berasal dari struktur tenda yang kemudian berkembang 

menjadi bangunan profan yang dapat dilihat dari bangunan candi Borobudur. 

Selanjutnya berkembang mejadi struktur bangunan joglo lambang sari, joglo 

lambang gantung, dan joglo ngastina lambang gantung. Akhirnya 

berkembang menjadi struktur bangunan masjid dengan tiang pusat dan tidak 
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bertiang pusat. Seluruhnya menunjukkan sistem struktur yang stabil namun 

fleksibel terhadap gempa33. 

Sebagian besar masjid tradisional Jawa menggunakan atap tajug yang 

bagian puncaknya berbentuk lancip atau runcing. Bentuk ini diartikan sebagai 

lambang keabadian dan keesaan Tuhan. Bangunan tajug menggunakan empat 

soko guru. Atapnya terdiri dari empat sisi dan memiliki beberapa variasi. 

Bentuk-bentuik variasi dari atap tajug tersebut antara lain: tajug lawakan, 

tajug lawakan lambang teplok, tajug semar tinandhu, tajug lambang 

gantung, tajug semar sinongsong lambang gantung, tajug mangkurat, dan 

tajug ceblokan34. 

Masjid tradisional Jawa memiliki pola ruang dengan tipologi 

bujursangkar atau empat persegi panjang dan terdiri dari bangunan utama 

serta bangunan tambahan atau serambi. Serambi ini biasanya digunakan pada 

bagian masjid yang besar atau menjadi perluasan bangunan utama karena 

jumlah umat yang makin bertambah. Ruang-ruang yang terdapat pada masjid 

tradisional Jawa antara lain: 

a. mihrab atau pengimaman, terletak di bagian depan (sebelah barat) masjid. 

b. liwan, yaitu ruang besar yang mendominasi seluruh bangunan. Ruangan 

ini terletak di tengah  dan merupakan ruang utama yang digunakan untuk 

melaksanakan ibadah shalat. 

c. serambi atau emper, terletak pada pintu masuk bangunan. Pada 

perkembangannya ada yang bentuknya mengelilingi liwan. 

d. tempat wudhu, terletak di sebelah kiri dan kanan serambi serta dipisahkan 

perletakannya antara tempat wudhu untuk laki-laki dan perempuan. 

e. ruang terbuka, biasanya berupa halaman terbuka pada gerbang masuk 

masjid. Pada penggunaannya ruang ini berfungsi untuk menampung 

jamaah pada waktu shalat hari raya, seperti shalat Idul Fitri dan Idul 

                                                 
33 Widiyastuti, Fungsi, Latar Belakang Pendirian dan Peranan Masjid-masjid Pathok Negara di 

Kasultanan Yogyakarta, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 1995, Hal. 5-6 
34 Drs. H. J. Wibowo, dkk, Arsitektur TradisionalD.I. Yogyakarta, Dep. P&K, 1986/1987, Hal. 67-74 
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Adha. Sebagian besar masjid di Jawa didirikan di sebelah barat suatu 

tanah lapang yang dinamakan alun-alun. 

Ragam hias yang terdapat pada masjid tradisional Jawa dipengaruhi 

oleh ragam hias Islam. Motifnya berupa tulisan, lambang, ataupun gambar 

lain yang mengandung makna keagamaan atau kepercayaan. Macam 

tulisannya ada yang ditulis secara biasa dan adapula yang berupa kaligrafi. 

Ragam hias ini tidak lain bermaksud untuk mengagungkan nama Allah SWT 

dan Nabi Muhammad saw. Pada puncak tajug terdapat ragam hias mustaka. 

Di Jawa, puncak masjid dibuat dari bakaran tanah liat atau dari zink, 

bentuknya menyerupai pohon nanas, mustaka namanya. Hampir semua 

masjid lama di Jawa memiliki mustaka, kecuali masjid besar di Cirebon yang 

atapnya lurus saja ke atas35. 

Sebagai hasil akulturasi Islam dan Hindu secara arsitektural, kejawen 

mendapat pengaruh dari kota-kota Hindu di India yang berbentuk hirarki 

konsentris. Pola hirarki konsentris memiliki satu pusat yang terletak di 

tengahnya. Pola ini nantinya juga berpengaruh pada gaya arsitektur masjid 

tradisonal Jawa. 

Dalam konsep tata ruang kota tradisional pada masa Hindu-Budha dan 

Islam, keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos telah ada, dimana 

dalam tradisi Hindu-Budha keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos 

diekspresikan dalam geografi suci dan organisasi negara36. Tetapi Woodward 

melihat adanya perbedaan antara tradisi Hindu-Budha ini dengan kosmos 

yang dipahami para sufi: 

“…Meskipun dalam tradisi sufisme Islam terdapat kesamaam dalam 
kesejajaran mikrokosmos dan makrokosmos, tetapi sufisme melihat 
sebagai suatu hubungan antara Tuhan dan manusia. Di kerajaan Islam 
di Jawa, kedua teori ini dikombinasikan. Negara dan keraton adalah 
model oosmos, tetapi dimaknai dalam kosmos Islam. Pada waktu yang 
sama, kejawen dan mistikus santri meyakini bahwa manusia sendiri 
merupakan cermin dari sifat-sifat Allah”37. 
  

                                                 
35 Aboebakar Atjeh, Loc Cit, Hal 11 
36 Ir. Sri Harjanto, Simbolisme Kekuasaan pada Masjid Kerajaan di Jawa, 1997 
37 Woodward. Mark. R., 1999, Hal. 110 
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Konsep tata letak dari kota-kota Jawa, menurut Gunawan Tjahyono38, 

menganut pola hirarkis konsentris dengan keberadaan sultan sebagai 

pusatnya. Tetapi jika melihat perkembangan kota-kota tradisonal Jawa, maka 

orientasi dan tata letak bangunan cenderung mempunyai satu sumbu 

monumental utara-selatan. Keadaan ini dapat dilihat pada kota-kota lama , 

seperti Cirebon, Kota Gede, Surakarta, dan Yogyakarta. 

Melihat keadaan kota-kota lama tersebut, pada dasarnya kota-kota 

kerajaan di Jawa secara fisik geografis tidak berbentuk hirarkis konsentris 

sebagaimana kota-kota Hindu di India, tetapi merupakan bentuk linier dengan 

sumbu utara-selatan. 

Dengan masuknya Islam di Jawa, maka timbul orientasi baru ke arah 

kiblat (Ka’bah dan kota Mekah). Tetapi pemahaman para sufi tentang Ka’bah 

ini adalah bahwa Ka’bah yang asli bukanlah bangunan batu di Mekah, tetapi 

rumah Allah yang ada dalam hati manusia. Sementara itu, penafsiran kerajaan 

terhadap Islam adalah berpegang bahwa raja sebagai garis utama antara 

masyarakat dan kosmos, sehingga arah kiblat yang secara geografis ke barat 

bergeser ke utara sekitar 20 derajat39. Bagi kerajaan ketepatan ini tidaklah 

terlalu penting. 

Inti dari filosofi masjid Jawa adalah mencapai tingkatan manunggaling 

kawulo Gusti dengan beribadah di ruang utama masjid. Untuk sampai ke 

sana, manusia harus melalui tingkatan-tingkatan penyucian diri. Tingkatan 

kesucian ini diwujudkan ke dalam desain fisik bangunan yang akan dikupas 

pada bagian berikutnya mengenai identifikasi ciri arsitektur masjid tradisional 

Jawa. 

Bentuk ruang shalat utama segi empat dengan empat soko guru dan atap 

limasan mengandung filosofi memusat ke atas pada satu kekuasaan terbesar, 

Allah SWT, yang dikenal dengan konsep kiblat papat limo pancer. Ruang 

utama inilah yang menjadi pusat paling suci dari filosofi masjid tradisonal 

Jawa. Dari bentuk atap, pemahaman satu puncak terlihat pada bertemunya 

                                                 
38 Gunawan Tjahyono, Cosmos, Center and Duality in Javanesse Architectural, 1983, Hal. 203 
39 R. Mark Woodward, Loc Cit, Hal 110 
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empat sisi atap masjid tradisional Jawa. Secara struktural, konsep keesaan 

Tuhan di alam semesta ini dipahami sebagai pusat (Allah) yang 

menggerakkan tetapi tidak digerakkan. Atap berbentuk tajug bersusun tiga 

oleh para wali ditafsirkan sebagai pokok-pokok tuntunan Islam, yaitu iman, 

Islam, dan ihsan. 

Secara filosofis dan fungsional, ruang ini adalah tempat ibadah ritual, 

betul-betul lepas dari urusan duniawi. Segalanya dikembalikan pada satu 

pusat, yaitu Allah. Baik dari bentuk, ornamen, dan atap, mengandung 

pengertian bahwa ruang ini adalah tempat shalat, tempat beribadah, tempat 

manusia mencari jalan untuk mencapai hidup sejati yang dikenal dengan 

istilah manunggaling kawulo Gusti. 

Konsep ini sebenarnya merupakan konsep dasar bangunan tradisonal 

Jawa. Kiblat papat limo pancer tidak hanya dikenal pada bangunan keraton, 

tetapi juga pada ruang-ruang rumah tinggal dan bangunan suci. Pemahaman 

keseimbangan empat sisi memusat ke atas, Tuhan berada di sanubari 

manusia dan semesta ini seperti roda pedati yang berputar, Tuhan sebagai 

pusat dari alam semesta, menggerakkan namun tidak digerakkan, atap 

berbentuk tajug bersusun tiga dengan simbol pokok-pokok tuntunan Islam, 

yaitu iman, Islam, dan ihsan, digambarkan pada arsitektur masjid tradisional 

Jawa sebagai bentuk segi empat dengan satu puncak. Konsep ini masih 

dipengaruhi oleh pemahaman lain dari masyarakat Jawa bahwa pencapaian ke 

ruang utama harus melalui proses pensucian.  

 

K. SIMBOL 

Pengertian Simbol 

Simbol adalah kegiatan obyek yang menginformasikan (kultural) 

maksud dan eksistensinya pada subyek40. Arti simbol lebih dalam dari arti 

tanda, karena simbol dapat memiliki arti yang multi dimensi. 

 

                                                 
40 Ir. Sri Hardiyatno, Makalah Simbolisme Kekuasaan pada Masjid Kerajaan di Jawa, Surakarta, 

Pratesis, 1997, Hal. 2 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

III-32 

dari subyek ke subyek  
makna terbatas 

dari obyek ke subyek 
makna terbatas 

dari obyek ke subyek 
makna tak terbatas 
 

Selain itu simbol juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki arti 

sesuatu yang lain, misalnya sebuah mahkota yang berarti sebuah kerajaan41. 

Pengertian simbolisasi berbeda dengan pengertian simbol. Menurtut Christian 

Norberg Schultz, simbolisasi berarti suatu gambaran tentang suatu keadaan 

dari suatu hal, pada media lain dengan menggunakan kemiripan 

strukturalnya42. 

 

Teori Simbol 

Teori tentang tanda-tanda, teori tentang sagala macam cara yang dapat 

memberikan makna disebut semiology43. Saat ini semiology sering disebut 

semiotik. Semiotik pertama kali diperkenalkan ke dalam suatu debat 

arsitektur di Itali pada awal terjadinya krisis makna pada akhir tahun 1950-an. 

Setelah itu arsitektur kemudian menjadi suatu tantangan khusus dalam 

semiotik karena kebanyakan obyek-obyek arsitektur dibuat tidak komunikatif 

(dan tidak didesain untuk berkomunikasi) tetapi berfungsi. 

Charles Peirce diduga merupakan orang pertama yang menggali ilmu 

tentang simbolisasi. Teori simbol dijabarkan dalam semiotik (teori tanda-

tanda) yang merupakan sintesa antara sintaks, semantik, dan pragmatik. 

Simbolisasi dalam arsitektur sendiri dijelaskan oleh Charles Morris melalui 

segitiga semantik, seperti terlihat pada bagan/gambar di bawah ini44. 

 

                                                 
41 Rodney Needham, Symbolic Classification, Goodyear Publishing Company, California, 1979, Hal.3 
42 Ir. Sumaryoto, MT., Materi Kuliah Perkembangan Arsitektur III, Fakultas Teknik Arsitektur UNS, 

Surakarta 
43Geoffrey Broadbent, Signs, Symbol and Architecture, John Willey&Sons Ltd, New York,1980, 

Hal.7 
44 Geoffrey Broadbent, Loc. Cit, Hal. 17 

Isyarat 

Tanda 

Simbol 
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Segitiga Semantik Charles Morris 

 

 

 

 langsung 

 

            tidak langsung 

 

 

Simbol pada segitiga semantik Morris memiliki peran ganda. Secara 

langsung simbol menunjuk pada significatum yang berisi hal abstrak yang 

hendak dikomunikasikan. Sementara itu simbol juga menunjuk secara tidak 

langsung pada denotatum yang menggambarkan hakikat wujud sebenarnya 

dari simbol tersebut. Teori tanda-tanda (semiotik) terdiri atas elemen-elemen: 

a. Sintaks: mempelajari hubungan antara tanda-tanda tanpa melihat 

kenyataannya (dimanfaatkan oleh ilmu matematika dan logika). 

b. Semantik: menyelidiki hubungan antara tanda-tanda dengan 

kenyataannya, hubungan antara tanda-tanda dengan designatum/ 

significatum sekaligus dengan denotatumnya (dijelaskan lebih terperinci 

pada segitiga semantik Charles Morris). 

c. Pragmatik: menyuguhkan hubungan antara tanda-tanda dengan para 

pemakainya, sehingga berisikan seluruh faktor psikologis dan sosiologis 

yang sekaligus berperan serta sebagai tujuan dan sasaran. 

Simbol arsitektur yang merupakan seperangkat sistem simbol ternyata 

dalam melaksanakan misi komunikatifnya merupakan bagian dari suatu 

sistem simbol yang lebih komplek dan komprehensif sifatnya, yaitu gabungan 

sistem-sistem simbol yang sifatnya non arsitektural, seperti simbol tulisan, 

simbol verbal, simbol tata cara kegiatan, dan simbol suara. Oleh karena itu 

significatum total yang akan dikomunikasikan harus dibaca melalui semua 

simbolisasi yang tersaji dalam denotatum total. Contoh significatum total 

Significatum 

Simbol 
(wahana tanda) Denotatum 

(Obyek penunjukkan dimana sesuatu itu berkenaan 
dengan keberadaan nyatanya sebagaimana adanya) 
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yang akan dikomunikasikan oleh hal-hal yang Islami (dalam bangunan 

masjid) harus dibaca melalui semua simbolisasi yang disajikan oleh arsitektur 

masjidnya, kegiatan pengajian, kegiatan sholat lima waktu, khotbah Jumat, 

oleh pakaian dari imam masjid, suara adzan dan bedugnya, dan sebagainya. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dibatasi bahwa simbol arsitektur adalah 

wujud nyata suatu sistem simbol yang merupakan sintesa perangkat semiotik 

dengan perangkat estetika dalam bentukan fisik arsitektural. 

 

Simbol dalam Arsitektur 

Dalam dunia arsitektur, semua bentukan fisik arsitektural dapat 

dikatakan mengandung simbol. Simbol-simbol ini lahir karena arsitektur 

tidak lagi didesain hanya untuk berfungsi tetapi juga untuk berkomunikasi. 

Dalam bahasa lisan/tulisan kata-kata disusun menjadi kalimat yang 

mengandung pesan dan ekspresi. Demikian pula halnya dalam bahasa 

arsitektur. Bentuk adalah media komunikasi dalam arsitektur. Kata-kata 

dalam arsitektur yang berupa bagian bentuk disusun menjadi kalimat yang 

berupa hasil karya arsitektur secara utuh. Kata-kata arsitektur tersebut secara 

spesifik berupa pintu, jendela, tiang, tangga, skala, proporsi, warna, dan 

sebagainya. Setiap kata telah memiliki makna sendiri (melambangkan atau 

menjadi simbol dari sesuatu). 

Pintu adalah “kata” arsitektur yang paling sederhana, misalnya sebuah 

pintu dengan ukuran lebar 70 cm. Semua orang akan memiliki persepsi yang 

sama bahwa lebar pintu itu merupakan pintu kamar mandi/WC. Namun di 

balik ukuran lebar pintu tersebut sebelumnya telah disepakati bahwa bentuk 

(persegi atau melengkung) yang melubangi sebuah dinding dan dapat dilewati 

oleh setiap orang yang berjalan melaluinya disebut pintu. Dengan demikian 

wujud pintu memiliki simbol yang telah disepakati bersama. 
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George Santayana (1896) di dalam teori estetikanya merumuskan 

bahwa variabel-variabel dari lingkungan terbangun yang mengandung arti 

simbolis untuk manusia, antara lain45: 

a. Konfigurasi/bentuk bangunan, seperti bentuk dasar bulat, kotak, segitiga, 

dan sebagainya, mempunyai arti tertentu, juga untuk komposisi simetris, 

asimetris, vertikal, horisontal, dan sebagainya. 

b. Konfigurasi/bentuk ruang, mempunyai arti tertentu menurut bentuk dan 

komposisinya. 

c. Material/bahan bangunan, mempunyai karakter dan arti tertentu. 

d. Pencahayaan, seperti terang, redup, dan efek tertentu dari cahaya 

mempunyai nuansa dan arti tersendiri. 

e. Pewarnaan, seperti warna kemerahan yang memberi arti/kesan 

panas/hangat/akrab, kehijauan unuk suasana dingin/sejuk/santai, atau 

putih/pastel untuk kesan formal/santai, dan sebagainya. 

f. Nonvisual, seperti suara dan aroma/bau yang kadang-kadang juga 

mempunyai arti simbolis tertentu. 

g. Atribut/aksesori lingkungan, seperti tugu, gapura, papan reklame/baliho 

yang juga dapat memberi arti tersendiri bagi kalangan tertentu. 

Simbol-simbol arsitektur sebagian bersumber dari tradisi di masa lalu 

dan sebagian lagi bersumber dari perubahan sosial yang cepatdengan fungsi-

fungsinya yang baru, material baru, teknologi dan ideologi-ideologi baru46. 

 

Simbolisasi dalam Arsitektur 

Simbol arsitektur berhubungan erat dengan simbolisasi, tetapi 

pengertiannya lebih komplek dari pengertian simbol karena simbolisasi 

berbicara mengenai proses. Simbolisasi dapat membuat fungsi komunikasi 

dalam desain tercapai dengan syarat simbolisasi yang ditampilkan bersifat 

komunikatif, sehingga dapat dimaknakan dengan tepat oleh masyarakat 

                                                 
45 Ir. Untung J.C., Materi Kuliah Perkembangan Arsitektur III, Fakultas Teknik UNS, Surakarta 
46 Geoffrey Broadbent, Loc. Cit., Hal. 111 
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pemakainya. Simbolisasi dalam arsitektur memiliki arti khusus. Christian 

Norberg-Schultz berpendapat bahwa: 

Simbolisasi berarti suatu gambaran tentang suatu keadaan dari suatu hal pada 

media lain dengan mempergunakan kemiripan strukturalnya. 

Arsitektur digambarkan sebagai suatu fenomena nyata yang terdiri atas 

lansekap dan tempat hidup, bangunan dan artikulasi yang berkarakter, 

serta berkenaan dengan makna yang ada yang diterjemahkan dalam 

bentuk-bentuk ruang. 

Arsitektur menurut Charles Jencks adalah penggunaan pemberi 

arti/signifiers formal (bahan dan lapisan penutup), untuk menyatakan hal-hal 

yang mempunyai makna/signifieds (jalan hidup, nilai, fungsi) dengan 

pemakaian alat-alat khusus (struktural, ekonomi, teknis, mekanis)47. 

 

Pemaknaan Simbol 

Ekspresi sangat penting dalam suatu simbol agar simbol tersebut benar-

benar komunikatif dalam menyampaikan significatumnya. Ekspresi ini 

diwujudkan dalam bentukan nyata simbol tersebut (denotatum) sehingga di 

sini dibutuhkan usaha untuk mengartikan simbol ke dalam denotatum yang 

nyata.  

Dalam arsitektur ada beberapa unsur yang biasa dijadikan elemen 

bahasa arsitektur. Di samping itu ada beberapa cara yang biasa dijadikan 

pegangan dasar dalam menyusun kalimat arsitektur. Kesemuanya biasa 

dipakai dalam mewujudkan simbolisasi dala arsitektur. Elemen bahasa 

arsitektur mempunyai unsur-unsur dasar yang menjadi modal utama dalam 

penyusunan bentukan fisik arsirtekturnya. Unsur-unsur tersebut adalah massa, 

ruang, dan permukaan48. Simbol arsitektur dapat diwujudkan melalui massa, 

ruang, dan permukaannya, ataupun gabungan dari unsur-unsur dasar tadi. 

Perwujudan simbol arsitektural melalui elemen bahasa arsitektur yang perlu 

didasarkan pada skala pelayanan (daerah, kota, lingkungan, atau bangunan) 

                                                 
47 Geoffrey Broadbent, Loc. Cit., Hal 72 
48 Christian Norberg-Schultz, Intentions in Architecture, MIT Press, Massachussetts, 1977, Hal. 133 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

III-37 

pada posisi manusia penangkapnya (jauh, dekat, dari samping, dari bawah, 

dari atas, dan sebagainya), dan pada significatumnya agar dapat memastikan 

elemen bahasa arsitektur mana yang paling tepat untuk digunakan.  

Untuk merangkai elemen-elemen bahasa arsitektur menjadi suatu 

kalimat arsitektur, dalam hal ini menjadi satu kesatuan sistem simbol 

arsitektur, Geoffrey Broadbent memperkenalkan empat cara utama, yaitu49: 

a. Cara prakmatis, melalui proses trial and error (bersifat coba-coba) 

sehingga diperoleh bentukan fisik arsitektural yang tercipta dengan 

sendirinya. Di sini elemen-elemen tersebut digunakan tanpa disadari 

sebelumnya. 

b. Cara ikonik, proses dimulai dari suati gambaran yang sudah dimiliki 

sebelumnya (mental-image) berupa suatu bentukan yang sudah cukup 

dikenal (diambil dari khasanah skemata-memorinya). Kemudian dengan 

menggunakan elemen-elemen tadi diciptakan suatu bentukan fisik 

arsitekural yang tipologis dengan mental-image  tadi. 

c. Cara analogis, adalah proses analogi dengan sesuatu dari dunia di luar 

arsitektur. Analoginya dapat berupa analogi visual, analogi struktural, 

analogi philosophikal, dan sebagainya. Melalui proses tersebut dihasilkan 

suatu bentukan fisik arsitektural dengan menggunakan elemen-elemen 

bahasa arsitektur. 

d. Cara kanonik, bentukan fisik arsitektural dihasilkan melelui penataan dan 

pengolahan elemen-elemen bahasa arsitektur tadi berdasarkan sistem 

geometri dua dimensi atau tiga dimensi. 

Dalam mewujudkan sistem simbol arsitektural biasanya keempat cara 

ini berlangsung sekaligus secara bersama-sama, tetapi cara ikonik dan cara 

analogis selalu mendominasi proses perwujudan tersebut karena kedua cara 

ini merupakan bagian terpenting pada proses pemaknaan simbol 

arsitektural50. Tentunya dalam menyusun kalimat arsitektur tadi (dalam hal 

ini sebagai suatu sistem simbol arsitektur), keempat cara di atas tidak terlepas 

                                                 
49 Geoffrey Broadbent, Loc. Cit., Hal. 139-140&311-314 
50 Geoffrey Broadbent, Loc. Cit., Hal. 146 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

III-38 

dari prinsip-prinsip dasar penataannya yang unsur-unsurnya adalah sumbu 

simetri, hirarki, irama, datum, dan transformasi. 

 

 

  BAB III 

IDENTIFIKASI CIRI ARSITEKTUR  
MASJID TRADISIONAL JAWA 

 
A. IDENTIFIKASI CIRI ARSITEKTUR MASJID TRADISIONAL JAWA 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai masjid-masjid tradisional Jawa 

dengan melihat antara lain: ciri fisik, sejarah, simbol-simbol, dan hal-hal lain 

yang terdapat pada masjid tersebut. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk 

menemukan suatu gambaran dari bentuk masjid tradisional Jawa, untuk 

kemudian dijadikan salah satu dasar gagasan desain terhadap redesain Masjid 

Agung Purworejo. 

Adapun masjid-masjid yang menjadi objek identifikasi adalah Masjid 

Agung Surakarta, Masjid Agung Yogyakarta, dan Masjid Agung Demak. Masjid 

Agung Surakarta dipilih karena pada awal berdirinya, Masjid Agung Purworejo 

mengambil bentuk arsitektur dari masjid ini. Hal ini disebabkan karena Kanjeng 

Raden Adipati Cokronegoro I sebagai Bupati Purworejo saat itu, sebelumnya 

pernah mengabdi di Keraton Surakarta dan sering melakukan ibadah di Masjid 

Agung Surakarta. Masjid Agung Yogyakarta dipilih karena mempunyai bentuk 

arsitektur yang hampir sama dengan Masjid Agung Surakarta. Selain itu, kedua 

masjid ini sama-sama merupakan masjid yang merupakan bagian dari keraton. 

Sedangkan Masjid Agung Demak dipilih karena merupakan masjid pertama di 

Jawa Tengah. Masjid Agung Demak inilah yang kemudian dijadikan patokan 

bagi masjid-masjid tradisional di Jawa, termasuk Masjid Agung Yogyakarta dan 

Masjid Agung Surakarta.  

 
1. Masjid Agung Surakarta 

a. Sejarah Pembangunan 
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Setelah pusat Kerajaan Kartasura dipindah ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745 yang 
disebabkan adanya kerusuhan akibat sengketa dalam negeri, maka pada tahun 1757 didirikanlah sebuah masjid 
resmi kerajaan . 

Masjid Agung Keraton Surakarta didirikan pada tahun 1757 atau 
tahun Wawu 1689 Saka pada masa pemerintahan Sri Susuhunan 
Pakubuwono III (1749- 1788 M). 

Bentuk bangunan masjid ini mirip dengan bangunan Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para 
Wali. Bentuk atapnya adalah tajuk bersusun 3 yang oleh para Wali ditafsirkan sebagai pokok- pokok tuntunan 
ajaran agama Islam, yaitu: iman; Islam dan ihsan. 

b. Lokasi 

Masjid Agung Surakarta terletak di Kelurahan Kauman RT 02 RW 

III Surakarta atau di sebelah barat Alun-Alun Utara Keraton Surakarta, 

menghadap ke timur. Luas komplek Masjid Agung Surakarta ini adalah 

19.180 m2 (tidak termasuk PGAN/MTsN yang terdapat di selatan masjid) 

dan dipisahkan dengan pagar tembok setinggi 3,25 m. 
c. Peruangan 

Masjid–masjid di Pulau Jawa dalam bentuknya yang asli pada umumnya mempunyai pembagian 
ruangan yang mirip dengan rumah- rumah Jawa klasik.  

1) Massa bangunan di dalam masjid 

a) Ruang shalat utama 

Ruang utama untuk sholat berukuran 32 m X 34 m dengan ketinggian lantai 23 cm dari 
lantai serambi. Ruangan ini mampu menampung jamaah 2000 orang.  

Ruang induk ini mempunyai saka guru yang berjumlah empat buah dengan diameter 50 cm 
sebagai titik awal bagi Masjid Agung Surakarta yang didirikan pada tahun Wawu 1689 Saka ( 1757 
M ). Selain itu ada 12 saka lainnya pada ruangan ini.  

Ruangan induk pada masjid terdiri atas mihrab (tempat imam memimpin shalat), dan 
mimbar (tempat khatib berkhutbah pada hari Jumat) berukuran 3,75 m X 1,38 m dan tinggi 3,27 m 
yang penuh ukiran, dan kaligrafi di atas pintu-pintu masjid.  

 

Salah satu pintu masuk liwan yang berada di tengah 
yang dihiasi dengan kaligrafi di sekelilingnya. 
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(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

Bentuk atap yang bersusun tiga ditafsirkan sebagai: 

(1) Iman 

Dilambangkan pada atap pertama paling atas yang maksudnya seseorang jika masuk agama 
Islam harus percaya kepada tatanan enam keimanan, yaitu: percaya kepada Allah; percaya 
kepada kitab-kitab Allah; percaya kepada Rasul Allah; percaya pada Malaikat; percaya pada 
hari kiamat; percaya pada takdir Allah. 

