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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAGASAN PERENCANAAN 

3.1 Masjid Agung Surakarta 

3.1.1 Lokasi dan Data Teknis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Lokasi site Kawasan Masjid Agung Surakarta dan batasan kawasan 

Sumber : googlemaps.com 

Lokasi site berada di Masjid Agung Surakarta dan sebagian 

perkampungan Kauman yang berada di sebelah Utara dan Barat Masjid 

Agung Surakarta. Pengambilan lokasi site yang berada di Masjid Agung 

Surakarta dan perkampungan Kauman karena perkampungan tersebut juga 

memiliki andil dalam perkembangan Masjid Agung Surakarta dari tahun ke 

tahun. Saat pemerintahan Paku Buwana VII yang bergelar Susuhan Purbaya 

memerintah 1830-1858, terus mengembangkan fungsi Masjid Agung 

Surakarta sebagai pusat Islamisasi. Ia mengundang abdi dalem ngulama dari 

Kauman mengaji di Keraton setiap Kamis malam. Menurut makmun 

Pusponegoro, Kauman menjadi semacam oase Islam dengan berlakunya 

hukum Islam melalui Naskah N0 86 yang berupa undang-undang bagi para 

buruh dan pengindung (buruh perantau) yang tinggal di tanah pakauman 
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Surakarta untuk tidak berbuat maksiat dan membunyikan gamelan pada saat 

hajatan. 

Lokasi site berada di Masjid Agung Surakarta dan perkampungan 

Kauman yang berada di sebelah Utara dan Barat Masjid Agung Surakarta. 

Masjid Agung Surakarta beralamat di Jalan Alun Alun Utara, Kedung 

Lumbu, Pasar Kliwon, Kauman, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Masjid 

Agung menempati lahan seluas 19.286,5 m2 yang dipisahkan dari lingkungan 

sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter. Sedangkan 

perkampungan Kauman yang menjadi lokasi site menempati lahan seluas 

53.437,18 m2. Dan ditambah dengan site kios cinderamatadi sebelah Timur 

masjid agung seluas 3.964,23 m2. jadi keseluruhan lahan memiliki luas 

77.187,48 m2.  

3.1.2 Sejarah Singkat Masjid Agung Surakarta 

Proses berdirinya Masjid Agung Surakarta berkaitan erat dengan 

pemindahan ibukota Mataram dan Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 

1745. Setelah perpindahan tersebut, Paku Buwana II (1745-1749) mendirikan 

keraton dan membuat alun-alun namun belum memikirkan pendirian masjid 

agung. Di lokasi Masjid Agung Surakarta, dahulu hanya dibangun masjid 

berkonstruksi kayu yang dibawa dari Keraton Kartasura. Keberadaan masjid 

di Timur wilayah Kasunanan Surakarta itu disusul dengan pembangunan tiga 

masjid lain milik keraton, yakni Masjid Kepatihan di sisi Selatan. 

Pengembangan masjid sisi Timur keraton sebagai masjid agung yang megah 

dengan atap tumpang dan serambi diwudjudkan oleh Paku Buwana III pada 

1575. 

Paku Buwana III yang berkuasa 1749-1788 digantikan Paku Buwana IV 

yang menurut penelusuranMakmun Pusponegoro dalam Kauman : Religi, 

Tradisi, Seni melengkapi Masjid Agung Surakarta dengan pagongan atau 

bangsal untuk tempat gamelan Sekaten di sisi Selatan halaman yang selesai 

dibangun pada tahun 1786, serta membangun sirap (kubah baru) di puncak 
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masjid. Bukan hanya fisik bangunan, Paku Buwana IV yang pernah dididik di 

pesantren mampu melakukan langkah penyempurnaan menonjol atas fungsi 

Masjid Agung Surakarta. 

