






EEyyvvaann  ppaaddaa  AArrssiitteekkttuurr  MMaassjjiidd  

 

EEYYVVAANN  PPAADDAA  AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMAASSJJIIDD    

OOlleehh::  WWaanniittaa  SSuubbaaddrraa  AAbbiioossoo  

EEYYVVAANN  ((IIWWAANN))  

BBaaggii  mmeerreekkaa  yyaanngg  bbeerrkkeeppeennttiinnggaann  ddaann  sseerriinngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  

ddeennggaann  AArrssiitteekkttuurr  RReelliiggiiuuss  IIssllaammii  tteennttuunnyyaa  ttiiddaakk  aassiinngg  ddeennggaann  

iissttiillaahh  EEyyvvaann  ((IIwwaann))  yyaanngg  mmiirriipp  ddeennggaann  nnaammaa  sseeoorraanngg  pprriiaa  

IInnddoonneessiiaa..  

EEyyvvaann  yyaanngg  bbeerraakkaarr  bbuuddaayyaa  aarrssiitteekkttuurr  SSaassssaanniiaann  IIrraann  iinnii,,  

ddiiddeeffiinniissiikkaann  sseebbaaggii  rruuaanngg  aattaauu  hhaallll  yyaanngg  bbeerraattaappkkaann  ssiisstteemm  

ssttrruukkttuurr  VVaauulltt  yyaaiittuu  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  yyaanngg  bbeerrbbaassiisskkaann  bbeennttuukkaann  

bbuussuurr,,  yyaanngg  bbeerrbbaattaasskkaann  ddiinnddiinngg  ddii  kkeettiiggaa  ssiissiinnyyaa  ddaann  ssaattuu  ssiissii  

yyaanngg  tteerrbbuukkaa  ppeennuuhh  bbeerrbbeennttuukk  bbuussuurr..  PPaaddaa  uummuummnnyyaa  EEyyvvaann  

bbeerraaddaa  ddii  aannttaarraa  aarrccaaddeess  yyaanngg  bbeerrddeerreett  ddii  kkeeeemmppaatt  ssiissii  bbaaggiiaann  

yyaanngg  mmeennggeelliilliinnggii  ccoouurrttyyaarrdd  sseebbuuaahh  mmaassjjiidd..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTeeppaatt  ddii  hhaaddaappaann  kkoollaamm  aaddaallaahh  EEyyvvaann  ddeennggaann  ppooiinntteedd  aarrcchh..  SSeeppeerrttii  ddiikkeettaahhuuii  

AArrssiitteekkttuurr  MMaassjj iidd  lleebbiihh  sseennaanngg  mmeenneerraappkkaann  HHoorrsseesshhooee  AArrcchh  ppaaddaa  rraannccaannggaann--

rraannccaannggaannnnyyaa..  

BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  ppeenneerraappaann  EEyyvvaann  ppaaddaa  mmaassjjiidd  ddiikkeennaall  

sseebbaaggaaii  IIwwaann  MMoossqquuee  yyaanngg  ccuukkuupp  tteerrkkeennaall  ddii  dduunniiaa  aaddaallaahh  

MMaassjjiidd  SShhaahh  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  GGaammbbaarr  11..  ddaann  22..,,  TThhee  JJaammii  

GGaammbbaarr  11::  

CCoouurrttyyaarrdd,,  

MMaaddrraassaa,,  tthhee  

SSaannccttuuaarryy  IIwwaann  

ooff  tthhee  SShhaahh  

MMoossqquuee,,  

EEşşffaahhāānn,,  IIssffaahhaann,,  

IIrraann..  

 



EEyyvvaann  ppaaddaa  AArrssiitteekkttuurr  MMaassjjiidd  

 

GGaammbbaarr  33::  

TThhee  JJaammii  MMaassjjiidd  ooff  DDeellhhii,,  

NNeeww  DDeellhhii,,  IInnddiiaa..  

MMaassjj iidd  bbeerrbbeennttuukk  sseeggii  --44  

iinnii  mmeemmiilliikkii  tt iiggaa  ssiissii  yyaanngg  

tteerrddiirrii  aattaass  ooppeenn  aarrcchh  

ccoolloonnnnaaddeess  yyaaiittuu  ddeerreettaann  

kkoolloomm  yyaanngg  mmeemmbbeennttuukk  

bbuussuurr  tteerrbbuukkaa..  MMaassiinngg--

mmaassiinngg  ssiissii  mmeemmiilliikkii  PPiinnttuu  

GGeerrbbaanngg  mmoonnuummeennttaall  

bbeerruuppaa  EEyyvvaann..    

 

GGaammbbaarr  22::  

SSaallaahh  ssaattuu  EEyyvvaann  

SSaannccttuuaarryy  IIwwaann  ooff  tthhee  

SShhaahh  MMoossqquuee,,  EEşşffaahhāānn,,  

IIssffaahhaann,,  IIrraann..  

PPiinnttuu  ggeerrbbaanngg  yyaanngg  ddiiaappiitt  22  

bbuuaahh  mmiinnaarreett  iinnii  tteerrkkeennaall  

ddeennggaann  ppeenngggguunnaaaann  

ffaaiieennccee  ppaaddaa  ddeekkoorraassii  

mmoossaaiikknnyyaa..  

FFaaiieennccee  aaddaallaahh  mmaatteerriiaall  

sseemmaaccaamm  kkeerraammiikk  yyaanngg  

ddiiddeekkoorraassii  ddeennggaann  mmaatteerriiaall  

mmaassiiff  mmeettaalliikk  yyaanngg  

mmeennggkkiillaapp  ddaann  bbeerrwwaarrnnaa--  

wwaarrnnii..  

 

MMaassjjiidd  ooff  DDeellhhii,,  NNeeww  DDeellhhii,,  IInnddiiaa  ddaann  TThhee  MMaassjjiidd--II  JJaammii  

IIssffaahhaann,,  IIrraann  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  GGaammbbaarr  33..  ddaann  44..  bbeerriikkuutt..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UUnnttuukk  mmeemmppeerroolleehh  ggaammbbaarraann  lleebbiihh  jjeellaass  tteennttaanngg  eeyyvvaann  

sseeccaarraa  mmeennddaassaarr,,  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  GGaammbbaarr  55..  yyaaiittuu  ggaammbbaarr  

sskkeemmaattiikk  mmaassjjiidd  ppaaddaa  hhaallaammaann  bbeerriikkuutt..  AAddaappuunn  uurraaiiaann  

sseellaannjjuuttnnyyaa  aakkaann  mmeennjjeellaasskkaann  tteennttaanngg  eeyyvvaann  bbaaiikk  sseeccaarraa  



EEyyvvaann  ppaaddaa  AArrssiitteekkttuurr  MMaassjjiidd  

 

GGaammbbaarr  55..  