(2) Islam  

Dilambangkan pada atap kedua, maksudnya bahwa syariat Islam yang wajib dijalani adalah: 
mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji jika mampu. 

(3) Ihsan  

Dilambangkan pada atap ketiga, maksudnya bahwa setiap orang Islam wajib berbuat baik 
kepada Allah, kepada sesama umat manusia, dimana saja dan siapa saja. 

Semasa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono IV (1788-1820) dibangun mustaka atau 
kubah baru di atas puncaknya dengan peresmian namanya Masjid Ageng. Kubah ini kemudian diganti 
dengan lapisan emas murni seberat 192 ringgit 7,68 kg dengan satu istilah Jawa : “ Kepareng karsa 
dhalem kaparingan brumbung jene wawrat 192 ringgit “ pada tanggal 21 Ruwah tahun Alip 1843 
Jawa pada masa Sri Sultan Susuhunan Pakubuwono VIII (1830-1875). Bentuk ini berlainan dengan 
masjid-masjid lain, yang biasanya berhiaskan bulan sabit melengkung dengan sebuah bintang. Pada 
kubah ini berbentuk paku yang menancap di bumi. Ini merupakan lambang dari Paku Bumi sebagai 
penguasa. Tetapi kemudian diganti dengan kubah dari bahan metal yang kuat karena pernah diraih 
oleh tangan panjang. 

Dalam bangunan masjid ini tampak seni klasik Jawa yang terdiri dari kayu jati. Karena sifat 
kayu tersebut maka ciri-ciri lengkung dan relung tidak terdapat, sebaliknya kayu dengan ukir-ukiran 
dengan nilai seni dan sandi. Pada pintu-pintu masuk bagian dalam, bagian depan 5 buah, serta 
samping utara dan selatan 6 buah terdapat lukisan ukiran kayu kepala ular naga yang menganga 
sebagai simbol halilintar yang merupakan sandi rahasia tahun didirikannya masjid. 

b) Serambi 

Dibangun pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono VIII (1830-1875) dan 
diresmikan pada hari Kamis Wage 19 Besar tahun Be 1784 Jawa atau 21 Agustus 1856 M. 

Serambi masjid berukuran 25 m x 53,86 m , mempunyai 40 
tiang penyangga atap. Tiang serambi terbuat dari kayu dan dihiasi 
ragam hias mirong. Tiang/kolom empernya terbuat dari beton dan 
bergaya Eropa. Tiang ini muncul karena pengaruh arsitektur 
kolonial.  

 

Serambi Masjid Agung Surakarta yang menggunakan penutup atap sirap. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Di serambi masjid ini terdapat 2 buah beduk dan sebuah 
kentongan, yaitu: 
ü Kyai Tengara di sebelah utara, berukuran 161 cm dengan diameter 122 cm. 

ü Di sebelah selatan, sebuah bedug dengan ukuran 152 cm dengan garis tengah 94 cm. 

 
Tiang pada bagian emper masjid yang dipengaruhi oleh arsitektur kolonial. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

 

 

Konstruksi kuda-kuda pada serambi yang menggunakan 
kayu jati sebagai bahan utamanya. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
c) Pawastren 

Dibangun pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwana VIII (1830-1875), tanggal 2 
Maret 1850 M atau 27 Suro Tahun Alip 1779.  

Pawastren berasal dari kata “estri” yang berarti wanita. Dalam konteks tempat peribadatan, 
pawastren berarti tempat sholat untuk jamaah wanita. Ruang pawastren ini terletak disebelah selatan 
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ruang sholat utama, dengan ukuran 8,2 m X 29,68 m, dengan ketinggian 5 cm lebih rendah dari ruang 
sholat utama. 

Ruang pawastren ini menyerupai ruangan dalam rumah tradisional Jawa. Ruangan bagian 
selatan untuk keputrian dan bagian utara untuk kantor serta ruangan untuk belajar membaca al-quran. 

d) Balai musyawarah 

Ruang ini terletak disebelah utara ruang sholat utama dengan ukuran 7,6 m X 21 m, 
fungsinya sebagai tempat musyawarah para jemaah, tempat belajar para santri, dan tempat sholat bagi 
pria pada hari jumat atau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Di sebelah utara balai musyawarah 
terdapat emperan. Di sebelah barat emperan tersebut terdapat ruang ruang khusus untuk transit para 
imam atau khotib yang akan bertugas. 

e) Jogaswara 

Ruangan ini terletak di sebelah barat balai musyawarah yang berfungsi sebagai tempat 
soundsystem, tempat menyimpan alas sholat dan alat kelengkapan lain. Ruangan ini berukuran 6,8 m 
X 7,2 m. 

 

2) Bangunan di halaman masjid 

a) Tembok sekeliling halaman 

Sebagai pembatas antara komplek Masjid Agung Surakarta 
dengan daerah sekitarnya, maka dibuat tembok yang mengelilingi 
komplek Masjid Agung, dengan tinggi 3,25 m, panjang di sisi timur 
140 m, sisi utara 137 m, sisi barat 144 m, dan sisi selatan 71 m. 
Tembok pagar ini juga berfungsi sebagai penyekat dan penyaring, 
karena hanya orang yang berkepentingan atau umat Islam saja yang 
dibolehkan masuk ke tempat ini. Berfungsi sebagai penyekat dan 
penyaring karena hanya orang yang berkepentingan atau umat 
Islam saja yang dibolehkan masuk ke tempat ini.  

b) Pintu gerbang 

Gapura berasal dari bahasa Arab “ghafura“ yang artinya 
dimaafkan kesalahannya. Awalnya gapura utama Masjid Agung 
Surakarta ini berbentuk rumah limasan52. Gapura ini kemudian 
diperindah dengan arsitektur arab yang memiliki lengkung bergaya 
gothic dan di bagian atasnya dicantumkan hiasan kaligrafi, simbol 
mahkota, dan sebuah jam besar. 

Terdapat 3 buah pintu gerbang yang terdapat di timur, utara, dan selatan, dengan daun pintu 
yang terbuat dari besi. 

(1) Pintu gerbang timur 

Ukurannya lebar 28,75 m dengan tebal 2,35 m. Lebar pintu masuk tengah: 3,75 m, dan 2 pintu 
masuk utara dan selatan masing-masing 2,25 m dan tinggi bangunannya 11,2  m. 

Gapura sebelah timur ini semula berbentuk rumah joglo, kemudian diperindah dengan arsitektur 
Arab. Biayanya mencapai 100 ribu Gulden. 

                                                 
52 Wawancara dengan Bapak H.A. Basit Adnan, Penyusun buku Sejarah Masjid agung & Gamelan 

Sekaten di Surakarta, Pengurus Bidang Kepemudaan Masjid Agung Surakarta 
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Pintu gerbang sebelah timur yang diperindah dengan arsitektur Arab. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

 

Pintu gerbang sebelah selatan yang mempunyai bentuk dan ukuran 
yang hampir sama dengan pintu gerbang sebelah utara. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

c) Kolam 

Semula Masjid Agung Surakarta memiliki kolam sedalam 50 
cm yang mengelilingi masjid untuk membasuh kaki jamaah yang 
akan masuk ke masjid. Hal ini disebabkan pada saat itu masih 
banyak orang yang tidak beralas kaki. Selain itu, kolam ini juga 
digunakan untuk berwudlu karena airnya mengalir. Oleh karena itu, 
kolam ini kemudian menjadi lambang kesucian. Untuk lebih 
menertibkan orang yang berwudlu, maka selanjutnya disediakan 
tempat wudlu yang lebih bersih dan menggunakan kran. Saat ini 
lebar kolam telah dipersempit dan ada yang ditimbun serta tidak 
digunakan lagi. 

d) Tratag rambat  
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Tratag rambat terbuat dari konstruksi kayu dan didominasi 
oleh warna biru laut. Warna ini disesuaikan dengan warna Keraton 
Kasunanan Surakarta yang berada di dekatnya. Fungsi tratag 
rambat ini adalah sebagai main entrance menuju liwan.  

e) Pagongan 
Bangunan ini sebagai tempat gamelan pada waktu sekaten, yang terdiri dari 2 buah 

bangunan di utara dan selatan. 

(1) Pagongan utara 

Berukuran 9,25 m X 6,3 m. Selain sebagai tempat gamelan sekaten, tempat ini juga digunakan 
untuk kegiatan pengurus dan remaja masjid pada hari-hari biasa. 

(2) Pagongan selatan 

Berukuran 9,25 m X 6,3 m dan mempunyai 3 jalan masuk, yaitu dari depan serta samping kiri 
dan kanan. 

e) Menara adzan 

Mulai dibangun pada hari kamis tanggal 12 Ramelan tahun Je 1845 Jawa atau 1929 M yang 
selesai 7 tahun kemudian dengan biaya 35 ribu Gulden. Menara adzan ini terdiri dari 114 anak 
tangga, melambangkan jumlah surat dalam Al-quran. 

Sebelum teknologi komunikasi sekarang ini, menara adzan ini setiap waktu sholat wajib 
digunakan untuk mengumandangkan adzan, dimana muadzin naik ke puncak menara. Namun setelah 
ada pengeras suara, menara ini digunakan untuk menempatkan pengeras suara. Ketinggian menara 
adzan ini 25 meter. 

f) Tempat wudlu 

Dahulu kolam air dibuat mengelilingi masjid sedalam 50 cm. Dengan sendirinya jika orang 
akan masuk ke masjid harus mencelupkan kakinya agar bersih dari kotoran dan najis. Namun 
sekarang kolam air yang berjumlah 7 buah tersebut telah ditutup dengan plesteran semen. 

Untuk wudlu dibuatkan tempat yang bersih dengan menggunakan kran ledeng. Persediaan 
air diberi dinamo listrik dan bak reservoir dengan menara air yang diresmikan pada tahun 1928, tepat 
pada hari ulang tahun ke-64 Sri Susuhunan Pakubuwono X, dengan biaya 3000 Gulden. 

Dahulu, air untuk keperluan masjid berasal dari sebuah sumur artesis yang airnya keluar 
sendiri tanpa dipompa. Tetapi mulai tahun 1980-an, sumur artesisnya mati dan diganti dengan 5 
sumur biasa yang dipompa airnya dengan mesin pompa. 

Pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwana XII, sekitar bulan Oktober 1999, 
tempat wudlu untuk putra direnovasi karena daya tampungnya sudah tidak memadai.Renovasi 
dilakukan pada perletakan reservoir yang dimundurkan ½ meter dan menghilangkan reservoir yang 
satunya untuk diganti dengan tempat wudlu dan tempat buang air kecil yang dibatasi tembok batu 
bata setinggi 2 m. 

Jumlah kamar mandi atau WC yang semula satu buah kemudian ditambah menjadi 3 buah. 
Demikian pula tempat untuk wudlu yang semula untuk 15 orang ditambah menjadi 30 dengan satu 
reservoir. Renovasi ini juga memfungsikan kembali saluran air yang mengelilingi masjid. 

 

 

d. Filosofi Masjid Agung Surakarta 

Inti dari filosofi masjid tradisonal Jawa adalah mencapai tingkatan manunggaling kawulo Gusthi 
dengan beribadah di liwan. Tuhan berada dalam hati nurani manusia, tergambar sebagai inti dari liwan ini. 
Untuk sampai ke sana, manusia harus melalui tingkatan-tingkatan pensucian diri. Alur pensucian tersebut 
muncul melalui sibol dan filosofi bangunan Masjid Agung Surakarta, yaitu pada: 

1) Pagar dan gapura 

Gapura berasal dari bahasa arab ghafura yang berarti dimaafkan kesalahannya. Masuknya seseorang 
(muslim) ke dalam masjid melalui gerbang ini dilambangkan dengan kesadaran awal baginya untuk masuk 
Islam dan meminta ampun kepada Allah SWT. Pagar dan pintu gerbang yang melingkupi masjid ini 
disimbolkan sebagai pembatas antara kesucian religi dengan aktifitas duniawi. Sejak zaman dahulu 
lingkungan di luar Masjid Agung Surakarta (gladak. alun-alun, dan pasar Klewer) merupakan tempat 
aktifitas masyarakat. Barang siapa yang berada di dalam lingkungan masjid berarti melupakan urusan 
duniawi untuk menghadap Tuhan. 
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2) Pagongan 

Setelah memasuki gerbang masjid, di kanan-kiri terdapat bangunan 
terbuka yang diberi nama pagongan. Filosofi dari bangunan pagongan 
ini adalah bahwa orang yang telah memiliki kesadaran untuk meminta 
ampun (bertobat), kemudian diharapkan memilih Islam sebagai 
agamanya dengan mengucap dua kalimat syahadat. Pagongan ini 
digunakan sebagai tempat dimainkannya gamelan sekaten yang berisi 
ucapan-ucapan dua kalimat syahadat. Ketertarikan masyarakat untuk 
menikmati gamelan ini akan membawa mereka pada agama Islam. 
Apabila seseorang dengan sadar dan sepenuh hati mengucapkan dua 
kalimat syahadat, maka dirinya telah masuk Islam.  

 

 

 

 Liwan 

    Tempat wudlu       Tempat wudlu 

 

 

 

 

 

       Pagongan            Pagongan 

 

 

Tata massa Masjid Agung Surakarta. 

(Sumber: Diolah dari data Takmir Masjid Agung Surakarta) 

3) Kuncungan, tratag rambat, dan pintu samping 

Peninggian lantai pada tratag rambat mengandung arti filosofi tingkatan kesucian yang lebih tinggi dari 
lingkungan luar (halaman masjid). Kuncungan dan tratag rambat adalah semacam kanopi yang dahulu 
digunakan sebagai pintu masuk ke masjid bagi raja atau Sultan Keraton Surakarta. Di sini tidak disediakan 
kolam karena kaki raja selalu bersih memakai alas kaki dan kemanapun selalu menggunakan kereta 
kencana.  

Sementara itu rakyat kebanyakan masuk melalui pintu yang berada di kiri dan kanan tratag rambat. 
Menurut keterangan dari nara sumber, yaitu Bapak Drs. Hasan Kamal, pengurus Masjid Agung Surakarta 
yang juga bekerja di Departemen Agama, menyebutkan bahwa sebelum ditutup, dahulu pada pintu masuk 
tersebut terdapat kolam dengan air setinggi ± 30 cm. Kolam ini digunakan untuk membasuh kaki bagi 
mereka yang tidak menggunakan alas kaki. Hal ini menyimbolkan kesucian yang harus dipelihara ketika 
seseorang akan masuk ke masjid. 

Serambi 
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4) Serambi dan emper 

Secara fungsional serambi merupakan tempat kegiatan keagamaan yang masih berhubungan dengan 
sesama manusia. Pemahaman filosofis mengartikan bahwa perbedaan ketinggian yang cukup tinggi sebagai 
simbol bahwa serambi adalah ruang antara sebelum memasuki liwan. Di sini seseorang harus sudah 
menjalankan ibadah kepada Allah sekaligus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selain untuk 
shalat, serambi ini juga dapat digunakan oleh para jamaah untuk berdiskusi atau beristirahat tetapi tidak 
boleh tidur. 

Emper (hek) adalah semacam pembatas yang mengelilingi serambi. Berdasarkan filosofis, hek mempunyai 
tingkat kesucian di bawah serambi. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan ketinggian lantai dimana lantai hek 
lebih rendah daripada lantai serambi. Di hek ini jamaah dapat membayar zakat dan beristirahat, tetapi tidak 
digunakan untuk tempat shalat.  

5) Liwan 

Bentuk denah segi empat dengan empat buah saka guru dan atap tajug mengandung filosofi memusat ke 
atas pada kekuasaan terbesar, yaitu Allah SWT. Struktur utama tepat di tengah liwan menjadi simbol 
kekuasaan Allah yang menggerakkan namun tidak digerakkan. Liwan inilah yang menjadi pusat paling suci 
dari filosofi masjid tradisional Jawa. Secara filosofis dan fungsional, liwan ini adalah tempat ibadah ritual, 
benar-benar lepas dari urusan duniawi. Segalanya dikembalikan pada satu pusat, yaitu Allah. Baik dari 
bentuk, ornamen, dan atap mengandung pengertian bahwa ruang ini adalah tempat shalat, tempat 
beribadah, tempat manusia mencari jalan untuk mencapai hidup sejati yang dikenal dengan istilah 
manunggaling kawulo Gusthi.  

 

 

2. Masjid Agung Yogyakarta 

a. Sejarah Pembangunan 

Keraton Yogyakarta mulai dibangun pada tahun 1755 M. Pada tahun 1773 M, atas prakarsa Kyai 
Penghulu Faqij Ibrahim Diponingrat, Sri Sultan Hamengku Buwono I setuju untuk membangun sebuah masjid 
besar dengan arsitek Tumenggung Woryokusumo. Bentuknya disesuaikan dengan Masjid Agung Demak. Masjid 
Agung Yogyakarta ini dikenal juga sebagai Masjid Kauman. Bangunan utamanya baru selesai dibangun setelah 
dua belas tahun. Setelah itu menyusul serambi, regol, kuncungan, pagar keliling, kolam, dan penataan halaman. 
Pada tahun 1867 M terjadi gempa yang merusak serambi masjid. Kerusakan ini diperbaiki satu tahun berikutnya, 
sedangkan regolnya baru dibangun kembali pada tahun 1869 M52.  

Pada awalnya Masjid Agung Yogyakarta ini menggunakan atap sirap sebagai penutup atapnya. 
Kemudian dipugar pada tahun 1862-1863 M. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1933 
M), atap sirapnya diganti dengan seng bergelombang. Serambi dan ruang induk yang semula berlantai batu juga 
diganti dengan tegel kembang dan marmer putih dari Italia (1936 M). Selain berfungsi sebagai pusat peribadatan, 
masjid ini juga berperan dalam memperingati hari-hari besar agama Islam, seperti puasa, Idul Fitri, dan Idul 
Adha. Di masjid ini sering juga diadakan berbagai acara dari Keraton Yogyakarta, seperti dibunyikannya 
gamelan sekaten, tempat disajikannya gunung-gunungan keraton, dan pembacaan riwayat hidup Nabi 
Muhammad saw. 

b. Lokasi 

Komplek Masjid Agung Kauman Yogyakarta terletak di Kampung Kauman, di sebelah barat Alun-alun 
Utara Yogyakarta. Seperti halnya masjid pada masa pemerintahan raja-raja Islam, masjid ini juga merupakan 
salah satu unsur dari bangunan formal yang ada di sekitar istana. 

                                                 
52 Muhammad Chawari, Skripsi Pasang Surut Masa Pembangunan Masjid Besar Kauman Yogyakarta 

Studi Berdasarkan Sumber Prasasti, Yogyakarta, Fakultas Sastra UGM, 1989, Hal. 84 
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Masjid Agung Yogyakarta dilihat dari sebelah timur.  

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
c. Peruangan 

Ruang-ruang yang terdapat pada bangunan induk Masjid Agung Yogyakarta antara lain: 

1) Tratag rambat 

Tratag rambat ini merupakan bagian masjid yang agak menonjol ke depan dan biasanya digunakan 
untuk menghubungkan pintu masuk masjid dengan serambi dan sekaligus juga sebagai tempat 
penyeberangan bagi raja dari parit yang ada di bawah.  

 

Tratag rambat sebagai pintu masuk bagi raja menggunakan 
bentuk atap limasan gajah mungkur.   

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

 
2) Serambi 

Serambi yang bernama Al-Mahkamah Al-Akbiroh ini dilengkapi dengan 8 tiang utama dan 
berfungsi untuk tempat pertemuan para alim ulama, pengajian/da’wah Islam, peringatan hari-hari besar 
agama Islam, upacara ijab qabul, penyelesaian sengketa dalam pernikahan, pembagian harta warisan, dan 
lain sebagainya53.  

                                                 
53 Takmir Masjid Besar Yogyakarta, Riwayat Singkat tentang Masjid Besar Yogyakarta, 1981, Hal. 1 
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Serambi masjid dengan bentuk atap limasan trajumas lambang gantung. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

Pada tiang-tiang serambi ini terdapat ragam hias putri mirong. Ada yang berpendapat bahwa ragam 
hias ini merupakan perwujudan dari Kanjeng Ratu Kidul (Nyai Roro Kidul) yang ikut hadir sewaktu ada 
pertunjukan tari Bedhaya Semang. Versi lain menyebutkan bahwa ragam hias putri mirong ini adalah bentuk 
stilasi dari huruf Arab, yaitu alif, lam, dan mim. Adapula yang mengatakan bahwa ragam hias tersebut 
merupakan rangkaian dari kata Muhammad Rasulallah. Di bagian umpak tiang juga terdapat ragam hias dari 
urutan huruf Arab, yaitu mim, ha, mim, dan dhal (Muhammad). Yang distilasikan, berbentuk hiasan songkok 
yang dimaksudkan untuk mengagungkan nama Nabi Muhammad saw.  

 

 

 

 

Salah satu tiang pada serambi yang diukir dengan hiasan putri mirong. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
3) Ruang shalat utama 
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Lantai ruangan ini ditinggikan. Di dalamnya terdapat mihrab yang dihiasi dengan ornamen seperti 
layaknya sebuah singgasana raja. Di sebelah kiri mimbar terdapat maksurah, yaitu tempat sembahyang yang 
disediakan khusus untuk Sultan Yogyakarta dan kerabatnya. Di puncak atas ruang shalat utama terdapat 
mustaka yang berbentuk gada sulur. Ragam hias kaligrafi terdapat pada bagian atas, di sebelah utara dan 
selatan mihrab. Penerangan ruangan shalat ini pada siang hari memanfaatkan cahaya matahari secukupnya, 
agak temaram tetapi justru menambah kekhusyukan beribadah. 

                      

Ukiran yang terdapat pada pintu-pintu masuk 
liwan dengan perpaduan warna kuning emas  
dan hijau. (Sumber: Dok. Pribadi) 

 Atap ruang liwan menggunakan bentuk 
tajug beratap tiga dengan mustaka di 
puncaknya. (Sumber: Dok. Pribadi 

 
4) Ruang pawastren 

Ruang pawastren merupakan ruang khusus bagi jamaah putri. Di dalamnya terdapat bak penampung 
air yang berbentuk segi delapan. 

5) Pagar dan pintu gerbang masjid 

Masjid Agung Yogyakarta seolah-olah terpisah dari keramaian lingkungan di sekitarnya karena 
memiliki tembok dan pintu gerbang yang tinggi, besar, dan kokoh. Pintu gerbang utama atau dikenal dengan 
istilah regol, berbentuk joglo semar tinandu. Dua saka gurunya diganti dengan tembok pemikul dan pilar. Di 
ujung pilar pagar keliling yang berbentuk krawang terdapat hiasan buah waluh. 

 

 

6) Kolam 

Regol sebagai pintu masuk dari timur 
menggunakan bentuk atap joglo semar tinandu. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Kolam yang berada di sekeliling Masjid Agung Yogyakarta ini mirip dengan telaga suci yang 
biasanya terdapat di candi-candi Hindu, seperti pada Candi Jawi54. Dahulu kolam ini selalu penuh dengan air 
yang mengalir dan digunakan oleh orang-orang yang akan masuk ke masjid untuk membasuh kaki/bersuci.  

7) Ragam hias 

Ragam hias motif flora yang umumnya terdapat pada rumah tradisional Jawa juga terdapat pada 
Masjid Agung Yogyakarta. Ragam hias tersebut antara lain: 

a) Lung-lungan  

Hiasan ini berfungsi untuk memberi keindahan daun pintu utama. Pohon yang digambarkan umumnya 
adalah teratai, melati, dan tanaman lain yang melata. Ragam hias ini selalu dilukiskan secara stilasi, 
karena gambar  yang demikian dianggap bernuansa surgawi. 

b) Patran dan banyu tetes  

Patran adalah ragam hias yang menggambarkan daun berderet-deret, sedangkan banyu tetes 
menggambarkan tetesan air hujan yang turun dari tepi genteng ataupun tritisan. Ragam hias ini terletak 
berselang-seling dengan patran. 

c) Nanasan 

Bentuk ragam hias ini sesuai dengan namanya mirip dengan buah nanas atau omah tawon. Dalam seni 
rupa Islam hiasan ini mirip dengan ragam hias muqarnas. 

d) Tlacapan 

Ragam hias ini merupakan deretan segitiga sama kaki, sama tinggi, dan sama besar. 

 

 

d. Filosofi Masjid Agung Yogyakarta 

Inti dari filosofi masjid tradisonal Jawa adalah mencapai tingkatan manunggaling kawulo Gusthi 
dengan beribadah di ruang utama masjid. Untuk samapi ke sana, manusia harus melalui tingkatan-tingkatan 
pensucian diri. Alur pensucian tersebut muncul melalui simbol dan filosofi bangunan Masjid Agung Yogyakarta. 

1) Pagar dan gapura 

Gapura, sesuai dengan asal katanya yang dalam bahasa Arab adalah ghafura, berarti dimaafkan 
kesalahannya. Dengan demikian masuknya seseorang ke dalam masjid dengan melewati pintu gerbang ini 
dilambangkan dengan kesadaran awal baginya untuk masuk Islam dan meminta ampun kepada Allah SWT. 
Pagar dan pintu gerbang yang mengelilingi masjid ini disimbolkan sebagai pembatas antara kesucian religi 
dengan aktifitas duniawi.  

2) Bangsal Sekaten 

Setelah memasuki gerbang masjid, di sebelah kanan dan kirinya terdapat bangunan yang diberi 
nama Bangsal Sekaten. Filosofi dari bangsal ini adalah bahwa orang yang telah memiliki kesadaran untuk 
meminta ampun (bertobat) kemudian diharapkan memilih agama Islam sebagai agamanya dengan 
mengucapkan dua kalimat syahadat. Bangsal ini merupakan tempat dimainkannya gamelan yang berisi 
ucapan-ucapan dua kalimat syahadat. Ketertarikan masyarakat untuk menikmati gamelan ini akan membawa 
mereka pada ketertarikan terhadap Islam. Apabila seseorang dengan sadar dan sepenuh hati mengucap dua 
kalimat syahadat, maka dirinya dinyatakan telah masuk Islam.  

3) Kuncungan, tratag rambat, dan pintu samping 

Peninggian lantai pada tratag rambat mengandung arti filosofi tingkatan kesucian yang lebih tinggi 
dari lingkungan luar (halaman masjid). Kuncungan dan tratag rambat adalah semacam kanopi yang dahulu 
digunakan sebagai pintu masuk ke masjid bagi raja atau Sultan Keraton Surakarta. Di sini tidak disediakan 
kolam karena kaki raja selalu bersih memakai alas kaki dan kemanapun selalu menggunakan kereta kencana.  

Dahulu pada pintu masuk tersebut terdapat kolam dengan air setinggi ± 30 cm. Kolam ini 
digunakan untuk membasuh kaki bagi mereka yang tidak menggunakan alas kaki. Hal ini menyimbolkan 
kesucian yang harus dipelihara ketika seseorang akan masuk ke masjid. 

4) Serambi dan emper 

Secara fungsional, serambi merupakan tempat kegiatan keagamaan yang masih berhubungan 
dengan sesama manusia. Pemahaman filosofis mengartikan bahwa perbedaan ketinggian yang cukup tinggi 
sebagai simbol bahwa serambi adalah ruang antara sebelum memasuki liwan. Di sini seseorang harus sudah 
menjalankan ibadah kepada Allah sekaligus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selain untuk 

                                                 
54 H. Aboebakar, Loc. Cit., Hal. 195 
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shalat, serambi ini juga dapat digunakan oleh para jamaah untuk berdiskusi atau beristirahat tetapi tidak 
boleh tidur. 

Emper (hek) adalah semacam pembatas yang mengelilingi serambi. Berdasarkan filosofis, hek 
mempunyai tingkat kesucian di bawah serambi. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan ketinggian lantai 
dimana lantai hek lebih rendah daripada lantai serambi. Di hek ini jamaah dapat membayar zakat dan 
beristirahat, tetapi tidak digunakan untuk tempat shalat.  

