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A. Pendahuluan  

Upacara tradisi Grebeg Besaran tiap tahun diselenggarakan di makam 

Sunan Kalijaga yang bertempat di Kadilangu Demak. Para penganut Islam yang 

mengakui tradisi, jalannya upacara ini dianggap penting. Karena dengan 

mengikuti upacara Grebeg Besaran ini, maka seseorang dapat mengikuti suri 

tauladan yang telah diwariskan oleh Sunan Kalijaga. Seorang wali yang populer di 

kalangan masyarakat Jawa.  

Dalam sejarah kebudayaan Wali Sanga berjasa mengembangkan agama 

Islam di tanah Jawa dengan basis kultural. Membicarakan tentang Wali Sanga 

berarti membicarakan mengenai Islam di tanah Jawa. Oleh karena Wali Sangalah 

yang mempelopori dakwah Islam di bumi Jawa. Wali Sanga dianggap sebagai 

tokoh-tokoh sejarah kharismatik yang membumikan Islam di tanah yang 

sebelumnya berkembang bersama tradisi Hindu-Budha (Solichin Salam, 1961: 

32). Tradisi paling terkenal tentang persoalan sejarah Jawa dan perkembangan 

Islam adalah Babad Tanah Jawi. Babad tersebut menguraikan peranan penting 

para wali di bawah konsolidasi Demak dalam meratakan ajaran Islam di berbagai 
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daerah yang masing-masing masih terikat di bawah kekuasaan bupati-bupati 

daerah.  

Para wali tersebut memiliki otoritas temporal dan spiritual yang sangat 

kuat. Berbagai cerita legendaris yang mengitari tokoh-tokoh ilahi ini memberi 

gambaran yang akurat bahwa pada tahun-tahun awal perkembangan Islam bersifat 

mistis, tidak ortodoks menurut standar saat ini dan mungkin di beberapa daerah 

tidak jauh berbeda dengan praktek-praktek Hindu Budha. Kepercayaan pra Islam 

masih menjadi konvensi yang lestari (Clifford Geertz, 1981: 54). Tradisi upacara 

Grebeg di makam Sunan Kalijaga Kadilangu Demak Bintara merupakan bentuk 

akulturasi kebudayaan.  

 

B. Jalannya Upacara Grebeg Besaran 

Demak Bintara sebagai Kota Wali betul-betul terasa maju spiritualnya. 

Segala insan yang datang berasal dari ragam daerah. Mereka ingin pasok bulu 

bekti dan ngalap berkah kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Miskin harta tidak apa-

apa, asal jangan sampai miskin hati. Hidup harus ayem tentrem, sumeleh, nrima 

ing pandum. Begitulah para pengikut Sunan Kalijaga dalam menjalani hidup. 

Urip mung mampir ngombe, mula kudu prasaja lan migunani. Sebuah karya yang 

ditulis oleh Amin BR (1974) berjudul Pembangunan Jiwa Layang Kalimasada, 

Kanjeng Sunan Kalijaga Guru Suci ing Tanah Jawi.   

Pada hari Sabtu 5 November 2011, pasrah tinampen caos abon-abon dari 

Kraton Surakarta Hadiningrat. Dipimpin oleh GBPH Mangkubumi, putra kakung 

Sinuwun Paku Buwana XII. Utusan Kraton Surakarta itu berbusana kejawen, 
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diiringi lengkap dengan para prajurit dan abdi dalem purwo kinanthi. Tampak 

agung dan anggun. Sesaji abon-abon diarak lengkap dengan pusaka dan songsong 

gilap payung agung, berwibawa sekali. 

GBPH Mangkubumi menyerahkan kepada Bapak Sesepuh Trah Kanjeng 

Sunan Kalijaga yang bernama Kanjeng Raden Setyoko, kini tinggal di Dalem 

Sasono Renggo, rumah asli milik Kanjeng Sunan Kalijaga. Secara fisik usia 

Kanjeng Raden Setyoko memang sepuh, maka wajar sekali kalau memimpin 

upacara spiritual ini tampak sepuh. Para hadirin berebut untuk mencium tangan 

sang begawan sepuh. 