TTaattaa  LLeettaakk  MMaassjjiidd  ––  TTaattaa  lleettaakk  mmaassjj iidd  ddeennggaann  sseebbuuaahh  EEyyvvaann..  BBeennttuukk  ddaassaarr  

mmaassjj iidd  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmeennggeelliilliinnggii  sseebbuuaahh  ccoouurrttyyaarrdd,,  yyaanngg  mmeennggiinnggaattkkaann  kkiittaa  

kkeeppaaddaa  ttaattaa  lleettaakk  rruummaahh  ttiinnggggaall  NNaabbii  MMuuhhaammmmaadd  SS..AA..WW..  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  

sseebbaaggaaii  mmaassjjiidd  ppeerrttaammaa..    

 

aarrssiitteekkttuurraall  mmaauuppuunn  ssttrruukkttuurraall  kkeemmuuddiiaann  eeffeekkttiiffiittaass  ppeenneerraappaann  

eeyyvvaann  ppaaddaa  sseebbuuaahh  MMaassjjiidd,,  pprreeffeerreennssii  MMaassjjiidd  EEyyvvaann,,  sseerrttaa  

pprrooyyeekkssii  ppeenneerraappaannnnyyaa  ddii  IInnddoonneessiiaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGaammbbaarr  44::  

EEyyvvaann  ooff  TThhee  MMaassjjiidd--II  

JJaammii  IIssffaahhaann,,  IIrraann..    

KKoonnffiigguurraassii  mmaassjj iidd  bbeerruuppaa  

cceennttrraall  ccoouurrttyyaarrdd  ddeennggaann  44  

eeyyvvaann  ddeennggaann  ggeerrbbaanngg  

ppooiinntteedd  aarrcchh  mmeerruuppaakkaann  

ccoonnttoohh  ggaayyaa  aarrssiitteekkttuurr  IIrraann..  

MMaassjj iidd  tteerrkkeennaall  ddeennggaann    

mmuuqqaarrnnaass  vvaauullttiinngg  yyaaiittuu  

sseemmaaccaamm  vvaauulltt  bbeerrbbeennttuukk  

ssttaallaakkttiitt,,  dduuaa  rruuaanngg  mmeeggaahh  

bbeerraattaappkkaann  DDoommee,,  sseerrttaa  

ppoollaa--ppoollaa  ppaassaannggaann  bbaattaa  

SSeelljjuuqq..  

 



EEyyvvaann  ppaaddaa  AArrssiitteekkttuurr  MMaassjjiidd  

 

AALLTTEERRNNAATTIIFF  TTIIPPOOLLOOGGII  FFOORRMMAALL  AARRSSIITTEEKKTTUURR  MMAASSJJIIDD  

MMeennuurruutt  PPrrooff..  NNaasssseerr  RRaabbbbaatt,,  GGuurruu  BBeessaarr  AAggaa  KKhhaann  uunnttuukk  

AArrssiitteekkttuurr  IIssllaamm  ddii  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  

((MM..II..TT..)),,  mmaassjjiidd  mmeemmiilliikkii  ttiippoollooggii  ffoorrmmaall  yyaanngg  ddiikkeelloommppookkkkaann  

mmeennjjaaddii  33  kkeelloommppookk  bbeessaarr  ::  

11..  TThhee  HHyyppoossttyyllee  MMoossqquuee  yyaaiittuu  MMaassjjiidd  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  ssiisstteemm  

ssttrruukkttuurr  rraannggkkaa  ddeennggaann  ddeerreettaann  ssttrruukkttuurr  ppeenndduukkuunngg  vveerrttiikkaall  

bbeerruuppaa  kkoolloomm  yyaanngg  ddaappaatt  ddiimmuullttiipplliikkaassii  ssaammppaaii  ttiiddaakk  

bbeerrhhiinnggggaa..  JJeenniiss  mmaassjjiidd  hhyyppoossttyyllee  ddoommiinnaann  ddii  ppeerriiooddaa  aawwaall  

aarrssiitteekkttuurr  rreelliiggiiuuss  IIssllaammii  yyaaiittuu  sseekkiittaarr  ttaahhuunn  662222  MM..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22..    TThhee  IIwwaann  ((EEyyvvaann))  MMoossqquuee  aattaauu  MMaassjjiidd  EEyyvvaann,,  mmaassjjiidd  yyaanngg  

mmeemmiilliikkii  aarreeaa  sshhaallaatt  bbeerruuppaa  sseebbuuaahh  aattaauu  lleebbiihh  EEyyvvaann  ddaann  

sseebbaannyyaakk--bbaannyyaakknnyyaa  44  eeyyvvaann  yyaanngg  mmeennggeelliilliinnggii  sseebbuuaahh  

ccoouurrttyyaarrdd..  JJeenniiss  iinnii  mmeerruuppaakkaann  jjeenniiss  tteerrppooppuulleerr  ddaallaamm  

ppeerriiooddaa  mmeeddiieevvaall  ddaann  ssaammppaaii  ssaaaatt  iinnii  tteettaapp  ddoommiinnaann  ddii  

IIrraann..  BBeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  MMaassjjiidd  EEyyvvaann  yyaanngg  ccuukkuupp  tteerrkkeennaall  

tteellaahh  ddiissaajjiikkaann  sseebbeelluummnnyyaa..  

33..    TThhee  CCeennttrraall--DDoommee  MMoossqquuee  aattaauu  MMaassjjiidd  ddeennggaann  KKuubbaahh  

TTeerrppuussaatt  yyaaiittuu  MMaassjjiidd  yyaanngg  mmeemmiilliikkii  aarreeaa  bbeerrddooaa::  pprraayyeerr  

hhaallll''ss  ssppaaccee  ddiiddoommiinnaassii  oolleehh  cceennttrraall  ddoommee  yyaanngg  ddiikkeelliilliinnggii  

oolleehh  ddoommee--ddoommee  yyaanngg  lleebbiihh  kkeecciill  ddeennggaann  kkeettiinnggggiiaann  yyaanngg  

lleebbiihh  rreennddaahh..  JJeenniiss  MMaassjjiidd  iinnii  ddiippeerrkkeennaallkkaann  oolleehh  bbaannggssaa  

GGaammbbaarr  66..      

MMeezzqquuiittaa  ddee  

CCóórrddoobbaa  ((MMaassjjiidd  

CCoorrddoobbaa))  

IInntteerriioorr  TThhee  

HHyyppoossttyyllee  MMoossqquuee  

––  MMaassjj iidd  CCoorrddoobbaa,,  

AAnnddaalluussiiaa,,  

SSppaannyyooll..  