Langkah-langkahnya itu, sebagaimana dikutip Hermanu Joebagio dari 

Babad Pakebug, membawa Islam di Kesunanan Surakarta Hadiningrat 

tempak gemiliang. Sepanjang masa pemerintahannya, 1788-1820, Paku 

Buwana IV berkomunikasi baik dengan para ulama dan kiai. Paku Buwana 

IV yang bergelar Sunan Wali dan Ratu Ambeg Wali Mukmin itu berinisiatif 

mendatangkan para ulama ke Surakarta. Di antara mereka, menurut Makmun 

Pusponegoro, terdapat Kiai Jamsari dari Banyumas yang menggagas 

berdirinya Pondok Pesanten Jamsaren. Ia juga mengatur hierarki tempat 

beribadah sesuai konsep warisan Sultan Agung sehingga Islamisasi Surakarta 

berlangsung lebih efektif. 

Penggantinya, Paku Buwana V yang juga dijuluki Sunan Sugih hanya 

berkuasa selama 3 tahun, 1820-1823, sehingga tak banyak catatan kiprahnya 

dalam perkembangan Islam Surakarta yang bisa ditemukan. Meski demikian, 

bisa dipastikan pengelolaan masjid, surau beserta pondok pesantren 

sebagaimana diatur pada masa Paku Buwana IV masih berlangsung seperti 

sediakala. 

Paku Buwana VI dengan julukan Sunan Bangun Tapa juga melanjutkan 

pola komunikasi istana dan para ulama sebagaimana masa Paku Buwana IV 

yang gemilang. Tatkala operasi tentara Belanda di Surakarta tahun 1830 

meredam pemberontakan, para kiai, ulama dan pengikut-pengikut lain Paku 

Buwana VI bersembunyi dan keluar dari Surakarta. Meski demikian aktivitas 

Masjid Agung Surakarta tak surut. Kala Paku Buwana VII yang bergelar 

Susuhan Purbaya memerintah 1830-1858, ia terus mengembangkan fungsi 

Masjid Agung Surakarta sebagai pusat Islamisasi. Ia mengundang abdi dalem 

ngulama dari Kauman mengaji di Keraton setiap Kamis malam. Semasa 

berkuasa Paku Buwana VII, menurut Makmun Pusponegoro, Kauman 
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menjadi semacam oase Islami dengan berlakunya hukum Islam melalui 

Naskah No.86 yang berupa undang-undang bagi para buruh dan pangindung 

(buruh perantau) yang tinggal di tanah pakauman Surakarta untuk tidak 

berbuat maksiat dan membunyikan gamelan pada saat hajatan. 

Paku Buwana VIII yang berkuasa pada rentang 1859-1861 

menyempurnakan Masjid Agung Surakarta dengan membangun ruang 

Pewastren Selatan dan Pewastren Utara, yaitu ruang berada di sisi kiri dan 

kanan bangunan induk masjid. Pawastren Selatan digunakan untuk keputren 

dan Pawastren Utara untuk kantor dan ruang belajar membaca Alquran. Paku 

Buwana VIII sempat pula menambahkan mustaka emas pada puncak kubah 

masjid.  

Paku Buwana IX yang berkuasa pada rentang 1861-1893 menambahkan 

pagongan atau bangsal sekaten di sisi Utara halaman depan Masjid Agung 

Surakarta. Pondok Pesantren Jamsaren kembali aktif seiring datangnya Kiai 

Idris yang mengembangkan metode sorogan (maju satu persatu) dan wekton 

atau blandongan (cara berkelompok atau kuliah) dalam mengaji. 

Paku Buwana X yang banyak meninggalkan monumen bernilai sejarah 

dan bisa dijumpai hingga kini, banyak pula melakukan perbaikan terhadap 

bangunan Masjid Agung Surakarta serta melengkapi perabot maupun 

dekorasinya. Paku Buwana X mengatur dengan rapi aktivitas harian, 

mingguan, bulanan, maupun tahunan di masjid itu, termasuk 

diselenggarakannya majelis taklim bagi anak-anak remaja dan orang tua. 

Pendidikan atas dasar agama itu mula-mula berlaku bagi kalangan istana, 

namun selanjutnya diberlakukan pula pada kawula di lingkungan masjid. 

