
BAB II 

GAMBARAN UMUM PROFIL KABUPATEN DEMAK 

2.1. Sejarah Kabupten Demak  

Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di pulau jawa. Kerajaan ini 

didirikan oleh raden Patah (1478-1518) pada tahun 1478, raden patah adalah 

bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai adipati kadipaten Bintara 

Demak. Pamor kesultanan ini didapatkan dari Walisanga, yang terdiri atas 

sembilan orang ulama besar, pendakwah Islam paling awal di pulau Jawa. Atas 

bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti 

Jepara, Tuban dan Gresik, Raden Patah sebagai adipati Islam di Demak 

memutuskan ikatan dengan Majapahit saat itu, Majapahit memang tengah berada 

dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan proklamasi itu, radeh Patah 

menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar sultan Syah Alam Akbar.  

Pada awal abad ke 14, kaisar Yan Lu dari Dinasti Ming di China 

mengirimkan seorang putri kepada raja Brawijaya V di Majapahit, sebagai tanda 

persahabatan kedua negara. Putri yang cantik jelita dan pintar ini segera mendapat 

tempat istimewa di hati raja. Raja Brawijaya sangat tunduk kepada semua 

kemauan sang putri jelita, hingga membawa banyak pertentangan dalam istana 

majapahit. Pasalnya sang putri telah berakidah tauhid. Saat itu, Brawijaya sudah 

memiliki permaisuri yang berasal dari Champa (sekarang bernama kamboja), 

masih kerabat raja Champa. Sang permaisuri memiliki ketidak cocokan dengan 

putri pemberian kaisar Yan Lu. Akhirnya dengan berat hati raja menyingkirkan 

putri cantik ini dari istana. Dalam keadaan mengandung, sang putri dihibahkan 
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kepada adipati Pelembang, Arya Damar. Nah di sanalah raden Patah dilahirkan 

dari rahim sang putri cina. Nama kecil raden patah adalah pangeran Jimbun.  

Pada masa mudanya raden Patah memperoleh pendidikan yang berlatar 

belakang kebangsawanan dan politik. 20 tahun lamanya ia hidup di istana Adipati 

Palembang. Sesudah dewasa ia kembali ke Majapahit. Raden Patah memiliki adik 

laki-laki seibu, tapi beda ayah. Saat memasuki usia belasan tahun, raden Patah 

bersama adiknya berlayar ke Jawa untuk belajar di Ampel Denta. Mereka 

mendarat di pelabuhan Tuban pada tahun 1419 M. Raden Patah sempat tinggal 

beberapa lama di Ampel Denta, bersama para saudagar muslim ketika itu. Di sana 

pula ia mendapat dukungan dari utusan kaisar Cina, yaitu laksamana Cheng Ho 

yang juga dikenal sebagai Dampo Awang atau Sam Poo Tai-jin, seorang panglima 

muslim. Raden patah mendalami agama Islam bersama pemuda-pemuda lainnya, 

seperti raden Paku (Sunan Giri), Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang), dan raden 

Kosim (Sunan Drajat). Setelah dianggap lulus, raden Patah dipercaya menjadi 

ulama dan membuat permukiman di Bintara. Ia diiringi oleh sultan Palembang, 

Arya Dilah 200 tentaranya. Raden Patah memusatkan kegiatannya di Bintara, 

karena daerah tersebut direncanakan oleh Walisanga sebagai pusat kerajaan Islam 

di Jawa. Di Bintara, raden Patah juga mendirikan pondok pesantren. Penyiaran 

agama dilaksanakan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Perlahan-

lahan, daerah tersebut menjadi pusat keramaian dan perniagaan.  

Raden Patah memerintah Demak hingga tahun 1518, dan Demak menjadi 

pusat penyebaran Islam di Jawa sejak pemerintahannya. Secara beruturut-turut, 

hanya tiga sultan Demak yang namanya cukup terkenal, yakni raden Patah sebagai 
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raja pertama, Adipati Muhammad Yunus atau Pati Unus sebagai raja kedua, dan 

Sultan Trenggana, saudara Pati Unus, sebagai raja ketiga (1524-1546). Dalam 

masa pemerintahan Raden Patah, Demak berhasil dalam berbagai bidang, 

diantaranya adalah perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam dan 

pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerja sama antara ulama dan 

umara (penguasa). Keberhasilan raden Patah dalam perluasan dan pertahanan 

kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindra Wardhana yang merebut 

tahkta Majapahit (1478), hingga dapat menggambil alih kekuasaan majapahit. 