Acara srah tinampen ini merupakan tanda simbolis bahwa Kraton Surakarta 

merupakan pribadi yang dihormati, dianggap guru spiritual yang diperlukan 

sebagai pengokoh legitimasi. Penyelenggaraan ini berada di pendapa yang 

dibangun dengan gaya arsitektur Jawa nan indah. Kayu jati terpilih yang diukir 

dengan tata letak yang cukup bagus. Pancaran kewibawaannya sungguh terasa. Di 

sinilah kegiatan yang menyangkut pesta seni budaya diselenggarakan, seolah-olah 

piranti pertemuan antara trah dengan publik. Tempat yang luas ini cocok untuk 

rekreasi spiritual. 

Pukul 14.00 utusan kraton Surakarta minta diri. Acara dilanjutkan dengan 

wilujengan mapak. Wujudnya yaitu membagi nasi tumpeng pada semua kerabat. 

Dapat dikatakan reuni keluarga karena semua trah berkumpul. Mereka berasal dari 

Jakarta, Surabaya dan luar negeri. Rutinitas ini berlangsung sudah lima abad 

lamanya. Tradisi luhur yang mesti dilestarikan oleh generasi muda. Sehabis 

magrib acara yaitu Ancakan. Dimulai dengan terbangan, lagunya berupa puji-
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pujian, sholawatan dan keislaman. Terbang dipadu dengan gong, saron dan 

kempul terasa asyik. Seolah-olah Kanjeng Sunan Kalijaga pun hadir. Para hadirin 

terus hilir mudik berdatangan tak henti-hentinya, seolah-olah ingin mangayu 

bagya rawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga.  

Tepatnya pukul 19.30 acara dimulai. Doa baru dibuka tiba-tiba masyarakat 

yang hadir lantas berebut nasi tumpeng. Sekejap saja sudah habis. Untuk Ancakan  

sedang pihak anggota keluarga mendapat bagian tumpeng di senthong tengah, 

kembul bujana andrawina. Hari semakin malam, suara tahlil di pasareyan Sunan 

Kalijaga terus berkumandang. Rombongan pengamat lantas pergi ke alun-alun. 

Orang menyemut, bukan main padatnya. Sejengkal tanah berisi lautan manusia, 

jalan macet-cet. Tak bisa bergerak. Rombongan pengamat memutuskan naik 

becak. Di sepanjang jalan mereka mendiskusikan fenomena Kalijaga yang lestari 

nama dan perjuangannya. Ilmuwan perlu terjun langsung untuk meneliti fenomena 

spiritual ini. Biar punya makna dan analisis yang dalam. Ilmu laku jangka 

jangkah. 

Keesokan harinya adalah puncak acara yang ditunggu-tunggu masyarakat, 

acara spiritual yang diselenggarakan pada hari Minggu 6 November 2011 terjadi 

setelah salat Idul Adha. Pada umumnya penyelenggaraan salat Idul Adha jam 7 

pagi diawali dengan laporan panitia kurban. Di seluruh negeri ini memang begitu. 

Para pengamat budaya ikut sholat Ied di mana-mana standar waktunya. Sekitar 

pukul 7 rombongan hendak ke masjid. Tiba-tiba jamaah pun bubar, semua 

terkejut. Terpaksa tidak dapat mengikuti salat Ied. Para peneliti biasa saja, tidak 
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begitu menyesal, karena shalat Ied termasuk sunnah hukumnya. Ditinggalkan 

tidak apa-apa. 

Pendapa Notobratan penuh sesak oleh undangan. Duduk di kursi depan 

Prof. Dr. Soetomo beserta istri. Beliau adalah mantan rektor ISI Surakarta yang 

datang tiap tahun ke Kadilangu Demak Bintara. Dengan bapak Sepuh Romo 

Setyoko tampak sudah seperti keluarga sendiri. Seolah-olah anak dan bapak. Prof. 

