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NAMA DEMAK

 Omar  Amin Husein (Mufti Besar Palestina): 

Demak berasal dari sebuah nama kota di 

Mesir, yaitu Dimyat. Pada masa Dinasti

Mamluk (1250-1517M) beribukota di Mesir, 

sebuah dinasti keturunan Turki, dimana banyak

para ulama di Jawa berasal dari kota itu. 



 Dalam peta yang dibuat ahli geografi Turki-

Utsmani, Mushthafa ibn ‘Abdullah (1017-

1068H/1609-1657M) atau Haji Khalifah (Haci

Halife) atau Katib Jalabi (Kâtip Çelebi), Demak

disebut sebagai Dume. 

 Pada peta itu terdapat kota-kota lain pada Abad 

XVI, seperti Bepare (Jepara), Semira (Semarang), 

Sebdav (Sedayu), Yerten (Surabaya), Benderuke

(Panarukan), dan Belembu (Belambangan)



 Solichin Salam: Demak berasal dari Bhs. Arab, 

dhima artinya rawa. 

 R. Moh. Ali dan R. Ng. Poerbatjaraka : Demak

berasal dari Bhs. Jawa, delemak atau demelak

artinya tempat berlumpur, paya-paya, tanah

berair atau berawa. 



 G. R. Tibbetts merujuk Ahmad Ibnu Majid

ketika menjelajah ke Nusantara: Demak adalah

ibu kota kerajaan. 

 Ibnu Majid juga mencatat kota-kota pelabuhan

di Jawa, seperti Jarshik (Gresik), Tuban, Lasem, 

Surabaya (Ferrand menyebut Yorten), dan

pulau-pulau di Nusantara.



SULTAN DEMAK PERTAMA: RADEN FATAH

 Fatah dari Bhs. Arab ‘Fath’ artinya
kemenangan. Kemenangan tauhidullah atas
kebatilan dan syirik. 

 Nama Fatah seperti al-Fatih (Sultan 
Muhammad al-Fatih) Turki Utsmani, sultan  
pembebas Konstantinopel. 

 Jarak futuhnya Jawa (Hindu) tahun 1478  
hampir berbarengan dengan Konstantinopel
(Kristen) pada 1453.



 Raden Fatah putra Raja Majapahit, Kertawijaya, 
Brawijaya I (1447-1451M). Ia lahir sebagai Raden
Hasan di Palembang (1442) dalam asuhan Adipati
Palembang  Arya Damar atau Arya Dilah atau Arya
Abdullah. Menjadi Adipati Bintara Demak pada 
851 H/1477 M.

 Ia menjadi santri Sunan Ampel di Pesantren
AmpelDenta bersama Sunan Giri dan anak-anak
Sunan Ampel, seperti Sunan Bonang dan Sunan
Derajat.



 Saat menjadi sultan (1479M), ia bergelar

Sultan Syah Alam Akbar, Brawijaya Sirullahi, 

Khalifatu Rasulullah wa Amirul Mu’minin, 

Tajudin Abdulhamid Haq. 

 Dalam Babad Tanah Jawi, ia bergelar Senapati 

Jimbun Ngabdur Rahman Penembahan 

Palembang Sayidin Panatagama.



KEKUATAN EKONOMI DEMAK

1. Demak berkembang sebagai kesultanan maritim
dengan dukungan dan penguasaan pelabuhan-
pelabuhan di pesisir Pulau Jawa. Demak berperan
sebagai penghubung antara daerah penghasil
rempah di Indonesia Timur dan penghasil rempah
Indonesia bagian barat. 

2. Pertanian di Demak juga berkembang berkat aliran 
sungai Demak melalui pelabuhan Bergota, Lasem, 
dan Jepara.  Mengekspor beras ke Malaka dan 
pulau-pulau lain. Barang-barang seperti kain tenun, 
beras, madu, lilin, ikan, dan lain-lain juga diekspor
membuat kemakmuran masyarakat Demak. 



3. Memiliki pabrik pembuatan kapal jung, di 
Rembang, Lasem, dan Jepara dan banyak kapal
yang dijual ke Kalimantan, Ternate, India, dan
luar negeri. 