Paku Buwana X juga rutin melaksanakan pengajian setiap Rabu malam lalu 

membagikan udhik-udhik, uang sedekah kepada rakyat setiap Kamis malam.  
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3.1.3 Kompleks Kawasan Masjid Agung Surakarta 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Situasi Kompleks Kawasan Masjid Agung Surakarta 

Sumber : Sejarah Masjid Agung Surakarta, 2014 

Keterangan : 
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Gambar III.3 Aksonometri situasi kompleks Masjid Agung Surakarta 

Sumber : Sejarah Masjid Agung Surakarta, 2014 

Kompleks Masjid Agung Surakarta didirikan di lahan yamg luas 

mencakup 19.286,5 m2. Tinggi bangunan masjid yang secara keseluruhan 

mencapai 20,765 m membuat Masjid Agung Surkarta tampak menjulang di 

tepian alun-alun. 

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 

tentang Status Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta disebutkan, bahwa 

tanah dan bangunan Kraton Kasunanan Surakarta berikut segala kelengkapan 

yang terdapat di dalamnya adalah milik Kasunanan Surakarta yang perlu 

dilestarikan sebagai peninggalan budaya bangsa (Pasal 1 ayat 1), termasuk 

dalam pengertian kelengkapan Kraton adalah Masjid Agung dan Alun-alun 

Kraton (Pasal 1 ayat 2). Sehingga dengan demikian Masjid Agung ini boleh 

dibilang merupakan bagian cagar budaya Kraton Kasunanan Surakarta. 

Pada tahun 2010 Masjid Agung Surakarta mengalami renovasi tahap 

pertama yang meliputi perbaikan serambi masjid di sisi Barat dan sebagian 

atap masjid, dilanjutkan renovasi tahap kedua pada tahun 2011 yang akan 

http://kekunaan.blogspot.co.id/2012/06/keraton-surakarta-hadiningrat.html
http://kekunaan.blogspot.co.id/2012/06/keraton-surakarta-hadiningrat.html
http://kekunaan.blogspot.co.id/2012/06/keraton-surakarta-hadiningrat.html


47 

 

memprioritaskan perbaikan pada serambi masjid. Sejumlah bagian banguan 

yang direnivasi adalah sayap utara dan selatan, kuncungan, dan pawestren 

Utara (tempat sholat bagi jamaah perempuan). Renovasi dilakukan juga pada 

sejumlah fasilitas masjid seperti menara air, tempat wudhu, dan kantor 

sekretariatan yang berada di sebelah Selatan. Lantai pada masjid agung juga 

diganti dengan ubin marmer yang sebelumnya hanya ubin biasa. 

3.1.4 Bangunan dan Elemen Pendukung Masjid Agung Surakarta 

3.1.4.1 Gapura Utama 

Gapura Utama adalah gerbang utama yang mempertemukan kompleks 

Masjid Agung Surakarta dengan kawasan Alun-Alun Keraton Surakarta. 

Terletak di sisi Timur kompleks, membujur Utara-Selatan. Terdapat tiga 

pintu masuk pada gapura utama kompleks Masjid Agung Surakarta. 

3.1.4.2 Gapura Utara dan Selatan 

Sepasang gapura yang membujur Timur-Barat di sisi Utara dan 

Selatan kompleks Masjid Agung Surakarta kini juga bergaya selaras dengan 

gapura utama yang dibangun pada masa Sunan Paku Buwana X. 

3.1.4.3 Pagar Keliling 

Pagar keliling kompleks Masjid Agung Surakarta dibangun oleh 

Sunan Paku Buwana VII pada tahun Jawa 1787 atau 1858 M adalah tembok 

pembatas mengelilingi keempat sisi kompleks Masjid Agung Surakarta. 