Dr. Soetomo menyebut dengan Eyang Setyoko. Mereka  berbicara dan berdiskusi 

mengenai perkembangan Islam Kejawen. 

Para paraga yang ngayahi wajib berbusana kejawen. Arak-arakan mirip 

prajurit Kraton Surakarta, membawa tombak, keris, sesaji dan uba rampe, 

dipayungi sepanjang jalan. Di belakangnya seni reyog dan jathilan. Betul-betul 

meriah. Di jalan-jalan orang menyaksikan penuh takjub. Mereka dipimpin oleh 

Romo Setyoko. Memang beliau ini yang menjadi bintang. Semua mata tertuju 

padanya. Di pendapa ini pula mengalun lagu-lagu terbangan yang berkolaborasi 

dengan irama campur sari. Suasana pun terbangun, Islam Kejawen yang penuh 

nilai tradisi. 

Satu jam kemudian datang utusan dari pemerintah kabupaten Demak, 

mereka juga menyerahkan uba rampe, sesaji dan lenga tala. Barisan paling depan 

naik kereta kencana. Diarak dari pendapa kabupaten hingga pendapa Notonratan 

Kadilangu. Upacara serah terima dilanjutkan dengan mengarak uba rampe untuk 

jamasan pusaka di makam Sunan Kalijaga. Beras kuning disebar. Masyarakat 

berebut untuk ngalap berkah. 
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Jamasan pusaka pun dilaksanakan. Kotang Antakusuma dan keris Kyai 

Cantuk. Konon ketika membangun masjid agung Demak, Sunan Kalijaga terbang 

dengan menggunakan kotang Antakusuma. Beliau mengumpulkan tatal untuk 

dijadikan tiang atau saka guru masjid agung Demak. Sampai sekarang tiang 

tersebut masih kokoh berdiri. Bau wangi para penyuci pusaka itu tak ayal menjadi 

bahan rebutan. Tak ketinggalan Gubernur Jawa Tengah beserta rombongan turut 

hadir. Semua percaya bahwa air percikan jamasan itu akan membawa kewibawaan 

dan kemuliaan. Kira-kira pukul 12, jamasan pusaka pun telah selesai. 

 Masyarakat masih ingat tentang pengajaran ilmu sejati yang dilakukan 

oleh Kanjeng Sunan Kalijaga diterima secara luas di kalangan masyarakat Jawa. 

Para bangsawan, agamawan, budayawan dan kawula di pedesaan berbondong-

bondong berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Para raja Jawa yang menjadi 

murid Sunan Kalijaga di antaranya Sultan Demak, Sultan Pajang dan Sultan 

Mataram. Kebijakan Sultan selalu bereferensi kepada kebajikan Sunan. Hubungan 

umara negarawan mendapat bimbingan rohani dari ulama agamawan.  

 Kemampuan Kanjeng Sunan Kalijaga dalam bidang seni budaya berprinsip 

Jawa digawa Arab digarap. Wulangan, wejangan dan wedharan beliau senantiasa 

berusaha menjaga keselarasan agama dan budaya. Akulturasi antara teks-teks 

keagamaan dengan wacana kebudayaan melahirkan kearifan lokal yang mampu 

menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat Jawa. Peralihan dari 

adat lama menuju kehidupan baru yang bernuansa Islam tetap berjalan secara 

aman, tentram dan damai, tanpa menimbulkan kegoncangan.  
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C. Warisan Ajaran Luhur 

Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Wilwatikta, Bupati Tuban yang masih 

keturunan  Adipati Ranggalawe. Dalam panggung sejarah nasional, Ranggalawe 

merupakan orang kepercayaan Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama Kraton 

Majapahit. Dari segi geneologi, Sunan Kalijaga masih trahing kusuma rembesing 

madu, darah biru bangsawan besar. Pada masa mudanya, ia bernama Joko Sahid. 