4. Demak telah memiliki armada kapal jung
(besar). Kapal-kapal yang melayani jalur
perdagangan di sepanjang pantai utara Jawa
hingga ke Palembang, Jambi, Bangka, Belitung, 
dan Tanjungpura hingga Indonesia Timur. 



KEKUATAN POLITIK DEMAK DI ASIA TENGGARA

1. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis (1511), 
kedudukan Demak semakin penting sebagai pusat
perdagangan dan penyebaran agama Islam.

2. Penjajahan Portugis di Nusantara yang membawa 3 G 
(Gospel, Glory, Gold) mempercepat raja-raja Nusantara 
masuk Islam dan menganggap Islam sebagai simbol
perlawanan, identitas dan bahasa pemersatu. 

3. Membendung pergerakan Portugis ke Jawa pasca
kekalahan dua kali (1513 dan 1521) hingga Portugis
berani membangun kerjsama dengan Kerajaan Hindu 
Pajajaran di Jawa Barat (1522) dan Prabu Udara, 
Majapahit (1517) dan Blambangan (1546).



4. Demak bekerjasama dengan Turki, Aceh, dan Ternate 
membangun poros Islam melawan Portugis hingga
mereka pergi dari Nusantara (1575).

5. Demak menguasai hampir semua wilayah penting
Jawa,   Sunda Kelapa dari Pajajaran [1527], Tuban
[1527], Madiun [1529], Surabaya & Pasuruan [1527], 
Malang [1545], & Blambangan, Kerajaan Hindu 
terakhir di Jawa [1546].

6. Demak juga memperluas pengaruhnya di Sumatra, 
Kalimantan, Maluku, dan lain-lain.



KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA DAN KEAGAMAAN

1. Demak membangun hubungan dengan para

ulama dan syekh dari Timur Tengah dan Turki

Utsmani.

2. Mendirikan masjid-masjid dan pesantren

sebagai sokoguru peradaban Islam

3. Menerapkan syariat Islam dalam mengatur

masyarakat dan pemerintahan, seperti dalam

Kitab Salokantoro dan Angger Surya Alam.



4. Para wali di Jawa mengadaptasi budaya Hindu kepada
Islam secara damai dan cerdas. Perayaan Sekaten
menjadi tradisi atau kebudayaan yang tetap dipelihara, 
terutama di Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta.

5. Tata kota kesultanan yang harmonis antara masjid 
agung, alun-alun, pasar,  gapura, dan keraton yang 
hingga kini menjadi model peradaban Islam dan
peninggalan arkeologis/historis kebudayaan Islam.

6. Bentuk-bentuk kebudayaan Islam yang masih hidup
seperti wayang, topeng, gamelan, tembang macapat, 
seni dan teknik pembuatan keris dan lainnya
merupakan hasil ciptaan para Wali.



TURKI-DEMAK

1. Sultan Salim I  menundukkan Mamalik Mesir
(1517) dan menjadi pemimpin dan pelindung
dunia Islam, menjadi Khadim al-Haramain, 
Mekkah dan Madinah. 

2. Pertemuan Turki Utsmani dan Portugis di 
Samudra Hindia telah membentuk suatu
perlawanan antara Islam dan Kristen. 
Pertempuran keduanya merupakan isu global 
dan beritanya terdengar hingga ke negeri-negeri
Islam di Samudra Hindia



3. Semakin meningkatnya citra Turki Utsmani di 

negeri-negeri Islam di Samudera Hindia, 

Nusantara, dan Jawa. 

4. Pada 2 Juni 1525, Selman Reis melaporkan

kepada Sultan Suleiman Agung (926-973 

H/1520-1566) kegiatan orang-orang Portugis di 

Samudera Hindia dan mempertimbangkan

Sumatra dan Malaka sebagai pusat perdagangan

merica dan rempah-rempah yang penting. 



REKOMENDASI DEMAK

5. Membantu Demak karena alasan keseimbangan

kekuatan ekonomi di Nusantara pasca Malaka

dikuasai Portugis. Demak sebagai penghubung

antara daerah penghasil rempah-rempah di 

Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-

rempah Indonesia bagian barat. 