3.1.4.4 Menara 

Menara di kompleks Masjid Agung Surakarta berfungsi sebagai 

tempat mengumandangkan azan untuk memberi tanda waktu sholat. Menara 

dengan ketinggian 33 m yang kini dapat dijumpai di halaman Masjid Agung 

Surakarta dibangun pada masa Paku Buwana X. Menara ini bergaya 

arsitektur ktub minar khas India. Pembangunan menara dimulai tahun 1861 

Jawa. 
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3.1.4.5 Bangsal Pradangga 

Bangsal Pradangga adalah bangunan untuk menggelar perangkat 

gamelan. Terdapat dua bangsal pradangga di halaman Masjid Agung 

Surakarta. Bangunan kembar itu simetris di sisi Selatan dan Utara menuju 

ke arah bangunan utama masjid dari pintu utama. Kedua bangunan tersebut 

dimanfaatkan untuk perayaan sekaten. 

3.1.4.6 Istal 

Masjid Agung Surakarta juga dilengkapi istal atau kandang kuda 

lengkap dengan garasi kereta kuda. Istal dan garasi kereta kuda dibangun 

diantara kedua bangsal pradangga dan bangunan utama masjid. Istal di Barat 

pradangga Selatan, sedangkan garasi di Barat pradangga Utara. Kini istal 

dan garasi kuda sudah berubah fungsi dan dimanfaatkan sebagai kantor Tata 

Usaha Masjid Agung Surakarta dan ruang pertemuan takmir atau Pengurus 

Masjid Agung Surakarta. 

3.1.4.7 Sumur Artesis dan Kulah 

Paku Buwana X memperbaiki sistem pengadaan air untuk wudhu para 

jemaah masjid sehingga tidak tergantung pada musim dengan mengebor 

sumur artesis, melengkapinya dengan pompa air, dan membangun kulah 

untuk menampung airnya. 

3.1.4.8 Jam Bencet 

Jam Istiwa atau Jam Bencet yang memanfaatkan bayangan pararel 

sinar matahari sebagai penunjuk waktu di halaman Selatan kompleks Masjid 

Agung Surakarta. Jam Bencet pada masa itu merupakan salah satu petangkat 

agama modern dan diletakkan di tempat yang strategis sehingga 

mendapatkan paparan sinar matahari secara penuh. 
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3.1.4.9 Tembok Pemisah Halaman Depan dan Halaman Belakang 

Di dalam kompleks Masjid Agung Surakarta terdapat tembok yang 

berdiri di sebelah Barat pintu gerbang Utara dan Selatan. Tembok tersebut 

membujur dari Utara ke Selatan dengan dipisahkan bangunan utama masjid. 

Masing-masing ruas memiliki pintu gerbang. Tembok pemisah sebelah 

Utara sebagai pembatas halaman depan dengan perumahan marbut atau 

pengelola masjid. Tembok pembatas di sisi Selatan dekat dengan tempat 

wudhu perempuan, terdapat juga pintu yang dahulu berfungsi sebagai pintu 

menuju makam yang berada di belakang mihrab. 

3.1.4.10 Gedang Selirang 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada masa lalu menyediakan tempat 

tinggal bagi para marbut atau penjaga serta takmir atau pengelola Masjid 

Agung Surakarta. Tempat yang kini lebih populer disebut “marbot” itu 

dinamakan Gedang Selirang. 

3.1.4.11 Kelir 

Di sebelah Barat kulah atau tempat wudhu yang kini dikhususkan bagi 

jemaah laki-laki, membujur kelir atau geber berbentuk setengah lingkaran 

didirikan dengan orientasi Timur-Barat. Kelir tersebut pada masanya 

menjadi batas sekaligus penutup kolam yang terletak di sebelah Utara, dan 

tempat wudhu di Selatan. Kolam itu dulunya dimanfaatkan raja untuk 

memelihara buaya. 

3.1.4.12 Mambaul Ulum 

Paku Buwana X yang sangat peduli dengan pendidikan berbasis 

agama Islam pada tahun 1835 Jawa (1905 M) mendirikan sekolah agama di 

kompleks Masjid Agung Surakarta yang sekarang menjadi salah satu 

bangunan cagar budaya. Sekolah tersebut dinamakan Mambaul Ulum. 