Karena terlibat dalam dunia gelap, Joko Sahid memakai nama samaran Brandal 

Lokajaya. Sehari-hari dia suka mencuri dan merampok.  

Berkat didikan Kanjeng Sunan Bonang, Brandal Lokajaya bertaubat. 

Habis gelap terbitlah terang, maka ia menjadi murid yang saleh, zuhud, qana’ah, 

sabar dan tawakal. Beliau mencapai maqam makrifat tingkat tinggi, sehingga 

Sunan Bonang memberi gelar Syekh Malaya. Kepribadian sang mursyid ini lantas 

mengantarkannya menjadi orang yang berjiwa agung. Kesultanan Demak Bintara 

mengangkatnya sebagai salah satu anggota Dewan Wali Sanga yang amat 

dihormati. Dengan upacara yang hikmat, Syekh Malaya diwisuda dengan sebutan 

istimewa, Kanjeng Sunan Kalijaga. Masyarakat dari perkotaan, pedesaan dan 

pegunungan hingga kini menganggap beliau sebagai Guru Suci ing Tanah Jawi. 

Secara historis dan sosiologis, Kanjeng Sunan Kalijaga adalah ulama besar yang 

aktif melakukan dakwah Islamiyah dengan pendekatan kultural, yaitu memadukan 

antara nilai keagamaan dengan kearifan kebudayaan. 

Ilmu Makrifat merupakan pengetahuan tentang puncak satataning 

panembah untuk memperoleh derajat insan kamil. Bermula dari sembah raga-

sembah cipta-sembah jiwa-sembah rasa, yang selaras dengan terminologi Islam 
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syariat-tarikat-hakikat-makrifat. Kemudian diolah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga 

menjadi akulturasi teologi khas Kejawen : kama-arta-dharma-muksa. Kanjeng 

Sunan Kalijaga adalah local genius yang mampu maca kahanan, owah gingsiring 

jaman.  

Ungkapan dodotira kumitir bedhah ing pinggir sebenarnya sindiran atas 

tragedi Perang Paregreg yang membuat kebesaran Kraton Majapahit terkoyak 

dengan sengkalan sirna ilang kertaning bumi. Dondomana jlumatana kanggo 

seba mengko sore adalah lambang tekad Sunan Kalijaga untuk merajut perabadan 

yang lebih anggun dan agung. Maka berdirilah Kraton Demak Bintara dengan 

aliansi strategis sultan-sunan, ulama-umara, kepala-dada serta pikir dzikir.  

Dakwah Islam ditinjau dari segi interaksinya dengan lingkungan sosial 

setempat berkembang dua tipe, yakni kompromis dan non-kompromis (Simuh, 

1995: 14). Dua pendekatan ini memiliki keistimewaan dan kelemahan sendiri-

sendiri. Dasar pendekatan non-kompromis adalah pengembangan penalaran yang 

membedakan secara diametrik  antara yang Islami dan tidak Islami. Istilah yang 

diametrik seperti iman dan kafir, tauhid dan musyrik, islam dan jahiliyah adalah 

sarana untuk menarik garis pemisah yang tegas dan jelas antara agama Islam dan 

tradisi yang berlawanan dengan Islam. 

Pendekatan non-kompromis memiliki ciri khusus hanya dapat menerima 

unsur yang seirama dan bisa diintegrasikan dengan agama Islam. Jati diri atau 

kepribadian ajaran agama dijaga  dan harus dominan tidak akan dikorbankan. 