HHoorrsseesshhooee  AArrcchh  

yyaanngg  ddiitteerraappkkaann  

ddiikkeennaall  sseebbaaggaaii  

bbuussuurr  AArrssiitteekkttuurr  

IIssllaamm..  



EEyyvvaann  ppaaddaa  AArrssiitteekkttuurr  MMaassjjiidd  

 

GGaammbbaarr  88..      

BBlluuee  MMoossqquuee,,  

IIssttaammbbuull,,  

TTuurrkkii..  

DDiikkuukkuuhhkkaann  

ppaaddaa  ttaahhuunn  

11661166  oolleehh  

SSuullttaann  AAhhmmeett  II,,  

ddaann  ddiibbaanngguunn  

oolleehh  MMeehhmmeett  

AAggaa,,  ssaallaahh  ssaattuu  

mmuurriidd  aarrssiitteekk  

OOttttoommaann  

tteerrnnaammaa  SSiinnaann..   
 DDiikkeennaall  sseebbaaggaaii  BBlluuee  MMoossqquuee  kkaarreennaa  bblluuee  IIzznniikk  TTiilleess  yyaanngg  mmeellaappiissii  sseelluurruuhh  

ddiinnddiinngg  iinntteerriioorr..  DDoommee  tteerrlliihhaatt  mmeennuuttuuppii  aarrccaaddee  yyaanngg  mmeennggeelliilliinnggii  ccoouurrttyyaarrdd.. 

OOttttoommaannss  ppaaddaa  aabbaadd  1155  MM..  OOttttoommaannss  aaddaallaahh  kkaauumm  MMuusslliimm  

yyaanngg  mmeennaakklluukkkkaann  kkeekkaaiissaarraann  SSeelljjuuqq  ddaann  BByyzzaannttiinnee  yyaaiittuu  

bbaaggiiaann  ddaarrii  kkeekkaaiissaarraann  RRoommaawwii  TTiimmuurr  yyaanngg  bbeerrkkeemmbbaanngg  

sseetteellaahh  rruunnttuuhhnnyyaa  kkeekkaaiissaarraann  RRoommaawwii  BBaarraatt  ppaaddaa  aabbaadd  55  

MM.. KKoottaa--kkoottaa  yyaanngg  ddiittaakklluukkkkaann  mmeelliippuuttii  CCoonnssttaannttiinnooppllee  

((sseekkaarraanngg  IIssttaammbbuull)),,  SSyyrriiaa,,  sseerrttaa  kkoottaa--kkoottaa  ssuuccii  IIssllaamm  

MMeekkaahh  ddaann  MMeeddiinnaahh..  

BBeerriikkuutt  aaddaallaahh  ccoonnttoohh--ccoonnttoohh  TThhee  CCeennttrraall--DDoommee  MMoossqquuee,,  

eelleemmeenn  bbaanngguunnaann  ddeennggaann  bbeennttuukkaann  ddoommee  tteerrddaappaatt  ddii  hhaammppiirr  

sseemmuuaa  mmaassjjiidd  ddii  IInnddoonneessiiaa..  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

GGaammbbaarr  77..      

MMaassjjiidd  AAgguunngg  

BBaaiittuurrrraacchhmm,,  

AAcceehh..  

SSeekkuummppuullaann  

DDoommee    

bbeerrwwaarrnnaa  hhiittaamm  

mmeennjjuullaanngg  ddii  

aattaass  iibbuu  kkoottaa  

NNaannggrrooee  AAcceehh  

DDaarruussssaallaamm  

((NN..AA..DD..)),,  BBaannddaa  

AAcceehh..    

 MMaassjjiidd  bbaaggii  ppeenndduudduukk  NN..AA..DD..  yyaanngg  hhaammppiirr  110000%%  MMuusslliimm  iinnii  ddiibbaanngguunn  ppaaddaa  

aakkhhiirr  aabbaadd  1199  ddaann  ddiippeerrlluuaass  ppaaddaa  ppeerrtteennggaahhaann  aabbaadd  2200..  

 



EEyyvvaann  ppaaddaa  AArrssiitteekkttuurr  MMaassjjiidd  

 

SSeebbaaggaaii  iinnffoorrmmaassii  ddaann  gguunnaa  mmeelliihhaatt  kkeedduudduukkaann  mmaassjjiidd  ddaallaamm  

TTiippoollooggii  FFuunnggssiioonnaall  SSttrruukkttuurr  RReelliiggiiuuss  IIssllaammii  aaddaa  bbaaiikknnyyaa  

ddiissiimmaakk  uurraaiiaann  ddii  bbaawwaahh..  

FFUUNNCCTTIIOONNAALL  TTYYPPOOLLOOGGYY  OOFF  RREELLIIGGIIOOUUSS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  

SSaarraannaa  uunnttuukk  kkeeggiiaattaann  bbeerrddooaa  ((SSttrruuccttuurreess  ffoorr  pprraayyeerr))::  

  MMaassjjiidd  ––  nneeiigghhbboorrhhoooodd  mmoossqquuee  ((mmaassjjiidd))..  

  MMaassjjiidd  JJaammii  ––  ccoonnggrreeggaattiioonnaall  mmoossqquuee  ((jjaammii‘‘,,  oorr  mmaassjjiidd  

jjaammii‘‘))..  

  MMuusshhoollaa  ––  pprraayyeerr  eenncclloossuurree  ((mmuussaallllaa  oorr  nnaammaazz--ggaahh))..  

  SSaarraannaa  PPeennddiiddiikkaann  AAggaammaa  ––  SSttrruuccttuurreess  ffoorr  rreelliiggiioouuss  

eedduuccaattiioonn..  

  SSeekkoollaahh  AAll  QQuurr’’aann  uunnttuukk  aannaakk--aannaakk  ––  QQuurr‘‘aanniicc  sscchhooooll  ffoorr  

cchhiillddrreenn  ((kkuuttttaabb))  

  LLeemmbbaaggaa  PPeennddiiddiikkaann  AAggaammaa  ––  rreelliiggiioouuss  ccoolllleeggee  ((mmaaddrraassaa))..  

SSaarraannaa  MMoonnaassttiikk::  

  SSeejjeenniiss  kkoommpplleekkss  ppeessaannttrreenn  bbeerrbbeenntteenngg  ––  mmoonnaassttiicc  

ffoorrttrreessss  ((rriibbaatt))..  

  SSeejjeenniiss  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  bbaaggii  ppaarraa  SSuuffii  ddii  ddaaeerraahh  ppeerrkkoottaaaann  ––  

uurrbbaann  SSuuffii  llooddggee  ((kkhhaannqqaahh))  aanndd//  oorr  ((ttaakkiiyyyyaa  oorr  tteekkkkee))..  