Setelah kemerdekaan RI, sekolah tersebut dimanfaatkan sebagai Pendidikan 
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Guru Agama Negeri (PGAN) dan belakangan menjadi Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Surakarta. 

Bangunan sekolah yang sebelumnya menghadap ke Selatan dialihkan 

arah hadapnya ke Timur dengan memindahkan kanopi bangunan utamanya. 

Langkah tersebut dilakukan untuk perluasan sektor perdagangan Pasar 

Klewer, sehingga di Selatan banguan sekolah tersebut dibangun kios 

sebagai ganti tampak muka dari gedung sekolah Mambaul Ulum yang 

bernilai sejarah. 

3.1.4.13 Makam 

Di halaman belakang kompleks Masjid Agung Surakarta, tepat di 

sebelah Selatan dan Utara mihrab terdapat beberapa makam. Di Selatan 

mihrab masjid terdapat cungkup makam yang memayungi enam makam., 

diantaranya adalah makam Gusti Bandara Raden Ayu Suryodiningrat dan 

makam menantu pria Paku Buwana IX. Dan di sebelah Utara mihrab 

terdapat makam Haji Achmad Aekwani. 

3.1.4.14 Pondok Pesantren 

Sebagai kelengkapan Mambaul Ulum terdapat pondok pesantren putri 

yang dibangun berhadapan dengan Gedang Selirang. Pondok pesantren 

putra dibangun di belakang membujur dari Utara ke Selatan. 

Sejumlah bangunan baru saat ini didirikan di kompleks Masjid Agung 

Surakarta demi melengkapi kebutuhan Umat Islam Surakarta, diantaranya 

Kantor Pengawas Pendidikan Agama Islam serta perpustakaan dibangun 

oleh Kementrian Agama Republik Indonesia dan takmir masjid di tepi Utara 

kompleks masjid. 
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3.2 Kegiatan Masjid Agung Surakarta 

3.2.1 Upacara Adat Masjid Agung Surakarta 

Sebagai kerajaan Islam, Kesunanan Surakarta Hadiningrat 

melaksanakan berbagai upacara tradisional. Upacara-upacara yang sebagian 

diadopsi dari kebiasaan masa pra-Islam itu digunakan untuk mengemas ajaran 

Islam dengan simbol-simbol yang mudah dimengerti masyarakat. Upacara-

upacara yang mengemas rapi dakwah Islam dengan adat Jawa antara lain :  

3.2.1.1 Garebek Sekaten 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4 Garebek Sekaten 

Sumber : http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-

amp-Grebeg-Maulud-di-Solo// diakses:03/03/2018 

 

 

 

 

 

 

http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-amp-Grebeg-Maulud-di-Solo//
http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-amp-Grebeg-Maulud-di-Solo//
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Gambar III.5 Seting upacara serah gunungan dalam acara Garebek Sekaten di 

Masjid Agung Surakarta 

Sumber : Sejarah Masjid Agung Surakarta, 2014 

Kesunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kerajaan Islam pun secara 

rutin memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Sekaten yang dikenal 

luas sebagai pasar malam yang diselengggarakan sepanjang Bulan Maulud 

dimulai dengan keluarnya dua perangkat gamelan Sekaten, Kiai 

Gunturmadu dan Kiai Guntursari, dari keraton untuk ditempatkan di 

Bangsal Pradangga Masjid Agung Surakarta. Selama empat hari, mulai hari 

keenam sampai kesebelas Bulan Maulud sesuai kalender Jawa. Pada hari 

ketujuh pelaksanaan sekaten, upacara ditutup dengan keluarnya Gunungan 

Mulud yang memuncaki Garebek Sekaten. Gunungan itu diantar hingga 

tratag rambat, selanjutnya didoakan para ulama di serambi, lalu dibagikan 

dengan merata.  
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3.2.1.2 Garebek Puasa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.6 Gunungan Jalu dan Gunungan Istri 

Sumber : http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-

amp-Grebeg-Maulud-di-Solo// diakses:03/03/2018 

Garebek Puasa diselenggarakan di Masjid Agung Surakarta setiap 

awal Bulan Syawal. Rangkaian tradisi Garebek Puasa diawali dengan 

kedatangan keluarga raja dan pengageng perentah keraton Kesunanan 

Surakarta Hadiningrat ke Masjid Agung Surakarta pada malam Idul Fitri. 