5) Liwan 

Bentuk denah segi empat dengan empat buah saka guru dan atap tajug mengandung filosofi 
memusat ke atas pada kekuasaan terbesar, yaitu Allah SWT. Struktur utama tepat di tengah liwan menjadi 
simbol kekuasaan Allah yang menggerakkan namun tidak digerakkan. Liwan inilah yang menjadi pusat 
paling suci dari filosofi masjid tradisional Jawa. Secara filosofis dan fungsional, liwan ini adalah tempat 
ibadah ritual, benar-benar lepas dari urusan duniawi. Segalanya dikembalikan pada satu pusat, yaitu Allah. 
Baik dari bentuk, ornamen, dan atap mengandung pengertian bahwa ruang ini adalah tempat shalat, tempat 
beribadah, tempat manusia mencari jalan untuk mencapai hidup sejati yang dikenal dengan istilah 
manunggaling kawulo Gusthi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denah segi empat masjid dengan konsep kosmologis kerajaan Jawa. 

(Sumber: Simbolisme Kekuasaan pada Masjid Kerajaan di Jawa, Ir. Sri Harjanto, 
1997) 

 

 

 

 

 

         Liwan 

 

 

 

 

 

 

 

Denah Masjid Agung Yogyakarta 

(Sumber: Sanyoto, A.) 

 

Utara 

Kredo

Barat 
Gunung Merapi 

Selatan 
Keraton Ratu 

Timur 
Gunung Lawu PANCER 

Serambi 
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3. Masjid Agung Demak 

a. Sejarah Pembangunan 

Masjid agung Demak didirikan oleh Wali Songo, yaitu sembilan orang wali yang banyak jasanya dalam 
menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada pertengahan abad XV, ketika penduduk Jawa belum banyak yang 
menganut agama Islam dan kebanyakan adalah pengikut agama Hindu, maka oleh para ulama  Islam (para wali 
yang sembilan itu) dipikirkan untuk membuat tempat yang tetap untuk penyiaran agama Islam. Pada waktu itu, 
surau atau langgar belum terdapat di Jawa55. Satu sumber menyebutkan bahwa masjid ini didirikan hanya dalam 
waktu satu malam pada tahun 1466 M, sementara sumber yang lain mengatakan bahwa masjid ini dibangun pada 
tahun 1479 M.  

Konon, keempat saka gurunya masing-masing dibuat oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan 
Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Saka guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga dikenal sebagai saka tatal, karena 
terbuat dari potongan-potongan kayu kecil yang diikat dengan rumput rawadan hingga menjadi suatu tiang yang 
tidak kalah kuatnya dengan ketiga saka yang lain56. Saka guru-saka guru tersebaut panjangnya 32 m dengan 
keliling 1,45 m.  

b. Lokasi 

Masjid Agung Demak terletak di sebelah barat Alun-alun kota Demak. 

c. Peruangan 

Arsitektur Masjid Agung Demak masih terlihat bergaya Hindu tetapi telah dimodifikasi dengan nuansa 
Islam. Atapnya terbuat dari kayu jati dengan bentuk atap tajug bersusun tiga yang menggambarkan filosofi 
kaitan antara iman, Islam, dan ihsan.  

 

Liwan Masjid Agung Demak dengan atapnya tang berbentuk tajug bersusun tiga. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

Di puncak atapnya terdapat sebuah mustaka. Jumlah tiang masjid seluruhnya ada 128 buah. Jumlah ini 
belum termasuk tiang-tiang yang terdapat pada kolam yang dibuat oleh para wali sebagai tempat wudlu pada 
masa itu. Saka pada serambi yang berjumlah 8 buah menurut cerita berasal dari istana kerajaan Majapahit57.  

Masjid ini mempunyai 2 buah bedug. Menaranya baru dibangun pada tahun 1934 M. Di sebelah utara 
masjid ini terdapat makam Kasultanan Demak.  

                                                 
55 Aboebakar Atjeh, Loc. Cit., Hal. 163 
56 Abdul Baqir Zein, Loc. Cit., Hal. 210-213 
57 Ibid, Hal. 166 
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Menara masjid yang baru dibangun pada tahun 1934 M. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

Ruang-ruang yang terdapat di Masjid Agung Demak ini adalah sebagai berikut: 

1) Tratag ranbat 

Tratag rambat sebagai main entrance menuju masjid ini berukuran 25 x 8 m. 

2) Serambi 

Ruang serambi ini berukuran 31 x 15 m, dan mempunyai 8 buah tiang. Tiang-tiang ini terletak di 
atas umpak yang terbuat dari batu. Reliefnya berbentuk bunga padma yang mekarnya menghadap ke bawah 
dan ke atas. Kelopak yang menghadap ke atasseolah-olah berfungsi untukl menopang saka yang terbuat dari 
kayu jati. Pengaruh agama Budha terlihat pada ragam hias padma yang selain untuk keindahan juga 
melambangkan kesucian seperti yang terdapat pada candi Ciwa maupun Borobudur. Kesucian yang 
dilambangkan oleh padma ini mempunyai makna yang identik dengan arti kokoh dan kuat, yang tidak akan 
tergoyahkan oleh segala macam bencana yang menimpanya. Di bagian bawah saka terdapat hiasan yang 
berupa relief bermotif tumpal. Ragam hias ini berbentuk segitiga dan sering diibaratkan sebagai tunas bambu 
yang memiliki daya tumbuh luar biasa.  
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Detail ukiran pada tiang utama serambi, tiang dan umpak serambi. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
Di serambi ini terdapat 2 buah bedug yang digunakan sebagai penanda masuknya waktu shalat.  

    

Serambi Masjid Agung Demak dan interior serambi. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

3) Ruang shalat utama (liwan) 

Ruang shalat utama ini berukuran 31 x 31 m dengan empat buah saka guru. Belum jelas apakah 
bentuk segi empat ini juga mengandung filosofi keseimbangan empat sisi yang diadopsi dari kosmologi 
keraton. Sejarah menyebutkan bahwa Masjid Agung Demak kurang mendapat pengaruh kejawen karena 
letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan Jawa. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa aliran 
jamaah Masjid Agung Demak ini berbeda dengan kejawen.  

 

Detail atap dan mustoko Masjid Agung Demak. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
Di atas relung mihrab terdapat porselen-porselen bermotif geometris, sedangkan pada dinding 

mihrab bagain dalam terdapat lukisan kura-kura. Di samping kiri dan kanan mihrab terdapat mimbar dan 
maksurah yang terbuat dari kayu. Mimbar ini adalah milik Sultan Demak I ketika beliau bertahta di Kerajaan 
Demak. Maksurah pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat khusus untuk raja atau kerabatnya untuk 
bersembahyang. Bagian mimbar miskin akan hiasan, tetapi tidak demikian dengan maksurah. Pada bagian 
bawah maksurah dihias dengan ukiran berupa relief tembus. Bagian tengahnya dihias dengan relief sulur-
sulur gelung dan motif lidah api yang berwarna merah. Kedua ujung bawah hiasan sulur dan lidah api ini 
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berakhir pada kepala makara. Ragam hias gelung/pilin melambangkan tangga naik menuju surga. Ragam 
hias lidah api melambangkan kesaktian dan kesucian, sedangkan makara sebagai penolak bala (bencana)58.  

4) Ruang pawestren 

Ruang pawestren ini berada di samping kiri dan kanan ruang shalat utama dan digunakan sebagai 
tempat shalat bagi jamaah putri. 

5) Tempat wudlu 

Tempat wudlu ini terletak di sebelah utara masjid untuk jamaah laki-laki dan di selatan masjid 
untuk jamaah putri.   

 

Tempat wudlu untuk jamaah putra di utara masjid. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
6) Pagar dan pintu gerbang 

Pagar yang mengelilingi Masjid Agung Demak ini berfubnfsi sebagai pembatas antara komplek 
masjid dengan lingkungan sekitarnya. Pagar masjid ini terbuat dari batu alam dan konstruksi besi. Pada 
awalnya pintu gerbang Masjid Agung Demak menggunakan atap limasan dan memiliki empat buah pilar. 
Saat ini pintu gerbang ini telah direnovasi.  

 

B. KESIMPULAN 

 

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa arsitektur masjid tradisional Jawa dalam perkembangannya 
tidak terlepas dari pengaruh luar. Pada umumnya, pengaruh luar itu banyak terdapat pada bahan-bahan bangunan, 
misalnya penggunaan batu dan besi. Dalam hal ragam hias, pengaruh dari luar juga cukup terlihat sekalipun tidak 
mengurangi aslinya, bahkan saling melengkapi dan memperkaya ragam hias itu sendiri. Misalnya ragam hias kaligrafi 
yang berasal dari budaya Islam dan ragam hias mustaka yang merupakan pengaruh dari agama Hindu. Walaupun banyak 
bentuk bagian-bagian masjid yang mendapat pengaruh asing, makna dan simbolisasi yang ditampilkan telah disesuaikan 
dengan nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari adanya masjid. Simbol-simbol arsitektur yang terdapat pada masjid 
tradisional Jawa umumnya antara lain terdapat pada perletakan masjid, pola ruang, bentuk bangunan, warna, dan ragam 
hias. 

1. Simbol-simbol Arsitektur pada Perletakan Masjid 

Pada umumnya masjid-masjid tradisioanal Jawa selalu berada dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini 
berkaitan erat dengan sejarah pada saat masjid tersebut dibangun. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam 
di Jawa, setiap kerajaan memiliki masjid yang berstatus sebagai masjid kerajaan. Selain berfungsi sebagai tempat 
beribadah, masjid ini juga berfungsi sebagai simbol pusat pemerintahan. Kota tradisional yang dibangun oleh para 
penguasa pada masa kerajaan-kerajaan Islam memiliki pola yang hampir sama. Hal ini terutama dapat dilihat pada 
perletakan Masjid Agung Yogyakarta dan Masjid Agung Surakarta. Pola kota tersebut adalah: 

a. Keraton sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya menghadap ke arah utara. 

b. Alun-alun sebagai tempat berhubungan antara raja dan rakyatnya berada tepat di depan keraton. 

c. Masjid agung kerajaan sebagai pusat religius kerajaan terletak di sebelah barat alun-alun. 

                                                 
58 Team Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Tengah, Loc. Cit., Hal. 200-204 
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d. Pasar sebagai pusat perekonomian kerajaan terletak di sebelah utara keraton. 

e. Perkampungan terletak di sekitar keraton dengan membentuk pola letak dan jalan-jalan yang berpotongan. 

Selain itu, pada beberapa masjid tradisional terdapat makam di sekitarnya. Lokasinya yang demikian 
seolah-olah mengingatkan orang-orang yang beribadah agar selalu ingat pada kematian/akhirat dan agar senantiasa 
meningkatkan amal ibadahnya. 

 

2. Simbol-simbol Arsitektur pada Pola Ruang 

Masjid-masjid tradisional Jawa memiliki pola ruang yang hampir sama, seperti juga pada Masjid Demak, 
Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Agung Yogyakarta. Masjid-masjid ini pada umumnya mempunyai pembagian 
ruang yang mirip dengan rumah tradisional Jawa. Ruang-ruang ini disusun secara simetris, sesuai dengan konsep 
keseimbangan dunia dan akhirat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Pola peruangannya antara lain: 

a. Memiliki tratag rambat 

b. Memiliki serambi, di dalamnya terdapat bedug dan kentongan.  

c. Memiliki ruang shalat utama, di dalamnya terdapat mimbar berbentuk singgasana dan seringkali terdapat 

maksurah sebagai tempat shalat raja, terutama pada masjid agung. 

d. Memiliki ruang pawestren. 

e. Memiliki ruang wudlu yang terletak di utara dan selatan. 

Untuk membedakan tingkat kesucian, setiap lantai ruang memiliki ketinggian yang berbeda. Prinsip 
keterbukaan dalam Islam ditujukan oileh keberadaan serambi dan bentuknya terbuka.  

 

3. Simbol-simbol Arsitektur pada Bentuk Bangunan 

Masjid Agung Surakarta dan Masjid Agung Yogyakarta mempunyai banyak kesamaan dalam hal bentuk, 
kelengkapan, maupun unsur-unsurnya, kecuali menara. Keduanya memiliki mihrab, mimbar, maksurah, serambi, 
pawestren, dan kolam. Hal ini disebabkan karena keduanya meniru Masjid Agung Demak yang merupakan masjid 
pertama yang didirikan oleh kerajaan Islam di Pulau Jawa. Masjid-masjid tradisional Jawa di Surakarta umumnya 
memiliki bentuk bangunan yang sama. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Atapnya yang berbentuk tumpang dengan jumlah gasal. 

b. Denahnya yang berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. 

c. Dibatasi oleh tembok keliling. 

Bagian dari masjid tradisional Jawa yang paling dapat menunjukan eksistensi masjid tersebut adalah bentuk 
atapnya. Bentuk atap ini berkaitan erat dengan sejarah pada masa lalu. Pada saat raja-raja kerajaan Islam di Jawa 
membangun ibukota kerajaannya, ibukota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan 
kebudayaan, akan tetapi juga merupakan pusat keagamaan. Konsep-konsep kosmologis yang berkembang pada masa 
Hindu-Budha digunakan kembali oleh para penguasa. Sebagai simbol dari pusat keagamaan tersebut, di ibukota 
kerajaan terdapat bangunan yang menjadi simbol gunung (meru) yang dipercaya sebagai pusat alam raya. Pada masa 
Hindu-Budha, gunung (meru) ini diwakilkan pada bentuk bangunan candi. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan 
fungsi antara candi dan masjid sebagai tempat yang suci, maka pada masa kerajaan Islam simbol gunung (meru) 
tersebut mungkin digambarkan pada bentuk atap masjid, yaitu bentuk atap tajug atau tumpang51. Jumlah tingkatan 
meru menunjukan kelas sosial tertentu, yaitu dua untuk rakyat, lima untuk abdi raja, tujuh untuk pangeran, dan 
sebelas untuk raja. Namun pada masa kerajaan Islam jumlah tingkat diperkecil sehingga untuk masjid kerajaan 
memiliki tiga tingkat (tumpang dua) atau lima. Selain itu, bilangan gasal bagi orang Jawa dipercaya merupakan 
bilangan yang baik.  

 

4. Simbol-simbol Arsitektur pada Warna 

Warna berperan penting pada masjid tradisional Jawa karena warna tersebut meiliki fungsi simbolik. 
Warna-warna yang umumnya terdapat pada masjid tradisional Jawa antara lain: 

a. Putih; melambangkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. 

b. Hijau; merupakan warna keluarga Nabi Muhammad saw yang bermakna barokah. 

c. Hitam; merupakan warna kain yang meyelimuti Ka’bah dan melambangkan prinsip utama karena Ka’bah 

berhubungan erat dengan hal-hal yang menjadi prinsip dari seluruh arsitektur suci dalam Islam. 

d. Tanah kecoklatan; mengingatkan manusia akan kepapaannya di hadapan Allah. 

                                                 
51  Muadzirin Yusuf Eiba, Masjid Tradisional di Jawa, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983, Hal. 22-31 
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e. Merah; melambangkan kemegahan. 

f. Biru; melambangkan suatu proses gejala alam, seperti biru langit, biru laut, biru gunung, dan sebagainya, 

sehingga dimaksudkan untuk mengagungkan kebesaran Allah. Selain itu, warna biru pada masjid tradisional di 

Surakarta juga menjadi identitas masjid yang bersangkutan (masjid kerajaan), karena warna biru melambangkan 

warna Keraton Kasunanan Surakarta. 

g. Kuning/emas; melambangkan keagungan. 

h. Beraneka warna; melambangkan kesempurnaan ciptaan Yuhan dan merefleksikan ketidakterbatasan kekayaan 

khasanah Tuhan. 

 

5. Simbol-simbol Arsitektur pada Ragam Hias 

Pada prinsipnya, selain untuk menambah keindahan ragam-ragam hias yang terdapat pada masjid-masjid 
tradisional Jawa dimaksudkan untuk mengagungkan nama Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. Ragam hias 
tersebut antara lain: 

a. Mustaka; ragam hias ini ditempatkan pada puncak bangunan masjid. 

b. Kaligrafi; ragam hias ini dapat bersumber dari Al-quran maupun hadits. 

c. Semacam kaligrafi, ragam hias ini pada dasarnya menggunaka huruf arab yang berfungsi sebagai hiasan. Selain 

itu juga terdapat maksud-maksud yang lain. Perwujudan ragam hias yang menggunakan huruf arab tersebut ada 

beberapa macam, yaitu: 

1) huruf arab yang digambarkan atau dipahatkan secara wajar. 

2) huruf arab yang distilasikan sehingga berupa suatu hiasan, misalnya hiasan songkok pada umpak. 

3) huruf arab yang dirangkum sehingga berupa suatu hiasan,  misalnya hiasan motif putri mirong pada kolom. 

4) kata jawa yang mirip dengan kata arab yang diwujudkan dalam bentuk ujudnya, misalnya hiasan buah waluh 

untuk mendekati kata Allah pada Masjid Agung Yogyakarta. 

d. Ragam hias dengan motif flora, seperti yang umumnya terdapat pada rumah tradisional Jawa antara lain lung-

lungan, patran, dan banyu tetes,uleng, nanasan, serta tlacapan. 

Berdasarkan studi identifikasi tentang ciri masjid tradisional Jawa di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
mengenai ruang dan elemen bangunan masjid tradisional Jawa sebagai berikut: 

1. Pagar dan pintu gerbang 

Pagar dan pintu gerbang ini berfungsi sebagai pembatas antara masjid dengan lingkungan sekitarnya. Pagar 
dan pintu gerbang yang mengelilingi masjid disimbolkan sebagai pembatas antara kesucian religi (di dalam masjid) 
dengan aktifitas duniawi (di lingkungan sekitar masjid). 

2. Tratag rambat 

Tratag rambat adalah semacam kanopi yang terletak pada bagian depan serambi masjid. Dahulu, tratag 
rambat ini merupakan pintu masuk bagi raja dan kerabatnya. Fungsi tratag rambat saat ini adalah sebagai main 
entrance menuju ruang shalat utama melalui serambi bagi semua jamaah. 

3. Serambi 

Bentuk bangunan serambi mirip dengan bangunan pendopo pada rumah tinggal tradisional Jawa. Serambi 
ini digunakan untuk pengajian-pengajian akbar, upacara-upacara resmi pada hari-hari besar Islam, balai pernikahan, 
dan kegiatan keagamaan lain yang hubungannya dengan sesama manusia. Serambi ini juga dapat digunakan untuk 
melaksanakan shalat. Di serambi ini biasanya diletakan bedug atau kentongan sebagai penanda waktu shalat. 

Pemahaman filosofis mengartikan bahwa perbedaan ketinggian serambi yang cukup mencolok dengan 
emper sebagai simbol bahwa serambi adalah ruang antara sebelum memasuki ruang shalat utama (liwan). 

4. Ruang shalat utama (liwan) 

Liwan inilah yang menjadi pusat paling suci dari filosofi masjid tradisional Jawa. Banyak pemikiran 
filsafat Jawa yang diterapkan pada fifik ruang liwan ini, di antaranya adalah konsep kiblat papat limo pancer, Tuhan 
berada dalam hati nurani manusia, semesta sebagai roda pedati yang berputar, dan Tuhan adalah pusat yang 
menggerakkan namun tidak digerakan. 

Di dalam liwan terdapat: 

b.  mihrab. 

c.  mimbar. 
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d.  maksurah. 

Ketiganya dihiasi dengan ragam hias tertentu. Ruang liwan mempunyai empat buah saka guru. Di puncak atapnya 
terdapat mustaka dengan ragam hias yang berbeda-beda. Atap yang menaungi ruang liwan ini berbentuk tajug 
bersusun tiga yang oleh para wali ditafsirkan sebagai pokok-pokok tuntunan Islam, yaitu: 

a.  Iman; dilambangkan pada atap pertama (paling atas). Maksudnya adalah 

seseorang jmasuk Islam harus percaya kepada tatanan enam keimanan, 

yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasulullah, hari 

kiamat, dan kepastian baik-buruk (takdir) dari Allah. 

b.  Islam; dilambangkan pada atap kedua. Mengandung maksud bahwa syariat 

Islam yang wajib dijalani adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, 

melakukan shalat, membayar zakat, puasa, dan melaksanakan ibadah haji 

bagi yang mampu. 

c.  Ihsan; dilambangkan pada atap ketiga. Maksudnya adalah setiap orang 

Islam wajib berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, 

dimana saja dan oleh siapa saja. 
6. Menara 

Fungsi menara ini adalah untuk mengumandangakan adzan. Saat ini keberadaan menara dianggap sebagai 
simbol keberadaan suatu masjid, walaupun ada masjid yang tidak bermenara. Dalam buku Pola Pembinaan 
Kegiatan Kemasjidan dan Profil Masjid, Musholla dan Langgar yang disusun oleh suatu tim dari kalangan pengurus 
masjid, dirumuskan bahwa menara dianjurkan pada masjid karena di samping fungsinya sebagai tempat melakukan 
adzan, menara juga berfungsi sebagai titik tangkap (landmark) yang menarik. 

7. Pawastren 

Ruang pawastren ini biasanya terdapat di utara dan selatan liwan. Pawastren yang berada di sebelah selatan 
merupakan liwan, sedangkan yang di sebelah utara untuk pengurus/yogisworo. Bentuknya menyerupai ruang 
gandhok dalam rumah tinggal tradisonal Jawa. Pawastren ini biasanya digunakan untuk belajar membaca al-quran.  

8. Kolam dan tempat wudlu 

Air merupakan unsur penting dalam arsitektur masjid  tradisonal Jawa, karena masjid dan air identik 
dengan simbol kesucian.  

Fungsi kolam adalah untuk membasuh kaki jamaah yang akan masuk ke masjid, karena pada zaman dahulu 
banyak orang yang belum menggunakan alas kaki.  

Tempat wudlu betrada di sebelah utara dan selatan masjid. Pemisahan tersebut didasari oleh ajaran agama 
Islam mengenai muhrim dan bukan muhrim, dimana apabila dua orang berlainan jenis yang bukan muhrimnya yang 
dalam keadaan bersuci bersentuhan, maka batalah wudlu keduanya.  

9. Ragam hias 

Ragam hias yang terdapat pada masjid-masjid tradisional Jawa, khususnya yang menjadi objek identifikasi 
ini, sangat beragam. Tetapi secara umum dapat ditarik garis besarnya sebagai berikut: 

a.  hiasan dan ukiran kaligrafi, yaitu hiasan huruf Arab yang berisi tulisanh tertentu dan memiliki bentuk-bentuk 

khusus. 

b.  Ragam hias motif flora, yang umumnya terdapat pada rumah tinggal tradisional Jawa, juga terdapat pada masjid 

tradisional Jawa. 

c.  Warna yang mendominasi adalah perpaduan antara putih, kuning, dan hijau.  
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TABEL IV.1: SIMBOL-SIMBOL ARSITEKTUR PADA MASJID AGUNG SURAKARTA 
Sumber: Pengamatan dan studi literatur.  

 
TABEL IV.2: SIMBOL-SIMBOL ARSITEKTUR PADA MASJID AGUNG YOGYAKARTA 

 
Sumber: Pengamatan dan studi literatur. 
Keterangan:     *  Sejarah Masjid Agung & Gamelan di Surakarta (Hal.9-20), Spiritualisme & Sen Islam (Hal.63-69), 

Makalah Masjid dalam Tuntunan Islam Menjawab Tuntutan Zaman (Hal.7-9), Arsitektur Tradisional 
Yogyakarta (Hal. 131-189) 

** Wawancara dengan Bp. Prayudi (Pengurus Perpustakaan Masjid Gedhe Yogyakarta)  
 

TABEL IV.3: SIMBOL-SIMBOL ARSITEKTUR PADA MASJID AGUNG DEMAK 
 

Sumber: Studi literatur. 
Keterangan: 

WUJUD SIMBOL MAKNA SIMBOL 
Masjid berada di sebelah barat alaun-alun utara dekat dengan 
Keraton Kasunanan Surakarta. 

Menggambarkan hubungan yang erat antara pimpinan (umara) dan pemuka 
agama (ulama)*. 

Makam yang berada di belakang masjid. Mengingatkan orang yang akan beribadah untuk selalu ingat pada 
kematian/akhirat sehingga senantiasa meningkatkan amal ibadahnya**. 

Pagar keliling berbentuk krawang. Merupakan batas suci. 
Kaligrafi yang berisi doa ketika akan masuk dan keluar masjid 
yang berada di bagian atas gapura utama. 

Gapura berasal dari kata Arab “ghafura” yang artinya dimaafkan kesalahannya. 
Oleh karena itu symbol tersebut dapat ditafsirkan sebagai bila seseorang yang 
masuk dan keluar masjid dengan membaa doa ini insya Allah kesalahan-
kesalahannya akan dimaafkan olae Allah SWT**.  

Berskala herpik. Menimbulkan kesan berwibawa dan mengingatkan manusia akan keesaan Tuhan 
serta betapa kecil manusia dihadapan-Nya*. 

Kolam yang berfungsi sebagai tempat bersuci. Melambangkan kesucian*. 
Berwarna biru langit. Menyesuaikan dengan warna Keraton Kasunanan Surakarta dan melambangkan 

jagad raya (laut dan angkasa)**. 
Delapan buah saka. Melambangkan misi pengabdian manusia kepada Allah, Rasul, lingkungan, dan 

sesamanya*. 
Berwarna biru laut. Menyesuaikan dengan warna Keraton Kasunanan Surakarta dan melambangkan 

jagad raya (laut dan angkasa)**. 
Empat buah saka guru. Melambangkan 4 pilar syariat (ajaran Islam yang paling dasar, yaitu: syahadat; 

shalat; puasa; dan zakat)*. 
Sinar matahari yang masuk melalui bukaan di langit-langit Melambangkan turunnya cahaya yang merupakan simbol kehadiran Tuhan untuk 

menyinari kegelapan duniawi*. 
Mimbar berbentuk singgasana yang berwarna emas dan 
mempunyai 3 buah anak tangga. 

Bentuknya melambangkan status Masjid Agung Surakarta yang merupakan 
masjid resmi kerajaan; warnanya melambangkan keagungan; dan 3 anak 
tangganya dibuat sama seperti mimbar pertama Rasulullah**. 

Lima buah pintu masuk yang berada di bagian depan. Melambangkan rukun Islam**. 
Enam buah pintu samping yang berada di utara dan selatan. Melambangkan rukun iman**. 
Atap tajug bersusun 3. Menggambarkan hubungan iman, Islam, dan ihsan*. 
Hiasan/symbol mahkota dan symbol Keraton Kasunanan yang 
bulat telur berisi gambar matahari, bulan, bola dunia, dan 
bintang bersinar. 

Melambangkan status Masjid Agung Surakarta yang merupakan masjid milik 
keraton**. 

Hiasan/symbol halilintar berupa ukiran kepala ular naga yang 
menganga pada pintu-pintu masuk bagian dalam 

Melambangkan sandi rahasia tahun pendirian masjid*. 

Hiasan putri mirong yang berada di tiang-tiang utama serambi. Mengagungkan nama Nabi Muhammad saw sebagai nabi junjungan umat Islam*. 
Hiasan mustaka berbentuk paku yang menancap di bumi yang 
berada di puncak atap ruang shalat utama 

Melambangkan nama Pakubuwana yang artinya penguasa bumi*. 

Menara vertical yang berfungsi untuk mengumandangkan adzan. Melambangkan aspek keagungan Tuhan*. 

WUJUD SIMBOL MAKNA SIMBOL 
Masjid berada di sebelah barat alun-alun utara dekat dengan 
Keraton Kasunanan Surakarta. 

Menggambarkan hubungan yang erat antara pimpinan (umara) dan pemuka 
agama (ulama)*. 

Makam yang berada di belakang masjid. Mengingatkan orang yang akan beribadah untuk selalu ingat pada 
kematian/akhirat sehingga senantiasa meningkatkan amal ibadahnya**. 

Pagar keliling berbentuk krawang. Merupakan batas suci. 
Kaligrafi yang berisi doa ketika akan masuk dan keluar masjid 
yang berada di bagian atas gapura utama. 