  SSeejjeenniiss  tteemmppaatt  kkoonntteemmppllaassii  bbaaggii  ppaarraa  ssyyeecchh  ––  rreettrreeaatt  ffoorr  aa  

ffaammoouuss  sshheeiikkhh  ((zzaawwiiyyyyaa))..  

BBaanngguunnaann  MMeemmoorriiaall::  

  MMaakkaamm  bbaaggii  ppeemmuukkaa  aaggaammaa  ––  ssaaiinntt  ((wwaallii))  ttoommbb  oorr  rreelliiqquuaarryy  

((mmaaqqaamm  oorr  mmaazzaarr))..  

  MMoonnuummeenn  ppeerriinnggaattaann  ––  mmeemmoorriiaall  ooff  aa  vviissiioonn  ((mmaasshhhhaadd))..  

  MMuussoolleeuumm  ddaann  ssaarraannaa  ssoossiiaall  ––  mmaauussoolleeuumm  ((qquubbbbaa  oorr  

ttuurrbbaa))  wwiitthh  cchhaarriittaabbllee  ffuunnccttiioonnss  aattttaacchheedd..  

  TTaammaann  ppeemmaakkaammaann  ––  ffuunneerraarryy  ggaarrddeenn  oorr  eenncclloossuurree  ((rraawwdd))..  

AARRSSIITTEEKKTTUURR  EEYYVVAANN  

SSeeppeerrttii  tteellaahh  ddiiuurraaiikkaann  sseebbeelluummnnyyaa,,  eeyyvvaann  ((iiwwaann))  ddaappaatt  

ddiiddeeffiinniissiikkaann  sseebbaaggaaii  hhaall  aattaauu  rruuaannggaann  yyaanngg  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  

bbeerrbbeennttuukk  sseeggii--44,,  bbeerraattaappkkaann  vvaauulltt  bbeebbeerraappaa  bbeerraattaappkkaann  

ddoommee,,  mmeemmiilliikkii  ddiinnddiinngg  ddii  kkeettiiggaa  ssiissiinnyyaa,,  ddaann  ssiissii  kkeeeemmppaattnnyyaa  



EEyyvvaann  ppaaddaa  AArrssiitteekkttuurr  MMaassjjiidd  

 

mmeerruuppaakkaann  ppeennggaakkhhiirraann  tteerrbbuukkaa  yyaanngg  bbeerraammbbaannggkkaann  

bbeennttuukkaann  bbuussuurr  ttiittiikk  ((ppooiinntteedd  aarrcchh))..  

EEyyvvaann  mmeerruuppaakkaann  ttrraaddeemmaarrkk  AArrssiitteekkttuurr  SSaassssaanniiaann  PPeerrssiiaa,,  

sseekkaarraanngg  IIrraann,,  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddeennggaann  ppeessaatt..  

PPeerrkkeemmbbaannggaann  aattaauu  ttrraannssiissii  tteerrsseebbuutt  mmeennccaappaaii  ppuunnccaakknnyyaa  

ppaaddaa  eerraa  SSeelljjuukk,,  ssaaaatt  iittuu  eeyyvvaann  ddiikkuukkuuhhkkaann  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  

uunniitt  rraannccaannggaann  ffuunnddaammeennttaall  ddaallaamm  aarrssiitteekkttuurr  IIssllaammii..  

SSkkaallaa  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  mmaassjjiidd  ddaann  bbaanngguunnaann  ppeerriibbaaddaattaann  

llaaiinn  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmeemmiilliikkii  sskkaallaa  rruuaanngg  mmoonnuummeennttaall,,  hhaall  iinnii  

sseeccaarraa  ssppiirriittuuaall  ddiittuujjuukkaann  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  nnuuaannssaa  aagguunngg  

yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  kkeehhaaddiirraann  ssiiffaatt--

ssiiffaatt--NNyyaa,,  sseellaaiinn  mmeenneemmppaattkkaann  uummaattnnyyaa  ddaallaamm  ppoossiissii  

kkeettiiddaakkbbeerrddaayyaaaann..  

SSkkaallaa  tteerrsseebbuutt  ddiippeerrkkuuaatt  ppaaddaa  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  eeyyvvaann  yyaanngg  

mmeemmiilliikkii  uukkuurraann  tteerrbbeessaarr  ddii  sseettiiaapp  ssiissii  mmaassjjiidd  kkaarreennaa  mmeemmaanngg  

mmeerruuppaakkaann  eennttrryy  ppooiinnttss  yyaaiittuu  ffuunnggssii--ffuunnggssii  ggeerrbbaanngg  yyaanngg  

ssiimmeettrriiss  ((ffoorrmmaall))  bbeerrbbeennttuukk  ppooiinntteedd  aarrcchh  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  

ddiiaappiitt  oolleehh  ppiillaarr--ppiillaarr  yyaanngg  bbiissaa  jjaaddii  tteerrddiirrii  aattaass  bbeebbeerraappaa  ppiillaarr  

uunnttuukk  sseettiiaapp  bbuussuurrnnyyaa..  PPaaddaa  mmaassjjiidd--mmaassjjiidd  PPeerrssiiaa  yyaanngg  

tteerrkkeennaall,,  kkaarraakktteerriissttiikk  eelleemmeenn--eelleemmeenn  PPeerrssiiaa  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  

bbeerruuppaa  ppiillaarr--ppiillaarr  ppaassaannggaann  bbaattaa  yyaanngg  mmeennggeecciill  kkee  aarraahh  

bbaawwaahh  uunnttuukk  mmeennooppaanngg  bbuussuurr--bbuussuurr  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  

bbiissaa  jjaaddii  ddiittooppaanngg  oolleehh  bbeebbeerraappaa  ppiillaarr..  

MMaassjjiidd  EEyyvvaann  sseeccaarraa  ttiippiikkaall  bbeerrbbeennttuukk  sseeggii--44  yyaanngg  

mmeennggeelliilliinnggii  sseebbuuaahh  cceennttrraall  ccoouurrttyyaarrdd..  EEyyvvaannss  yyaanngg  bbeerraaddaa  ddii  

kkeeeemmppaatt  ssiissii  mmaassjjiidd  tteerrbbuukkaa  kkee  aarraahh  cceennttrraall  ccoouurrttyyaarrdd..  SSeellaaiinn  

mmaassjjiidd  bbeennttuukkaann  ttiippiikkaall  iinnii  bbaannyyaakk  ddiitteerraappkkaann  ppaaddaa  aarrssiitteekkttuurr  

sseellaaiinn  mmaassjjiidd  yyaaiittuu  bbaaiikk  yyaanngg  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  ggeedduunngg  ppuubblliikk  

mmaauuppuunn  rruummaahh  ttiinnggggaall..  