Selain itu, Patah juga mengadakan perlawan terhada portugis, yang telah 

menduduki malaka dan ingin mengganggu Demak. Ia mengutus pasukan di bawah 

pimpinan putranya, Pati Unus atau Adipati Yunus atau pangeran Sabrang Lor 

(1511), meski akhirnya gagal. Perjuangan Raden Patah kemudian dilanjutkan oleh 

Pati Unus yang menggantikan ayahnya pada tahun 1518. Dalam bidang dakwah 

Islam dan pengembangannya, raden Patah mencoba menerapkan hukum Islam 

dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ia juga membangun istana dan 

mendirikan masjid (1479) yang sampai sekarang terkenal dengan masjid Agung 

Demak. Pendirian masjid itu dibantu sepenuhnya oleh walisanga. Di antara ketiga 

raja Demak Bintara, sultan Trenggana lah yang berhasil menghantarkan 

kesultanan Demak ke masa jayanya. Pada masa trenggana, daerah kekuasaan 

Demak bintara meliputi seluruh jawa serta sebagian besar pulau-pulau lainnya. 

Aksi-aksi militer yang dilakukan oleh Trenggana berhasil memperkuat dan 

memperluas kekuasaan Demak.  
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Di tahun 1527, tentara Demak menguasai Tuban, setahun kemudian 

menduduki Wonosari (purwodadi, jateng), dan tahun 1529 menguasai Gagelang 

(madiun sekarang). Daerah taklukan selanjutnya adalah medangkungan (Blora, 

1530), Surabaya (1531), Lamongan (1542), wilayah gunung Penanggungan 

(1545), serta Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur pulau Jawa 

(1546). Di sebelah barat pulau Jawa, kekuatan militer Demak juga merajalela. 

Pada tahun 1527, Demak merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran (kerajaan Hindu di 

Jawa Barat), serta menghalau tentara tentara Portugis yang akan mendarat di sana. 

Kemudian, bekerja sama dengan saudagar Islam di Banten, Demak bahkan 

berhasil meruntuhkan Pajajaran. Dengan jatuhnya Pajajaran, Demak dapat 

mengendalikan selat Sunda. Melangkah lebih jauh, Lampung sebagai sumber lada 

di seberang selat tersebut juga dikuasai dan diislamkan. Perlu diketahui, panglima 

perang andalan Demak waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai (sumatera), 

yang juga menjadi menantu sultan Trenggana. Di timur laut, pengaruh Demak 

juga sampai ke kesultanan Banjar di Kalimantan. Calon pengganti raja Banjar 

pernah meminta agar sultan Demak mengirimkan tentara, guna menengahi 

masalah pergantian raja Banjar. Calon pewaris mahkota yang didukung oleh 

rakyat jawa pun masuk Islam, dan oleh seorang ulama dari Arab, sang pewaris 

tahta diberi nama Islam. Selama masa kesultanan Demak, setiap tahun raja Banjar 

mengirimkan upeti kepada sultan Demak. Tradisi ini berhenti ketika kekuasaan 

beralih kepada raja Pajang. Di masa jayanya, sultan Trenggana berkunjung kepada 

sunan Gunung Jati. Dari sunan Gunung Jati, Trenggana memperoleh gelar Sultan 

Ahmad Abdul Arifin. Gelar Islam seperti itu sebelumnya telah diberikan kepada 
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raden Patah, yaitu setelah ia berhasil mengalahkan Majapahit. Trenggana sangat 

gigih memerangi Portugis. Seiring perlawanan Demak terhadap bangsa Portugis 

yang dianggap kafir. Demak sebagai kerajaan Islam terkuat pada masanya 

meneguhkan diri sebagai pusat penyebaran Islam pada abad ke 16. Sultan 

Trenggana meninggal pada tahn 1546, dalam sebuah pertempuran menaklukkan 

Pasuran. Ia kemudian digantikan oleh sunan Prawoto.  

Setelah sultan Trenggana mengantar Demak ke masa jaya, keturunan 

sultan tersebut silih berganti berkuasa hingga munculnya kesultanan Pajang. 

Masjid agung Demak sebagai lambang kekuasaan bercorak Islam adalah sisi tak 

terpisahkan dari kesultanan Demak Bintara. Kegiatan walisanga yang berpusat di 

masjid itu. Di sanalah tempat kesembilan wali bertukar pikiran tentang soal-soal 

keagamaan. Masjid Demak didirikan oleh Walisanga secara bersama-sama. Babad 

Demak menunjukkan bahwa masjid ini didirikan pada tahun Saka 1399 (1477) 

yang ditandai oleh candrasengkala Lawang Trus Gunaning Janma, sedangkan 

pada gambar bulus yang berada di mihrab masjid ini terdapat lambang tahun Saka 

1401 yang menunjukkan bahwa masjid ini berdiri pada tahun 1479. Pada awalnya, 

masjid Agung Demak menjadi pusat kegiatan kerajaan Islam pertama di Jawa. 