Gapura berasal dari kata Arab “ghafura” yang artinya dimaafkan kesalahannya. 
Oleh karena itu symbol tersebut dapat ditafsirkan sebagai bila seseorang yang 
masuk dan keluar masjid dengan membaca doa ini insya Allah kesalahan-
kesalahannya akan dimaafkan olae Allah SWT**.  

Berskala herpik. Menimbulkan kesan berwibawa dan mengingatkan manusia akan keesaan Tuhan 
serta betapa kecil manusia dihadapan-Nya*. 

Kolam yang berfungsi sebagai tempat bersuci. Melambangkan kesucian*. 
Berwarna biru langit. Menyesuaikan dengan warna Keraton Kasunanan Surakarta dan melambangkan 

jagad raya (laut dan angkasa)**. 
Delapan buah saka. Melambangkan misi pengabdian manusia kepada Allah, Rasul, lingkungan, dan 

sesamanya*. 
Berwarna biru laut. Menyesuaikan dengan warna Keraton Kasunanan Surakarta dan melambangkan 

jagad raya (laut dan angkasa)**. 
Empat buah saka guru. Melambangkan 4 pilar syariat (ajaran Islam yang paling dasar, yaitu: syahadat; 

shalat; puasa; dan zakat)*. 
Sinar matahari yang masuk melalui bukaan di langit-langit Melambangkan turunnya cahaya yang merupakan simbol kehadiran Tuhan untuk 

menyinari kegelapan duniawi*. 
Mimbar berbentuk singgasana yang berwarna emas dan 
mempunyai 3 buah anak tangga. 

Bentuknya melambangkan status Masjid Agung Surakarta yang merupakan 
masjid resmi kerajaan; warnanya melambangkan keagungan; dan 3 anak 
tangganya dibuat sama seperti mimbar pertama Rasulullah**. 

Lima buah pintu masuk yang berada di bagian depan. Melambangkan rukun Islam**. 
Enam buah pintu samping yang berada di utara dan selatan. Melambangkan rukun iman**. 
Atap tajug bersusun 3. Menggambarkan hubungan iman, Islam, dan ihsan*. 
Hiasan/symbol mahkota dan symbol Keraton Kasunanan yang 
bulat telur berisi gambar matahari, bulan, bola dunia, dan 
bintang bersinar. 

Melambangkan status Masjid Agung Surakarta yang merupakan masjid milik 
keraton**. 

Hiasan/symbol halilintar berupa ukiran kepala ular naga yang 
menganga pada pintu-pintu masuk bagian dalam 

Melambangkan sandi rahasia tahun pendirian masjid*. 

Hiasan putri mirong yang berada di tiang-tiang utama serambi. Mengagungkan nama Nabi Muhammad saw sebagai nabi junjungan umat Islam*. 
Hiasan mustaka berbentuk paku yang menancap di bumi yang 
berada di puncak atap ruang shalat utama 

Melambangkan nama Pakubuwana yang artinya penguasa bumi*. 

Menara vertical yang berfungsi untuk mengumandangkan adzan. Melambangkan aspek keagungan Tuhan*. 

WUJUD SIMBOL MAKNA SIMBOL 
Masjid berada di sebelah barat alun-alun utara dekat dengan 
Keraton Yogyakarta. 

Menggambarkan hubungan yang erat antara pimpinan (umara) dan pemuka 
agama (ulama)*. 

Makam yang berada di belakang masjid. Mengingatkan orang yang akan beribadah untuk selalu ingat pada 
kematian/akhirat sehingga senantiasa meningkatkan amal ibadahnya**. 

Pagar keliling berbentuk krawang. Merupakan batas suci. 
Memiliki anak tangga. Melambangkan seseorang akan masuk ke tempat yang suci. 
Kolam yang berfungsi sebagai tempat bersuci. Melambangkan kesucian**. 
Didominasi warna putih. Melambangkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah SWT*. 
Delapan buah tiang utama.. Melambangkan misi pengabdian manusia kepada Allah, Rasul, lingkungan, dan 

sesamanya*. 
Empat buah saka guru. Melambangkan 4 pilar syariat (ajaran Islam yang paling dasar, yaitu: syahadat; 

shalat; puasa; dan zakat)*. 
Sinar matahari yang masuk melalui bukaan di langit-langit Melambangkan turunnya cahaya yang merupakan simbol kehadiran Tuhan untuk 

menyinari kegelapan duniawi*. 
Atap tajug lambang teplok bersusun 3. Menggambarkan hubungan iman, Islam, dan ihsan, serta untuk mengagungkan 

kebesaran Allah SWT*. 
Hiasan berbentuk buah waluh di ujung pilar pagar krawang. Mangagungkan nama Allah untuk memohon berkah demi keselamatan & 

ketentraman*. 
Hiasan gambar garuda di bagian depan tratag rambat. Melambangkan kemegahan dan status Masjid Agung Yogyakarta yang 

merupakan masjid milik Keraton*. 
Hiasan putri mirong yang berada di tiang-tiang utama serambi. Mengagungkan nama Nabi Muhammad saw sebagai nabi junjungan umat Islam*. 
Hiasan stilasi songkok yang ada di umpak tiang utama serambi. Mangagungkan nama Nabi Muhammad saw*. 
Hiasan kaligrafi yang berisi kutipan QS. Ali Imran: 39, nama 
Allah, Hamzah, Zakariya, Yahya, Hasan dan Husen, Abas, yang 
terletak di bagian atas mihrab. 

Mengagungkan Nama Allah SWT, Nabi, dan tokoh-tokoh Islam**. 

Hiasan kaligrafi yang berisi hadits tentang shalat Jumat dan kata 
Muhammad. 

Mengagungkan nama Nabi Muhammad saw*. 

Hiasan mustaka berbentuk gada sulur di puncak atap liwan. Merupakan perwujudan mahkota atau topong wayang tokoh raja, yang 
dimaksudkan untuk menolak datangnya roh jahat*. 

lung-lungan di daun pintu utama masjid. Untuk menampilkan tanaman-tanaman yang diibaratkan sebagai tanaman 
surgawi*. 

patran dan banyu tetes di tepi tritisan tratag rambat. Hiasan patran dimaksudkan untuk menambah keindahan suatu bagian bangunan 
dan melambangkan kesempurnaan (absolutisme), sedangkan hiasan banyu tetes 
untuk menambah keindahan dan merupakan duplikat matahari serta menjadi 
lambang tiada kehidupan tanpa air*. 

uleng di langit-langit serambi. Untuk menambah keindahan*. 
nanasan di langit-langit serambi. Untuk menambah keindahan dan lambang bahwa untuk mendapatkan yang lezat 

maka orang harus mampu mengatasi yang penuh duri*. 
tlacapan di langit-langit serambi. Menggambarkan sinar matahari/cahaya sorot yang melambangkan 

kecerahan/keagungan*. 

WUJUD SIMBOL MAKNA SIMBOL 
Masjid berada di sebelah barat alun-alun.  Menggambarkan hubungan yang erat antara pimpinan (umara) dan pemuka 

agama (ulama)*. 
Makam yang berada di belakang masjid. Mengingatkan orang yang akan beribadah untuk selalu ingat pada 

kematian/akhirat sehingga senantiasa meningkatkan amal ibadahnya. 
Berwarna putih. Melambangkan penyamarataan seluruh keanekaragaman yang ada di dunia ini di 

depan Allah SWT*. 
Memiliki 4 buah pilar. Melambangkan empat pilar syariat (ajaran Islam yang paling dasar yaitu: 

syahadat, shalat, puasa, zakat)*. 
Kolam yang berfungsi sebagai tempat bersuci. Melambangkan kesucian. 
Berwarna putih. Melambangkan penyamarataan seluruh keanekaragaman yang ada di dunia ini di 

depan Allah SWT*. 
Delapan buah tiang utama.. Melambangkan misi pengabdian manusia kepada Allah, mentaati Rasul, berbakti 

kepada orang tua, *.memuliakan guru, menghormati orang yang lebih tua, 
menghargai sesama, mengasihi yang lebih muda, memelihara lingkungan hidup*. 

Empat buah saka guru. Melambangkan persatuan dan kerukunan umat Islam di Demak*. 
Lima buah pintu masuk. Melambangkan rukun Islam*. 
Enam buah jendela. Melambangkan rukun iman*. 
Atap tajug bersusun 3. Menggambarkan hubungan iman, Islam, dan ihsan*. 
Hiasan berupa gambar kura-kura pada mimbar. Merupakan lambang keabadian dan ditafsirkan sebagai angka tahun pendirian 

Masjid Agung Demak, yaitu 1401 tahun Saka (1479M). Angka ini lebih banyak 
dipilih orang sebagai tahun pendiriannya*. 

Hiasan berupa gambar petir yang mengartikan “Naga Safira 
, yang terdapat di pintu masuk. 

Juga ditafsirkan sebagai angka tahun pendirian, yaitu 1388 tahun Saka (1466 
M)*. 

Hiasan berupa relief motif bunga padma yang mekarnya 
menghadap ke atas dan ke bawah (bertolak belakang) pada 
umpak tiang serambi. 

Lambang kesucian yang bermakna kokoh dan kuat yang tidak akan tergoyahkan 
oleh segala macam bencana yang menimpa*. 

Hiasan berupa relief motif tumpal yang diisi dengan motif daun 
di tiang utama serambi dan berwarna hijau keabuan. 

Melambangkan kesuburan dan kecerahan, sedangkan warnanya melambangkan 
warna kesayangan Nabi Muhammad dan keluarganya*. 

Hiasan berupa relief tembus pandang dengan motif kawaung dan 
flora yang berada di ventilasi pintu tengah. 

Motif ini muncul pada zaman Hindu untuk menambah keindahan*. 

Hiasan berupa relief motif flora dan lidah api berwarna prada 
emas pada maksurah. 

Motif flora untuk menambah keindahan, sedangkan lidah api menjadi lambang 
kesaktian dan kesucian. Warnanya melambangkan keagungan*. 
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*   Sejarah Masjid Agung & Gamelan di Surakarta (Hal.9-20), Spiritualisme & Sen Islam (Hal.63-69), Makalah Masjid 
dalam Tuntunan Islam Menjawab Tuntutan Zaman (Hal.7-9), Arsitektur Tradisional Yogyakarta (Hal. 131-189), 
Sejarah Masjid & Amal Ibadah di Dalamnya (Hal.210-213), Arsitektur Tradisonal Daerah Jawa Tengah (Hal.200-
204) 

 
 

BAB IV 

MASJID AGUNG PURWOREJO 
 
L. SEJARAH PEMBANGUNAN MASJID AGUNG PURWOREJO 

 
Masjid Agung Purworejo mulai dibangun setelah selesainya Perang Diponegoro, 

yaitu pada hari Ahad tanggal 2 bulan Besar tahun Alip 1762 Jawa yang 

bertepatan dengan tanggal 16 April 1834 Masehi. Masjid ini dibangun di atas 

tanah wakaf dari Kyai Haji Baedhowi yang diserahkan kepada Raden Adipati 

Cokronegoro sebagai Bupati I Kabupaten Purworejo, untuk didirikan masjid 

Kadipaten Purworejo yang memenuhi syarat. Sebelumnya, di atas tanah ini telah 

ada masjid kecil yang diurus oleh Kyai Haji Baedhowi.  

 
Prasasti yang terletak di atas pintu masuk ke ruang shalat utama. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Dalam prasasti yang tertulis di atas pintu utama Masjid Agung tertera tulisan 

dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Belanda, Jawa, dan Arab. Tulisan baris pertama 

yang merupakan tulisan dalam bahasa Belanda menyebutkan nama Residen 

Belanda di Bagelen, yaitu A.I. Ruintenback, telah dihapus. Tulisan baris kedua 
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dan ketiga yang berbahasa dan bertulisan Jawa berbunyi: R.A. Cokronegoro ping 

I (Bupati Purworejo I) dan Mas Pateh Cokrojoyo pepatih Kadipaten Purworejo, 

saat itu. Baris keempat merupakan tulisan dengan huruf dan bahasa Arab yang 

berbunyi: Penghulu Ladraad Hajji Akhmad Badaruddin dan Penghulu Hajji 

Muhammad Baedhowi. Tulisan pada barisan kelima adalah angka tahun dalam 

huruf Jawa: 1762. 

Pemberian nama Masjid Agung Purworejo ini bukan semenjak 

didirikannya, akan tetapi jauh setelahnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah 

Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen agama tentang 

permasjidan, ditentukan sebutan bagi masjid-masjid utama yang ada di daerah 

adalah sebagai berikut: 

Masjid Raya, adalah sebutan bagi masjid utama yang ada di ibukota propinsi 

sebagai masjid utama tingkat propinsi. 

Masjid Agung, adalah sebutan bagi masjid utama tingkat kabupaten atau 

kotamadya. 

Masjid Jami’, adalah sebutan bagi masjid utama tingkat kecamatan atau di bawah 

kabupaten/kotamadya. 

Dengan demikian, maka masjid utama yang ada di Kabupaten Purworejo 

merupakan masjid utama tingkat kabupaten dan mendapat sebutan Masjid 

Agung. 

Mengenai nama dari masjid ini pertama kali diusulkan oleh (alm) Bapak 
Drs. H. Moch. Soeripto yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor 
deparrtemen Agama Kabupaten Purworejo periode 1980-1987. Beliau 
mengusulkan nama untuk masjid agung Kabupaten Purworejo itu adalah darul 
muttaqin, yang artinya rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Nama tersebut 
ternyata disetujui oleh semua pihak, seperti ulama, pengurus yayasan dan takmir 
masjid (waktu itu belum ada peraturan pemerintah tentang penamaan masjid). 
Sejak itulah nama masjid ini menjadi Masjid Darul Muttaqin. Setelah adanya 
peraturan pemerintah yang mengatur penamaan masjid di Indonesia, maka nama 
masjid inipun berubah menjadi Masjid Agung Darul Muttaqin Kabupaten 
Purworejo. 

 
M. LOKASI  
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Lokasi tempat Masjid Agung Darul Muttaqin Kabupaten Purworejo ini 

didirikan merupakan tanah wakaf yang diserahkan oleh Kyai Haji Baedhowi 

kepada Raden Adipati Cokronagoro sebagai Bupati I Kabupaten Purworejo, 

untuk didirikan masjid Kadipaten Purworejo yang memenuhi syarat. 

Saat ini tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Yayasan Masjid Agung 
Darul Muttaqin Kabupaten Purworejo. Akta yang mencatat keberadaan tanah ini 
adalah Buku Tanah Hak Milik Nomor 1367 Wakaf yang diterbitkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, tanggal 13 
Agustus 1991. 
Data-data tanah tersebut adalah sebagai berikut: 
ü Luas tanah wakaf: 8.825 m2. 

ü Terletak di sebelah barat Alun-alun Kabupaten Purworejo dengan alamat 

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 81 RT 01 RW VIII Kelurahan Sindurjan, 

Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

ü Ukuran tanah: 

· Sebelah Barat :   63 m. 

· Sebelah Timur :   70 m. 

· Sebelah Utara : 133 m. 

· Sebelah Selatan : 133 m. 

Tanah wakaf ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan untuk 

lokasi masjid agung dan bagian belakang untuk komplek pemakaman 

Islam. 

 

N. PERUANGAN 

Massa Bangunan di Dalam Masjid 

Ruang Shalat Utama (Liwan) 

Ruang liwan ini merupakan salah satu bagian dari Masjid Agung 

Purworejo yang masih asli bentuknya. Elemen-elemen yang terdapat di 

dalam ruang liwan ini antara lain: 

1) Tiang utama (saka guru)  

Di dalam ruang liwan ini terdapat empat buah saka guru yang 

terbuat dari kayu jati bang yang berasal dari Dukuh Pendowo, Desa 

Bragolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Ukuran 
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keempat soko guru itu adalah 54 cm x 54 cm, dengan tinggi masing-

masing 15 meter. Soko guru ini mempunyai konstruksi purus pada 

umpak batu sebagai kunci. Pada umumnya bagian bawah purus ini, 

lubang sebelah dalam umpak, terlebih dahulu dimasuki logam mulia 

(emas) atau perak untuk menjaga agar purus kayu jati ini tidak mudah 

keropos.  

Pada soko guru ini tidak terdapat ukiran yang rumit, yang ada 

hanya garis-garis tebal yang sederhana tetapi berkesan indah, anggun 

dan berwibawa. Pada awalnya soko guru ini dicat warna merah tua 

dengan garis kuning, tetapi kemudian diganti dengan warna hijau muda 

dengan garis tetap berwarna kuning (dalam arsitektur tradisional Jawa 

dikenal sebagai pare anom).  

Tiang pananggapnya terbuat dari susunan batu bata merah dengan 

ukuran 70 cm x 70 cm dan berjumlah 2 buah yang semuanya menyangga 

atap pananggap. Sementara atap panitih langsung disangga oleh bagian 

dinding tembok setebal 2 batu bata. 

 
Soko guru yang berjumlah 4 buah dicat dengan warna hijau dan bergaris 
warna kuning yang dalam arsitektur tradisional Jawa disebut pare anom. 

(Sumer: Dok. Pribadi) 
 
 

2) Umpak  

Keempat saka guru ini terletak di atas umpak yang terbuat dari 

batu bekas yoni (batu pasangan lingga sebagai alat pemujaan terhadap 

Dewa Syiwa dalam agama Hindu). Lingga ini aslinya berbentuk bulat 
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panjang dengan bagian bawahnya berbentuk persegi. Lingga ini 

melambangkan Dewa Syiwa Nataraja. Sebagai pasangan pasangan 

lingga adalah yoni, yaitu sebuah batu berbentuk persegi (bujur sangkar) 

yang pada salah satu sisinya terdapat pancuran air. Yoni ini 

melambangkan Dewi Uma Parwati, permaisuri Dewa Syiwa. Lingga 

dipasang di atas yoni.  

 
Gambaran lingga dan yoni (kiri) dan yoni yang digunakan sebagai umpak 

tiang utama pada Masjid Agung Purworejo. 
(Sumber: Buku Lintasan Sejarah Kabupaten Purworejo: 39) 

 

Keempat umpak yang digunakan semuanya menggunakan batu 

yoni yang saat itu masih banyak terdapat di daerah Bagelen dan 

ukurannya juga cukup besar sehingga dapat digunakan sebagai alas dari 

soko guru. Batu yoni yang digunakan sebagai umpak pada masjid ini 

bagian pancuran airnya telah diratakan. Karena umpak yang digunakan 

tidak dibuat secara khusus, maka keempat umpak tersebut tidak ada 

yang sama persis satu sama lainnya. 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
III-34 

 

Umpak pada soko guru berasal dari batu yoni 
yang telah diratakan bagian pancuran airnya. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

3) Atap 

Bentuk arsitektur awal dari Masjid Agung ini adalah arsitektur 

tradisonal Jawa dengan memakai atap brunjungan seperti meru 

bertingkat tiga pada bangunan induknya. Atap seperti ini pada buku 

serat Kawruh Kalang disebut tajug lawakan lambang teplok dimana 

tiang utama (soko guru) langsung menyangga atap (brunjung) seperti 

pada Masjid Agung Keraton Surakarta. Bangunan serambi 

menggunakan bentuk atap limasan yang dalam buku Serat Kawruh 

Kalang disebut limasan trajumas dengan tiang penyangga sebanyak 8 

buah. 

Seperti masjid-masjid kuno lainnya di Jawa, atap masjid ini juga 

dibuat meruncing ke atas seakan-akan menggambarkan gunung. 

Disamping bentuknya yang meruncing, atap masjid ini terdiri atas 3 

tingkat yang dalam arsitektur tradisonal Jawa masing-masing dinamai: 

Atap panitih, merupakan atap tingkat pertama yang berada paling 

bawah. 

Atap pananggap, merupakan atap tingkat kedua yang berada di atas atap 

panitih. 
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Atap brunjung, merupakan atap teratas. Pada puncak atap brunjung ini 

dipasang mustoko.  

 
Bentuk atap tajug bersusun tiga yang terdiri atas: atap 

panitih, atap pananggap, dan atap brunjung. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

Mustoko Masjid Agung Purworejo yang terbuat dari 
perunggu dengan motif daun kadaka hutan. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Di dalam buku Sejarah Umat Islam IV, karangan Buya Hamka 

yang diterbitkan oleh Penerbit Bukittinggi tahun 1961, disebutkan 

tafsiran secara filosofis tentang atap bersusun tiga tersebut, yaitu: 

Atap panitih beserta lantainya melambangkan syariah serta amal 

perbuatan manusia.  

Atap pananggap, yang merupakan atap kedua, melambangkan thariqah, 

yaitu jalan untuk mencapai ridlo Allah SWT. 

Atap brunjung melambangkan hakikat, yaitu ruh atau hakikat amal 

perbuatan seseorang. 
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Mustoko melambangkan ma’rifah, yaitu mengenal Allah yang maha 

tinggi dan inilah puncak tertinggi dari keimanan dan ketakwaan 

seorang muslim. 

Atap Masjid Agung Purworejo ini tertutup oleh genting tanah, 

sedangkan mustokonya terbuat dari perunggu dengan motif daun kadaka 

hutan. 

Celah yang terdapat pada tiap tingkatan atap ditutup dengan 

menggunakan kaca mosaik berwarna-warni. Celah ini berfungsi sebagai 

bouvenlight, sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam ruang liwan 

sebagai pencahayaan alami pada siang hari.  

 
Bouvenlight yang berfungsi sebagai tempat masuknya sinar matahari. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

4)Mihrab 

Mihrab adalah lekukan keluar yang berada pada dinding di 

sebelah barat dan berada tepat di tengahnya. Mihrab ini diperuntukan 

sebagai arah kiblat di saat shalat dan merupakan tempat imam saat 

memimpin shalat berjamaah.  

Mihrab ini dibangun pada tahun 1326 Hijriah (1904 M). Mihrab 

dengan bentuk melengkung seperti ini disebut dengan mihrab 

musyawaaf. Pada pelengkung mihrab terdapat gambar yang menyerupai 

cabang atau ranting pohon srikaya lengkap dengan buah dan daun-

daunnya yang tersusun indah. Gambar tersebut diperkirakan merupakan 

sangkalan memet, yang bila dibaca dalam bahasa Jawa berbunyi: 

Pang Pinajang Srikaya Sagodonge. 
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Kata-kata tersebut mempunyai arti angka-angka sebagai berikut: 

ü Pang  = cabang : bernilai 6. 

ü Pinajang = dihiasi : bernilai 2. 

ü Srikaya  = buah srikaya : bernilai 3. 

ü Sagodonge = dengan daunnya : bernilai 1. 

Bila dibaca dari belakang, maka akan terbaca angka tahun 1326 yang 

menunjukkan tahun pembuatan mihrab ini, yaitu pada tahun 1326 H.  

 
Mihrab sebagai tempat imam memimpin shalat 
jamaah,  baru dibangun pada tahun 1326 H. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

5) Mimbar khutbah 

Mimbar khutbah yang dipakai oleh khatib untuk berkhutbah pada 

saat shalat Jumat dan shalat hari raya telah dibuat sejak awal berdirinya 

masjid ini, yaitu pada masa Raden Adipati Cokronegoro I. Mimbar 

khutbah ini dihiasi dengan ukir-ukiran dan di atas cungkupnya diberi 

mustaka berbentuk daun kadaka. Pada pelengkung bagian atasnya 

terdapat tulisan:  

“La ilaha illa Allah, Muhammad rosulullah”, 

Pada bagian lainnya terdapat kaligrafi Islam. 
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Mimbar khutbah untuk khatib yang dihiasi dengan kaligrafi Islam. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

6) Maksurah 

Maksurah adalah tempat yang diberi batas atau dinding yang 

dimaksudkan untuk tempat khusus bagi pembesar negeri dan biasanya 

terletak di dekat mihrab. Menurut riwayat dari Al-Samhudi, maksurah 

ini dibuat untuk melindungi pembesar-pembesar negeri pada waktu itu 

dari ancaman serangan mendadak atas diri mereka. 

Maksurah ini dibuat pertama kali pada masa Khalifah Utsman bin 

Affan atau pada masa Muawiyyah atau Marwan. Kemudian dijadikan 

kehormatan bagi raja-raja untuk membuat maksurah di dalam masjid. Di 

Masjid Agung Keraton Surakarta dan Masjid Agung Keraton 

Yogyakarta, maksurah ini diperuntukan bagi Sri Susuhunan dan Sri 

sultan. Demikian pula dengan maksurah yang terdapat di Msjid Agung 

Purworejo yang diperuntukan bagi Bupati Kanjeng Raden Adipati 

Cokronegoro I sampai dengan para penggantinya. Pada masa sesudah 

kemerdekaan RI, maksurah ini tidak dipergunakan lagi tetapi tetap ada 

di dalam masjid ini. Saat ini, maksurah yang ada di Masjid Agung 

Purworejo digunakan untuk menyimpan alat tata suara milik masjid. 
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Maksurah yang pada awalnya digunakan sebagai 

tempat shalat khusus bagi para pembesar karajaan. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

7) Gandhok Pasetren 

Sebagai pelengkap bangunan masjid agung ini, telah dibuatkan 

bangunan tambahan yang disebut dengan gandhok pasetren yang 

terletak di sebelah utara dan selatan bangunan shalat utama, yang 

diperuntukan bagi jamaah putri, khususnya pada waktu shalat Jumat. 

        
Gandhok pasetren yang terletak di sebelah selatan (foto kiri) dan di 

utara (foto kanan) ruang shalat utama. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

8) Serambi 
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Pada awalnya serambi masjid ini hanya berukuran 8 m x 12 m, 

tetapi kemuadian mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan, 

antara lain: 

Pada tahun 1904 M, bagian depan serambi diberi topengan. 

Pada tahun 1943 M, renovasi atas biaya pemerintah dan swadaya oleh 

bupati dan pengurus masjid. 

Pada tahun 1950 M, renovasi untuk memperluas serambi untuk 

menampung jamaah yang semakin hari semakin bertambah dan untuk 

menghilangkan topengan di depan serambi oleh pengurus masjid. 

Atapnya tetap limasan, sehingga saat itu serambi mempunyai 2 buah 

atap limasan.  

Pada tahun 1974 M, perluasan serambi dan penggantian atap limasan 

dengan atap kubah dari seng oleh bupati dan pengurus masjid dengan 

biaya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuknya 

menjadi bentuk campuran antara tradisional Jawa dengan bentuk 

Timur Tengah.  

Pada tahun 1993 M, renovasi perluasan serambi, mengganti atap kubah 

dengan atap limasan oleh bupati dan pengurus masjid dengan biaya 

dari Pemda Tingkat II Purworejo dan swadaya jamaah masjid. 

Renovasi ini memang secara khusus dilakukan untuk menyambut 

diselenggarakannya MTQ Tingkat Propinsi Jawa Tengah yang 

kebetulan diadakan di Masjid Agung Purworejo. Setelah direnovasi, 

serambi masjid ini dapat menampung antara 1.500 sampai 1.700 

jamaah.  
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Serambi Masjid Agung Purworejo sekarang.  

(Sumber: Dok. Pribadi) 

Di dalam serambi ini terdapat sebuah bedug yang bernama Bedug 

Pendowo, yang merupakan bedug terbesar di Indonesia. Bedug Pendowo 

ini dibuat atas perintah Kanjeng Raden Adipati Cokronegoro I antara 

tahun 1834 M – 1840 M, sebagai pertanda masuknya waktu shalat bagi 

para jamaah. Bedug Pendowo ini dibuat dari kayu jati yang berasal dari 

Dukuh Pendowo, Desa Bregolan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten 

Purworejo dengan ukuran: 

Garis tengah bagian bawah (depan) : 194 cm. 

Garis tengah bagian atas (belakang) : 180 cm. 

Keliling lingkaran bawah (depan) : 601 cm. 

Keliling lingkaran atas (belakang) : 564 cm.. 

Panjang  : 292 cm. 

Kulit yang dipakai berasal dari kulit banteng. Bedug Pendowo ini 

digantung pada kerangka kayu jati dengan rantai besi yang cukup besar 

dan diletakan di bagian serambi masjid.  

Pada awalnya bedug ini ditabuh pada setiap waktu masuk shalat wajib, 

tetapi saat ini hanya ditabuh pada hari-hari tertentu saja. 