SSeellaaiinn  bbeennttuukkaann  ppooiinntteedd  aarrcchh,,  bbeerrsskkaallaa  mmoonnuummeennttaall,,  bbeerroorrddeerr  

ssiimmeettrriiss,,  sseerrttaa  ddiiaappiitt  oolleehh  ppiillaarr--ppiillaarr,,  hhaammppiirr  sseemmuuaa  eeyyvvaannss  

bbeerrddeekkoorraassii  mmoossaaiikk faience (glazed earthenware) yang 
sophisticated. FFaaiieennccee  ddaappaatt  ddiitteerrjjeemmaahhkkaann  sseeccaarraa  bbeebbaass  

sseebbaaggaaii  mmaatteerriiaall  sseemmaaccaamm  kkeerraammiikk  yyaanngg  ddiibbeerrii  ddeekkoorraassii  

bbeerruuppaa  mmaatteerriiaall  mmaassiiff  mmeettaalliikk  yyaanngg  mmeennggkkiillaapp  ddaann  bbeerrwwaarrnnaa--

wwaarrnnii..  
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GGaammbbaarr  99..  

BBuussuurr  ddaann  VVaauulltt  ––  GGaammbbaarr--ggaammbbaarr  ddii  aattaass  mmeemmppeerrlliihhaattkkaann  ssttrruukkttuurr  ddaarrii  

bbeebbeerraappaa  bbeennttuukkaann  bbuussuurr  ddaann  vvaauullttss..  KKoonnssttrruukkssii  sseebbuuaahh  bbuussuurr  ((AA))  

mmeemmeerrlluukkaann  ssttrruukkttuurr  ppeerraannccaahh  kkaayyuu  gguunnaa  mmeennaahhaann  vvoouussssooiirrss  ((wweeddggee--sshhaappeedd  

bbrriicckkss  oorr  ssttoonneess))  ssaammppaaii  ssaaaatt  kkeeyyssttoonnee  aattaauu  cceennttrraall  vvoouussssooiirr  ddaappaatt  ddiilleettaakkkkaann  

ddii  ppoossiissiinnyyaa..  BBuussuurr--bbuussuurr  ddiihhuubbuunnggkkaann  ddeennggaann  bbaannttuuaann  sseebbuuaahh  iimmppoosstt  ((BB)),,  

sseebbuuaahh  lleemmppeennggaann  ddiilleettaakkkkaann  ddii  tteemmppaatt  ddiimmuullaaiinnyyaa  bbuussuurr..  IImmppoossttss  ddiigguunnaakkaann  

ppuullaa  ppaaddaa  ttiitt iikk  aannttaarraa  bbuussuurr  ddaann  kkeeppaallaa  kkoolloomm..  BBuussuurr--bbuussuurr  ddaappaatt  ddiissaattuukkaann  

((CC))  uunnttuukk  mmeemmbbeennttuukk  bbaarrrreell  aattaauu  ttuunnnneell  vvaauulltt..  SSeerraannggkkaaiiaann  bbaarrrreell  vvaauullttss  ((DD))  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  ppaagguu  ddaann  aattaapp  lleennggkkuunngg..  AAddaappuunn  vvaarriiaassiinnyyaa  

aaddaallaahh  ccrroossss  vvaauulltt  aattaauu  ggrrooiinn  vvaauulltt  ((EE)),,  ddaallaamm  hhaall  iinnii  dduuaa  bbaarrrreell  vvaauullttss  ssaalliinngg  

bbeerrppoottoonnggaann  tteeggaakk  lluurruuss..  

 

SSIISSTTEEMM  SSTTRRUUKKTTUURR  AATTAAPP  AARRCCHH,,  VVAAUULLTT,,  DDAANN  

DDOOMMEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSiisstteemm  ssttrruukkttuurr  ppeennuuttuupp  aattaapp  eeyyvvaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  bbeerrbbeennttuukk  

vvaauulltt  mmeesskkiippuunn  bbeebbeerraappaa  aaddaa  yyaanngg  bbeerrbbeennttuukk  ddoommee..  PPrriinnssiipp  

vvaauulltt  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  GGaammbbaarr  99..  BBuussuurr  ddaann  VVaauulltt  ddii  aattaass..  

AAddaappuunn  ddoommee  yyaanngg  bbeennttuukkaannnnyyaa  bbeerrbbaassiisskkaann  bbuussuurr  ½½  

lliinnggkkaarraann  bbaaiikk  bbuussuurr  ppeennuuhh  mmaauuppuunn  tteerrppoottoonngg..  SSiisstteemm  rraannggkkaa  

ddoommee  ddaappaatt  ddiibbeennttuukk  mmeenngggguunnaakkaann  bbeerraaggaamm  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  

ddaann  kkoonnssttrruukkssii  ddeennggaann  mmaatteerriiaall  bbeerraaggaamm  mmuullaaii  ddaarrii  kkaayyuu,,  

bbaattuu,,  bbeettoonn,,  bbaahhkkaann  bbaajjaa..  NNaammuunn  ddeemmiikkiiaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  

mmaassjjiidd  ddii  IInnddoonneessiiaa  mmeenneerraappkkaann  oonniioonn  ddoommee  yyaaiittuu  kkuubbaahh  

bbeerrbbeennttuukk  bbaawwaanngg  ppaaddaa  rraannccaannggaannnnyyaa  mmeesskkiippuunn  ttiiddaakk  sseeddiikkiitt  

yyaanngg  mmeenneerraappkkaann  ddoommee  mmuurrnnii  bbeerrbbaassiisskkaann  bbeennttuukk  bbuussuurr  ½½  

lliinnggkkaarraann..  SSeeccaarraa  lleebbiihh  jjeellaass  pprriinnssiipp  ddoommee  ddaappaatt  ddiissiimmaakk  ppaaddaa  

GGaammbbaarr  1100..  PPrriinnssiipp  DDoommee  ppaaddaa  hhaallaammaann  bbeerriikkuutt..  
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GGaammbbaarr  1100  

PPrriinnssiipp  DDoommee  ––  GGaammbbaarr  ddii  aattaass  

mmeennuunnjjuukkkkaann  pprriinnssiipp  ddoommee  mmuurrnnii  bbeerrbbaassiiss  

bbuussuurr  ½½  lliinnggkkaarraann  ddaann  ppoottoonnggaann  DDoommee  ooff  

tthhee  RRoocckk  ((AArraabbiicc,,  QQuubbbbaatt  aall--SSaakkhhrraa)),, yyaanngg  

mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaaggiiaann  iinntteerriioorrnnyyaa..  GGaammbbaarr  

kkaannaann  aaddaallaahh  DDoommee  ooff  tthhee  RRoocckk,,  bbaanngguunnaann  

yyaanngg  mmeennaauunnggii  bbaattuu  yyaanngg  ddaahhuulluu  ddiigguunnaakkaann  

oolleehh  NNaabbii  MMuuhhaammmmaadd  SSAAWW    ttaattkkaallaa  

bbeerraannggkkaatt  mmeellaakkuukkaann  MMii’’rraaddjj  mmeennuujjuu  ssyyuurrggaa  

mmeenngghhaaddaapp  AAllllaahh  SSWWTT  uunnttuukk  mmeenneerriimmaa  

wwaahhyyuu  tteennttaanngg  sshhaallaatt  55  wwaakkttuu..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