Bangunan ini juga dijadikan markas para wali untuk mengadakan sekaten. Pada 

upacara sekaten, dibunyikanlah gamelan dan rebana di depan serambi masjid, 

sehingga masyarakat berduyun-duyun mengerumuni dan memenuhi depan gapura. 

Lalu para wali mengadakan semacam pengajian akbar, hingga rakyat pun secara 

sukarela dituntun mengucapkan dua kalimat syahadat. Cepatnya kota Demak 

berkembang menjadi pusat perniagaan dan lalu lintas serta pusat kegiatan 
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pengislaman tidak lepas dari andil masjid Agung Demak. Dari sinilah para wali 

dan raja dari kesultanan Demak mengadakan perluasan kekuasaan yang dibarengi 

oleh kegiatan dakwah Islam ke seluruh Jawa. 

 

2.2. Gambaran Umum Profil Kabupaten Demak 

Berdasarkan UU NO 13 Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten 

dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah, Demak ditetapkan sebagai salah satu 

kabupaten di wilayah provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 14 kecamatan. 

Adapun visi misi kabupaten Demak adalah sebagai berikut.   

V i s i  : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA, 

MAJU, MANDIRI DAN KOMPETITIF DALAM SUASANA KEHIDUPAN 

YANG KONDUSIF, AGAMIS DAN DEMOKRATIS 

M i s i : 

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel; 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan dan 

pendidikan; 

3. Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi rakyat yang berbasis pertanian, 

kelautan dan perikanan, UMKM dan pariwisata; 

4. Mendorong investasi dan perluasan lapangan kerja; 

5. Membina kehidupan beragama; 

6. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengendalian pertumbuhan 

penduduk; 
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7. Mengembangkan potensi pemuda, olahraga dan seni budaya; 

8. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial; 

9. Mempercepat pembangunan pedesaan dan pengembangan kawasan-kawasan 

strategis; 

10. Membina kehidupan demokrasi. 

Gambar 2.1 
Arti Logo Kabupaten Demak  

 

 

Bentuk lambang daerah kabupaten Demak berupa perisai yang berbentuk dasar 

segitiga lengkung melambangkan pertahanan dan keamanan lahir dan batin. 

Makna Lambang : 

Sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah kabupaten Demak tanggal 17 

Agustus 1972 tentang lambang daerah kabupaten Demak yang mengartikan 

makna motif-motif di dalam lambang dan pengapitnya sebagai berikut : 

• Lukisan bintang persegilima warna kuning emas melambangkan hasrat 

masyarakat Demak untuk mengamalkan Pancasila dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa; 
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• Dasar biru dan kuning menunjukkan geografis daerah kabupaten Demak 

adalah daerah pantai dan rawa, yang mana setiap tahun waktu musim 

penghujan terlalu banyak air dan musim kemarau sangat kekurangan air; 

• Masjid menunjukkan arti kebesaran masjid Agung Demak sebagai hasil 

kebudayaan khas Demak; Ruang masjid berjumlah 9 (sembilan) 

melambangkan tempat musyawarah walisongo dan beringin melambangkan 

keadilan dan kebenaran serta penyayang; 

• Tombak berdiri tegak lurus melintas ke atas di tengah ruang masjid yang 

mengandung arti kepahlawanan revolusi 1945 melawan penjajahan; 

• Empat garis bergelombang laut berwarna biru menunjukkan bahwa Demak 

memiliki potensi hasil laut; Perahu layar mengandung arti kepahlawanan 

armada pimpinan Adi Pati Unus; 

• Padi dan kapas menunjukkan arti potensi bahan baku sandang dan pangan; 

Jumlah butir padi 17, kapas 8, gelombang laut 4 di setiap 5 garis putih, hal 

tersebut menunjukkan tanggal proklamasi kemerdekaan republik Indonesia 17 

Agustus 1945. 
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Struktur pemerintahan kabupaten Demak seperti terlihat pada gambar dibawa ini : 

Gambar 2.2 
Struktur Pemerintahan Kab. Demak 

 

 

Sumber : Kantor Kab. Demak. 2014 

 

2.2.1. Gambaran Umum Kondisi Geografis Kabupaten Demak 

Letak geografi Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 

koordinat 60 43’26’’ – 70 09’43’’ lintang selatan dan 110 0 27’58’’ – 1100 48’47’’ 

bujur timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :  
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• Sebelah utara   : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa 

• Sebelah timur   : Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobongan 

• Sebelah selatan  : Kabupaten Grobogan dan kabupaten Semarang 

• Sebelah barat   : Kota Semarang 

Gambar 2.3 

Peta Wilayah Kabupaten Demak 

 

Sumber : Kantor Kab. Demak. 2014 

Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 49 km dan dari utara ke selatan 

sepanjang 41 km. Dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut 
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(elevasi), wilayah Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m dari 

permukaan laut, yang dibatasi atas tiga region.  