Mereka menyerahkan zakat fitrah raja dan keluarga besar kerajaan kepada 

Pengurus Masjid Agung Surakarta untuk dibagikan kepada jemaah dan 

masyarakat. Puncak acara Garebek Puasa digelar setelah sholat ied dengan 

mengusung dua gunungan, yaitu gunungan jalu dan gunungan istri. Setelah 

didoakan di serambi Masjid Agung Surakarta, sunan atau utusannya 

memerintahkan agar gunungan dan makanan tersebut dibagikan kepada para 

jemaah dan pengunjung. 

 

 

 

 

http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-amp-Grebeg-Maulud-di-Solo//
http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-amp-Grebeg-Maulud-di-Solo//
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3.2.1.3 Garebek Besar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.7 Garebek Besar 

Sumber : http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-

amp-Grebeg-Maulud-di-Solo// diakses:03/03/2018 

Garebek Besar diselenggarakan setiap 10 Zulhijah. Garebek Besar tak 

jauh berbeda degan Garebek Sekaten maupun Garebek Puasa, baik dalam 

prosesinya maupun simbol-simbolnya. Hanya saja, sehari sebelum Garebek 

Besar digelar, terlebih dulu dilakukan penyerahan hewan kurban raja dan 

keluarganya serta pangageng parentah Kesunanan Surakarta Hadiningrat 

kepada Pengurus Masjid Agung Surakarta untuk disembelih di halaman 

Masjid Agung Surakarta dan dagingnya dibagikan kepada jemaah dan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-amp-Grebeg-Maulud-di-Solo//
http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?44151-Sekatenan-amp-Grebeg-Maulud-di-Solo//
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3.2.1.4 Peringatan Malam Selikuran 

 

 

 

 

 

Gambar III.8 Abdi dalem memanjatkan doa 

Sumber : https://satuislam.org/humaniora/mozaik-nusantara/raih-lailatul-qadr-di-tradisi-

malam-selikuran-keraton-surakarta// diakses:03/03/2018 

Peringatan Malam Selikuran adalah upacara tradisional selamatan 

yang dilaksanakan pada malam tanggal ganjil di bulan puasa atau Bulan 

Ramadhan sesudah tanggal 20 hingga tibanya lebaran. Pihak Kesunanan 

Surakarta Hadiningrat membagikan makanan kepada para jamaah yang 

melakukan ibadah iktikaf dan sholat malam. 

3.2.1.5 Pengajian Rutin Purnamasidi 

Pengurus Masjid Agung Surakarta setiap bulan mengadakan pengajian 

rutin. Waktu pelaksanaannya setiap malam bulan purnama atau tanggal 15 

Bulan Tarikh komariah. Saat berkuasanya Paku Buwana X, kegiatan 

pengajian di wilayah Surakarta dianggap kurang, oleh sebab itu pengurus 

masjid berinisiatif mengadakan pengajian untuk umum. 

3.2.1.6 Pengajian Rutin 

Masjid Agung Surakarta juga menjadi lokasi penyelenggaraan 

berbagai pengajian. Ada juga media yang lebih intensif dalam peningkatan 

keilmuan kepada umat, yakni kajian Islam atau halakah di serambi Masjid 

Agung Surakarta oleh para ulama yang kemudian berkembang menjadi 

Madrasah Mambaul Ulum. 

https://satuislam.org/humaniora/mozaik-nusantara/raih-lailatul-qadr-di-tradisi-malam-selikuran-keraton-surakarta/
https://satuislam.org/humaniora/mozaik-nusantara/raih-lailatul-qadr-di-tradisi-malam-selikuran-keraton-surakarta/
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3.2.2 Kegiatan Masjid Agung Surakarta Masa Kini 