EEFFEEKKTTIIFFIITTAASS  EEYYVVAANN  

SSeeccaarraa  ssppaassiiaall,,  bbeennttuukkaann  ddaann  sskkaallaa  eeyyvvaannss  mmeemmiilliikkii  eeffeekkttiiffiittaass  

yyaanngg  ttiinnggggii  sseebbaaggii  nnooddeess  yyaanngg  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmeemmaanngg  

bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii  uuppaaccaarraa  ppeerrtteemmuuaann  aannttaarraa  dduuaa  aattaauu  lleebbiihh  

ppaatthhss,,  ddaallaamm  kkoonntteekkss  eeyyvvaann  aaddaallaahh  dduuaa  jjaalluurr  ssiirrkkuullaassii..  OOlleehh  

kkaarreennaannyyaa  eeyyvvaann  ppuunn  mmeemmiilliikkii  aakksseessiibbiilliittaass  ttiinnggggii  kkaarreennaa  

mmeemmiilliikkii  44  aarraahh  ppeennccaappaaiiaann  yyaanngg  tteerrddiirrii  aattaass  22  ssiirrkkuullaassii  

iinntteerrnnaall  ddaann  22  ssiirrkkuullaassii  oouuttssiiddee  ––  iinnwwaarrdd  yyaanngg  mmeennuujjuu  cceennttrraall  

ccoouurrttyyaarrdd..  

AAddaappuunn  ddaarrii  ssiissii  bbeennttaannggaann  yyaanngg  aakkaann  bbeerrddaammppaakk  ppuullaa  

kkeeppaaddaa  ppeenncciippttaaaann  sskkaallaa  rruuaanngg,,  eeyyvvaann  bbaaiikk  bbeerraattaappkkaann  vvaauulltt  

mmaauuppuunn  ddoommee  ddaappaatt  mmeennccaappaaii  bbeennttaanngg  mmaakkssiimmuumm  sseeppaannjjaanngg  

220000  mm,,  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  uunnttuukk  sseebbuuaahh  ppiinnttuu  ggeerrbbaanngg  ttiiddaakk  

mmeemmeerrlluukkaann  bbeennttaanngg  sseelleebbaarr  iittuu  aakkaann  tteettaappii  ppootteennssii  tteerrsseebbuutt  
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aakkaann  lleebbiihh  mmeemmuuddaahhkkaann  uunnttuukk  mmeenncciippttaakkaann  sskkaallaa  rruuaanngg  yyaanngg  

mmoonnuummeennttaall  gguunnaa  mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  kkeeaakkbbaarraann  mmaassjjiidd..  

SSeebbaaggaaii  kkoonnsseekkuueennssii  ddaarrii  bbeennttuukkaann  ddaann  sskkaallaa  yyaanngg  ddaappaatt  

ddiiccaappaaii  ssiisstteemm  ppeennccaahhaayyaaaann  ddaann  ppeenngghhaawwaaaann  aallaammii  MMaassjjiidd  

EEyyvvaann  ppuunn  ddaappaatt  lleebbiihh  ddiimmaakkssiimmaallkkaann..  BBaanngguunnaann  mmaassjjiidd  yyaanngg  

mmeennggeelliilliinnggii  sseebbuuaahh  cceennttrraall  ccoouurrttyyaarrdd  mmeemmiilliikkii  kkeetteebbaallaann  yyaanngg  

lleebbiihh  ttiippiiss  ddaarriippaaddaa  bbaanngguunnaann  ttaannppaa  cceennttrraall  ccoouurrttyyaarrdd  kkaarreennaa  

mmeemmiilliikkii  ppeerrmmuukkaaaann  ddiinnddiinngg  uunnttuukk  ffeenneessttrraassii  yyaanngg  lleebbiihh  lluuaass,,  

tteerrlleebbiihh  sskkaallaa  rruuaanngg  mmoonnuummeennttaall  aakkaann  mmeenngghhaassiillkkaann  rruuaanngg--

rruuaanngg  yyaanngg  lleebbiihh  llaappaanngg  ddaann  ttiinnggggii..  KKhhuussuuss  bbaaggiiaann  eeyyvvaann  

sseellaaiinn  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  ppeennccaahhaayyaaaann  ddaann  ppeenngghhaawwaaaann  

jjuuggaa  aakkaann  mmeenniimmbbuullkkaann  eeffeekk  yyaanngg  lleebbiihh  ddrraammaattiiss..  

PPRREEFFEERREENNSSII  AATTAASS  EEYYVVAANN  PPAADDAA  MMAASSJJIIDD  

MMaassjjiidd  EEyyvvaann  ((IIwwaann  MMoossqquuee))  bbaannyyaakk  tteerrddaappaatt  ddii  nneeggaarraa--

nneeggaarraa  dduunniiaa  kkhhuussuussnnyyaa  IIrraann,,  kkaarreennaa  eeyyvvaann  mmeemmaanngg  

bbeerrkkeemmbbaanngg  ddaarrii  aakkaarr  bbuuddaayyaa  aarrssiitteekkttuurr  SSaassssaanniiaann  PPeerrssiiaa  

((sseekkaarraanngg  IIrraann)),,  ddaann  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  eeyyvvaann  bbuukkaannllaahh  bbaaggiiaann  

ddaarrii  rraannccaannggaann  mmaassjjiidd..  

MMeennuurruutt  GGooddaarrdd  ttaattaa  lleettaakk  eeyyvvaann  ppaaddaa  aawwaallnnyyaa  bbeerraassaall  ddaarrii  

ttaattaa  lleettaakk  hhoouusseess  ooff  KKhhuurraassaann..  EEyyvvaann  ppeerrttaammaa  kkaallii  

ddiiaapplliikkaassiikkaann  ppaaddaa  rraannccaannggaann  MMaaddrraassssaa,,  sseemmaaccaamm  lleemmbbaaggaa  

ppeennddiiddiikkaann  aaggaammaa  ((rreelliiggiioouuss  ccoolllleeggee)),,  ppaaddaa  rraannccaannggaann  mmaassjjiidd,,  

bbaahhkkaann  kkeemmuuddiiaann  ddiiaapplliikkaassiikkaann  ppaaddaa  rraannccaannggaann  bbaanngguunnaann--

bbaanngguunnaann  sseekkuulleerr..  