• Region A : Elevasi 0 - 3 m, meliputi sebagian besar kecamatan Bonang, 

Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung.  

• Region B : Elevasi 3 - 10 m, meliputi sebagian besar dari tiap- tiap 

kecamatan  di kabupaten Demak. Elevasi 10 -  25 m, meliputi sebagian 

dari kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen. Elevasi 25-100 m,   

meliputi sebagian kecil dari kecamatan Mranggen dan kecamatan 

Karangawen.  

• Region C : Elevasi lebih dari 100 m, meliputi sebagian kecil  dari 

kecamatan Karangawen dan Mranggen. 

Sedang dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) 

seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha. Tekstur 

tanah tekstur tanah dari wilayah kabupaten Demak dibagi dua region :  

• Region A : tekstur  tanah  halus  (liat), meliputi sebagian dari hampir 

seluruh kecamatan dari wilayah kabupaten Demak kecuali kecamatan 

Karangtengah seluas : 49.066 Ha.  

• Region B : tekstur  tanah sedang  (lempung)   meliputi  sebagian  dari 

hampir seluruh kecamatan dari wilayah kabupaten Demak kecuali 

kecamatan Dempet dan Gajah seluas : 40.677 Ha 

Panjang jalan yang dilaporkan oleh kantor kimpraswil kabupaten Demak, dimana 

pada tahun 2012 panjang jalan kabupaten tercatat 426,51 Km dan panjang jalan 
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propinsi 43,033 Km. Menurut jenis permukaannya, jalan kabupaten yang diaspal 

sepanjang 164,502 Km, berupa beton 145,540 km kerikil 97,420 Km dan masih 

berupa tanah 19,048 Km. Sedang untuk jalan propinsi 27.317 km sudah diaspal 

dan 15.716 km dalam keadaan rigid. Sementara menurut kondisinya, untuk jalan 

kabupaten 210.952 Km dalam kondisi baik, 99,090 Km dalam kondisi sedang 

kondisi rusak 97,420 Km dan rusak berat 19,048 Km.  

Wilayah administrasi kabupaten Demak terbagi atas 14 kecamatan, 243 

desa, dan 6 kelurahan, sedang menurut klasifikasinya wilayah Demak terdiri atas 

249 desa/kelurahan.   Luas daerah kabupaten Demak dirinci per kecamatan tahun 

2012 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 
Luas Daerah Kabupaten Demak dirinci per Kecamatan Tahun 2012 

 
No Kecamatan Luas Area Persentase 

1 Mranggen 7.222 8,05 

2 Karangawen 6.695 7,46 

3 Guntur 5.753 6,41 

4 Sayung 7.869 8,77 

5 Karangtengah 5.155 5,74 

6 Bonang 8.324 9,28 

7 Demak 6.113 6,81 

8 Wonosalam  5.788 6,45 

9 Dempet 6.161 6,87 

10 Gajah  4.783 5,33 

11 Karanganyar  6.776 7,55 

12 Mijen  5.029 5,60 

13 Wedung  9.876 11,0 

14 Kebonagung  4.199 4,68 
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 Jumlah 89.743 100,00 

Sumber : Kantor Kimpraswil Kab. Demak. 2014 

Luas wilayah kabupaten Demak adalah 89.743 ha, sedang dari tekstur 

tanahnya, wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha 

dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha. Dilihat dari ketinggian 

permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak terletak dari 0 m 

sampai dengan 100 m dari permukaan laut.  Sebagai daerah agraris yang 

kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah kabupaten 

Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.760 ha, dan selebihnya 

adalah lahan kering. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah yang 

digunakan berpengairan teknis 39,23 persen dan tadah hujan 33,55 persen dan 

setengah teknis dan sederhana 21,49 persen. Sedang untuk lahan kering 34,13 

persen digunakan untuk tegal atau kebun, 29,8 persen digunakan untuk bangunan 

dan halaman, serta 18,61 digunakan untuk tambak.  

Sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya di kabupaten Demak 

hanya dikenal dua musin yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni 

sampai dengan bulan September arus angin berasal dari Australia dan tidak 

banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. 

Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret arus angin banyak 

mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi 

musim penghujan. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah 

melewati masa peralihan pada bulan April - Mei dan Oktober - November. 
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Selama tahun 2012 di wilayah kabupaten Demak telah terjadi sebanyak 18 hari 

sampai dengan 129 hari hujan dengan curah hujan antara 434 mm sampai dengan 

2.671 mm. Jumlah hari hujan terbanyak di daerah Mijen, sementara curah hujan 

tertinggi terjadi di daerah Ngemplak. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan 

penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah kabupaten Demak 

terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.893 ha (56,71 persen), dan 

selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan 

sawah yang digunakan berpengairan teknis 36,11 persen dan tadah hujan 34,83 

persen, dan setengah teknis dan sederhana 29,06 persen. Sedang untuk lahan 

kering 34,82 persen digunakan untuk tegal/kebun, 29,60 persen digunakan untuk 

bangunan dan halaman, serta 18,17 persen digunakan untuk tambak. 

 

2.2.2. Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik di Kabupaten Demak 

Jumlah penduduk di kabupaten Demak berdasarkan hasil sensus penduduk 2012 

sementara di tambah mutasi berjalan adalah sebanyak 1.085.983 orang terdiri atas 

536.243 laki-laki (49,72 persen) dan 549.740 perempuan (50,28 persen). Jumlah 

penduduk ini naik sebanyak 79,819 orang atau sekitar 0,74  persen dalam kurun 

waktu sepuluh tahun dari tahun 2002. Jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, seakan-akan terjadi penurunan jumlah penduduk di tahun 2012. Hal 

ini dikarenakan adanya perbedaan metodologi antara data tahun 2012 dengan 

tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tahun sebelumnya merupakan jumlah 

penduduk hasil registrasi yang diperoleh dari desa, sedangkan jumlah penduduk 

tahun 2012 merupakan hasil sensus penduduk 2012 ditambah mutasi penduduk 
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bulan Juni hingga Desember. Kondisi kependudukan meliputi struktur penduduk 

menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk, struktur penduduk berdasarkan mata 

pencaharian dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk kabupaten Demak dengan 

rincian perkecamatan sebagai berikut : 

Tabel 2.2 
Tabel Jumlah Penduduk Kab. Demak 

 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan  Jumlah 

1 Kebonagung   18.790 18.942 37.732 

2 Mranggen 76.825 77.940 154.765 

3 Karangawen 35.745 36.142 71.887 

4 Sayung  45.555 47.267 92.822 

5 Karantengah  28.855 29.091 57.946 

6 Gajah 23.752 23.756 47.506 

7 Dempet 48.126 50.357 98.483 

8 Wonosalam  34.721 35.657 70.381 

9 Guntur  35.754 36.142 71.887 

10 Karangayar  37.097 37.591 74.688 

11 Mijen   28.765 29.791 58.556 

12 Bonang  50.590 51.217 101.907 

13 Wedung  38.921 41.185 80.109 

14 Demak 48.126 50.357 98.483 

 Jumlah  536.243 549.740 1.085.983 

Sumber : Kantor BPS Kab. Demak. 2014 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase persebaran penduduk 

paling banyak terdapat di kecamatan Mranggen sebanyak 154.765 jiwa, 
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sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu di kecamatan Kebonagung sebanyak 

37.732 jiwa. Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk kabupaten 

Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 716.641 orang 

(67,09 persen), dan selebihnya 351.367 orang (27,86 persen) berusia dibawah 15 

tahun dan 43.258 orang (5,05 persen) berusia 65 tahun keatas. Sedangkan 

besarnya angka ketergantungan (dependency ratio) kabupaten Demak adalah 

490,62. Hal ini berarti bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung 

sebanyak 490 orang lebih penduduk usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas. 

Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2012 kepadatan penduduk 

kabupaten Demak mencapai 1.185 orang/Km . Penduduk terpadat terdapat di 

kecamatan Mranggen dengan kepadatan 2.200 orang/Km , sedang penduduk 

paling jarang berada di kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 724 

orang/Km. Selama tahun 2012 terdapat 13.944 orang (7.428 laki-laki dan 6.516 

perempuan) yang datang dan menjadi penduduk kabupaten Demak. Jumlah ini 

turun dari tahun sebelumnya yang sekitar 18.081 orang. Sedang penduduk yang 

pergi mencapai 9.455 orang (4.351 laki-laki dan 5.104 perempuan) turun dari 

tahun sebelumnya yang berjumlah 11.159 orang. 