Masjid tetaplah tempat ibadah sekalipun berfungsi sebagai sarana 

silaturahmi, kegiatan sosial, ekonomi, organisasi, dan lainnya. Pelayanan 

ibadah umat senantiasa terjaga, antara lain : 

1. Sholat lima waktu 

2. Sholat Sunnah 

3. Sholat Jumat 

4. Pengajian Tafsir Alquran 

5. Pengajian rutin setelah Dhuhur dan Jumat pagi 

6. Pengajian rutin setelah Subuh 

7. Pengajian keraton 

8. Pengajian peringatan hari-hari besar Islam 

9. Pengajian oleh berbagai unsur masyarakat 

10. Madrasah Mambaul Ulum 

11. Pondok Pesantren 
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3.3 Kampung Kuaman 

 

 

 

 

Gambar III.9 Kampung Kauman 

Sumber:https://www.google.com/search?q=kampung+kauman+solo&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx0OD75N7aAhWIQI8KHenICCcQ_AUIDCgD&biw=136

6&bih=613#imgrc=nq8VG2l13IY_RM:// diakses:29/04/2018 

Kampung Kauman mulai tumbuh saat Raja Keraton Surakarta Paku 

Buwono III membangun Masjid Agung Keraton, persis di sisi sebelah barat 

alun-alun keraton pada tahun 1763-1788. Kampung Kauman biasa dijumpai 

dalam peradaban kota-kota tua di Jawa. Kampung ini biasanya berada di sisi 

belakang Masjid Agung dan di dekat alun-alun keraton. Seperti halnya di 

Solo, Kampung Kauman di Yogyakarta juga berada persis di dekat Masjid 

Agung Keraton. Pada era pemerintahan Keraton Surakarta, Islam adalah 

agama negara. Raja sebagai pemimpin tertinggi politik dan pemerintahan, 

sekaligus menjadi pemimpin tertinggi agama. Untuk menjalankan fungsi 

tersebut, sang raja dibantu penghulu yang bertugas mengurusi bidang 

keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya, penghulu dibantu ulama dan para 

kaum atau abdi dalem pamethakan (putih). Mereka oleh keraton diberikan 

tanah untuk tempat tinggal di sekitar Masjid Agung. Kampung tempat para 

kaum ini tinggal kemudian disebut ’Kauman’. Nama Kauman pun tetap 

bertahan hingga kini. Kampung Kauman ditinggali, antara lain, ketib atau 

khatib, yakni pengkhotbah shalat Jumat dan juga imam. Selain itu, modin, 

yakni pemukul beduk menjelang waktu shalat dan mengumandangkan azan. 

Pembantu modin atau disebut qoyyim dan merbot yang bertugas mengurusi 

kebersihan masjid hingga menyediakan tikar untuk shalat dan tugas-tugas 

teknis lainnya juga bertempat tinggal di Kauman.  

https://www.google.com/search?q=kampung+kauman+solo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx0OD75N7aAhWIQI8KHenICCcQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=613#imgrc=nq8VG2l13IY_RM://
https://www.google.com/search?q=kampung+kauman+solo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx0OD75N7aAhWIQI8KHenICCcQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=613#imgrc=nq8VG2l13IY_RM://
https://www.google.com/search?q=kampung+kauman+solo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx0OD75N7aAhWIQI8KHenICCcQ_AUIDCgD&biw=1366&bih=613#imgrc=nq8VG2l13IY_RM://
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Di Solo, Kampung Kauman terbagi menjadi beberapa kampung yang 

lebih kecil. Kampung ini disebut sesuai jenis-jenis pekerjaan yang digeluti 

warga setempat. Misalnya, ada Kampung Modinan karena dulu menjadi 

tempat tinggal para modin. Kampung Blodiran karena banyak ditinggali abdi 

dalem yang bekerja sebagai tukang bordir. Kampung Gerjen karena sebagian 

besar warganya bekerja sebagai gerji atau penjahit. Ada juga Kampung 

Kentiran karena pekerjaan warganya menjadi pembuat samir, yakni semacam 

selendang mini berwarna kuning dan merah yang dikalungkan di leher. Samir 

wajib dipakai oleh abdi dalem ataupun masyarakat awam saat ada acara resmi 

di keraton atau ketika masuk ke dalam lingkungan keraton. 