Maka apabila para pendukung mempertahankan  budaya lama, tidak toleran dan  

bersifat agresif biasanya memancing ketegangan dan menimbulkan konflik.  
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Dalam sejarah penyebaran agama Islam keluar dari jazirah Arab, 

pendekatan kompromis paling dominan dan amat mewarnai, baik di Afrika, Eropa 

maupun Asia khususnya di kepulauan nusantara. Meskipun Islam datang ke 

kepulauan Nusantara, termasuk relatif lebih lambat daripada kawasan-kawasan 

lain, tetapi dengan tanpa goncangan yang berarti agama tersebut dapat diterima 

dengan baik oleh penduduknya. Terbukti 87,2% dari penduduknya beragama 

Islam (sensus penduduk tahun 1990). Dengan demikian, negeri ini dihuni 

komunitas muslim terbesar bila dibandingkan negara-negara Islam lainnya yang 

lebih dahulu menerima Islam dan berlokasi lebih dekat dengan sumber Islam, 

yaitu Mekah dan Madinah (Darori Amin, 2000 : 27). 

 Dari istilah kompromis ini, berarti Islam memadukan atau 

mempertemukan ajarannya dengan tradisi budaya setempat yang mungkin 

sebagian berlawanan dengan ajaran Islam yang tercantum dalam Al Qur’an. 

Pendekatan baru ini  membentuk suatu sinkretis yang kadang kala menyimpang 

dari ajaran yang asali. Pendekatan dakwah kompromis telah berlalunya sejak 

pemerintahan khulafaur rasyidin (Simuh : 1995: 17). Dalam masyarakat Jawa 

pendekatan dakwah kompromis ini dipelopori oleh Wali Sanga. Maka penyebaran 

Islam yang berbasis tradisi dan kebudayaan hingga kini berkembang. 

Dalam kaitannya dengan dakwah berbasis kultural, Sunan Kalijaga 

menggubah beberapa lakon wayang dan di antaranya yang terkenal adalah lakon 

Jimat Kalimasada, Dewa Ruci, dan Petruk Dadi Ratu. Jimat Kalimasada tak lain 

perlambang dari kalimat syahadat. Lakon Jimat Kalimasada inilah yang paling 

sering dia pentaskan. Dengan lakon ini Sunan Kalijaga mengajak orang-orang 
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Jawa di pedesaan maupun di kota kaprajan daerah manapun untuk mengucapkan 

syahadat, dengan kata lain untuk masuk agama Islam. Dewa Ruci ditafsirkan 

sebagai kisah Nabi Khidir. Bahkan kebiasaan kenduri pun jadi sarana syiarnya 

(Siswoharsoyo, 1957: 24). 

 Sunan Kalijaga adalah salah seorang dari Wali Sanga. Wali ini di dalam 

melakukan Islamisasi Jawa, mempergunakan seni, khususnya seni wayang. 

Menurut etimologi rakyat, nama Kalijaga berasal dari bahasa Jawa kali atau 

sungai, dan jaga atau menjaga, sebab wali ini suka bertapa di sungai. Pengertian 

ini umumnya disebut di dalam babad, misalnya: Babad Banten. Di dalam 

hubungan cerita tentang kentrung, misalnya di dalam cerita Jaka Sahid yang 

dituturkan oleh Dalang Seni dan Markam, atau di dalam cerita Jaka Tarub yang 

dituturkan oleh Dalang Rajikan, riwayat Sunan Kalijaga lebih dekat pada cerita 

babad. Hal ini sejajar dengan cerita-cerita kethoprak, misalnya di dalam rekaman 

kaset lakon Seh Siti Jenar Gugur yang dimainkan oleh Kethoprak Trisna Budaya 

dari Pati pimpinan Kecik Juarto (Suripan, 2001). 