 

Massa Bangunan di Halaman Masjid 

Tembok Sekeliling Halaman 
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Sebagai pembatas antara komplek Masjid Agung Purworejo dengan 

daerah sekitarnya, maka dibuat tembok yang mengelilingi komplek Masjid 

Agung, dengan tinggi 2,25 m, panjang di sisi timur 70 m, sisi utara 133 m, 

sisi barat 63 m, dan sisi selatan 133 m. Tembok pagar ini terbuat dari 

tembok bata dan pagar besi pada bagian yang mengelilingi komplek masjid 

bagian depan. Sedangkan pada komplek pemakaman Islam, pagarnya 

terbuat dari dinding batu bata setinggi 1,5 m. Tembok pagar ini juga 

berfungsi sebagai penyekat dan penyaring, karena hanya orang yang 

berkepentingan atau umat Islam saja yang dibolehkan masuk ke tempat ini. 

Berfungsi sebagai penyekat dan penyaring karena hanya orang yang 

berkepentingan atau umat Islam saja yang dibolehkan masuk ke tempat ini. 

Pintu Gerbang 

 
Gapura Masjid Agung Purworejo. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

Masjid Agung Purworejo ini hanya mempunyai satu bauh pintu 

gerbang/gapura menuju masjid, yaitu di sebelah timur yang terletak di Jl. 

Mayjen. Sutoyo. Bentuk gapura ini berbeda dengan bentuk gapura Masjid 

Agung Surakarta yang menjulang tinggi ke atas yang diperindah dengan 

arsitektur arab yang memiliki lengkung bergaya gothic dan di bagian 

atasnya dicantumkan hiasan kaligrafi, simbol mahkota, dan sebuah jam 

besar. Gapura Masjid Agung Purworejo ini sangat sederhana dan tidak 

memiliki hiasan kaligrafi serta simbol-simbol tertentu.  
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Pintu gerbang menuju makam.  

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Pintu gerbang yang lain adalah pintu gerbang menuju komplek 

makam Islam yang terletak di sisi bagian selatan. Pintu gerbang ini berupa 

sebuah bangunan dengan atap yang bentuknya menyerupai tajug lawakan 

tetapi tidak mempunyai tiang. 

Kolam 
Semula Masjid Agung Purworejo memiliki kolam yang mengelilingi masjid untuk membasuh kaki jamaah yang akan 
masuk ke masjid. Hal ini disebabkan pada saat itu masih banyak orang yang tidak beralas kaki. Air kolam ini berasal dari 
Sungai Kedung Putri yang mengalir di barat masjid. Jadi, air dari sungai tersebut ada yang dialirkan melalui kolam yang 
mengelilingi masjid untuk kemudian kembali menuju sungai lagi. Kolam ini juga digunakan untuk berwudlu karena airnya 
mengalir. Oleh karena itu, kolam ini kemudian menjadi lambang kesucian. Tetapi saat ini kolam tersebut telah ditimbun 
dan untuk keperluan wudlu maka selanjutnya disediakan tempat wudlu yang lebih bersih dan menggunakan kran.  

 

 

 

Sungai Kedung Putri yang terletak di barat masjid yang 
mengaliri kolam masjid pada zaman dahulu. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Tempat Wudlu 

Dahulu kolam air dibuat mengelilingi masjid. Dengan sendirinya jika orang akan masuk ke masjid harus mencelupkan 
kakinya agar bersih dari kotoran dan najis. Namun sekarang kolam air tersebut telah ditutup. Untuk wudlu dibuatkan 
tempat yang bersih dengan menggunakan kran ledeng. Tempat wudlu untuk putra terletak di sebelah utara, sedangkan 
tempat wudlu untuk putri di sebelah selatan. 

     

Tempat wudlu untuk putri yang terletak di sebelah selatan (foto kiri) dan tempat 
wudlu untuk putra di sebelah utara (foto kanan). 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

 

 

 
e. Menara Adzan 

 
Menara masjid yang dibangun pada tahun 1993 M 

dengan bentuk dasar denah segilima. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Menara masjid ini dibangun pada tahun 1993 M dengan bentuk dasar 

segilima yang menurut perancangnya melambangkan rukun Islam sebagai 

dasar aqidah dan Pancasila sebagai dasar hidup bernegara.  

Tinggi menara ini 15 meter dengan bentuk atap limasan segilima. Pada 

ruangan yang terdapat di paling atas dipasang corong pengeras suara untuk 

mengumandangkan adzan serta pengumuman-pengumuman dari masjid. 

 

Ruang Pertemuan 

Ruang pertemuan ini terletak di sebelah selatan serambi. Ruangan ini 

digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan fungsi 

masjid sebagai pusat kebudayaan dan penyebaran Islam. Di ruangan ini 

biasa diselenggarakan pengajian dan rapat pengurus masjid. Bentuk atap 

dari ruang pertemuan ini adalah atap campuran dimana bentuk atap utama 

dari ruang pertemuan ini adalah limasan pacul gowang dengan satu emper 

pada sisi yang panjang dan bagian depannya (sisi timur) ditambah dengan 

atap limasan gajah mungkur yang menempel pada atap utamanya.  

 

 

 
Ruang Pertemuan dengan atap campurannya.  

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

TK Islam Roosilah Darul Muttaqin  

TK Islam Roosilah Darul Muttaqin ini terletak di sebelah utara 

halaman masjid dan dekat dengan pagar masjid. TK Islam Roosilah Darul 
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Muttaqin ini menempati satu bangunan dengan bentuk atap limasan yang 

telah mengalami modifikasi, jadi bukan atap tradisonal asli. TK ini 

mempunyai 1 orang kepala sekolah, 4 orang guru pengajar, serta 1 orang 

penjaga. TK ini memiliki 3 ruang kelas yang terdiri dari 1 ruang kelas nol 

kecil (<5 tahun) dengan jumlah murid 24 anak dan 2 buah ruang kelas nol 

besar (5-6 tahun) dengan jumlah murid 19 anak tiap kelasnya.  

 
TK Islam Roosilah Darul Muttaqin  

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

 

 

Kantor Balai Nikah KUA Kecamatan Purworejo I 

Kantor Balai Nikah KUA Kecamatan Purworejo I ini terletak di 

sebelah utara serambi dengan bentuk atap limasan pokok tetapi 

menggunakan kantilever pada salah satu sisinya sebagai tambahan tritisan.  

Jumlah pegawai pada kantor KUA ini ada 8 orang, yaitu 1 orang 

kepala kantor dan 7 orang staf yang melayani hal-hal yang berhubungan 

dengan: 

1) Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kecamatan Purworejo. 

2) Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) 

Kecamatan Purworejo. 

3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Purworejo I. 

4) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ). 

5) Pembinaan Pengenalan Agama Islam (P2I). 
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Gedung Balai Nikah KUA Kecamatan Purworejo I. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Gedung Sekretariat Ta’mir Masjid Darul Muttaqin  

Gedung Sekretariat Ta’mir Masjid Darul Muttaqin ini terletak di 

utara masjid dan letaknya dengan dengan pagar masjid di sisi utara. 

Bangunan ini menggunakan atap limasan yang telah mengalami modifikasi 

dengan bentuk pelana.  

 

 

 

 
Gedung Sekretariat Ta’mir Masjid Darul Muttaqin. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Pos Keamanan dan Tempat Parkir Kendaraan Roda Dua 

Pos keamanan masjid ini terletak di sisi selatan halaman masjid, 

dekat dengan pagar masjid. Pos ini sebagai tempat bagi petugas keamanan 
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masjid untuk menjaga keamanan komplek masjid terutama pada saat ada 

acara-acara besar keagamaan. Bentuk atap yang digunakan adalah atap 

kampung trajumas dengan enam buah tiang.  

Tempat parkir kendaraan roda dua ini terletak di dekat pos keamanan 

dengan bentuk atap menyerupai atap kampung semar pinondong. 

 
Pos keamanan dan tempat parkir kendaraan roda dua. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Kandang Hewan Kurban 

Kandang hewan kurban ini terletak di sebelah utara, menempel 

dengan pagar komplek pemakaman. Bentuk atapnya adalah atap kampung 

pacul gowang, dimana atap empernya hanya terdapat pada salah satu sisi 

panjangnya saja.  

 
Kandang hewan kurban. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

 

Ruang Penjaga Masjid 
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Ruang penjaga ini terletak di sebelah selatan masjid, dekat dengan 

tempat wudlu putri dan ruang pertemuan. Ruang ini disediakan untuk 

tempat tinggal muadzin dan penjaga masjid beserta keluarganya.  

Komplek Pemakaman Islam 

Komplek pemakaman Islam ini terletak di sebelah barat masjid. 

Komplek pemakaman Islam ini menjadi salah satu ciri masjid kuno yang 

merupakan bagian dari suatu kerajaan pada zaman dahulu. Saat ini, 

komplek pemakaman Islam ini digunakan untuk memakamkan tokoh 

Islam maupun jamaah di sekitar masjid.  

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Perletakan masjid 

Dilihat dari perletakannya, Masjid agung Purworejo ini mencerminkan 

simbol dari sebuah masjid tradisional Jawa, yaitu terletak di sebelah barat 

alun-alun Purworejo dan di belakangnya terdapat komplek pemakaman Islam.  

 
Pola peruangan 

Pola peruangan pada Komplek Masjid Agung Purworejo ini adalah: 
a. Memiliki serambi, yang di dalamnya terdapat Bedug Pendowo dan 

sebuah bedug kecil. Serambi ini menggunakan 2 buah atap yang 

berbentuk limasan trajumas. 

b. Memiliki ruang shalat utama, yang di dalamnya terdapat mimbar 

berbentuk singgasana dan maksurah sebagai tempat shalat bagi bupati dan 

kerabatnya pada zaman dahulu. Ruang shalat utama ini menggunakan 

atap tajug bersusun tiga yang dinamakan tajug lawakan lambang teplok.  

c. Memiliki ruang pawestren yang berada di selatan ruang shalat utama. 

d. Memiliki ruang wudlu yang terletak di sebelah utara (untuk jamaah putra) 

dan di sebelah selatan (untuk jamaah putri). 

e. Memiliki ruang pertemuan yang terletak di selatan serambi.  
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f. Memiliki gedung sekretariat ta’mir yang terletak di sebelah utara ruang 

shalat utama. 

g. Memiliki gedung Balai Nikah KUA. 

h. Memiliki TK. 

i. Memiliki menara di halaman masjid. 

Untuk membedakan tingkat kesucian pada ruang shalat, setiap lantai ruangan 
memiliki ketinggian yang berbeda. Prinsip keterbukaan dalam Islam 
ditunjukan dengan keberadaan serambi yang terbuka. Namun pada Masjid 
Agung Purworejo ini, serambinya memiliki dinding yang berlubang-lubang.  

Bentuk bangunan 

Masjid Agung Purworejo ini mempunyai simbol masjid tradisional Jawa, 
antara lain: 
a. Atap ruang shalat utamanya berbentuk tajug bersusun tiga yang dalam 

arsitektur tradisional jawa disebut tajug lawakan lambang teplok. 

b. Denahnya berbentuk bujur sangkar. 

c. Dibatasi oleh tembok keliling. 

Warna 

Warna yang terdapat di Masjid agung Purworejo ini adalah: 
a. Hijau, antara lain terdapat pada kusen, tiang-tiang utama dan tiang 

serambi, atap, maksurah, dan mimbar. 

b. Kuning/emas, antara lain terdapata pada tiang utama, maksurah, dan 

mimbar. 

c. Hitam, terdapat pada tembok sekeliling masjid. 

d. Beraneka warna, terdapat pada kaca mosaik di celah-celah antar atap. 

Ragam hias 

Masjid agung Purworejo ini miskin akan ragam hias, tidak seperti masjid 
tradisional Jawa yang lain. Ragam hias pada masjid ini hanya terdapat pada 
lengkung ruang mihrab, mimbar, dan maksurah. 
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BAB V 

GAGASAN DAN STRATEGI REDESAIN 

 

A. GAGASAN REDESAIN 

 

1. Bentuk Bangunan 

Dalam meredesain Masjid Agung Purworejo, arsitektur yang 

digunakan adalah arsitektur masjid tradisional Jawa sesuai dengan konsep 

awal dari masjid ini yang meniru dari Masjid Agung Surakarta, beserta 

simbol-simbol arsitektur yang terdapat pada arsitektur masjid tradisonal Jawa. 

Oleh karena itu, ciri-ciri masjid tradisional Jawa digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam meredesain. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah: terletak 

di dekat pusat pemerintahan dan alun-alun; beratap tumpang dengan jumlah 

gasal; berdenah bujur sangkar atau persegi panjang; memiliki tratag rambat; 

serambi; ruang pawestren; dan kolam keliling yang merupakan salah satu ciri 

masjid tradisional Jawa yang saat ini hampir hilang. 

Seperti halnya masjid tradisional Jawa, perletakan masjid, program 

ruang, bentuk bangunan, ragam hias, warna, dan lain sebagainya, didesain 

berdasarkan pada filosofi keagungan dan kemasyarakatan. Dikatakan agung 

karena simbol-simbol yang terdapat pada masjid tradisional Jawa bertujuan 

untuk mengagungkan nama Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. 

Dikatakan kemasyarakatan karena bentuk perlambangan/simbol tersebut juga 

didesain dengan memperhatikan tradisi dari masyarakat setempat. Makna dari 

filosofi-filosofi itupun dapat bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau dari 

budaya tradisional Jawa, antara lain: 

a. Adanya gambaran hubungan yang erat antara pemimpin dan pemuka 

agama pada perletakan masjid. 

b. Adanya perbedaan ketinggian lantai pada susunan ruang untuk 

menggambarkan tingkat kesucian yang berbeda-beda. 

c. Memiliki atap tajug bersusun tiga untuk mengagungkan kebesaran Allah 

SWT dan menggambarkan hubungan antara iman. Islam, dan ihsan. 
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d. Memiliki ragam hias tradisonal, seperti putri mirong, padma, tlacapan, 

banyu tetes, dan lain-lain, untuk mengagungkan nama Allah SWT dan 

Nabi Muhammad saw. 

e. Memiliki warna yang bermakna tertentu, seperti: hijau yang 

melambangkan barokah dan merupakan warna kesayangan Nabi 

Muhammad saw serta keluarganya; putih yang melambangkan bahwa 

semua manusia sama di hadapan Allah SWT; dan kuning yang 

melambangkan keagungan. 

 

2. Kegiatan 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

Masjid Agung Purworejo tidak hanya berfungsi untuk mewadahi kegiatan 

peribadatan saja, tetapi juga untuk mewadahi kegiatan sosial, pembinaan 

anak-anak dan remaja masjid, ketakmiran, dan servis/pelayanan. Oleh karena 

itu, jumlah massanya terdiri dari beberapa massa seperti saat ini.  

Berdasarkan pertimbangan peran dan fungsi masjid dalam sejarah 

Islam dan tradisi Rasulullah serta kegiatan-kegiatan pada beberapa masjid 

agung, maka kegiatan yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan ibadah syariah; merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan shalat, dakwah, peringatan hari besar Islam, maupun 

kegiatan Ramadhan. Kegiatan ini meliputi: shalat rawatib, shalat Jumat, 

shalat tarawih, shalat hari raya, pengajian/dakwah, akad nikah, serta 

segala bentuk ibadah Islam lainnya. Dasar dari kegiatan ibadah syariah ini 

adalah QS. Ibrahim: 31. 

b. Kegiatan ibadah sosial; merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penerimaan dan pengelolaan amal zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dasar 

dari kegiatan ini adalah QS. Al-Anfaal: 3 dan QS. Al-Jumu’ah: 10. 

c. Kegiatan pembinaan anak-anak dan remaja masjid; meliputi pengelolaan 

taman pendidikan Al-quran (TPA), kegiatan remaja masjid, dan 

perpustakaan. Dasar dari kegiatan ini adalah QS. Al-Mujaadilah: 11 dan 

QS. Faathir: 27-28. 
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d. Kegiatan ketakmiran; meliputi kegiatan pengelolaan, admistrasi, dan 

keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinir seluruh kegiatan 

dalam masjid agar dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung. 

Dasar dari kegiatan ini adalah QS. At-Taubah: 17-18. 

e. Kegiatan penunjang dan servis; terdiri dari kegiatan pemeliharaan, 

perawatan, pelayanan yang meliputi servis bangunan, keamanan, parkir, 

dan lavatori. 

 

3. Pelaku Kegiatan 

Komponen utama pelaku kegiatan di masjid ini terdiri dari jamaah 

masjid dan pengelola masjid. Jamaah masjid adalah orang-orang, baik laki-

laki maupun perempuan, yang mengunjungi masjid dengan maksud untuk 

beribadah. Menurut usianya, jamaah masjid ini dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

a. Jamaah anak-anak (4-12 tahun), adalah pemakai dan obyek kegiatan 

pembinaan ajaran-ajaran Islam. 

Pola kegiatannya: 

 

 

  

 

 

 

b. Jamaah remaja (13-25 tahun), adalah pemakai, pengelola, obyek kegiatan 

pembinaan ajaran-ajaran Islam. 

Pola kegiatannya: 

 

 

 

 

Parkir 

Parkir 

Ruang penerima 

TPA 

Perpustakaan 

Masjid: 
- latihan baca tulis 

Al-quran 
- shalat. 
- wudlu. 

Parkir 

Parkir 

Ruang penerima 

Pengurus & remaja masjid 

Pengurus & peserta peringatan hari 
besar Islam 

Pengelola & pemakai perpustakaan 

Masjid: 
- shalat. 
- pengajian 
- wudlu. 
- akad nikah. 
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c. Jamaah dewasa (26 tahun ke atas), adalah pemakai, pengelola, dan 

pembina kegiatan-kegiatan masjid.  

Takmir masjid adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh kaum 

muslimin untuk mengurusi dan mengkoordinir terselenggaranya kegiatan 

keagamaan masjid. Takmir berperan dalam mengelola masjid, 

memelihara masjid, menjaga dan memelihara citra masjid, serta 

mengadakan aktifitas di masjid. Pelaku kegiatan lainnya adalah siswa-

siswi dan guru TK yang melakukan kegiatan belajar-mengajar, pengelola 

sekolah yang melakukan kegiatan administrasi sekolah, petugas servis 

dan penjaga masjid yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan masjid. 

Pola kegiatannya: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. STRATEGI REDESAIN 

 

Untuk mewujudkan bentuk fisik Masjid Agung Purworejo seperti yang 

diharapkan di atas, maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan antara lain 

adalah: 

1. Menerapkan hasil identifikasi simbol-simbol arsitektur pada masjid-masjid 

tradisional Jawa, antara lain: 

a. Perletakan masjid  

Lokasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan tradisi perletakan masjid-

masjid tradisional Jawa yang biasanya terletak dekat dengan pusat 

pemerintahan dan  ruang terbuka.  

Parkir 

Parkir 

Ruang penerima 

Pengelola masjid (takmir) 

Pembina & pengelola peringatan 
hari besar Islam 

Masjid: 
- shalat. 
- pengajian 
- wudlu. 
- akad nikah. 
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b. Susunan ruang 

Susunan ruang dari Masjid Agung Purworejo nantinya terdiri dari tratag 

rambat, serambi, ruang shalat utama/liwan, ruang pawestren, dan ruang 

wudlu, seperti peruangan pada masjid tradisional Jawa. Setiap ruang 

memiliki ketinggian lantai yang berbeda sesuai dengan tingkat 

kesucian/kesakralannya. Dengan adanya penambahan fungsi sosial, 

ketakmiran, pembinaan anak-anak dan remaja masjid, maka berdasarkan 

tingkat kesakralannya sistem hirarki tata ruangnya disusun sebagai 

berikut: 

 
 

                Ibadah                Sakral 
               (Masjid) 
                    Keagungan   Ibadah 

            Ketakmiran                              Semi sakral 
 
 
 
                  Publik               Kemasyarakatan         Kebudayaan 

 

Posisi teratas adalah masjid sebagai tempat ibadah yang memiliki tingkat 

kesucian yang paling tinggi, kemudiankegiatan ketakmiran yang 

merupakan kelompok orang-orang yang memakmurkan masjid, kegiatan 

sosial, pembinaan anak-anak dan remaja masjid yang merupakan 

kelompok kebudayaan Islam.Perbedaan tingkat kesakralan/kesucian ini 

dalam desain diwujudkan dengan perbedaan zona massa-massa bangunan. 

c. Bentuk bangunan 

Bangunan shalat utama/liwan dipertahankan bentuknya karena bangunan 

ini adalah satu-satunya yang masih asli. Selain itu, Masjid Agung 

Purworejo ini termasuk ke kawasan konservasi, sehingga redesain 

dilakukan untuk mewujudkan suatu masjid yang mencerminkan simbol-

simbol arsitektur masjid tradisional Jawa seperti konsep awal pendirian 

masjid ini, yaitu meniru bentuk Masjid Agung Surakarta. Namun dalam 

redesain ini, desainnya tidak sama persis dengan Masjid Agung Surakarta 

Kegiatan sosial Keg.iatan 
Pembinaan 
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tetapi didesain berdasarkan ciri-ciri masjid tradisional Jawa yang telah 

diidentifikasi, yaitu Masjid Agung Surakarta, Masjid Agung Yogyakarta, 

dan Masjid Agung Demak, dimana ketiganya mempunyai kaitan sejarah 

yang cukup erat.  

d. Pola denah 

Denah didesain dengan mempertimbangkan pola denah masjid tradisional 

Jawa dengan tidak menutup kemungkinan mengalami pengembangan 

sesuai dengan kebutuhan. Polanya yang simetris memperlihatkan prinsip 

keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selain itu, pola ini juga 

menimbulkan kesan formal. 

e. Ragam hias dan warna 

Pemilihan ragam hias dan warna dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa 

ragam hias dan warna tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan nama 

Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. Ragam hias ini bisa berupa 

kaligrafi maupun ragam hias tradisional yang umumnya terdapat pada 

masjid tradisional Jawa. Warna yang dipilih antara lain hijau 

(melambangkan barokah dan merupakan warna kesayangan Nabi 

Muhammad dan keluarga), putih (melambangkan semua manusia sama di 

hadapan Allah), kuning (melambangkan keagungan), dan lain-lain. 

2. Masjid adalah bangunan suci yang berkesan agung dan monumental. Kesan 

ini dapat dicapai dengan cara: 

a. memberi skala heroik pada massa utama. 

b. memberi bobot lebih pada massa utama sehingga massa lainnya 

berorientasi pada massa utama. 

c. memberi ruang terbuka yang cukup luas. 

3. Kesan tradisional pada bangunan diperkuat dengan pendekatan: 

a. Melakukan upaya-upaya mengantisipasi kondisi iklim setempat, misalnya 

dengan menggunakan bentuk atap yang bertritisan panjang dan sudut 

kemiringan atap yang tidak landai, memberi cukup bukaan untuk 

penghawaan alami, tidak menggunakan bahan kaca secara berlebihan, dan 

lain-lain. 
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b. Menggunakan bahan-bahan lokal, seperti batu bata, genteng, kayu, dan 

bambu, disamping bahan-bahan produksi teknologi maju lainnya. 

c. Jenis kegiatan dan pelaku masjid ditetapkan dengan menunjuk pada 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kegiatan yang ada 

pada saat ini.  

 

C. BATASAN DAN ANGGAPAN 

1. Batasan 

a. Perencanaan dan perancangan redesain diarahkan untuk mendapatkan 

desain fisik Masjid Agung Purworejo yang memiliki simbol-simbol 

arsitektur masjid tradisional Jawa dengan tetap memperhatikan fungsinya 

sebagai pusat peribadatan dan kebudayaan. 

b. Prediksi terhadap besaran ruang diambil berdasarkan standar yang ada 

dan pengamatan di masjid-masjid agung yang ada. 

2. Anggapan 

a. Utilitas kota dianggap memadai dan didukung oleh jaringan yang 

memadai pula. 

b. Teknologi yang digunakan dianggap bisa dan layak untuk dilaksanakan. 

c. Tapak yang akan diolah dianggap sudah siap pakai. 

 

 

BAB VI 

ANALISA 

  

A. ANALISA PENENTUAN TAPAK 

 

Perencanaan Masjid Agung Purworejo ini merupakan sebuah perencanaan 

kembali dari Masjid Agung Purworejo yang ada saat ini. Perencanaan kembali 

menganggap site belum tergarap dengan baik. Site yang digunakan sebagai objek 

perencanaan mempunyai luasan seperti keadaan saat ini. Luasan ini dapat 

mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk parkir. Pada 
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masjid tradisonal Jawa, parkir kendaraan berada di luar komplek masjid tetapi 

masih di lingkungan masjid.  

Masjid Agung Purworejo yang direncanakan kembali berada di Jl. Mayjen 

Sutoyo No. 81 RT 01 RW VIII Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, 

Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

  

 
     

Lokasi Site 

 

Batas site: 

Sebelah Utara : permukiman 

Sebelah Timur : Jl. Mayjen. Sutoyo, Alun-alun  

Sebelah Selatan : mixed use 

Sebelah Barat : Sungai Kedung Putri 

 

Adapun site yang direncanakan untuk parkir kendaraan roda 2 terletak di sebelah 

selatan Komplek Masjid Agung Purworejo. Site ini berukuran ±12 m x 30 m dan 

merupakan lahan kosong milik warga. Tanah milik warga ini dalam redesain 

Masjid Agung Purworejo, seperti yang telah diuraikan dalam batasan 
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pembahasan pada Bab I, maka akan menjadi tanah milik masjid setelah dibeli 

oleh Pemda Purworejo. 

 

B. ANALISA PENGOLAHAN TAPAK 

 

Analisa pengolahan tapak ini bertujuan untuk menentukan zonifikasi 

berdasarkan pola pencapaian, pola sirkulasi, orientasi, dan kebisingan. 

1. Analisa Pola Pencapaian 

Dasar pertimbangannya: 

a. Letak ME/SE mampu menjamin keamanan pencapaian, yaitu dengan 

memperhatikan tingkat kepadatan dan arah sirkulasi lalu lintas di sekitar 

tapak. 

b. Letak ME/SE mampu menjamin kemudahan pencapaian, sehingga pelaku 

(user) mudah mencapai setiap massa bangunan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondisi saat ini: 
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MAKAM

  
      U 
   
Pola pencapaian pada masjid tradisional Jawa: 

 

 

             U 
 
 
 
 
 
 
 

Pola pencapaian pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

ü ME terletak di depan/sebelah Timur dan 

dekat dengan jalan yang mempunyai 

tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. 

ü SE terletak di samping kanan dan kiri 

masjid, dekat dengan jalan dengan 

tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup 

rendah. 

ü ME terletak di Jl. Mayjen 

Sutoyo yang merupakan jalan 

satu arah dengan tingkat 

kepadatan lalu lintas yang 

tinggi.  

ü SE terletak di Jl. Kauman I yang 

merupakan jalan lingkungan 

dengan kepadatan lalu lintas 

yang cukup rendah.  

 

SE 

ME 
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         U 
 

2. Analisa Sirkulasi 

Bertujuan untuk menentukan pola sirkulasi dalam tapak dan dalam komplek 

bangunan. 

Dasar pertimbangannya: 

a. Pola sirkulasi dalam tapak mampu menjamin keamanan sirkulasi jamaah 

yang berjalan kaki terhadap jamaah yang berkendaraan.  

b. Pola sirkulasi dalam komplek bangunan mampu menjamin kesempurnaan 

ibadah jamaah serta nyaman dilalui oleh seluruh jamaah. 

Kondisi saat ini: 

ü Pemakai Masjid Agung Purworejo saat ini dapat dibedakan menjadi 2, 

yaitu: 

- pemakai yang akan sholat (menggunakan fasilitas utama). 

- pemakai yang akan menggunakan fasilitas pengunjung. 