Sebagai kampung bentukan raja yang mempunyai simbol sebagai 

Sayidin Panatagama, Kauman dikenal sebagai kampung santri hingga 

sekarang. Bahkan hal itu dikuatkan dengan adanya naskah nomor 86 B UU 

Tahun 1777 M, bagi para buruh dan para orang yang tinggal di sana atas izin 

Sinuhun PB IV menegaskan, bahwa di kampung itu dilarang keras untuk 

berbuat maksiat serta membunyikan gamelan pada saat hajatan. Jika ada yang 

melanggar, maka akan dihukum membersihkan serambi dan halaman Masjid 

Agung selama 40 hari. Jika ada yang berani melanggarnya sampai dua kali, 

maka akan diusir dari kampung Kauman, namun apabila tidak mau pergi dari 

kampung itu, Raja akan menangkap dan memenjarakannya dan tidak akan 

dibebaskan sebelum orang itu pindah dari kampung tersebut karena orang itu 

dianggap telah merusak agama Rasul Muhammad SAW. 

Kampung Kauman mempunyai kaitan erat dengan sejarah perpindahan 

kraton Kartosuro ke Solo yang kemudian berubah nama menjadi Kasunanan 

Surakarta Hadiningrat. Kauman merupakan tempat ulama yang terdiri dari 

beberapa lapisan masyarakat mulai dari penghulu tafsir anom, ketip, modin, 

suronoto dan kaum. Keberadaan kaum sebagai penduduk mayoritas di 

kawasan inilah yang menjadi dasar pemilihan nama Kauman. 
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Gambar III.10 Peta Kelurahan Kauman 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kauman,_Pasar_Kliwon,_Surakarta/ 

Diakses:24/03/2018 

3.4 Gagasan Perancangan 

Terdapat 6 poin yang dihasilkan sebagai gagasan perancangan ini : 

1. Membagi Masjid Agung Surakarta menjadi beberapa penggal wilayah 

(teritori) sehingga masalah dapat diorganisir secara keruangan. 

2. Menentukan titik-titik tertentu pada masing-masing penggal taritori 

sebagai pusat kegiatan sehingga melalui pusat kegiatan tersebut dapat 

menampung aktivitas pengguana Masjid Agung Surakarta agar dapat 

mengendalikan aktivitas di sekitarnya. Dalam hal ini 

mempertimbangkan nilai dan moral budaya, kesejarahan dan sosial. 

3. Menempatkan aspek-aspek pendukung di sekitar masjid sehingga 

seluruh kegiatan yang dihasilkan dalam kawasan tersebut dapat berjalan 

dan tetap terhubung dengan masjid, aspek pendidikan dan ekonomi 

sebagai pusat dari seting perilaku diharapkan dapat menjadikan seluruh 

kegiatan dalam teritori dilakukan berdasarkan kesadaran terciptanya 

hubungan antara masyarakat dengan masjid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kauman,_Pasar_Kliwon,_Surakarta/
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4. Dari generator kebudayaan dan aspek pendukungnya berupa sebuah 

seting perilaku diharapkan membentuk perilaku masyarakat dan 

pengurus masjid menjadi agen aktif yang dapat mengelola Masjid 

Agung Surakarta. 

5. Setelah muncul kesadaran mengelola Masjid Agung Surakarta oleh 

masyarakat dan pengurus masjid dilanjutkan memetakan permasalahan 

di kawasan tersebut yaitu Masjid Agung Surakarta ingin dapat 

membiayai hidupnya sendiri. 

6. Dengan menciptakan hubungan antara masyarakat dengan masjid 

melalui perancangan ruang-ruang interaksi positif yang disesuaikan 

dengan kebudayaan dan aktivitas keseharian di kawasan tersebut agar 

Masjid Agung Surakarta dapat membiayai hidupnya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