Pendapatan daerah regional kabupaten Demak paling besar dari tahun 

2008-2012 adalah sektor pertanian yaitu berurutan sebesar 1.099.489 juta rupiah, 

1.129.882 juta rupiah, 1.176.842 juta rupiah, 1.226.312 juta rupiah, dan 1.259.938 

juta rupiah dan mencapai lebih dari 44 persen. Nilai PDRB tertinggi kedua adalah 

sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor pertanian di kabupaten Demak 

dikenal sangat subur, hal ini dapat dilihat dari total penggunaan lahan untuk 



 17 

kegiatan pertanian adalah sekitar 48.947 ha. Sektor lain yang memberikan 

sumbangan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-

jasa serta sektor industri pengolahan dengan sumbangan mencapai 17,99 persen, 

11,6 persen dan 9,5 persen setiap tahun. Kontribusi terkecil diberikan oleh sektor 

pertambangan dan penggalian yang memberikan kontribusi kurang dari 1 persen. 

Pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan 

mengalami laju pertumbuhan positif, hal ini menunjukkan semakin baiknya 

seluruh sektor ekonomi di kabupaten Demak. Sektor perdagangan, hotel dan 

restoran mengalami laju pertumbuhan positif berarti besarnya peluang untuk 

menjadi sarana atau media untuk menumbuhkan aspek perekonomian dan 

pertumbuhan kabupaten Demak. 

Keuangan daerah realisasi penerimaan daerah kabupaten Demak selama 

tahun 2012 tercatat 1.149,23 milyar rupiah, lebih besar dari tahun 2011 yang 

sebesar 739,92 milyar, atau naik sekitar 55,32 persen. Menurut jenisnya 

penerimaan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 56,96 milyar 

rupiah, dana perimbangan 601,42 milyar rupiah, pendapatan dari pemerintah pusat 

89,66 juta rupiah dan dari pemerintah propinsi 103,73 milyar rupiah. Dari jumlah 

enerimaan tersebut sebagian besar berasal dari dana alokasi umum yang mencapai 

193,73 persen dari total penerimaan daerah.  Realisasi pengeluaran daerah selama 

tahun 2012 tercatat sebesar 826,98 milyar rupiah, yang terbagi atas pengeluaran 

untuk belanja operasi 84,33 persen, dan belanja modal 15,46 persen, sebagian 

besar belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai yang mencapai 53,46 

persen dari total pengeluaran. Jumlah pengeluaran ini lebih besar dari pengeluaran 
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tahun sebelumnya yang sebesar 748,92 milyar rupiah atau naik sekitar 10,42 

persen.  Dilihat dari target dan realisasinya, selama tahun 2012 tercatat realisasi 

pada hampir semua jenis penerimaan berada dibawah target yang telah ditetapkan. 

Anggota DPRD kabupaten Demak hasil Pemilu 2009 sebanyak 50 

anggota, yang terdiri 7 fraksi. Masing-masing adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa 

(FKB) sebanyak 10 orang, Fraksi PDI-P sebanyak sebanyak 8 orang,  Fraksi 

Partai Demokrat 8 orang, Fraksi Partai Golkar 6 orang, Fraksi Partai Gabungan 8 

orang, Fraksi PKS dan PPP masing-masing 5 orang. Dari sejumlah anggota 

tersebut dibagi menjadi 4 Komisi, Komisi A sebanyak 10 orang, Komisi B 

sebanyak 11 orang, Komisi C sebanyak 13 orang dan Komisi D sebanyak 12 

orang. Selama tahun 2010 produk/keputusan  Demak yang telah diambil atau 

dikeluarkan oleh DPRD kabupaten Demak, antara lain : 6 Peraturan Daerah, 32 

Keputusan DPRD, 11 Keputusan Pimpinan Dewan, 13 Keputusan Badan 

Musyawarah, dan 18 Keputusan Panitia Anggaran. 

 
2.2.3. Gambaran Umum Kebudayaan  di Kabupaten Demak 

Kabupaten Demak merupakan kerajaan Islam pertama dipulau Jawa yang 

merupakan pusat penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Bukti peninggalan 

kerajaan Islam ini yaitu berdirinya masjid Agung Demak bernuansa Islam yang 

sangat kuat karena merupakan bekas peristirahatan sembilan wali dan tempat 

bertukar pikiran tentang soal-soal keagamaan. Berkembangnya kegiatan 

pariwisata yang ada di kabupaten Demak tidak lepas dari berkembangnya pusat 

perniagaan, lalu lintas (berada pada jalur pantai utara jawa), masjid Agung dan 
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makam Walijaga. Sebagai kota Islam yang sangat kuat, budaya yang berkembang 