ü Sirkulasi pemakai yang akan sholat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 

- jamaah putra 
 

ME/SE  Serambi      R. Shalat utama 

 ME/SE  R. wudlu putra    Serambi     R. shalat utama 

Parkir 

 Parkir 
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- jamaah putri 
 

ME/SE  Pawestren 

ME/SE  R. Wudlu putri    Pawestren 

 

 
            Sirkulasi jamaah putra        Sirkulasi jamaah putri 
 
ü Sirkulasi pemakai yang akan menggunakan fasilitas penunjang: 

 
ME/SE  Fasilitas penunjang 

Pada waktu-waktu tertentu, seperti shalat Jumat, shalat Idul Fitri dan shalat 

Idul Asha, jalan raya yang melewati masjid ditutup dan arus kendaraan 

bermotor dialihkan melalui jalan lain sehingga tidak mengganggu arus lalu 

lintas di depan masjid. Selama ini arus lalu lintas yang dialihkan melalui jalan 

lain masih tetap dapat berjalan lancar dan sirkulasi jamaah masjid juga tidak 

terganggu. 

Parkir 

Parkir 

Parkir 
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Arah sirkulasi kendaraan ketika shalat Jumat dan shalat hari raya. 

 
Pola sirkulasi pada masjid tradisional Jawa: 

ü Untuk menjaga kesakralan, kendaraan bermotor tidak diperkenankan 

masuk ke dalam komplek masjid.  

ü Pola sirkulasi jamaah putra dan putri terpisah, mengikuti arah letak 

tempat wudlu. 

 

Pola sirkulasi pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

ü Masjid dilengkapi dengan sarana kantong parkir di luar area komplek 

masjid, tetapi masih di dalam lingkungan masjid. 

ü Pola sirkulasi jamaah putra diarahkan menuju samping kanan masjid, 

sedangkan jamaah putri diarahkan ke samping kiri masjid. 
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ü Sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dibuat terpisah dan memiliki arah 

sirkulasi yang jelas. 

Pada waktu-waktu tertentu, jalan raya yang melewati masjid ditutup dan 

arus kendaraan bermotor dialihkan melalui jalan lain sehingga tidak 

mengganggu arus lalu lintas di depan masjid. 

 
Arah sirkulasi kendaraan pada waktu tertentu. 

 
ü Pola sirkulasi jamaah putra dan putri memiliki arah sirkulasi yang jelas, 

sehingga tidak terjadi persilangan (crossing). 

v Pola sirkulasi jamaah putra: 
 

  

  Parkir              ME/SE sebelah kanan   Serambi   R. Shalat utama 

v Pola sirkulasi jamaah putri 
 

   
   Parkir              ME/SE sebelah kiri  Serambi   R. Shalat utama 
v Pola sirkulasi pemakai fasilitas penunjang 

   Parkir ME/SE Fasilitas penunjang 

R. Wudlu putra 

R. Wudlu putri 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
III-65 

 
 

3. Analisa Orientasi 

Bertujuan untuk menentukan arah pandang bangunan terhadap lingkungan di 

sekitar tapak. 

Kondisi saat ini: 

    
 
 
 

ü Ruang shalat utama berorientasi ke 

arah kiblat, sedangkan serambi 

sebagai ruang transisi berorientasi ke 

halaman yang ada di depannya. 

ü Ruang pertemuan dan Kantor KUA 

berorientasi ke massa utama dan 

halaman. 

ü TK berorientasi ke jalan raya.  
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Orientasi pada masjid tradisional Jawa: 

 

Orientasi pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

ü Berdasarkan orientasi pada masjid tradisional Jawa, maka arah orientasi 

pada redesain masjid ini adalah searah dengan arah kiblat. Fasilitas 

pendukung berorientasi pada massa utama untuk memberi kesan agung 

dan monumental pada massa utama. 

ü Masjid berorientasi pada open space agar tetap mudah dikenal oleh 

pengamat dari arah depan komplek. 

            
 
 
 

Massa yang melambangkan keagungan 

(liwan dan serambi) berorientasi ke 

arah kiblat, sedangkan massa yang 

melambangkan kemasyarakatan 

berorientasi ke massa utama. 

Masjid berorientasi pada open space 

agar tetap mudah dikenal oleh 

pengamat dari arah depan komplek 

masjid. 
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4. Analisa Kebisingan 

Bertujuan untuk menentukan pola perletakan massa-massa bangunan 

berdasarkan pola kebisingan lingkungan. 

Dasar pertimbangan: 

a. Masjid berada pada zona tenang, sedangkan fasilitas pendukung berada 

pada zona dengan tingkat kebisingan sedang. 

b. Masjid diletakan pada area yang jauh dari jalan dengan tingkat kebisingan 

yang tinggi. 

Kondisi saat ini: 

 

Zonifikasi berdasarkan tingkat kebisingan pada masjid tradisional Jawa: 

  

ü Massa yang melambangkan keagungan 

(sakral) berada pada zona dengan 

tingkat kebisingan rendah dan massa 

yang melambangkan kemasyarakatan 

berada pada zona dengan tingkat 

kebisingan sedang/tinggi. 

ü Letak massa utama dan fasilitas 

pendukung ditentukan dengan tetap 

memperhatikan pola penggunaan lahan 

di sekitar tapak untuk mengetahui 

sumber suara, arah suara, dan tingkat 

kebisingan. 

ü Tingkat kebisingan paling tinggi 

berasal dari Jl. Mayjen Sutoyo 

yang merupakan jalan satu arah 

dengan tingkat kepadatan lalu 

lintas yang tinggi. 

ü Tingkat kebisingan dari Jl. 

Kauman I dan Jl. Kauman II 

cukup rendah karena merupakan 

jalan lingkungan dengan tingkat 

kepadatan lalu lintas yang rendah. 
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Zonifikasi berdasarkan kebisingan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

v Input 
                     

 
 
 

v Output: 
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C. ANALISA KEBUTUHAN RUANG 

Dasar pertimbangan: 

1. Program ruang masjid tradisional Jawa massa bangunannya terdiri dari: 

serambi, ruang shalat utama, ruang pawestren, ruang wudlu, dan tratag 

rambat, sedangkan ruang-ruang pada massa pendukungnya disesuaikan 

dengan kebutuhan.  

2. Ruang-ruang yang ada pada Masjid Agung Purworejo saat ini dipertahankan 

keberadaannya namun disesuaikan dengan perencanaannya.  

3. Bangunan ruang shalat utama dan komplek makam yang berada di belakang 

masjid dipertahankan bentuk dan keberadaannya karena merupakan benda 

cagar budaya. Selain itu, maksurah dan mimbar khutbah juga dipertahankan 

keasliannya karena juga termasuk ke dalam benda bersejarah.  

4. Ruang-ruang pokok masjid terdiri dari: serambi, ruang shalat utama, ruang 

pawestren, ruang wudlu, dan tratag rambat. 

5. Pola peruangan masjid dan fasilitas pendukungnya terbagi menjadi kelompok  

ruang ibadah syariah, ibadah sosial, pembinaan anak-anak dan remaja masjid, 

ketakmiran, dan servis. 

No. Kelompok 
Ruang 

Pelaku Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang Sifat dan 
Karakter Ruang 

1 Ibadah syariah  - Imam 
 
 - Makmum pria 
 
 - Makmum putri 
 
 - Khotib 
 - Muadzin 
 
 

 -Berwudlu 
 -Memimpin shalat 
 -Berwudlu 
 -Shalat, dzikir 
 -Berwudlu 
 -Shalat, dzikir 
 -Berkhotbah 
 -Adzan 
 -Menyimpan alat elektronik 
 -Menyimpan karpet 

 -Buang air besar/kecil 

 -Mihrab 
 -R. shalat utama 
 -R. pawestren 
 -Serambi 
 -R. wudlu putra  
 -R. wudlu putri 
 -Lavatori putra   
 -Lavatori putri 
 -Gudang 

 -Sakral 
 -Membutuhkan 

   suasana khusyuk 
 -Mudah dicapai 
 -Tenang 
 -Aman 
 -Nyaman 
 

2. Ibadah sosial 
- Ketakmiran 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Takmir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Menerima dan mengelola    
zakat, infak, & sedekah 

-Menerima dan mengelola 
hewan kurban 

-Menyimpan barang 
-Memimpin pengelolaan  
kegiatan masjid 

-Mengelola, membina, & 
Mengurus kegiatan masjid 

 
 -R. yogisworo 
 -R. pertemuan 
 -Gudang  
 -Kandang sementara  

bagi  hewan kurban 
 
 
 
 

 
 -Semi sakral 
 -Formal 
 -Tenang 
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-Kantor Balai    
Nikah KUA 

 

 
 
-Pegawai kantor 
KUA 

-Mengadakan 
pertemuan/pengajian rutin 

-Menyimpan arsip 
-Menyimpan barang 
-Melayani masyarakat yang 
akan menikah atau 
mengurus masalah-masalah 
yang berhubungan dengan 
BKM, BP4, PPAIW, LPTQ, 
dan P2I. 

 
 
-Kantor Balai Nikah 

KUA 
 

 

 
 
-Formal 
-Nyaman 
-Tenang 
-Tertutup 

3. Pembinaan 
anak-anak & 
remaja masjid  
- TPA 

 
 
 
-Ustadz 
-Ustadzah 
 

 
 
 
-Mengelola TPA 
-Mengajar murid TPA 

 
 
 
-Serambi 
-R. Pawestren 

 
 
 
-Semi sakral 
-Nyaman 
-Komunikatif 

4. Servis -Jamaah/pengunjung 
 
-Penjaga masjid 
-Petugas keamanan 

-Parkir kendaraan 
-Buang air besar/kecil 
-Perawatan & pemeliharaan 
-Menjaga keamanan masjid 

-Area parkir 
-Lavatori 
-R. penjaga 
-R. Sekuriti  

-Terbuka 
-Aman 
-Santai 

 

Berdasarkan analisa di atas, maka kebutuhan ruang pada redesain Masjid 

Agung Purworejo adalah sebagai berikut: 

1. R. shalat utama (liwan) 

2. Serambi 

3. R. pawestren 

4. Mihrab 

5. R. yogisworo 

6. R. adzan 

7. R. wudlu putra 

8. R. wudlu putri 

9. R. pertemuan 

10. Kantor Balai Nikah KUA 

11. Gudang 

12. Lavatori putra 

13. Lavatori putri 

14. Area parkir 

15. R. penjaga 

16. R. sekuriti/keamanan 

17. Kandang hewan kurban 
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Sebagai masjid yang memiliki ciri tradisional Jawa, ada ruang-ruang yang 

selalu ada pada masjid tradisional Jawa (yang diidentifikasi), yaitu: 

18. Emper 

19. Tratag rambat 

20. Menara, sebagai salah satupoint of interest dari suatu masjid. 

 

D. ANALISA HUBUNGAN DAN ORGANISASI RUANG 

 
Dasar pertimbangan: 

1. Ditinjau dari pola kegiatan masjid tradisional Jawa, hubungan dan organisasi 

ruangnya disusun menurut urutan kegiatan, sehingga umumnya ruang yang 

memiliki nilai kesakralan dan fungsi kemasyarakatan letaknya terpisah. 

2. Hubungan dan organisasi ruang ditentukan berdasarkan sifat dan karakter 

kegiatan yang berada dalam satu kelompok kegiatan. 

Strategi redesain: 

1. Ruang-ruang yang berada pada satu urutan kegiatan akan saling berhubungan 

erat dan berdekatan letaknya, sedangkan ruang-ruang yang tidak berada pada 

satu urutan kegiatan tidak saling berhubungan dan berjauhan letaknya. 

2. Ruang-ruang yang memiliki sifat dan karakter kegiatan yang sama akan 

saling berhubungan erat. 

ü Pola hubungan dan dan organisasi ruang mikro 

a. Kelompok ruang ibadah syariah (masjid) 

No. NAMA RUANG 
1. Mihrab 
2. R. shalat utama 
3. R. pawestren 
4. Serambi 
5. R. wudlu putra 
6. R. wudlu putri 
7. Lavatori putra 
8. Lavatori putri 
9. Gudang 

          
 
 
 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 
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        . 
 

 

 
         Hub. erat 
            Hub. kurang erat 
 

b. Kelompok ruang ibadah sosial 

v Ketakmiran 

No. NAMA RUANG 
1. R. yogisworo 
2. R. pertemuan 
3. Gudang 
4. Kandang hewan kurban 

         
           
        
     

Hub. erat 
    Hub. kurang erat 
 

v Kantor Balai Nikah KUA 

No. NAMA RUANG 
1. R. tamu 
2. R. kepala kantor 
3. R. karyawan/staf 
4. R. rapat 
5. R. akad nikah 
6.  Lavatori 
7. Gudang 

        
     
      . 
 

 

       Hub. erat 
       Hub. kurang erat 
 
 
 
 
 
 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 
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c. Kelompok ruang pembinaan anak-anak dan remaja masjid 

v TPA 

No. NAMA RUANG 
1. R. serambi 
2. R. pawestren 
3. R. wudlu putra 
4.  R. wudlu putri 

         
         
         
 
           Hub. erat 
           Hub. kurang erat 

    
d. Kelompok ruang servis 

No. NAMA RUANG 
1. Parkir 
2. Lavatori 
3. R. Penjaga 
4. R. keamanan 

         
         
         
              Hub. erat 
                      Hub. kurang erat 
 

ü Pola hubungan dan organisasi ruang makro 

No. NAMA RUANG 

1. Pintu gerbang/gapura 
2. Halaman 
3. Kelp. ruang ibadah syariah (masjid) 
4. Kelp. ruang ibadah sosial 
5. Kelp. ruang pembinaan anak & remaja masjid 
6. Kelp. ruang servis 

         
 
         
         
 

 

             Hub. erat 
            Hub. kurang erat 
 
 

Hub. Erat 
Hub, Kurang erat 
Tidak ada hub. 

Hub. Erat 
Hub, Kurang erat 
Tidak ada hub. 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 
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E. ANALISA BESARAN RUANG 

 

Dasar pertimbangan: 

1. Kapasitas ruang mampu memenuhi standar daya tampung masjid agung. 

2. Ruang-ruang yang terbentuk mampu menjamin kemudahan kegiatan dengan 

memberi flow (area gerak) yang sesuai dengan jenis kegiatan. 

Rencana redesain: 

1. Ruang masjid yang terbentuk cukup untuk mewadahi 1.000-2.000 orang 

jamaah, termasuk dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang digunakan. 

2. Flow bisa sebesar 5-10% (standar minimum), 20% (kebutuhan keleluasaan 

sirkulasi), 30% (tuntutan kenyamanan fisik), 40% (tuntutan kenyamanan 

psikologis), 50% (tuntutan spesifik kegiatan), dan 70-100% (keterkaitan 

dengan banyak kegiatan). 

3. Perhitungan besaran ruang dilakukan berdasarkan standar menurut Data 

Arsitektur Ernst Neufert. Standar luas ruang beribadah untuk satu orang 

jamaah: 0,6 m X 1,2 m (Ir. Zein M. Wiryoprawiro, IAI, 1986). Selanjutnya 

perhitungan besaran ruang dapat dilihat pada tabel VI. 1. 

 

Perhitungan Besaran Ruang: 

1. Ruang utama/liwan 

Dalam redesain ini, liwan tetap dipertahankan kondisinya seperti saat ini 

termasuk dengan besarannya. Sehingga besaran liwannya adalah: 

21 m x 21 m = 441 m2  

Standar luas ruang beribadah tiap jamaah: 0.6 X 1,2 = 0,72 m2. 

Berdasarkan luasan tersebut, maka liwan hanya mampu menampung jamaah 

sebanyak: 

441 : 0,72  = 612,5 jamaah  ≈ 612 jamaah. 

2.   Serambi 

Kapasitas : 1.000 jamaah 

Standar luas ruang beribadah tiap jamaah: 0,72 m2. 
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Luas serambi: 

1.000 x 0,72 = 720 m2  

Dengan pedoman salah satu sisi serambi = sisi ruang utama = 21 m, maka 

panjang sisi serambi yang lain adalah: 

720 : 21 = 34,3 m ≈ 35 m. 

3.   Pawastren 

Kapasitas : 150 jamaah  

Standar luas ruang beribadah tiap jamaah: 0,72 m2. 

Luas pawastren: 

150 x 0,72  = 108 m2 

Dengan pedoman salah satu sisi pawastren = sisi liwan, maka panjang sisi 

pawastren yang lain adalah: 

108 : 21 = 5,14 m  ≈ 5,5 m. 

4.   Mihrab  

Kapasitas : 1 orang imam 

Diasumsikan luasannya = 6 m2  

5. Ruang adzan 

Kapasitas : 1 orang, 1 mikrofon 

Luasan : 1 orang muadzin : 1 x 0,6 = 0,6     m2  
   1 buah mikrofon : 0,5 x 0,5 = 0,25   m2  
         0,85   m2  
Flow : 50%     = 0,425 m2  
Total      = 1,275 m2   ≈ 1,5 m2  

6. Yogisworo 

Kapasitas : 50 orang 

Kegiatan : Pengajian putra, rapat kegiatan masjid, dll. 

Standar kebutuhan luasan tiap orangnya disamakan dengan standar luas ruang 

beribadah tiap jamaah, yaitu:  0,72 m2/orang. 

Luas yogisworo: 

50 x 0,72 = 36 m2 
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7.   Gudang (tempat menyimpan sound sistem & karpet) 

Diasumsikan :    9 m2 

8.   Tratag rambat 

Kapasitas : maksimal 10 orang. 

Kegiatan : sirkulasi/berjalan memasuki masjid. 

Kebutuhan dimensi/orang = lebar 1 orang = 0,6 m (Ernst Neufert, Architect 

Data) 

Perkiraan panjang tratag rambat untuk 15 orang adalah: 15 X 0,6 =  8 m. 

Dengan bentuk persegi panjang lebar 6 m, maka luas tratag rambat adalah:  

8 x 6 = 48 m2 

9. Emper 

Ruang ini berbentuk U mengelilingi serambi. Panjangnya mengikuti sisi 

serambi. Lebar emper diasumsikan 3 m. 

Jadi luas serambinya adalah: 

3 x (1 sisi lebar + 2 sisi panjang)  = 3  x ( 21 + 70) 

 = 3 x 91 =  273 m2 

10. Ruang wudlu putra 

Kapasitas : 1.500 orang (digunakan secara bergantian) 

Kebutuhan luasan orang berwudlu : 0,6 x 0,7 = 0,42 m2 

1 kran digunakan oleh 50 orang secara bergantian. 

Kebutuhan kran : 1.500 : 50  = 30 kran 

Luas ruang wudlu: 0,42 x 30 =   12,6 m2 
Flow : 100% =   12,6 m2 
       25,2 m2 

Lavatori : 1 lavatori untuk 250 orang secara bergantian  

Kebutuhan:  1.500 : 250 = 6 lavatori 

1 WC  = 2,4 m2   

1 urinoir  = 1,6 m2 

1 wastafel  = 1,2 m2 

Luas standart: 2,4 + 1,6 + 1,2 = 5,2 m2 

Flow: 20% = 1,04 m2  
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Luas 1 lav: 5,2 + 1,04 = 6,24 m2  

Luas lavatori total:  6 x 6,24 m2 =  37,44 m2   

Luas total ruang wudlu putra:     =  25,2 + 37,44 = 62,64    ≈   63 m2 

11. Ruang wudlu putri 

Kapasitas : 150 orang (digunakan secara bergantian) 

Kebutuhan luasan orang berwudlu : 0,6 X 0,7 = 0,42 m2 

1 kran digunakan oleh 15 orang secara bergantian. 

Kebutuhan kran : 150 : 15  = 10 kran 

Luas ruang wudlu: 0,42 x 10 =    4,2  m2 
Flow : 100% =    4,2  m2 
        8,4  m2 

Lavatori : 1 lavatori untuk 50 orang secara bergantian  

Kebutuhan:  150 : 50 = 3 lavatori 

1 WC  = 2,4 m2   

1 wastafel  = 1,2 m2 

Luas standart: 2,4 + 1,2 = 3,6 m2 

Flow: 20% = 0,72 m2  

Luas 1 lav: 3,6 + 0,72 = 4,32 m2  

Luas lavatori total:  3 x 4,32 m2  =  12,96 m2   

Luas total ruang wudlu putri:     =  8,4 + 12,96 = 21,36    ≈   22 m2 

12. Ruang pertemuan (aula) 

Kapasitas : 200 orang 

Standar luasannya : 0,6 m2/orang. 

Luas: 200 x 0,6 = 120 m2 
Flow: 20%  =   24 m2 
Luas total aula  = 144 m2 

14. Kantor Balai Nikah KUA 

ü Ruang kepala kantor 

Kapasitas : 1 orang 

Standar : 12 m2 /orang  

ü Ruang karyawan/staf 

Kapasitas : 7 orang (4 laki-laki, 3 wanita) 
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Standar : 3 m2/orang 

L:uas : 7 x 3 = 21     m2 
Flow : 40%  =   8,4  m2 
Total    = 29,4  m2 ≈ 30 m2  

ü Ruang rapat 

Kapasitas : 8 orang 

Standar : 1 m2/orang 

Luas : 8 x 1  =    8    m2  
Meja rapat : 1 x 3  =     3    m2  
    11    m2 
Flow : 50 % =    5,5 m2 
Total  =  16,5 m2   ≈ 17 m2     

ü Ruang tamu 

Kapasitas : 4 orang, 4 kursi tamu, 1 meja tamu 

Luas :  

4 kursi tamu : 4 x (0,7 x 0.6) =    1,68 m2 
1 meja tamu : 1 x (0,6 x 1) =    0,6   m2  
          2,28 m2  
Flow : 75%  =  1,71 m2  
Luas total     =    3,99 m2  ≈  4 m2  

ü Ruang akad nikah 

Kapasitas : 15 orang  

Standar : 1 m2/orang 

Luas : 15 x 1  = 15      m2  
Flow : 75%  = 11,25 m2  
Luas    = 26,25 m2  ≈ 27 m2  

ü Lavatori putra 

Kapasitas : 5 orang 

Standar : 3 m2/KM/WC/100 orang 

Jadi dibutuhkan 1 KM/WC putra dengan luas: 3 m2  

ü Lavatori putri 

Kapasitas : 3 orang 

Standar : 3 m2 /KM/WC/100 orang 

   1,5 m2 /washbasin/KM/WC 

Jadi dibutuhkan: 1 KM/WC dan 1 washbasin. 
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Luas : 3 +  1,5  =  4,5   m2  
Flow : 40%  =  1,8   m2  
Luas total     =  6,3   m2  ≈   6 m2  

ü Gudang 

Diasumsikan: 4 m2  

Luas total Kantor Balai Nikah KUA: 

12 + 30 + 17 + 4 + 27 + 3 + 6 + 4 =  103 m2  

15. Ruang penjaga masjid 

Kapasitas : 4 orang (suami istri dengan 2 orang anak) 

Luasan : 

2 kamar tidur : 2 x (3 x 3)   =   18 m2  
Ruang tamu : 2 x 2,5         =     5 m2  
Dapur & r. makan           =     9    m2  
KM/WC            =     3    m2  

       35    m2   
Flow : 40%           =  14    m2  
Total            =  49    m2    

16. Ruang sekuriti/keamanan 

Diasumsikan : 4 m2 

17. Area parkir 

Kapasitas : 200 kendaraan roda 2, 10 kendaraan roda 4, dan 5 buah bus  

besar  

Luasan: 

ü Parkir roda 2 

Standar : 1,44 m2/motor 

Luasan : 200 x 1,44 =  288    m2 
Flow : 25%  =    72    m2  
 Total    =  360    m2  

ü Parkir mobil  

Standar : 12 m2/mobil 

Luasan : 10 x 12 = 120    m2  
Flow : 50%  =      60    m2  
Total    =  180    m2  
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ü Parkir bus besar 

Standar : 27 m2/bus 

Luasan : 5 x 27 =    35    m2  
Flow : 50%  =            67,5 m2  

Total   =  202,5 m2  

18. Kandang hewan kurban 

Diasumsikan   :    40    m2  

 

F. ANALISA UNGKAPAN RUANG 

 
1. Ruang Shalat Utama (liwan) 

Ruang shalat utama (liwan) bentuknya tetap dipertahankan seperti saat 

ini karena merupakan bangunan cagar budaya dan harus dipertahankan 

keadaannya. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambaran lingga dan yoni (kiri) dan yoni yang digunakan sebagai umpak 

tiang utama pada Masjid Agung Purworejo. 
(Sumber: Buku Lintasan Sejarah Kabupaten Purworejo: 39) 

Denah ruang shalat utama Masjid Agung Purworejo saat ini. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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2. Mihrab 

Ruang mihrab ini tidak termasuk ke dalam bangunan yang dilindungi. 

Berdasarkan identifikasi pada masjid tradisional Jawa, maka bentuk mihrab 

pada redesain Masjid Agung Purworejo ini adalah menggunakan bentuk 

lengkung pada bagian depannya. Mihrab ini dihiasi dengan tulisan kaligrafi 

bahasa Arab.  

 

Mihrab Masjid Agung Purworejo. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
3. Pawestren 

Kondisi saat ini: 

 

 

 

 

ü Terletak di sebelah selatan liwan. 

ü Ketinggiannya 5 cm lebih rendah dari 

ruang shalat utama. 

ü Lantainya menggunakan keramik 

putih berukuran 30 x 30 cm. 

ü Mempunyai pintu yang 

menghubungkannya dengan ruang 

shalat utama. Daun pintunya hanya 1 

dan menggunakan bouvenlight.  

ü Plafonnya menggunakan bahan 

eternit putih ukuran 1 x 1 m. 

ü Dindingnya berwarna hijau muda 

sama dengan warna ruang shalat 

utama.  

Pawestren Masjid Agung Purworejo 
 saat ini. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
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Pawestren pada masjid tradisional Jawa: 

 
Letak pawestren pada masjid tradisional Jawa 

Pawestren pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

 

 

 

 

 

ü Ruang pawestren ini berada di 

samping kiri ruang shalat utama  

ü Mempunyai ketinggian yang 

lebih rendah dari ruang shalat 

utama. 

ü Mempunyai pintu berbentuk 

kupu tarung yang 

menghubungkannya dengan 

ruang shalat utama.  

Berdasarkan analisa di atas, maka 

pawestren pada redesain Masjid 

agung Purworejo ini adalah: 

ü terletak di selatan ruang shalat 

utama 

ü mempunyai ketinggian yang 

lebih rendah dari liwan (±15 

cm). 

ü mempunyai 2 buah pintu 

berbentuk kupu tarung yang 

menghubungkannya dengan 

ruang shalat utama.  
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ü mempunyai 1 buah pintu berbentuk kupu tarung yang 

menghubungkannya dengan emper.  

ü berdasarkan besaran ruangnya, maka pawestren ini berukuran 5,5 x 21 m 

dan dapat untuk menampung ±150 jamaah putri. 

ü mempunyai pintu yang menghubungkannya dengan ruang wudlu putri. 

ü bagian depan pawestren digunakan sebagai ruang adzan bagi muadzin. 

ü Lubang ventilasinya tidak menggunakan bouvenlight, tetapi 

menggunakan motif panahan yang secara teknis berfungsi sebagai 

ventilasi pada bangunan tradisional Jawa (R. Ismunandar K., 2001). 

 
Motif panahan yang digunakan sebagai ventilasi pada pawestren. 

ü Dindingnya berwarna hijau muda sesuai dengan warna dinding ruang 

shalat utama. Selain itu, warna hijau merupakan warna kesayangan Nabi 

Muhammad saw dan bermakna berkah/anugrah. 

ü Lantainya menggunakan keramik bermotif kuno tetapi bukan berupa 

motif hewan atau manusia.  

4. Yogisworo 

Kondisi saat ini: 

             
 Yogisworo pada Masjid Agung Purworejo 

saat ini. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

Pola tata letak yogisworo pada 
Masjid Agung Purwortejo saat ini. 
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ü Terletak di sebelah utara liwan  

ü Mempunyai 2 buah pintu berbentuk kupu tarung yang 

menghubungkannya dengan liwan. 

ü Ventilasinya berupa bouvenlight. 

ü Dindingnya berwarna hijau muda, sama dengan warna ruang shalat utama 

dan pawestren. 

ü Plafonnya menggunakan eternit putih ukuran 1 x 1 m. 

ü Lantainya menggunakan keramik putih ukuran 30 x 30 cm dan ditutup 

dengan karpet berwarna abu-abu. 

Yogisworo pada masjid tradisional Jawa: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Yogisworo terletak di sebelah utara 

liwan 

ü Mempunyai  ketinggian yang lebih 

rendah dari liwan.  