Tata cara yang ada hubungannya dengan kepercayaan pemeluk agama 

lama tadi (semadi, sesaji, keramaian), apabila justru digunakan alat penerangan 

dengan cara yang bijaksana, artinya kekeliruan itu diluruskan dengan perlahan-

lahan, maka rakyat lekas sekali bisa mengikuti ajaran Islam yang benar. Misalnya 

upacara memperingati Maulid Nabi Muhammad saw di Surakarta dan  

Yogyakarta dengan keramaian sekaten, Grebeg Maulud, Grebeg Besar, Grebeg 

Syawal (Efendy Zarkasi, 1987: 36). 
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D. Tatal  Masjid Demak 

Sunan Kalijaga berperan dalam pendirian masjid pertama di tanah Jawa 

yakni Masjid Demak. Masjid ini sampai kini masih dikunjungi muslim dari 

seluruh nusantara. Kisah tatal untuk sokoguru dalam pendirian Masjid Agung 

Demak sendiri banyak bercampur dengan dongeng. Nancy Florida (2003: 43) dari 

Michigan University, USA, menulis tentang pendirian Masjid Demak sebagai 

berikut. 

The establishment of the Demak Mosque by the Walis as an heirloom, 
meant to embody in it their enduring legacy for Islamic kingship in Java. It 
was also a monument that would stand permanently as a concrete material 
site both for pilgrimage and of supernatural power. It was to be the sacred 
post of power of the realism of Java and, at the same time, a talisman, a 
pusaka, for the rulers of that realism (Abdul Jamil, 2000). 

 
Abdul Jamil (2000), mengatakan bahwa Masjid Demak bukan saja sebagai 

pusat ibadah, tetapi juga sebagai ajang pendidikan mengingat lembaga pendidikan 

pesantren pada masa awal ini belum menemukan bentuknya yang final. Masjid 

dan pesantren sesungguhnya merupakan center of excellence yang saling 

mendukung dan melengkapi dalam membentuk kepribadian muslim. 

Sesungguhnya pula dakwah dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam sejarah 

dan ajaran dasar Islam. Karya-karya dan peninggalan Sunan Kalijaga di antaranya 

yaitu: 

1. Sokoguru Masjid Demak yang terbuat dari tatal. 

2. Gamelan Nagawilaga 

3. Gamelan Guntur Madu 

4. Gamelan Nyai Sekati 

5. Gamelan Kyai Sekati 
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6.   Wayang Kulit Purwa 

7.    Baju Takwa 

8.    Tembang Dhandhanggula 

9. Kain Batik motif garuda 

10. Syair puji-pujian pesantren 

Babad Demak menyebutkan, Masjid Agung Demak berdiri pada 1477 M, 

berdasarkan candra sengkala lawang trus gunaning janma bermakna angka 1399 

tahun Saka. Bangunan masjid itu didirikan oleh para wali bersama-sama dalam 

waktu satu malam. Atap tengahnya ditopang, seperti lazimnya, oleh empat tiang 

kayu raksasa. Salah satu di antaranya tidak terbuat dari satu batang kayu utuh 

melainkan dari beberapa balok, yang diikat menjadi satu. Tiang tersebut adalah 

sumbangan Kanjeng Sunan Kalijaga. Rupanya tiang itu disusun dari potongan-

potongan balok yang tersisa dari pekerjaan wali-wali lainnya, pada malam 

pembuatan bangunan itu ia datang terlambat, oleh karenanya tidak dapat 

menghasilkan sebuah pekerjaan yang utuh. 

Tentang Masjid Agung Demak Bintara, Kanjeng Sunan Kalijaga 

menduduki tempat yang penting. Dialah yang berjasa membetulkan kiblat masjid 

mengarah ke Mekkah. Kanjeng Sunan Kalijaga jugalah yang memperoleh baju 

wasiat antakusuma, di tengah para wali yang sedang bermusyawarah. Baju yang 

juga disebut Kiai Gundil itu dianggap sebagai salah satu “pusaka” raja-raja Jawa. 

Kanjeng Panembahan Senopati, Narendra Mataram Hadiningrat pertama yang 

merdeka, pada 1590 dapat mengalahkan Pangeran Madiun karena mengenakan 

baju tersebut yang membuatnya kebal. Baju itu diterimanya dari Syekh 
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Kadilangu, ahli waris Kanjeng Sunan Kalijaga. Pada 1703 baju tersebut masih 

disebut sebagai salah satu pusaka kraton. Pada waktu itu baju tersebut diserahkan 

kepada sunan baru, Amangkurat III, di Kartasura.  