6. Demak sebagai benteng atas masuknya

pengaruh Kristen dan Perang Salib di Kepulauan

Nusantara dan sekitarnya. 



Turki-Demak menurut catatan

pelancong dan penulis

Menurut cerita Jawa, Syekh Nurullah telah pergi

ke Tanah Suci Mekkah, hal itu merupakan

keistimewaan, mengingat begitu buruknya

perhubungan pada waktu itu. Kalau berita ini

benar, di kota suci itu ia tentu mendengar

bahwa Sultan Turki, Sultan Salim I Akbar, pada

tahun 1517 telah merebut Mesir, mengangkat

dirinya sebagai Khalifah. Meningkatnya

pemusatan kekuasaan dalam dunia Islam ini

kiranya telah menyebabkan Syekh Nurullah---

setelah kembali di Nusantara dan karena

terpengaruh oleh internasionalisme Islam---

menganjurkan kepada raja Demak untuk

bertingkah laku sebagai raja Islam benar-benar. 

Gelar dan nama bahasa Arab itu kiranya dapat

sebagai sahnya niat untuk menjadikan Demak

ibu kota kerajaan Islam. (Graaf dan Pigeaud, 

Kerajaan-kerajaan Islam, 56)

“ At the time when there were heathens along 

the sea coast of Java, many merchants used 

to come, Parsees, Arabs, Gujaratees, 

Bengalees, Malays, and other nationalities, 

there being many Moors among them. They 

began to trade in the country and to grow 

rich. They succeeded in way of making 

mosques, and mollahs came from outside, so 

that they came in such growing numbers that 

the sons of these said Moors were already 

Javanese and rich, for they had been in these 

parts for about seventy years. In some places 

the heathen Javanese lords themselves 

turned Mohammedan, and these mollahs and 

the merchant Moors took possession of these 

places. (Tome Pires, Suma Oriental, Vol. I, 

182).



.  

Thus began the holy war between Moors and Crusaders,

which had raged back and forth over the Mediterranean,

was once more resumed, but now in far-away Indonesia.

With its first blow, the Portuguese fleet struck down the

state of Malacca but three other kingdom arose to keep the

green banner of the Prophet waving in the archipelago---the

sultanates of Atjeh in northern Sumatra, of Demak in

eastern Java and of Ternate in the Moluccas. (Maka

dimulailah perang suci antara bangsa Moor dan Tentara

Salib, yang telah berkecamuk bolak-balik di Mediterania,

sekali lagi dilanjutkan, tetapi sekarang di Indonesia yang

jauh. Dengan serangan pertama, armada Portugis

menghantam negara bagian Malaka tetapi tiga kerajaan

lainnya muncul untuk menjaga bendera hijau Nabi

melambai di kepulauan --- kesultanan Aceh di Sumatra

utara, Demak di Jawa dan Ternate di Maluku). Bernard H.M.

Vlekke, Nusantara A History of Indonesia, 5th edition

(Djakarta: Soeroengan, 1961), 88.

Demak-Turki

melawan

Portugis



Melihat situasi Demak dan atas rekomendasi diplomasi Aceh-Turki serta semangat

persaudaraan dengan negeri-negeri Islam, Turki Utsmani membantu Demak dengan

mengirimkan pasukan, ahli senapan, dan meriam. 

” …the oyl which they call Minhamudi, as men 

resolved, and that had vowed themselves to death. 

Thus fully determined as they were, they went and fell 

upon the enemies, whom finding busie in trussing up 

their baggage, they entreated so ill, as in less than half 

an hours space, for no longer lasted the heat of the 

fight, they cut twelve thousand of them in pieces. 

"Withal they took two kings, and five pates, or dukes, 

prisoners, together with above three hundred Turks, 

Abyssines, and Achems, yea and their Gacismoulana, 

the sovereign dignity amongst the Mahometans, by 

whose counsel the Pangueyran was come thither. 

There were also four hundred ships burnt, wherein 

were the hurt men, so that by this means all the camp 

was neer lost.” (Mendez Pinto, The Voyages and 

Adventures, 387-388).