di kabupaten Demak ada beberapa budaya religi seperti : kesenian Kentrung dan 

tari Zapin, kesenian Barong dan Kuda Lumping, tradisi Syawalan dan Grebeg 

Besar. Kesenian Kentrung merupakan kesenian yang dimainkan pada saat hari-

hari besar Islam, kawinan, khitanan atau acara besar lainnya dengan berisikan 

cerita-cerita para nabi, wali serta lagu-lagu Islam. Sedangkan tari Zapin 

merupakan tarian rumpun melayu yang mendapat pengaruh dari arab yang bersifat 

edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah islamiyah. Kesenian 

Barong Demak menceritakan kaum ulama pada saat membuka hutan glagah 

wangi dengan khas pakainnya menonjolkan unsur batik khas pesisir. Selain itu 

ada juga tradisi Swalayan atau Sedekah Laut yang selalu dilakukan masyarakat 

pesisir setiap bulan Syawal dan budaya Grebeg Besar. Budaya Grebeg Besar ini 

dimulai dengan  pelaksanaan ziarah ke makam sultan-sultan Demak dan makam 

Kalijaga. Setiap prosesi upacara kebudayaan yang ada di kabupaten Demak 

ditunjukkan dengan adanya unsur religi islamiknya sebagai salah satu kota Islam 

yang sangat kuat.  

Selama ini kota Wali Demak hanyalah menjadi sebuah monumen sejarah 

tentang kerajaan Islam pertama di pulau Jawa yang didirikan oleh raden Patah. 

Peninggalan sejarah di kota Wali Demak yang masih mendapatkan perhatian 

masyarakat adalah masjid Agung Demak, Makam raja-raja Demak dan Makam 

kanjeng sunan Kalijaga di Kadilangu. Tetapi sayangnya sampai saat ini tradisi 

pemikiran yang berasal dari nilai budaya agung masa lalu terlindas oleh kebesaran 

bangunan masjid Agung, makam raja-raja Demak dan makam kanjeng sunan 

 



20 
 

Kalijaga. Para pengunjung wisata religius di kota Wali Demak, baik yang berasal 

dari Demak sendiri maupun dari luar Demak atau bahkan luar negeri pada 

akhirnya hanya menjumpai mitos-mitos yang banyak beredar disekitar bangunan 

masjid dan makam. Pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi setelah 

berkunjung di masjid Agung Demak, makam raja-raja Demak dan makam kanjeng 

sunan Kalijaga akhirnya menjadi sebuah tradisi pemikiran baru yang tidak 

berinduk dari nilai budaya agung masa lalu sehingga tradisi pemikiran ini sangat 

jauh dari rasionalitas.  

2.3. Gambaran Umum Pendidikan di Kabupaten Demak 

Keberhasilan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya faktor 

pendidikan dan sarana pendidikan yang dimiliki. Pada tahun ajaran 2011/2012 

jumlah sekolah di kabupaten Demak sebanyak 1.012 buah. Daya tampung sekolah 

terhadap banyaknya murid pada jenjang yang lebih tinggi cenderung lebih besar. 

Pada jenjang pendidikan SD atau sederajat rata-rata daya tampung tiap sekolah 

adalah 183 murid, untuk SMP menampung 290 murid dan SMA/sederajat 

menampung 193 murid tiap sekolah. Beberapa indikator pendidikan 

memperlihatkan peningkatan di sektor pendidikan seperti angka melek huruf yang 

mengalami peningkatan menjadi 91,36 persen dan rata-rata lama sekolah 

mencapai 7,59 tahun. Berdasarkan data Susenas 2012  yang dilakukan oleh BPS 

Kabupaten Demak, jumlah penduduk usia 10 tahun di atas (penduduk usia kerja) 

yang tidak memiliki ijazah sejumlah 138.432 orang, berijazah SD/MI/sederajat 

sejumlah 344.788, berijazah SMP/MTs/sederajat sejumlah 159.380 orang, 
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memiliki berijazah SMA/MA/sederajat sejumlah 79.822 orang, berijazah SM 

Kejuruan sejumlah 14.706 orang, berijazah Diploma I/II sejumlah 6.932 orang, 

berijazah Diploma III/Akademi sejumlah 4.922 orang dan berijazah Diploma 

IV/S1/S2/S3 sejumlah  20.008 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

tingkat pendidikan sumber daya manusia di kabupaten Demak masih tergolong 

rendah karena sebagian besar penduduk berijazah SD/MI sederajat. Untuk 

meningkatkan tingkat pendidikan SDM nya, di kabupaten Demak terdapat 

fasilitas pendidikan umum sebagai berikut : 377 TK, 91 RA, 576 SD, 105 MI, 77 

SMP, 99 MTs, 3 SMP Terbuka, 33 SMA, 43 MA, 13 SMK dan 1 Universitas. 