ü Dapat digunakan sebagai tempat 

shalat bagi jamaah putra, pengajian 

dan pertemauan takmir masjid. 

ü Digunakan juga sebagai ruang 

servis, dengan adanya gudang 

sebagai tempat menyimpan 

peralatan masjid. 

ü Mempunyai akses langsung 

menuju liwan.  
Pola tata letak yogisworo pada 

masjid tradisional Jawa. 
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Yogisworo pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

 
 
ü Digunakan juga sebagai ruang servis, dengan adanya gudang sebagai 

tempat menyimpan peralatan masjid. 

ü Mempunyai akses langsung menuju liwan dengan adanya 2 buah pintu 

yang berbentuk kupu tarung. 

ü Mempunyai pintu yang menghubungkannya dengan emper. 

ü Ventilasinya menggunakan model panahan seperti pada pawestren. 

 
Motif panahan yang digunakan sebagai ventilasi pada yogisworo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Yogisworo terletak di sebelah 

utara liwan 

ü Ketinggiannya 15 cm lebih 

rendah dari liwan.  

ü Dapat digunakan sebagai tempat 

shalat bagi jamaah putra, 

pengajian dan pertemauan 

takmir masjid. 
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5. Serambi 

Kondisi saat ini: 

                       

 

 

ü Ketinggian 5 cm lebih rendah dari ruang shalat utama.  

ü Mempunyai 3 buah pintu berbentuk kupu tarung yang 

menghubungkannya dengan ruang shalat utama. 

ü Mempunyai dinding pembatas sehingga memberikan kesan tertutup. 

ü Lantainya menggunakan teraso berwarna krem ukuran 30 x 30 cm. 

ü Dindingnya berwarna hijau muda, sama dengan warna dinding pada 

ruang shalat utama. Warna kolomnya adalah hijau tua, sama dengan 

warna soko guru pada ruang shalat utama.  

Serambi pada masjid tradisional Jawa: 

                       

Serambi Masjid Agung Purworejo saat ini yang 
memberikan kesan tertutup karena adanya dinding. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

Pola tata letak serambi pada masjid 
Agung Purworejo saat ini. 

Pola tata letak serambi pada masjid 
tradisional Jawa. 

Serambi pada Masjid Agung Demak yang 
terbuka, tanpa dinding pembatas, memberikan 

kesan terbuka. 
Sumber: Dok. Pribadi) 
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Serambi pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Ruang serambi ini berukuran 21 m x 35 m (berdasarkan besaran ruang) dan 

mempunyai 3 buah pintu berbentuk kupu tarung (seperti saat ini) yang 

menghubungkannya dengan liwan. Di atas pintu yang ada di kanan dan kiri 

terdapat ukiran kaligrafi dengan warna kuning emas, sedangkan di atas pintu 

yang terletak di tengah, terdapat prasasti yang menunjukkan tahun pembuatan 

Masjid Agung Purworejo.  

Di serambi ini terdapat Bedug Agung Pendowo dan juga sebuah bedug 

yang berukuran lebih kecil. Bentuk serambi ini nantinya terbuka seperti 

bangunan pendopo pada rumah tradisional Jawa dengan bentuk atap limasan 

tradisional Jawa. Kolom-kolom yang terdapat pada serambi terletak di atas 

umpak dan dihias dengan motif-motif tradisional Jawa, seperti putri mirong. 

Lantainya menggunakan keramik bermotif kuno tetapi bukan berupa motif 

hewan atau manusia. Warna kolomnya adalah hijau tua seperti pada soko 

guru ruang shalat utama. 

 

 
6. Tratag rambat 

Kondisi saat ini: 

Masjid Agung Purworejo saat ini tidak mempunyai tratag rambat.  

Tratag rambat pada masjid tradisional Jawa: 

Tratag rambat ini merupakan bagian masjid yang agak menonjol ke depan. 

Biasanya digunakan untuk menghubungkan pintu masuk masjid dengan 
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serambi dan sebagai tempat penyeberangan bagi raja serta kerabatnya dari 

parit yang ada di bawahnya, 

           

                                                   

 

    

 

Tratag rambat pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Tratag rambat ini berfungsi sebagai pintu masuk utama menuju masjid dari 

arah depan. Tratag rambat ini berbentuk persegi panjang berukuran 6 m x 6 m 

(berdasarkan besaran ruang) dan menggunakan bentuk atap limasan 

tradisional Jawa. Selain itu juga terdapat hiasan seperti motif lung-lungan 

(memberikan kesan indah dan sakral) dan tlacapan (menggambarkan sinar 

matahari dan mengandung arti kecerahan atau keagungan)(R. Ismunandar K, 

2001). 

         
      Motif lung-lungan                  Motif wajikan 

 
  

       

Pola tata letak tratag rambat pada 
masjid tradisional Jawa. 

Tratag rambat pada Masjid Agung 
Yogyakarta dengan bentuk atap tradisional  

limasan gajah mungkur. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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7. Ruang wudlu  

Dasar pertimbangan: 

a. Ruang wudlu harus memenuhi ketentuan Islam untuk menghindari 

keragu-raguan dalam beribadah. 

b. Ruang wudlu harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. 

c. Ruang wudlu putra dan putri wajib dipisah, memiliki pola sirkulasi yang 

jelas dan dilengkapi dengan KM/WC yang berguna bagi mereka yang 

wajib mandi karena berhadats besar. 

d. Ruang wudlu harus bersih, memiliki penerangan alami yang optimal, dan 

sirkulasi udara yang baik. 

e. Tempat buang air diusahakan tidak menghadap/membelakangi kiblat 

(dasar: Hadits). 

f. Tempat wudlu dan tempat buang air (KM/WC) hendaknya terpisah 

(dasar: Hadits) 

Kondisi saat ini: 

 

 

 

 

Ruang wudlu putra dan putri dipisah, 

dimana di sebelah kanan masjid untuk 

jamaah putra dan di sebelah kiri untuk 

jamaah putri. Ruang wudlu putra 

berhubungan dengan serambi, 

sedangkan ruang wudlu putri 

berhubungan dengan pawestren. 

Ruang wudlu ini berdiri sendiri dan 

mempunyai atap.  
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ü Ruang wudlu putra 

- Mempunyai 24 buah kran untuk berwudlu. 

- Mempunyai 3 buah urinoir dengan masing-masing 3 kran. Urinoir ini 

tidak seperti urinoir pada umumnya, tetapi hanya seperti tempat wudlu 

yang dipisahkan dinding. 

- KM/WC terpisah dengan tempat wudlu dengan WC menghadap ke 

selatan (tidak ke arah kiblat atau membelakangi kiblat) 

- Mempunyai kolam untuk membersihkan kaki bagi jamaah yang akan 

berwudlu. 

ü Ruang wudlu putri 

- Mempunyai 14 buah kran untuk berwudlu. 

- KM/WC terpisah dengan tempat wudlu dengan WC menghadap ke 

selatan (tidak ke arah kiblat atau membelakangi kiblat) 

- Mempunyai kolam untuk membersihkan kaki bagi jamaah yang akan 

berwudlu. 

Ruang wudlu pada masjid tradisional Jawa: 

Filosofi pada tata ruang masjid tradisional Jawa dimana letak ruang wudlunya 

melambangkan prinsip keseimbangan dan kolamnya melambangkan 

kesucian. 

Ruang wudlu selalu berada di samping kanan dan kiri masjid dan kolam 

berada di sekeliling serambi. 
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Ruang wudlu pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

 

8. Ruang Pertemuan (aula) 

Kondisi saat ini: 

 
Aula Masjid Agung Purworejo saat ini. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 

Ruang pertemuan ini mempunyai pintu masuk yang terdapat di sebelah kanan 

dan belakang ruangan. Di sebelah kanan ruangan terdapat teras yang beratap  

serta terdapat kanopi sebagai pintu masuk dari belakang. Ruang aula ini 

berukuran 9 m x 24 m. 

 

 

Analisa ruang wudlu 
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Ruang pertemuan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Ruang pertemuan ini direncanakan merupakan satu bangunan tersendiri yang 

terdapat di dalam komplek masjid dengan bentuk persegi panjang dan 

menggunakan atap limasan tradisional Jawa. Ruang pertemuan ini 

direncanakan dapat menampung 200 orang dengan luasan 144 m2. Bangunan 

aula ini juga dihiasi dengan motif tradisional, seperti panahan (terdapat pada 

lubang angin pintu dan jendela), serta terdapat kaligrafi huruf Arab pada 

interiornya. 

 
Motif panahan 

 
9. Kantor Balai Nikah KUA 

Kondisi saat ini: 

 
Kantor Balai Nikah KUA saat ini. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

Kantor Balai Nikah KUA ini memiliki ruangan antara lain: 

ü ruang kepala kantor 

ü ruang staf 

ü ruang rapat 

ü ruang tamu 

ü lavatori. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
III-93 

Jumlah karyawan yang bekerja di kantor ini berjumlah 8 orang, termasuk 1 

orang kepala kantor. 

Kantor Balai Nikah KUA pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Kantor Balai Nikah KUA ini juga direncanakan menjadi satu bangunan 

sendiri. Kantor ini direncanakan mempunyai ruangan-ruangan, antara lain: 

ü ruang kepala kantor 

ü ruang staf/karyawan 

ü ruang rapat 

ü ruang tamu 

ü ruang akad nikah 

ü lavatori putra dan putri 

ü gudang. 

Bangunan ini menggunakan bentuk atap limasan tradisional Jawa dan dihiasi 

dengan motif-motif antara lain panahan, dan wajikan. 

 

G. ANALISA PERSYARATAN RUANG 

 

1. Pencahayaan 

Dasar pertimbangan: 

a. Filosofi cahaya pada masjid tradisional Jawa menganggap sinar matahari 

sebagai simbol kehadiran Tuhan. 

b. Sistem pencahayaan harus dapat memberi kemudahan kepada para 

jamaah untuk melakukan kegiatan dan dapat menciptakan suasana 

tertentu dengan menyesuaikan intensitas cahaya pada masing-masing 

ruang. 

c. Standar faktor cahaya siang hari di dalam ruangan minimal 150 lux, 

sedangkan besar intensitas cahaya buatan pada masing-masing ruang 

bervariasi sesuai dengan jenis kegiatannya. 

Kondisi saat ini: 

ü Pencahayaan yang digunakan terdiri dari pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan.  
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ü Pencahayaan alami pada ruang shalat utama memanfaatkan cahaya 

matahari yang masuk dari atas melalui jendela yang terdapat pada atap. 

Pencahayaan alami pada serambi kurang maksimal karena bentuk serambi 

yang tertutup (menggunakan dinding) dan tidak mempunyai jalan masuk 

cahaya dari atap. 

Pencahayaan alami pada fasilitas penunjang cukup baik dengan 

memanfaatkan jendela sebagai jalan masuk bagi sinar matahari. 

 
Pencahayaan alami pada ruang shalat utama. 

(Sumber: Dok. Pribadi) 
 

ü Pencahayaan buatan pada semua ruangan yang ada di Masjid Agung 

Purworejo saat ini menggunakan lampu, baik lampu TL (ruang shalat, 

serambi, aula, TK, Kantor KUA), lampu bohlam (KM/WC), dan lampu 

sorot (halaman masjid). 

Pencahayaan pada masjid tradisional Jawa: 

ü Pencahayaan pada masjid tradisional Jawa juga ada 2 macam, yaitu 

pencahayaan alami dan pencahayaan buatan.  

ü Pencahayaan alami pada ruang shalat utama memanfaatkan cahaya 

matahari yang masuk melalui celah antar atapnya, sedangkann 

pencahayaan pada serambi memanfaatkan bentuk serambi yang terbuka 

(tanpa dinding, seperti pendopo) sebagai tempat masuknya cahaya 

matahari. Pada ruang yang lain, cahaya matahari masuk melalui jendela. 

ü Pencahayaan buatan menggunakan lampu, baik TL, bohlam, maupun 

lampu sorot, disesuaikan dengan kebutuhan. 
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Pencahayaan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Pencahayaan yang digunakan terdiri atas pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Pencahayaan alami berasal dari sinar matahari yang 

dimanfaatkan pada siang hari dengan beberapa  pendekatan, antara lain: 

a. Pencahayaan alami pada ruang shalat utama dengan memanfaatkan 

bukaan pada jarak antar atapnya tetap dipertahankan karena telah mampu 

memberikan pencahayaan alami yang optimal pada siang hari. 

b. Memberi pencahayaan alami yang optimal pada serambi dengan bentuk 

ruang terbuka/tanpa dinding sebagai lambang keterbukaan. 

c. Memanfaatkan terang langit pada ruang-ruang lainnya dengan 

menggunakan banyak bukaan (jendela dan pintu). 

d. Untuk mengurangi silau, cahaya dibaurkan dengan menggunakan elemen 

kaca pada jendela. 

Pencahayaan buatan dibutuhkan pada semua ruangan pada malam hari 

dengan beberapa pendekatan, antara lain: 

a. Jumlah lampu dan kuat penerangan disesuaikan dengan aktifitas dan 

kebutuhan. Pada serambi dan ruang shalat, pencahayaan buatan 

digunakan untuk menciptakan suasana khusyuk. Teknik penyinaran 

dilakukan dengan cara menggunakan lampu-lampu dengan kuat 

penerangan yang tidak terlalu besar. 

b. Pencahayaan buatan juga digunakan untuk menonjolkan ragam-ragam 

hias. 

 

2. Penghawaan 

Dasar pertimbangan: 

a. Sistem penghawaan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. 

b. Setiap ruang harus memiliki sirkulasi udara yang baik. 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Penghawaan yang digunakan terdiri dari penghawaan alami dan 

penghawaan buatan. Penghawaan alami dilakukan dengan memasukkan 

udara melalui bukaan-bukaan pada dinding (jendela/lubang ventilasi) untuk 
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aliran dan pergantian udara. Penghawaan buatan dilakukan dengan mengatur 

kondisi udara dan suhu ruang yang nyaman, terutama pada ruang-ruang yang 

tertutup dan berkapasitas besar dengan beberapa pendekatan, antara lain: 

a. Kipas angin, digunakan pada ruang yang kurang mendapatkan 

penghawaan alami karena berukuran cukup luas, misalnya: liwan. 

b. Air conditioner (AC), digunakan pada ruang yang menuntut 

pengkondisian udara tertentu, terutama pada ruang-ruang yang tertutup 

dan menuntut ketenangan, seperti ruang aula dan Kantor Balai Nikah 

KUA. 

 
Kipas angin digunakan untuk memperlancar sirkulasi 

udara pada ruang liwan. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 

 
3. Akustik 

Dasar pertimbangan: 

a. Sistem akustik harus dapat menjamin kelancaran kegiatan sesuai dengan 

tuntutan ketenangan pada masing-masing ruang. 

b. Sistem akustik harus mampu mengatasi kebisingan dari luar ruangan dan 

dari dengung dalam ruangan. 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

a. Mengatur penzoningan ruangan berdasarkan fungsi dan hubungan 

antarruang. 

b. Perlindungan kebisingan dari luar ruangan dengan membelokkan arah 

rambatan bunyi dengan cara memanfaatkan tanaman sebagai buffer 

terutama terhadap lalu lintas di sekitar bangunan. 
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c. Menghilangkan media rambatan dengan memberi bahan penyerap 

rambatan/bahan akustik (accoustic tile, beton ekspose, kaca dengan 

ketebalan tertentu) yang dipasang pada pembatas ruang, seperti dinding, 

langit-langit, dan lantai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Aspek komunikatif; bentuk massa harus mudah dikenal dan diartikan 

sama oleh orang yang melihat. Hal ini berhubungan dengan image 

masyarakat terhadap masjid tradisional Jawa. 

e. Bentuk massa liwan tetap seperti saat ini, yaitu bujur sangkar. 

f. Memiliki ketinggian yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat 

kesakralannya. 

 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Massa utama mempunyai banyak bukaan, simetris, dan dilengkapi 

dengan detail-detail bangunan yang sudah dikenal oleh masyarakat,. Bentuk 

H. ANALISA TAMPILAN BANGUNAN 

 

1. Bentuk Massa 

Dasar pertimbangan: 

a. Aspek simbolik; bentuk massa didesain berdasarkan filosofi-filosofi yang 

bersumber dari ajaran agama Islam dan pandangan hidup masyarakat 

Jawa. 

b. Aspek guna; bentuk massa utama maupun massa pendukung mampu 

memenuhi fungsinya sebagai pusat peribadatan. 

c. Aspek citra; bentuk massa mampu mencerminkan budaya tradisional 

Jawa. 
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massa utama ini antara lain dikembangkan berdasarkan filosofi-filosofi 

sebagai berikut: 

a. Atap masjid/liwan berbentuk tajug bersusun tiga. Bentuknya yang menuju 

satu titik dimaksudkan untuk mengagungkan kebesaran Allah, sedangkan 

tingkatannya melambangkan hubungan iman, Islam, dan ikhsan. 

b. Mustaka masjid dimaksudkan untuk melambangkan tujuan akhir dari 

iman, Islam, dan ikhsan, yaitu Allah SWT.  

c. Denah masjid berbentuk segi empat.  

d. Lantai ruang shalat utama lebih tinggi dibandingkan dengan ruang-ruang 

lainnya, karena memiliki tingkat kesakralan yang paling tinggi. 

Pintu gerbang masjid dikembangkan dari bentuk pintu gerbang/gapura 

baluwarti yang berasal dari Surakarta untuk mengingatkan bahwa bentuk 

Masjid Agung Purworejo ini pada awalnya adalah meniru bentuk Masjid 

Agung Kraton Surakarta. Filosofi-filosofi yang terdapat pada pintu gerbang 

yang berbentuk baluwarti ini antara lain sebagai berikut: 

a. Ciri gunungan di bagian atas, berbentuk segitiga dengan puncak yang 

menuju pada satu titik, melambangkan Ketuhanan YME sekaligus 

bermaksud untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT. 

b. Pintu gerbang memiliki 3 buah anak tangga, keberadaannya 

melambangkan bahwa seseorang akan memasuki tempat yang suci dan 

jumlahnya melambangkan hubungan iman, Islam, dan ikhsan. 

c. Lubang-lubang di sisi kanan dan kiri melambangkan prinsip keterbukaan 

yang dianut Islam. 

 Gapura utama  Gapura samping 
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4. Ragam Hias 

Dasar pertimbangan: 

a. Filosofi ragam hias masjid tradisional Jawa dimana beberapa ragam hias 

dimaksudkan untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT dan Nabi 

Muhammad saw, antara lain: kaligrafi, putri mirong, songkok, dan ragam 

hias bermotif flora. 

b. Ragam-ragam hias yang dipilih bersumber dari ragam hias tradisional 

Jawa dan ragam hias Islam. 

c. Ragam hias yang dilarang dihadirkan antara lain lukisan motif manusia 

dan binatang.  

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Bentuk dan jumlah ragam hias didesain tidak secara berlebihan karena 

dikhawatirkan dapat mengganggu kekhusyukan ibadah para jamaah. Ragam 

hias yang digunakan berupa kaligrafi dan ragam hias tradisonal Jawa serta 

pengembangannya. Ragam hias tradisional ini antara lain terdapat pada 

mihrab, daun pintu, dan kolom. Hiasan ini berupa elemen dekoratif yang 

bersumber dari kekayaan flora, seperti praba, lung-lungan, wajikan, dan 

kipasan. Ragam hias ini mengandung arti atau simbolisasi kekaguman 

manusia terhadap Allah SWT, pencipta alam semesta. 

Ragam hias kaligrafi antara lain terdapat pada bagian dalam mihrab, 

langit-langit, dan dinding. Hiasan ini antara lain berupa: 

a. Kaligrafi nama Allah SWT, Muhammad saw, dan kalimat toyyibah 

Allahu Akbar, Laa ilahaa ilallah, melambangkam identitas masjid 

sebagai rumah Allah. 

b. Kaligrafi dua kalimat syahadat di bagian depan pintu gerbang untuk 

menjaga kesucian masjid, orang yang dianjurkan/diperbolehkan masuk ke 

masjid adalah orang Islam. Setiap orang yang akan masuk Islam harus 

mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan demikian hiasan ini 

melambangkan bahwa orang yang masuk ke komplek masjid ini dan 

membaca kalimat tersebut adalah benar-benar seorang muslim. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
III-100 

5. Warna 

Dasar pertimbangan: 

a. Aspek simbolik; warna dipilih berdasarkan filosofi-filosofi warna di 

Islam dan masjid tradisional Jawa. Warna-warna ini dimaksudkan untuk 

mengagungkan kebesaran Allah SWT dan Nabi Muhammad saw, antara 

lain: putih, coklat, biru, dan kuning. Warna hijau sering digunakan untuk 

mengagungkan Nabi Muhammad saw. 

b. Aspek komunikatif; warna yang dipilih dari warna-warna yang terdapat 

pada masjid tradisional Jawa, antara lain; biru, putih, hijau, dan kuning. 

c. Aspek psikologis; setiap warna memiliki efek psikologis yang berbeda 

bagi orang yang melihatnya sehingga dapat menciptakan suasana tertentu. 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Beberapa makna dan efek psikologis dari warna yang digunakan di 

dunia Islam dan masjid tradisional Jawa antara lain: 

Warna Makna Simbolik Kesan Psikologis 

Putih Melambangkan bahwa semua manusia sama di hadapan 
Allah 

Ringan 

Hijau -Merupakan warna keluarga Nabi Muhammad saw. 
-Bermakna barokah (berkah) 

Dingin/sejuk 

Hitam Merupakan warna kain yang menyelubungi Ka’bah 
Melambangkan ‘prinsip utama’ karena Ka’bah 
berhubungan dengan hal-hal yang menjadi prinsip dari 
seluruh arsitektur suci dalam Islam 

Kesedihan 
Formal 

Tanah kecoklatan Mengingatkan manusia akan kepapaannya di hadapan 
Allah 

Lembut 
Formal 

Merah Melambangkan kemegahan Gembira 
Biru Menggambarkan suatu proses gejala alam, seperti biru 

langit, biru laut, dan biru gunung, sehingga dimaksudkan 
untuk mengagungkan kebesran Allah. 

Mulia 
Lembut 

Kuning/emas Melambangkan keagungan. Gembira 
Cerah 

Beraneka warna Melambangkan kesempurnaan ciptaan Allah. 
Refleksi dari ketidakterbatasan kekayaan khasanah Allah. 

Gembira 

 

Dengan demikian warna dominan yang dipilih adalah warna 

kuning/krem (digunakan pada motif-motif hiasan), coklat, hijau (digunakan 

pada dinding ruang shalat dan fasilitas-fasilitas penunjang, bukaan-bukaan 

dinding seperti pintu dan jendela, serta kolom), dan putih (digunakan pada 
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pagar keliling masjid), sedangkan warna-warna lain seperti merah dan biru 

digunakan sebagai pelengkap (kaca patri pada atap ruang shalat utama). 

 

H. ANALISA SISTEM STRUKTUR DAN UTILITAS 

 

1. Analisa Sistem Struktur 

Analisa sistem struktur ini bertujuan untuk menentukan struktur yang 

nantinya digunakan pada redesain Masjid Agung Purworejo. Struktur yang 

digunakan pada bangunan liwan tetap dipertahankan karena tidak mengalami 

redesain karena merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang 

dilindungi. Analisa struktur ini untuk menentukan struktur yang digunakan 

pada bangunan lain, seperti serambi, tempat wudlu, dan bangunan penunjang 

lainnya.  

Analisa utilitas bertujuan untuk menentukan sistem jaringan utilitas 

yang akan digunakan pada redesain Masjid Agung Purworejo.  

Dasar pertimbangan: 

a. Modul struktur ditentukan dari modul fungsi yang bertitik tolak pada 

standar gerak pelaku kegiatan utama/dominan, yaitu kegiatan orang 

shalat. 

b. Sistem struktur mampu membuat ruang dengan bentang cukup lebar dan 

memungkinkan banyak bukaan yang mencerminkan keterbukaan. 

c. Sistem struktur dan elemen struktur yang digunakan mampu menahan 

beban angin, gempa, dan beban bangunan itu sendiri. 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Modul struktur dikembangkan dari modul arsitektur 0,6 x 0,6 m. Sistem 

struktur yang digunakan adalah struktur rangka dengan material utama baja, 

beton bertulang, dan kayu. Struktur rangka dipilih karena mampu membuat 

ruang dengan bentang cukup lebar, memungkinkan banyak bukaan dan hemat 

dalam penggunaan bahan bangunan. Elemen-elemen strukturnya terdiri dari: 

a. Substruktur; berdasarkan pertimbangan jumlah beban yang dipikul oleh 

bangunan dan kondisi lingkungan maka pondasi yang digunakan terdiri 
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dari pondasi menerus batu kali. Pondasi pada ruang shalat utama 

menggunakan pondasi baturan. 

b. Superstruktur; berdasarkan pertimbangan segi praktis dan ekonomis, 

kolom yang digunakan terbuat dari beton bertulang. Sedangkan 

dindingnya terbuat dari batu bata, terutama dinding yang tidak memikul 

beban. 

c. Struktur atap; konstruksi kayu digunakan untuk rangka atap dan konsul. 

Konstruksi atap pada ruang shalat utama dan serambi diekspos sehingga 

dapat terlihat dari bawah. Usuknya disusun secara berjajar yang dalam 

arsitektur tradisional Jawa disebut ngereh. Genteng digunakan sebagai 

penutup atap.  

 

2. Analisa Sistem Utilitas 

Sistem utilitas yang dimaksud disini adalah sistem jaringan pada suatu 

bangunan seperti air bersih, air kotor, listrik, dan sebagainya, yang bertujuan 

untuk menunjang berjalannya keseluruhan fungsi bangunan. 

Jaringan-jaringan sistem utilitas yang diperlukan antara lain: 

a. Jaringan air bersih 

Sebagai bangunan peribadatan umat yang harus selalu bersih, maka 

masjid membutuhkan penggunaan air yang cukup besar. Untuk memenuhi 

kebutuhan air yang besar ini, selain mengandalkan suplai dari PDAM 

perlu juga adanya penambahan sumber air sendiri (sumur bor/deep well). 
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Skema jaringan air bersih 

b. Jaringan air kotor 

Untuk mencegah terjadinya pencemaran, perlu direncanakan 

penanganan terhadap air kotor di lingkungan masjid ini, Yang 

dikategorikan ke dalam air kotor ini adalah: air bekas wudlu, air 

pembuangan di kamar mandi, air bekas cucian, air hujan yang tidak untuk 

ditampung, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

Skema jariangan air kotor 

c. Jaringan listrik 

Keberadaan listrik hampir mutlak diperlukan untuk pemakaian 

lampu listrik, sound system, pompa air, dan sebagainya. Sumber listrik 

yang digunakan adalah PLN. 

Skema jaringan listrik: 

 

 

 

 

 

Pompa 

Pompa 
KM/WC 

Landscape 

Air wudlu 

Upper tank 

Deep well 

Lower tank Meteran PAM 

Lavatori 

Peresapan 

Septic tank WC 

Bak kontrol Air hujan 

Bak kontrol 

Distribusi Distribusi 

SDP SDP 

MDP Transformator PLN 

MDP : Main Distribution Panel/panel distribusi utama 
SDP : Sub Distribution Panel/panel distribusi sekunder 
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BAB VII 

KONSEP REDESAIN MASJID AGUNG PURWOREJO sebagai PUSAT 

IBADAH dan KEBUDAYAAN ISLAM dengan PENERAPAN SIMBOL 

ARSITEKTUR MASJID TRADISIONAL JAWA 

 

 
A. KONSEP PERUANGAN 

 
1. Penentuan Tapak 

Perencanaan Masjid Agung Purworejo ini merupakan sebuah 

perencanaan kembali dari Masjid Agung Purworejo yang ada saat ini. 

Perencanaan kembali menganggap site belum tergarap dengan baik. Site yang 

digunakan sebagai objek perencanaan mempunyai luasan seperti keadaan saat 

ini. Luasan ini dapat mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan, 

terutama untuk parkir. Pada masjid tradisonal Jawa, parkir kendaraan berada 

di luar komplek masjid tetapi masih di lingkungan masjid.  