DDii  sseeppaannjjaanngg  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ppeemmaannffaaaattaann  ttaattaa  lleettaakk  eeyyvvaann  

ttiiddaakk  tteerrhheennttii  ppaaddaa  ppaaddaa  bbaanngguunnaann--bbaanngguunnaann  ddii  aattaass  nnaammuunn  

mmeelliippuuttii  ppuullaa  RRuummaahh  SSaakkiitt  ddaann  CCaarraavvaannssaarriieess  yyaaiittuu  sseemmaaccaamm  

ppeennggiinnaappaann  bbaaggii  ppaarraa  ppeenngggguunnaa  CCaarraavvaann,,  ppeennggiinnaappaann  

tteerrsseebbuutt  mmeemmiilliikkii  sseemmaaccaamm  ccoouurrttyyaarrdd  gguunnaa  mmeemmaarrkkiirr  ccaarraavvaann..  

FFuunnggssii--ffuunnggssii  tteerrsseebbuutt  mmaassiinngg--mmaassiinngg  mmeennyyeebbaarr  ssaammppaaii  kkee  

AAnnaattoolliiaa,,  SSyyrriiaa,,  ddaann  IIrraann..  

SSeellaaiinn  hhaall--hhaall  ddii  aattaass  eeyyvvaann  ppuunn  ddiigguunnaakkaann  oolleehh  SSaassssaanniiaannss  

sseebbaaggaaii  eennttrraannccee  hhaallll  mmeennuujjuu  hhaall  uuppaaccaarraa  uuttaammaa  bbeerraattaappkkaann  

ddoommee..  PPeennddaappaatt  llaaiinn  mmeennaammbbaahhkkaann  ffoorrmmuullaa  bbaarruu  yyaanngg  

mmeemmppeerrkkuuaatt  kkeennyyaattaaaann  bbaahhwwaa  eeyyvvaannss  bbeerrkkeemmbbaanngg  tteerruuttaammaa  
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uunnttuukk  mmeennggaakkoommooddaassii  kkeeggiiaattaann--kkeeggiiaattaann  bbeerrddooaa,,  aakkoommooddaassii  

bbaaggii  ppaarraa  gguurruu  ddaann  ssiisswwaa,,  ppeerrppuussttaakkaaaann  lleennggkkaapp  ddeennggaann  aarreeaa  

bbaaccaa,,  ddeemmiikkiiaann  ppuullaa  hhaallnnyyaa  uunnttuukk  mmeennggaakkoommooddaassii  kkeeggiiaattaann--

kkeeggiiaattaann  ssoossiiaall  ddii  ppooss--ppooss  ssiiaaggaa  ddii  sseeppaannjjaanngg  jjaallaann  yyaanngg  

ddiittuujjuukkaann  bbaaggii  ppaarraa  jjeemmaaaahh  kkeeggiiaattaann  kkeeaaggaammaaaann  yyaanngg  

mmeemmeerrlluukkaann  ppeennggoobbaattaann  ddaann  ppeerrttoolloonnggaann..  

  

PPRROOYYEEKKSSII  DDII  IINNDDOONNEESSIIAA  

AAddaa  bbeebbeerraappaa  ttiippoollooggii  mmaassjjiidd  yyaanngg  ddiikkeennaall  sseellaammaa  iinnii  ddaann  

tteerrddaappaatt  ttiiggaa  ttiippoollooggii  yyaanngg  tteellaahh  ddiiffoorrmmaallkkaann  oolleehh  PPrrooff..  RRaabbbbaatt,,  

yyaaiittuu  MMaassjjiidd  EEyyvvaann  ((IIwwaann  MMoossqquuee))  ddaann  HHyyppoossttyyllee  MMoossqquuee,,  

sseellaaiinn  MMaassjjiidd  KKuubbaahh  ((DDoommee  MMoossqquuee))  yyaanngg  bbaannyyaakk  tteerrddaappaatt  

ddaann  ssuuddaahh  ssaannggaatt  ddiikkeennaall  ddii  IInnddoonneessiiaa,,  aaddaappuunn  ddoommee  yyaanngg  

ddiitteerraappkkaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  OOnniioonn  DDoommee..  

SSeeccaarraa  pprriinnssiipp  ttiiddaakk  aaddaa  kkeetteennttuuaann  kkhhuussuuss  bbaaggii  bbeennttuukkaann  ttiiggaa  

ddiimmeennssiioonnaall  aarrssiitteekkttuurr  mmaassjjiidd,,  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  sseebbaaggiiaann  

bbeessaarr  mmaassjjiidd  ddii  IInnddoonneessiiaa  mmeemmiilliikkii  ssiisstteemm  ssttrruukkttuurr  aattaapp  

bbeerrbbeennttuukk  kkuubbaahh  ((ddoommee))  aattaauu  bbaaggiiaann--bbaaggiiaann  llaaiinn  yyaanngg  

bbeerrbbeennttuukk  ddoommee  sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  mmeennaarraa..  TTiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  ssaallaahh  

ddeennggaann  bbeennttuukkaann  kkuubbaahh  ppaaddaa  mmaassjjiidd,,  tteerrlleebbiihh  DDoommee  MMoossqquuee  

mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ttiippoollooggii  ffoorrmmaall  mmaassjjiidd  yyaanngg  ddiikkeennaall  ssaaaatt  

iinnii,,  nnaammuunn  ddeemmiikkiiaann  jjaannggaann  ssaammppaaii  mmeennjjaaddii  kkeehhaarruussaann  ddaann  

cceennddeerruunngg  mmeennjjaaddii  ssiinnkkrreettiissmmee  ddaallaamm  aarrttiiaann  mmeemmaakknnaaii  bbaahhwwaa  

ssuuaattuu  mmaassjjiidd  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiisseelleessaaiikkaann  hhaannyyaa  kkaarreennaa  ttiiddaakk  aaddaa  

aattaauu  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  mmaammppuu  mmeemmbbuuaatt  kkuubbaahhnnyyaa  aattaauu  ssuuaattuu  

mmaassjjiidd  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  hhaarruuss  mmeemmiilliikkii  kkuubbaahh..  