Kisah mengenai pembangunan Masjid Agung Demak Bintara dan 

mengenai baju tersebut, ada hubungannya dengan api surga. Ki Ageng Sela, tokoh 

yang menangkap kilat, di ladang. Ia membawa kilat itu ke Masjid Agung Demak 

Bintara atau kepada Kanjeng Sultan Demak Bintara. Sebuah relief, yang dibuat di 

atas pintu gerbang utara bangunan yang kini, di sisi kubur. Pintu gerbang yang 

bernama Pintu Bledeg ‘Kilat’ dulu adalah pintu gerbang utama. Kilat yang telah 

terkurung untuk beberapa waktu, kemudian dapat meloloskan diri atau 

dibebaskan. Sela adalah suatu tempat di tlatah sebelah timur Demak Bintara, Ki 

Ageng Sela yang saat itu sangat dimuliakan sebagai moyang trah wangsa 

Narendra Mataram Hadiningrat. Dua kali setahun Sunan Surakarta menyuruh 

mengambil api dari lampu di atas makam Ki Ageng Sela, untuk menyalakan 

lampu di muka ruang sucinya sendiri, di bagian kraton yang paling dalam. Kalau 

api Sela ini tiba di Surakarta dengan arak-arakan yang khidmat, banyak pula 

pangeran memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalakan lampu mereka.  

Mukjizat penangkapan kilat di Demak Bintara itu dihubungkan dengan 

suatu keputusan politik penting. Penghormatan pada Ki Ageng Sela merupakan 

tradisi trah bagi wangsa Mataram Hadiningrat. Masjid Agung Demak Bintara 

menjadi pusat bagi umat muslim kuno di Jawa Tengah. Di kalangan itu bahkan 

ada anggapan bahwa mengunjungi Demak Bintara dan makam orang suci di sana 

dapat disamakan dengan naik haji ke Mekkah. Nama Kudus, yang pada abad ke-
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16 diberikan kepada pusat keagamaan Islam yang lain, terletak tidak jauh dari 

Demak Bintara, berasal dari kata al-Quds, nama Arab untuk Yerusalem, juga kota 

suci bagi orang Islam. 

Sinuwun Sunan Paku Buwana I di Kartasura pada 1708 membenarkan 

bahwa Sunan yang mendului dia, Amangkurat III yang dibuang ke Srilanka oleh 

Kompeni di Batavia, membawa semua pusaka kraton. Konon ia berkata bahwa 

Masjid Agung Demak Bintara dan makam suci di Kadilangu sajalah yang 

merupakan pusaka mutlak, ugere pusaka ing tanah Jawa. Pada 1710 ia 

memerintahkan perbaikan bangunan itu dan mengganti atapnya dengan sirap baru. 

Sesudah meninggalnya Kapten Tack di Kartasura, konon Sinuwun Sunan 

Amangkurat II pada 1688 menawarkan untuk mengucapkan sumpah setianya 

kepada perjanjian-perjanjian yang diadakannya dengan Kompeni, di Masjid 

Agung Demak Bintara. 

Betapa pentingnya Masjid Agung Demak Bintara di alam pikiran orang 

Jawa Islam. Masjid Agung Demak Bintara telah menjadi Kotanegara Islam 

pertama di Jawa Tengah. Kota yang kemudian dikenal sebagai Kotanegara Kraton 

Demak Bintara. Kota ini cepat menjadi pusat perdagangan dan lalu lintas, dan 

menjadi pusat ibadat bagi kelompok menengah Islam yang baru muncul. Politik 

ngelar jajahan raja-raja Demak Bintara dalam masa kejayaannya telah jauh 

masuk ke Jawa Barat, Tengah, dan Timur. Hal itu selalu dibarengi dengan dakwah 

agama, sebab semangat agama raja-raja dan pengikut mereka sendiri sedang 

berkobar-kobar. Raja-raja Demak Bintara menganggap Masjid Agung Demak 

Bintara sebagai simbol kraton Islam mereka. Masjid Agung Demak Bintara pada 
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abad-abad berikutnya menjadi krusial sekali dalam dunia Jawa, dan itu pada 

prinsipnya merupakan jasa trah Demak Bintara. 