Jumlah penduduk usia 7-24 tahun yang pada tahun 2012  masih  

bersekolah sebanyak : SD 104.706 orang, SMP 25.281 orang, dan SMA 12.038 

orang. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan 

prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan (guru) yang 

memadai. Berdasarkan data dari kantor Depdiknas kabupaten  Demak, pada tahun 

2012 diketahui ada 576 SD, 77 SMP dan 33 SMA.  

Tabel 2.3 
Jumlah Guru SMA ( PNS dan Non PNS ) yang ada di Kab. Demak 

 
No Nama Sekolah KECAMATAN Jumlah Guru 

1 SMA N 1 Demak Demak 54 

2 SMA N 2 Demak Demak 52 

3 SMA N 3 Demak  Demak 49 

4 SMA AL Ma’arif  Demak 25 

5 SMA Islamic Centre Sultan Fatah  Demak 26 

6 SMA PGRI Demak Demak 12 

7 SMA Pancasila  Demak 14 
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8 SMA Muhammadiyah 1  Demak 12 

9 SMA N 1 Dempet  Dempet 46 

10 SMA N 1 Guntur  Guntur 40 

11 SMA N 1 Karanganyar  Karanganyar 48 

12 SMA N 1 Karangtengah  Karangtengah 43 

13 SMA  Abdi Negara  Karangtengah 18 

14 SMA Nahdlatusysubban  Karangtengah 20 

15 SMA AL-Islam Karangtengah  Karangtengah 23 

16 SMA N 1 Mijen  Mijen 45 

17 SMA Islam An-Nidhom Mijen 30 

18 SMA Nurul Ulum  Mijen 28 

19 SMA N 1 Mranggen  Mranggen 46 

20 SMA N 2 Mranggen  Mranggen 34 

21 SMA Futuhiyyah Mranggen 20 

22 SMA Pembangunan Mranggen  Mranggen 20 

23 SMA KY Ageng Giri  Mranggen 20 

24 SMA Negeri 1 Sayung  Sayung 40 

25 SMA Negeri 2 Sayung Sayung 19 

26 SMA Muhammadiyah 2  Sayung 17 

27 SMA Al Hasaniyyah Karangawen 22 

28 SMA Ma'arif Karangawen  Karangawen 20 

29 SMA Islam Miftahul Huda  Gajah 18 

30 SMA Raudhotut Tholibin  Wedung 18 

31 SMA Islam Sultan Fatah Wedung  Wedung 17 

32 SMA Takhasus Al-Quran  Bonang 18 

33 SMA Islam Miftahul Huda  Wonosalam 16 

 Jumlah Guru  986 

Sumber : Kantor Dindikpora Kab. Demak. 2012 

Sedang jumlah guru berturut-turut 6.085 untuk SD, 1.932  untuk SMP dan 986 

untuk SMA. Dari jumlah guru dan murid diatas dapat dihitung rasio murid 
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terhadap guru, dimana rasio murid terhadap guru untuk SD adalah 17,21 untuk 

SMP 13,08 dan untuk SMA 13,25. Ini berarti bahwa setiap guru SD harus 

menangani sedikitnya 17 orang, begitu juga untuk SMP dan  SMA. Dari sumber 

yang sama didapat jumlah anak putus sekolah (drop-out) selama tahun 2012 

menurut tingkat pendidikan adalah untuk tingkat SD 128 orang, SMP 69 orang 

dan SMA 47 orang, sehingga jumlah seluruhnya mencapai 244 orang. 

Tabel 2.4 
Gambaran banyaknya Peserta Ujian Nasional SMA Negeri & Swasta 

yang Lulus di Kabupaten Demak Tahun 2012 
 

No Kecamatan 
Jumlah peserta 

Jumlah 

Jumlah yang 

lulus Jumlah 
Persent

ase 
Negeri Swasta Negeri Swasta 

1 Mranggen  395 1060 1455 385 1059 1444 99,24 

2 Karangawen  0 150 150 0 143 143 95,33 

3 Guntur  226 0 226 224 0 224 99,12 

4 Sayung  177 62 239 173 56 229 95,82 

5 Karantengah  283 221 504 273 215 488 96,83 

6 Bonang  0 40 40 0 40 40 100,00 

7 Demak  1430 270 1700 1390 256 1646 96,82 

8 Wonosalam  0 207 207 0 166 166 80,19 

9 Dempet  223 0 223 203 0 203 91.03 

10 Gajah  0 60 60 0 48 48 80,00 

11 Karangayar  168 18 186 163 18 181 97,70 

12 Mijen  189 42 231 186 42 228 98,70 

13 Wedung  0 144 144 0 141 141 97,92 

 Tahun 2012 3091 2274 5365 2997 2184 5181 96,57 

 Sumber : Kantor Dindikpora Kab. Demak. 2012 

 

 