PPeerrbbeennddaahhaarraaaann  bbeennttuukk  tteellaahh  ddiimmuullaaii  oolleehh  bbeebbeerraappaa  aarrssiitteekk  

mmaassjjiidd  ddii  IInnddoonneessiiaa  ddii  aannttaarraannyyaa  aaddaallaahh  MMaassjjiidd  SSaallmmaann  

BBaanndduunngg,,  yyaanngg  ddiinnaammaaii  bbeerrddaassaarrkkaann  nnaammaa  ssaallaahh  ssaattuu  

ppaahhllaawwaann  IIssllaamm  SSaallmmaann  AAllffaarriissii,,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  kkaarryyaa  ssaallaahh  

ssaattuu  aarrssiitteekk  mmaassjjiidd  IInnddoonneessiiaa  IIrr..  AAcchhmmaadd  NNooee’’mmaann..  MMeesskkiippuunn  

iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ttiiddaakk  aaddaa  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  

mmaassjjiidd  bbeerrssaannggkkuuttaann  ddiirraannccaanngg  ddeennggaann  mmeennggaannuutt  ssaallaahh  ssaattuu  

ttiippoollooggii  yyaanngg  aaddaa,,  ppeerrlluu  ddiikkeettaahhuuii  mmaassjjiidd  bbeerrssaannggkkuuttaann  ttaannppaa  

kkuubbaahh,,  nnaammuunn  ppaaddaa  kkeennyyaattaaaannnnyyaa  MMaassjjiidd  SSaallmmaann  mmeemmiilliikkii  

jjeemmaa’’aahh  yyaanngg  bbeessaarr  ddaann  ssuuddaahh  ppaassttii  ttiiddaakk  mmeemmppeerrdduulliikkaann  

mmaassjjiidd  bbeerrssaannggkkuuttaann  bbeerrkkuubbaahh  aattaauu  ttiiddaakk..  
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PPEENNUUTTUUPP  

PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ddii  sseettiiaapp  tteemmppaatt  yyaanngg  ddaappaatt  ddiissuucciikkaann  aaddaallaahh  

mmaassjjiidd  sseeppeerrttii  hhaallnnyyaa  hhaallaammaann  rruummaahh  NNaabbii  MMuuhhaammmmaadd  

SS..AA..WW..  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  mmaassjjiidd  ppeerrttaammaa  ddii  dduunniiaa..  NNaammuunn  

ddeemmiikkiiaann  sseebbaaggaaii  kkeesseemmppuurrnnaaaann  aallaannggkkaahh  lleebbiihh  mmuulliiaa  aappaabbiillaa  

uunnttuukk  mmeenngghhaaddaapp--NNyyaa  kkiittaa  mmeennyyeeddiiaakkaann  ssaarraannaa  kkhhuussuuss..  

AAddaa  bbeebbeerraappaa  ttiippoollooggii  mmaassjjiidd  ddaann  tteerrddaappaatt  ttiiggaa  yyaanngg  tteellaahh  

ddiiffoorrmmaallkkaann  oolleehh  PPrrooff..  NNaasssseerr  RRaabbbbaatt  ddaann  ssaallaahh  ssaattuunnyyaa  

aaddaallaahh  MMaassjjiidd  EEyyvvaann  ((IIwwaann  MMoossqquuee))  sseellaaiinn  DDoommee  MMoossqquuee  

yyaanngg  ssuuddaahh  ssaannggaatt  ddiikkeennaall  ddaann  bbaannyyaakk  tteerrddaappaatt  ddii  IInnddoonneessiiaa..  

GGuunnaa  mmeemmppeerrkkaayyaa  ppeerrbbeennddaahhaarraaaann  bbeennttuukkaann  mmaassjjiidd  ddii  

IInnddoonneessiiaa  ttiiddaakk  aaddaa  ssaallaahhnnyyaa  kkiittaa  mmuullaaii  mmeenneerraappkkaann  eeyyvvaannss  

ppaaddaa  rraannccaannggaann  aarrssiitteekkttuurr  mmaassjjiidd..  SSeellaaiinn  mmeemmiilliikkii  bbeennttuukkaann  

yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  mmaassjjiidd  yyaanngg  aaddaa  ddii  IInnddoonneessiiaa  sseellaammaa  

iinnii,,  sseekkaalliigguuss  uunnttuukk  mmeeyyaakkiinnkkaann  mmaassyyaarraakkaatt  bbaahhwwaa  ttiiddaakk  aaddaa  

ppaakkeemm  tteerrtteennttuu  uunnttuukk  bbeennttuukkaann  aarrssiitteekkttuurr  mmaassjjiidd  kkeeccuuaallii  uunnttuukk  

ttaattaa  lleettaakknnyyaa..  

RRUUJJUUKKAANN  

EEttttiinngghhaauusseenn,,  RRiicchhaarrdd  aanndd  OOlleegg  GGrraabbaarr..  TThhee  AArrtt  aanndd  AArrcchhiitteeccttuurree  ooff  

IIssllaamm::  665500--11225500..  LLoonnddoonn  aanndd  NN..YY..::  PPeenngguuiinn  BBooookkss,,  11998877..  

FFrriisshhmmaann,,  MMaarrttiinn  aanndd  HHaassaann  UUddddiinn  KKhhaann  ((eeddss..))..  TThhee  MMoossqquuee::  

HHiissttoorryy,,  AArrcchhiitteeccttuurraall  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  RReeggiioonnaall  DDiivveerrssiittyy..  NNeeww  YYoorrkk,,  

11999944..  

HHiilllleennbbrraanndd,,  RRoobbeerrtt..  IIssllaammiicc  AArrtt  aanndd  AArrcchhiitteeccttuurree..  LLoonnddoonn::  TThhaammeess  

aanndd  HHuuddssoonn,,  11999999..  

hhttttpp::////wwwwww..iissllaammiiccaarrtt..ccoomm//mmaaiinn//aarrcchhiitteeccttuurree//,,  ddiiaakksseess  ppaaddaa  ttaannggggaall  

1177  JJuullii  22000099..  

hhttttpp::////wwwwww..mmuusslliimmhheerriittaaggee..ccoomm//ttooppiiccss//ddeeffaauulltt..ccffmm??AArrttiicclleeIIDD==334488,,  

ddiiaakksseess  ppaaddaa  ttaannggggaall  0066  AAgguussttuuss  22000099..  

MMiicchheellll,,  GGeeoorrggee,,  eedd..  AArrcchhiitteeccttuurree  ooff  tthhee  IIssllaammiicc  WWoorrlldd::  IIttss  HHiissttoorryy  aanndd  

SSoocciiaall  MMeeaanniinngg..  LLoonnddoonn::  TThhaammeess  aanndd  HHuuddssoonn,,  11997788  [[rreepprriinntt  11998844]]..  

MMIITT  OOppeenn  CCoouurrssee  WWaarree,,  MMaassssaacchhuusseettttss  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  

hhttttpp::////ooccww..mmiitt..eedduu//OOccwwWWeebb//AArrcchhiitteeccttuurree//iinnddeexx..hhttmm  

http://www.islamicart.com/main/architecture/
http://www.muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=348
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Architecture/index.htm