Masjid Agung Purworejo yang direncanakan kembali berada di Jl. 

Mayjen Sutoyo No. 81 RT 01 RW VIII Kelurahan Sindurjan, Kecamatan 

Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

 
 

   Gambar VII.1: Lokasi Site 
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Batas site: 

Sebelah Utara  : permukiman 

Sebelah Timur  : Jl. Mayjen. Sutoyo, Alun-alun  

Sebelah Selatan  : mixed use 

Sebelah Barat  : Sungai Kedung Putri 

Adapun site yang direncanakan untuk parkir kendaraan roda 2 terletak 

di sebelah selatan Komplek Masjid Agung Purworejo. Site ini berukuran ±12 

m x 30 m dan merupakan lahan kosong milik warga. Tanah milik warga ini 

dalam redesain Masjid Agung Purworejo, seperti yang telah diuraikan dalam 

batasan pembahasan pada Bab I, maka akan menjadi tanah milik masjid 

setelah dibeli oleh Pemda Purworejo. 

 

2. Pengolahan Tapak 

a.  Pola Pencapaian 

Pola pencapaian pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

 

b. Sirkulasi 

Pola sirkulasi pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

ü Masjid dilengkapi dengan sarana kantong parkir di luar area komplek 

masjid, tetapi masih di dalam lingkungan masjid. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
III-106 

ü Pola sirkulasi jamaah putra diarahkan menuju samping kanan masjid, 

sedangkan jamaah putri diarahkan ke samping kiri masjid. 

ü Sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dibuat terpisah dan memiliki 

arah sirkulasi yang jelas. 

Pada waktu-waktu tertentu, jalan raya yang melewati masjid ditutup 

dan arus kendaraan bermotor dialihkan melalui jalan lain sehingga 

tidak mengganggu arus lalu lintas di depan masjid. 

 

ü Pola sirkulasi jamaah putra dan putri memiliki arah sirkulasi yang 

jelas, sehingga tidak terjadi persilangan (crossing). 

v Pola sirkulasi jamaah putra: 
 

  
  Parkir              ME/SE sebelah kanan   Serambi   R. Shalat utama 

v Pola sirkulasi jamaah putri 
 

   
   Parkir              ME/SE sebelah kiri  Serambi   R. Shalat utama 

v Pola sirkulasi pemakai fasilitas penunjang 

     Parkir ME/SE     Fasilitas penunjang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. Wudlu putra 

R. Wudlu putri 
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c. Orientasi 

Orientasi pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

ü Orientasi masjid searah dengan arah kiblat, sedangkan fasilitas 

pendukung berorientasi pada massa utama untuk memberi kesan 

agung dan monumental pada massa utama. 

ü Masjid berorientasi pada open space agar tetap mudah dikenal oleh 

pengamat dari arah depan komplek masjid. 
                  

-  
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d. Kebisingan 

Zonifikasi berdasarkan kebisingan pada redesain Masjid Agung 

Purworejo: 

 
 
 

3. Peruangan 

a. Kebutuhan Ruang 

No. Kelompok 
Ruang 

Pelaku Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang Sifat dan 
Karakter Ruang 

1 Ibadah syariah  - Imam 
 
 - Makmum pria 
 
 - Makmum putri 
 
 - Khotib 
 - Muadzin 
 
 

 -Berwudlu 
 -Memimpin shalat 
 -Berwudlu 
 -Shalat, dzikir 
 -Berwudlu 
 -Shalat, dzikir 
 -Berkhotbah 
 -Adzan 
 -Menyimpan alat elektronik 
 -Menyimpan karpet 

 -Buang air besar/kecil 

 -Mihrab 
 -R. shalat utama 
 -R. pawestren 
 -Serambi 
 -R. wudlu putra  
 -R. wudlu putri 
 -Lavatori putra   
 -Lavatori putri 
 -Gudang 

 -Sakral 
 -Membutuhkan 

   suasana khusyuk 
 -Mudah dicapai 
 -Tenang 
 -Aman 
 -Nyaman 
 

2. Ibadah sosial 
- Ketakmiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Takmir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Menerima dan mengelola    
zakat, infak, & sedekah 

-Menerima dan mengelola 
hewan kurban 

-Menyimpan barang 
-Memimpin pengelolaan  
kegiatan masjid 

-Mengelola, membina, & 
Mengurus kegiatan masjid 

-Mengadakan 
pertemuan/pengajian rutin 

 
 -R. yogisworo 
 -R. pertemuan 
 -Gudang  
 -Kandang sementara  

bagi  hewan kurban 
 
 
 
 
 
 

 
 -Semi sakral 
 -Formal 
 -Tenang 
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-Kantor Balai    
Nikah KUA 

 

-Pegawai kantor 
KUA 

-Menyimpan arsip 
-Menyimpan barang 
-Melayani masyarakat yang 
akan menikah atau 
mengurus masalah-masalah 
yang berhubungan dengan 
BKM, BP4, PPAIW, LPTQ, 
dan P2I. 

-Kantor Balai Nikah 
KUA 

 
 

-Formal 
-Nyaman 
-Tenang 
-Tertutup 

3. Pembinaan 
anak-anak & 
remaja masjid  
- TPA 

 
 
 
-Ustadz 
-Ustadzah 
 

 
 
 
-Mengelola TPA 
-Mengajar murid TPA 

 
 
 
-Serambi 
-R. Pawestren 

 
 
 
-Semi sakral 
-Nyaman 
-Komunikatif 

4. Servis -Jamaah/pengunjung 
 
-Penjaga masjid 
-Petugas keamanan 

-Parkir kendaraan 
-Buang air besar/kecil 
-Perawatan & pemeliharaan 
-Menjaga keamanan masjid 

-Area parkir 
-Lavatori 
-R. penjaga 
-R. Sekuriti  

-Terbuka 
-Aman 
-Santai 

 
Kebutuhan ruang pada redesain Masjid Agung Purworejo adalah sebagai 

berikut: 

21. R. shalat utama (liwan) 

22. Serambi 

23. R. pawestren 

24. Mihrab 

25. R. yogisworo 

26. R. adzan 

27. R. wudlu putra 

28. R. wudlu putri 

29. R. pertemuan 

30. Kantor Balai Nikah KUA 

31. Gudang 

32. Lavatori putra 

33. Lavatori putri 

34. Area parkir 

35. R. penjaga 

36. R. sekuriti/keamanan 

37. Kandang hewan kurban 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
III-110 

Sebagai masjid yang memiliki ciri tradisional Jawa, ada ruang-ruang yang 

selalu ada pada masjid tradisional Jawa (yang diidentifikasi), yaitu: 

38. Emper 

39. Tratag rambat 

40. Menara, sebagai salah satupoint of interest dari suatu masjid. 

 

b. Hubungan dan Organisasi Ruang 

1) Pola hubungan dan dan organisasi ruang mikro 

a) Kelompok ruang ibadah syariah (masjid) 

No. NAMA RUANG 
1. Mihrab 
2. R. shalat utama 
3. R. pawestren 
4. Serambi 
5. R. wudlu putra 
6. R. wudlu putri 
7. Lavatori putra 
8. Lavatori putri 
9. Gudang 

         
         
        . 
 

 

        Hub. erat 
             Hub. kurang erat 
 

b) Kelompok ruang ibadah sosial 

v Ketakmiran 

No. NAMA RUANG 
1. R. yogisworo 
2. R. pertemuan 
3. Gudang 
4. Kandang hewan kurban 

         
           
        
     

Hub. erat 
 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 

Hub. kurang erat 
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v Kantor Balai Nikah KUA 

No. NAMA RUANG 
1. R. tamu 
2. R. kepala kantor 
3. R. karyawan/staf 
4. R. rapat 
5. R. akad nikah 
6.  Lavatori 
7. Gudang 

  
 
         
      . 
 
 

       Hub. erat 
       Hub. kurang erat 
 

c)  Kelompok ruang pembinaan anak-anak dan remaja masjid 

v TPA 

No. NAMA RUANG 
1. R. serambi 
2. R. pawestren 
3. R. wudlu putra 
4.  R. wudlu putri 

         
         
         
 
           Hub. erat 
           Hub. kurang erat 

a. Kelompok ruang servis 

No. NAMA RUANG 
1. Parkir 
2. Lavatori 
3. R. Penjaga 
4. R. keamanan 

         
         
         
              Hub. erat 
                      Hub. kurang erat 
 
 
 

Hub. Erat 
Hub, Kurang erat 
Tidak ada hub. 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 

Hub. Erat 
Hub. Kurang erat 
Tidak ada hub 
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2) Pola hubungan dan organisasi ruang makro 

No. NAMA RUANG 

1. Pintu gerbang/gapura 
2. Halaman 
3. Kelp. ruang ibadah syariah (masjid) 
4. Kelp. ruang ibadah sosial 
5. Kelp. ruang pembinaan anak & remaja masjid 
6. Kelp. ruang servis 

        
 
 
 

 
         
         
             Hub. erat 
            Hub. kurang erat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hub. Erat 
Hub, Kurang erat 
Tidak ada hub. 
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c. Besaran Ruang 

 

  

d. Ungkapan Ruang 

1) Ruang shalat utama (liwan) 

Ruang shalat utama (liwan) bentuknya tetap dipertahankan 

seperti saat ini karena merupakan bangunan cagar budaya dan harus 

dipertahankan keadaannya. 

 

 

 

No. Nama ruang Luas Luas total 

1.   Ruang utama/liwan     441    m2 
2 Serambi     720    m2 
3 Pawastren     108    m2 
4 Mihrab         6    m2 
5 Ruang adzan         1,5 m2 
6 Yogisworo       36    m2 
7 Gudang         9    m2 
8 Tratag rambat       24    m2 
9 Emper     182    m2 
10 Ruang wudlu putra       63    m2 
11 Ruang wudlu putri       22    m2 
12 Ruang pertemuan (aula)     144    m2 
13 Kantor Balai Nikah KUA 

-  Ruang kepala kantor 
-  Ruang karyawan/staf 
-  Ruang rapat 
-  Ruang tamu 
-  Ruang akad nikah 
-  Lavatori putra 
-  Lavatori putri 
-  Gudang 
Total 

 
  12   m2 
  30   m2 
  17   m2    
    4   m2 
  27   m2 

    3   m2  
    6   m2 

    4   m2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   103    m2 

14 Ruang penjaga masjid       49    m2   
15 Ruang sekuriti/keamanan         4    m2 
16 Area parkir 

- Parkir roda 2 
- Parkir mobil  
- Parkir bus besar 

 
 

 
   360    m2 
   180    m2 
   202,5 m2 

17 Kandang hewan kurban       40    m2 
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Gambaran lingga dan yoni (kiri) dan yoni yang digunakan sebagai umpak 

tiang utama pada Masjid Agung Purworejo. 
(Sumber: Buku Lintasan Sejarah Kabupaten Purworejo: 39) 

 
2) Mihrab 

Ruang mihrab ini tidak termasuk ke dalam bangunan yang 

dilindungi. Berdasarkan identifikasi pada masjid tradisional Jawa, 

maka bentuk mihrab pada redesain Masjid Agung Purworejo ini 

adalah menggunakan bentuk lengkung pada bagian depannya. Mihrab 

ini dihiasi dengan tulisan kaligrafi bahasa Arab.  

3) Pawestren 

Pawestren pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Denah ruang shalat utama Masjid Agung Purworejo saat ini. 
(Sumber: Dok. Pribadi) 
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ü mempunyai 1 buah pintu berbentuk kupu tarung yang 

menghubungkannya dengan emper.  

ü berdasarkan besaran ruangnya, maka pawestren ini berukuran 5,5 x 

21 m dan dapat untuk menampung ±150 jamaah putri. 

ü mempunyai pintu yang menghubungkannya dengan ruang wudlu 

putri. 

ü bagian depan pawestren digunakan sebagai ruang adzan bagi 

muadzin. 

ü Lubang ventilasinya tidak menggunakan bouvenlight, tetapi 

menggunakan motif panahan yang secara teknis berfungsi sebagai 

ventilasi pada bangunan tradisional Jawa (R. Ismunandar K., 2001). 

 
Motif panahan yang digunakan sebagai ventilasi pada pawestren. 

ü Dindingnya berwarna hijau muda sesuai dengan warna dinding 

ruang shalat utama. Selain itu, warna hijau merupakan warna 

kesayangan Nabi Muhammad saw dan bermakna berkah/anugrah. 

Pawestren pada redesain Masjid 

agung Purworejo ini adalah: 

ü terletak di selatan ruang shalat 

utama 

ü mempunyai ketinggian yang 

lebih rendah dari liwan (±15 

cm). 

ü mempunyai 2 buah pintu 

berbentuk kupu tarung yang 

menghubungkannya dengan 

ruang shalat utama.  
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ü Lantainya menggunakan keramik bermotif kuno tetapi bukan 

berupa motif hewan atau manusia.  

 

4) Yogisworo 

Yogisworo pada redesain Masjid Agung Purworejo: 
 

 

ü Mempunyai akses langsung menuju liwan dengan adanya 2 buah 

pintu yang berbentuk kupu tarung. 

ü Mempunyai pintu yang menghubungkannya dengan emper. 

ü Ventilasinya menggunakan model panahan seperti pada pawestren. 

 
Motif panahan yang digunakan sebagai ventilasi pada yogisworo. 

ü Lantainya menggunakan keramik bermotif kuno tetapi bukan 

berupa motif hewan atau manusia.  

 
 
 

5) Serambi 

ü Yogisworo terletak di sebelah 

utara liwan 

ü Ketinggiannya 15 cm lebih 

rendah dari liwan.  

ü Dapat digunakan sebagai tempat 

shalat bagi jamaah putra, 

pengajian dan pertemauan takmir 

masjid. 

ü Digunakan juga sebagai ruang 

servis, dengan adanya gudang 

sebagai tempat menyimpan 

peralatan masjid. 
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Serambi pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Ruang serambi ini berukuran 21 m x 35 m (berdasarkan besaran 

ruang) dan mempunyai 3 buah pintu berbentuk kupu tarung (seperti 

saat ini) yang menghubungkannya dengan liwan. Di atas pintu yang 

ada di kanan dan kiri terdapat ukiran kaligrafi dengan warna kuning 

emas, sedangkan di atas pintu yang terletak di tengah, terdapat 

prasasti yang menunjukkan tahun pembuatan Masjid Agung 

Purworejo.  

Di serambi ini terdapat Bedug Agung Pendowo dan juga sebuah 

bedug yang berukuran lebih kecil. Bentuk serambi ini nantinya 

terbuka seperti bangunan pendopo pada rumah tradisional Jawa 

dengan bentuk atap limasan tradisional Jawa. Kolom-kolom yang 

terdapat pada serambi terletak di atas umpak dan dihias dengan motif-

motif tradisional Jawa, seperti putri mirong. 

Lantainya menggunakan keramik bermotif kuno tetapi bukan berupa 

motif hewan atau manusia. Warna kolomnya adalah hijau tua seperti 

pada soko guru ruang shalat utama. 

 

6) Tratag rambat 

Tratag rambat pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Tratag rambat ini berfungsi sebagai pintu masuk utama menuju masjid 

dari arah depan. Tratag rambat ini berbentuk persegi panjang 

berukuran 6 m x 8 m (berdasarkan besaran ruang) dan menggunakan 

bentuk atap limasan tradisional Jawa. Selain itu juga terdapat hiasan 
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seperti motif lung-lungan (memberikan kesan indah dan sakral) dan 

tlacapan (menggambarkan sinar matahari dan mengandung arti 

kecerahan atau keagungan)(R. Ismunandar K, 2001). 

        
7) Ruang wudlu  

Ruang wudlu pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

 

8) Ruang Pertemuan (aula) 

Ruang pertemuan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Ruang pertemuan ini direncanakan merupakan satu bangunan 

tersendiri yang terdapat di dalam komplek masjid dengan bentuk 

persegi panjang dan menggunakan atap limasan tradisional Jawa. 

Ruang pertemuan ini direncanakan dapat menampung 200 orang 

dengan luasan 144 m2. Bangunan aula ini juga dihiasi dengan motif 

tradisional, seperti panahan (terdapat pada lubang angin pintu dan 

jendela), serta terdapat kaligrafi huruf Arab pada interiornya. 

 
Motif panahan 

 
9) Kantor Balai Nikah KUA 
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Kantor Balai Nikah KUA pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Kantor Balai Nikah KUA ini juga direncanakan menjadi satu 

bangunan sendiri. Kantor ini direncanakan mempunyai ruangan-

ruangan, antara lain: 

ü ruang kepala kantor 

ü ruang staf/karyawan 

ü ruang rapat 

ü ruang tamu 

ü ruang akad nikah 

ü lavatori putra dan putri 

ü gudang. 

Bangunan ini menggunakan bentuk atap limasan tradisional Jawa dan 

dihiasi dengan motif-motif antara lain panahan, dan wajikan. 

 

4. Persyaratan Ruang 

a. Pencahayaan 

Pencahayaan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Pencahayaan yang digunakan terdiri atas pencahayaan alami dan 

pencahayaan buatan. Pencahayaan alami berasal dari sinar matahari yang 

dimanfaatkan pada siang hari dengan beberapa  pendekatan, antara lain: 

1) Pencahayaan alami pada ruang shalat utama dengan memanfaatkan 

bukaan pada jarak antar atapnya tetap dipertahankan karena telah 

mampu memberikan pencahayaan alami yang optimal pada siang hari. 

2) Memberi pencahayaan alami yang optimal pada serambi dengan 

bentuk ruang terbuka/tanpa dinding sebagai lambang keterbukaan. 

3) Memanfaatkan terang langit pada ruang-ruang lainnya dengan 

menggunakan banyak bukaan (jendela dan pintu). 

4) Untuk mengurangi silau, cahaya dibaurkan dengan menggunakan 

elemen kaca pada jendela. 

Pencahayaan buatan dibutuhkan pada semua ruangan pada malam hari 

dengan beberapa pendekatan, antara lain: 
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1) Jumlah lampu dan kuat penerangan disesuaikan dengan aktifitas dan 

kebutuhan. Pada serambi dan ruang shalat, pencahayaan buatan 

digunakan untuk menciptakan suasana khusyuk. Teknik penyinaran 

dilakukan dengan cara menggunakan lampu-lampu dengan kuat 

penerangan yang tidak terlalu besar. 

2) Pencahayaan buatan juga digunakan untuk menonjolkan ragam-ragam 

hias. 

b. Penghawaan 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Penghawaan yang digunakan terdiri dari penghawaan alami dan 

penghawaan buatan. Penghawaan alami dilakukan dengan memasukkan 

udara melalui bukaan-bukaan pada dinding (jendela/lubang ventilasi) 

untuk aliran dan pergantian udara. Penghawaan buatan dilakukan dengan 

mengatur kondisi udara dan suhu ruang yang nyaman, terutama pada 

ruang-ruang yang tertutup dan berkapasitas besar dengan beberapa 

pendekatan, antara lain: 

c. Kipas angin, digunakan pada ruang yang kurang mendapatkan 

penghawaan alami karena berukuran cukup luas, misalnya: liwan. 

d. Air conditioner (AC), digunakan pada ruang yang menuntut 

pengkondisian udara tertentu, terutama pada ruang-ruang yang 

tertutup dan menuntut ketenangan, seperti ruang aula dan Kantor 

Balai Nikah KUA. 

c.   Akustik 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

1) Mengatur penzoningan ruangan berdasarkan fungsi dan hubungan 

antarruang. 

2) Perlindungan kebisingan dari luar ruangan dengan membelokkan arah 

rambatan bunyi dengan cara memanfaatkan tanaman sebagai buffer 

terutama terhadap lalu lintas di sekitar bangunan. 

3) Menghilangkan media rambatan dengan memberi bahan penyerap 

rambatan/bahan akustik (accoustic tile, beton ekspose, kaca dengan 
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ketebalan tertentu) yang dipasang pada pembatas ruang, seperti 

dinding, langit-langit, dan lantai 

 

5. Tampilan Bangunan 

a. Bentuk Massa 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Massa utama mempunyai banyak bukaan, simetris, dan dilengkapi 

dengan detail-detail bangunan yang sudah dikenal oleh masyarakat,. 

Bentuk massa utama ini antara lain dikembangkan berdasarkan filosofi-

filosofi sebagai berikut: 

1) Atap masjid/liwan berbentuk tajug bersusun tiga. Bentuknya yang 

menuju satu titik dimaksudkan untuk mengagungkan kebesaran Allah, 

sedangkan tingkatannya melambangkan hubungan iman, Islam, dan 

ikhsan. 

2) Mustaka masjid dimaksudkan untuk melambangkan tujuan akhir dari 

iman, Islam, dan ikhsan, yaitu Allah SWT.  

3) Denah masjid berbentuk segi empat.  

4) Lantai ruang shalat utama lebih tinggi dibandingkan dengan ruang-

ruang lainnya, karena memiliki tingkat kesakralan yang paling tinggi. 

 

 

 

Pintu gerbang masjid dikembangkan dari bentuk pintu gerbang/gapura 

baluwarti yang berasal dari Surakarta untuk mengingatkan bahwa bentuk 
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Masjid Agung Purworejo ini pada awalnya adalah meniru bentuk Masjid 

Agung Kraton Surakarta. Filosofi-filosofi yang terdapat pada pintu 

gerbang yang berbentuk baluwarti ini antara lain sebagai berikut: 

1) Ciri gunungan di bagian atas, berbentuk segitiga dengan puncak yang 

menuju pada satu titik, melambangkan Ketuhanan YME sekaligus 

bermaksud untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT. 

2) Pintu gerbang memiliki 3 buah anak tangga, keberadaannya 

melambangkan bahwa seseorang akan memasuki tempat yang suci 

dan jumlahnya melambangkan hubungan iman, Islam, dan ikhsan. 

3) Lubang-lubang di sisi kanan dan kiri melambangkan prinsip 

keterbukaan yang dianut Islam. 

 

 

b. Ragam Hias 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Bentuk dan jumlah ragam hias didesain tidak secara berlebihan 

karena dikhawatirkan dapat mengganggu kekhusyukan ibadah para 

jamaah. Ragam hias yang digunakan berupa kaligrafi dan ragam hias 

tradisonal Jawa serta pengembangannya. Ragam hias tradisional ini antara 

lain terdapat pada mihrab, daun pintu, dan kolom. Hiasan ini berupa 

elemen dekoratif yang bersumber dari kekayaan flora, seperti praba, lung-

lungan, wajikan, dan kipasan. Ragam hias ini mengandung arti atau 

simbolisasi kekaguman manusia terhadap Allah SWT, pencipta alam 

semesta. 

Gapura utama  Gapura samping 
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Ragam hias kaligrafi antara lain terdapat pada bagian dalam mihrab, 

langit-langit, dan dinding. Hiasan ini antara lain berupa: 

1) Kaligrafi nama Allah SWT, Muhammad saw, dan kalimat toyyibah 

Allahu Akbar, Laa ilahaa ilallah, melambangkam identitas masjid 

sebagai rumah Allah. 

2) Kaligrafi dua kalimat syahadat di bagian depan pintu gerbang untuk 

menjaga kesucian masjid, orang yang dianjurkan/diperbolehkan 

masuk ke masjid adalah orang Islam. Setiap orang yang akan masuk 

Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan demikian 

hiasan ini melambangkan bahwa orang yang masuk ke komplek 

masjid ini dan membaca kalimat tersebut adalah benar-benar seorang 

muslim. 

c. Warna 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Beberapa makna dan efek psikologis dari warna yang digunakan di 

dunia Islam dan masjid tradisional Jawa antara lain: 

Warna Makna Simbolik Kesan Psikologis 

Putih Melambangkan bahwa semua manusia sama di hadapan 
Allah 

Ringan 

Hijau -Merupakan warna keluarga Nabi Muhammad saw. 
-Bermakna barokah (berkah) 

Dingin/sejuk 

Hitam Merupakan warna kain yang menyelubungi Ka’bah 
Melambangkan ‘prinsip utama’ karena Ka’bah 
berhubungan dengan hal-hal yang menjadi prinsip dari 
seluruh arsitektur suci dalam Islam 

Kesedihan 
Formal 

Tanah kecoklatan Mengingatkan manusia akan kepapaannya di hadapan 
Allah 

Lembut 
Formal 

Merah Melambangkan kemegahan Gembira 
Biru Menggambarkan suatu proses gejala alam, seperti biru 

langit, biru laut, dan biru gunung, sehingga dimaksudkan 
untuk mengagungkan kebesran Allah. 

Mulia 
Lembut 

Kuning/emas Melambangkan keagungan. Gembira 
Cerah 

Beraneka warna Melambangkan kesempurnaan ciptaan Allah. 
Refleksi dari ketidakterbatasan kekayaan khasanah Allah. 

Gembira 

Dengan demikian warna dominan yang dipilih adalah warna 

kuning/krem (digunakan pada motif-motif hiasan), coklat, hijau (digunakan 

pada dinding ruang shalat dan fasilitas-fasilitas penunjang, bukaan-bukaan 
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dinding seperti pintu dan jendela, serta kolom), dan putih (digunakan pada 

pagar keliling masjid), sedangkan warna-warna lain seperti merah dan biru 

digunakan sebagai pelengkap (kaca patri pada atap ruang shalat utama). 

 

B. KONSEP SISTEM STRUKTUR DAN UTILITAS 

 

1. Sistem Struktur 

Strategi pendekatan pada redesain Masjid Agung Purworejo: 

Modul struktur dikembangkan dari modul arsitektur 0,6 x 0,6 m. Sistem 

struktur yang digunakan adalah struktur rangka dengan material utama baja, 

beton bertulang, dan kayu. Struktur rangka dipilih karena mampu membuat 

ruang dengan bentang cukup lebar, memungkinkan banyak bukaan dan hemat 

dalam penggunaan bahan bangunan. Elemen-elemen strukturnya terdiri dari: 

d. Substruktur; berdasarkan pertimbangan jumlah beban yang dipikul oleh 

bangunan dan kondisi lingkungan maka pondasi yang digunakan terdiri 

dari pondasi menerus batu kali. Pondasi pada ruang shalat utama 

menggunakan pondasi baturan. 

e. Superstruktur; berdasarkan pertimbangan segi praktis dan ekonomis, 

kolom yang digunakan terbuat dari beton bertulang. Sedangkan 

dindingnya terbuat dari batu bata, terutama dinding yang tidak memikul 

beban. 

f. Struktur atap; konstruksi kayu digunakan untuk rangka atap dan konsul. 

Konstruksi atap pada ruang shalat utama dan serambi diekspos sehingga 

dapat terlihat dari bawah. Usuknya disusun secara berjajar yang dalam 

arsitektur tradisional Jawa disebut ngereh. Genteng digunakan sebagai 

penutup atap.  
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2. Sistem Utilitas 

d. Jaringan air bersih 

Sebagai bangunan peribadatan umat yang harus selalu bersih, maka 

masjid membutuhkan penggunaan air yang cukup besar. Untuk memenuhi 

kebutuhan air yang besar ini, selain mengandalkan suplai dari PDAM 

perlu juga adanya penambahan sumber air sendiri (sumur bor/deep well). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skema jaringan air bersih 

e. Jaringan air kotor 

Untuk mencegah terjadinya pencemaran, perlu direncanakan 

penanganan terhadap air kotor di lingkungan masjid ini, Yang 

dikategorikan ke dalam air kotor ini adalah: air bekas wudlu, air 

pembuanagn di kamar mandi, air bekas cucian, air hujan yang tidak untuk 

ditampung, dan sebagainya. 

 

Pompa 

Pompa 
KM/WC 

Landscape 

Air wudlu 

Upper tank 

Deep well 

Lower tank Meteran PAM 
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Skema jariangan air kotor 

f. Jaringan listrik 

Keberadaan listrik hampir mutlak diperlukan untuk pemakaian 

lampu listrik, sound system, pompa air, dan sebagainya. Sumber listrik 

yang digunakan adalah PLN. 

Skema jaringan listrik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribusi Distribusi 

SDP SDP 

MDP Transformator PLN 

MDP : Main Distribution Panel/panel distribusi utama 

SDP : Sub Distribution Panel/panel distribusi sekunder 

Lavatori 

Peresapan 

Septic tank WC 

Bak kontrol Air hujan 

Bak kontrol 
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