Anthony Reid menyebut keterangan dari Pinto yang 

mengatakan bahwa pasukan Demak yang terbaik

adalah 3000 pasukan bayaran dari berbagai wilayah

dan negara luar, kebanyakan adalah orang Aceh, 

Turki dan Malabar, juga orang Champa, Luzon (yang 

menjadi milik Kesultanan Brunei) dan malah ada

sebuah unit pasukan Portugis.

Mendez Pinto menyebut pasukan Turki didatangkan

untuk memperkuat Aceh saat melawan Batak dan

Portugis pada tahun 1538, dan mereka juga

membantu Demak di Pulau Jawa. 



.  
Kita patut bertanya-tanya mengenai kehadiran rakyat Turki

dan meriam-meriam yang kian menonjol di Nusantara itu

dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun antara 1538 dan

1568, karena mereka bukan bantuan resmi dari Istanbul.

Barangkali mereka hasil kegiatan sejumlah pedagang atau

petualang atau mungkin sisa-sisa ekspedisi Turki Utsmani di

Diu pada tahun 1538 sebagaimana dicatat oleh Anthony

Reid. Beberapa mereka datang dari Laut Merah karena,

menurut Mendes Pinto, mereka berada di tempat ini atas

perintah Pasha dari Kairo. Apapun halnya, mereka jelas

merupakan tentara pembantu yang sangat beraneka ragam

(orang Turki, Abesinia, Malabar, Gujarat, dan sebagainya)

yang menimbulkan kesan suatu jaringan yang meliputi

seluruh Lautan Hindia bagian barat...(Guillot dan Kalus,

Inskripsi Islam, 178-179)



DI BAWAH PANJI ESTERGON TURKI-UTSMANI

 Penemuan Panji Estergon (Abad XVI) di Istanbul, 
Turki. Panji yang digunakan pasukan Turki Utsmani
dan panji-panji sejenis sejak masa Orkhan bin 
Utsman, Muhammad II (Al-Fatih) pada penaklukan
Konstantinopel (1453), dan khalifah-khalifah Turki
Utsmani. 

 Bendera bermotif Pedang Dzulfaqar simbol utama
dalam bendera-bendera Turki Utsmani di berbagai
kesatuan tentara dan juga bendera khusus para
sultan hingga masa kekhalifahan berakhir. 



 Sebuah bendera penaklukan wilayah di Asia, 

Afrika, Timur Tengah, maupun Eropa. 

 Panji Estergon yang dikibarkan di satu wilayah

menjadi tanda suatu negeri yang masuk dalam

wilayah kekuasaan Turki Utsmani atau

setidaknya bukti bahwa negeri itu dalam

pengaruh dan menjalin hubungan dengan Turki

Utsmani.





Bendera Sultan SulaimanAgung

(Sumber: Turk BayragiVe Ay Yildiz p. 78, 

Koleksi Pribadi)
Keris Indonesia Abad XVIII-XIX Museum 

Militer, Istanbul, Turki (Sumber :Koleksi

Pribadi)



Kapal Perang Turki Utsmani yang dibuat

Pelabuhan Jepara, Lasem (Sumber Indonesia 

Heritage, Early Modern History, p. 46)

Kapal Turki Ustmani Abad XIV-XVI

(Sumber: Museum Militer Istanbul, 

Koleksi Pribadi)



Bendera Keizer Iapare, I’Empir de 

Iapare

(Sumber: Twitter @potretlawas)



Museum Arsip Ustmani

Istanbul,Turki

(Sumber: Koleksi Pribadi)

Museum Arsip Ustmani Istanbul, Turki

memuat arsip Jawa dan Aceh (Sumber : 

Koleksi Pribadi)



Futuhat Konstantinopel di Istanbul: "Pada tanggal

20 Jumadil Ula 857 Hijriah bertepatan 29 Mei 

1453 Masehi pada hari Selasa pagi, tentara

Muhammad al-Fatih menjebol benteng ini dan

kemudian memasukinya."  (Sumber: Koleksi Pribadi)