Masjid Agung Demak Bintara merupakan pusat untuk menghormati orang 

suci, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga, wali dan pelindung Jawa Tengah sebelah 

selatan. Meskipun kekuasaan raja-raja Demak Bintara jatuh, kesetiaan yang 

berurat berakar terhadap para wali mengakibatkan Masjid Agung Demak Bintara 

tetap merupakan pusat kehidupan beragama di Jawa Tengah. 

Kisah mengenai imam-imam Masjid Agung Demak Bintara beserta para 

pengurusnya sangat terpandang. Di dekat pengimaman Masjid Agung Demak 

Bintara terdapat sebuah relief yang disemen dalam tembok. Relief tersebut 

menunjukkan candra sangkala, yakni tahun prastawa berwujud lukisan konkret, 

namanya mempunyai nilai angka. Candra sangkala tersebut berwujud lukisan 

kepala, kaki, tubuh, dan ekor, menunjukkan tahun 1401 Jawa yang sesuai dengan 

1479. Pada pintu gerbang utama Masjid Agung Demak Bintara tertera candra 

sangkala yang melambangkan tahun 1428 J yakni 1506. Tahun-tahun prastawa 

itu tampaknya dapat dipercaya, tahun-tahun itu bertepatan dengan waktu muncul 

dan ngrembakanya kekuasaan Kraton Demak Bintara. Tahun 1506 cocok dengan 

tahun 1507, yakni duk nalikaning Sultan Demak Bintara Kanjeng Sultan 

Trenggana hadir pada peresmian masjid, setelah diperbarui. 

 

D. Penutup  

Wali Sanga berarti sembilan orang wali. Nama suatu dewan dakwah di 

Kasultanan Demak pada abad ke-15 sampai 16 M. Sebenarnya jumlah Wali Sanga 
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bukan hanya sembilan. Jika ada anggota yang meninggal dunia, maka diganti oleh 

wali yang baru. Angka sanga atau sembilan adalah angka “keramat” bagi orang 

Jawa, angka yang dianggap paling tinggi. Dewan dakwah itu dibuat sembilan, 

angka yang ganjil, diduga dengan maksud apabila terjadi voting dalam 

menentukan suatu fatwa tidak terjadi kesamaan suara, sehingga keputusan 

musyawarah mudah diambil dan dilaksanakan.  

Di antara Wali Sanga itu adalah Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, 

Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Dradjad, Sunan Kalijaga, Sunan 

Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang 

persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak 

dalam ikatan darah juga dalam hubungan guru-murid (Rahimsah, 2002: 5). 

Tampilnya Sunan Kalijaga dalam panggung dakwah di tanah Jawa ibarat Semar 

Mbangun Kahyangan. Mumpung jembar kalangane mumpung padhang 

rembulane, merupakan strategi jitu untuk melakukan amal secara optimal, baik 

dalam keadaan berkesempatan maupun berkesempitan. 

Perpaduan tradisi dengan ajaran Islam cukup mewarnai masyarakat 

Kadilangu. Paham ini didukung sepenuhnya oleh para penghayat. Dukun, 

paranormal dan penghayat kepercayaan memerlukan paham yang toleran dan 

majemuk. Oleh karena itu tidak sulit bagi mereka utnuk berkolaborasi dengan 

tradisi Kadilangu Demak. Bahkan tiap penguasa tradisional sejak jaman Demak, 

Pajang, Mataram, Surakarta dan Yogyakarta menganggap Kanjeng Sunan 

Kalijaga sebagai guru suci ing Tanah Jawa. 
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