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SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN IAIN RADEN FATAH 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

Alhamdulillah  Program Penelitian Individu dan  Kelompok Dosen/Karyawan 

anggaran DIPA 2013 telah dapat terselenggara pada waktunya, dan salah satu laporan 

penelitiannya berada di tangan pembaca ini. Sesuai dengan namanya, program ini 

merupakan pemberian bantuan biaya untuk melakukan penelitian bagi para dosen 

atau karyawan di lingkungan IAIN Raden Fatah yang pada tahun ini dialokasikan 36 

penelitian. 

Program ini diselenggarakan dalam rangka  pelaksanaan  salah satu  Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, yaitu penelitian. Kualitas  suatu perguruan tinggi salah satunya  

ditentukan oleh kuantitas dan kualitas penelitian yang dihasilkan. Berkaitan dengan 

itu, program ini antara lain ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas  

penelitian  yang  dimaksud. Meski disadari bahwa untuk mencapai keduanya 

sekaligus merupakan sesuatu yang cukup sulit. 

Dilihat dari perkembangan yang tampak, hingga tahun 2013 ini secara kuantitas 

penelitian yang dilaksanakan  oleh dosen maupun karyawan sudah cukup banyak. 

Oleh karena itu, pada tahun-tahun yang akan datang program-program penelitian 

yang dikembangkan oleh pusat penelitian IAIN Raden Fatah akan lebih diarahkan 

pada peningkatan kualitas penelitian dan lebih difokuskan pada penelitian-penelitian 

yang memiliki sinergi dan manfaat langsung bagi pengembangan IAIN Raden Fatah 

ke depan dalam rangka menuju perguruan iinggi yang berkualitas. 

Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor IAIN Raden Fatah  atas 

kepercayaan yang diberikan kepada pusat penelitian untuk menyelenggarakan 

program ini. Semoga program ini bermanfaat bagi upaya memajukan IAIN Raden 

Fatah yang kita cintai ini. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

Palembang, Desember  2013 

Kepala Lemlit IAIN Raden Fatah 

 

Prof. Dr. Ris’an Rusli, MA 

NIP 1967 
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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, penelitian yang berjudul “Karakteristik Majelis Taklim Kota 

Palembang” ini telah selesai dilaksanakan. Selesainya penelitian ini tentu saja 

akumulasi dari berbagai dukungan. Dukungan moral suami dan putra-putri tercinta 

yang telah memberikan pengertian mendalam kepada saya untuk  menyita banyak 

waktu yang seharusnya diperuntukkan kepada mereka. Untuk itu saya ucapkan terima 

kasih. Secara kelembagaan terima kasih disampaikan kepada Rektor IAIN Raden 

Fatah yang telah memberikan kesempatan kepada para doktor muda untuk 

melaksanakan penelitian. Semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai sistem peradaban yang 

mengisyaratkan pentingnya pendidikan. Keterkaitan antara Islam dan pendidikan 

telah melahirkan berbagai konsep pendidikan dari ahli pendidikan Islam yang 

cukup variatif. Semua konsep tersebut mengarah pada satu tujuan inti yakni 

mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia baik spiritual, intelektual, 

imajinasi (fantasi) dan lain sebagainya, baik secara individual maupun kelompok. 

1 

Secara umum memang pendidikan Islam diarahkan kepada usaha untuk 

membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia hingga dapat 

memerankan diri secara maksimal sebagai pengabdi Allah yang taat. Namun, 

dalam kenyataannya manusia selaku makhluk individu memiliki kadar 

kemampuan, waktu dan kesempatan yang berbeda. Karena itu, dalam Islam 

dikembangkan berbagai sistem pendidikan Islam untuk tetap dapat komunitas 

Muslim sesuai dengan perintah Allah SWT. Hal ini yang disampaikan oleh Ki 

Hajar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Saleh bahwa 

lingkungan pendidikan pada garis besarnya meliputi: Lingkungan keluarga, 

Lingkungan sekolah dan Lingkungan masyarakat.2 Ketiga lingkungan pendidikan 

ini, pada prinsipnya saling mendukung untuk membangun masyarakat sesuai 

dengan spesifikasi lingkungan pendidikannya.  

 

1 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 76.  

2 Abdul Rahman Saleh, Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan aksi, (Jakarta: PT. 

Gema Windu Panca Perkasa, 2000), hlm.85.   
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Lingkungan masyarakat sebagai salah satu lingkungan pendidikan, telah 

diakui memegang peranan yang sangat penting dalam memberdayakan 

masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk aspek kehidupan beragama. Maka 

tidak heran akhir-akhir ini pendidikan berbasis masyarakat semakin mendapat 

perhatian yang besar dari berbagai kalangan, baik pemerintah maupun pakar-

pakar pendidikan. Salah satu kegiatan pendidikan dan kelompok belajar yang 

berbasis masyarakat dan saat ini sedang tumbuh dan semakin berkembang yakni 

lembaga pengajian atau pendidikan Islam yang disebut dengan Majelis Taklim. 

Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal. Dan 

merupakan fenomena budaya religius yang tumbuh dan berkembang di tengah 

komunitas muslim Indonesia. Majelis Taklim ini merupakan institusi pendidikan 

Islam  non Formal, dan sekaligus lembaga dakwah  yang memiliki peran strategis 

dan penting dalam pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat. Majelis 

Taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat peran 

strategisnya terutama terletak dalam mewujudkan learning society, suatu 

masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa di batasi oleh usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, dan dapat  menjadi wahana  belajar, serta menyampaikan 

pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturrahmi dan  berbagai 

kegiatan kegamaan lainnya, bagi semua lapisan masyarakat. Urgensi Majelis 

Taklim yang demikian itulah, yang menjadi spirit diintegrasikannya Majelis 

Taklim sebagai bagian penting dari Sistim Pendidikan Nasional, sebagaimana 

dituangkan dalam Undang-Undang RI nomor 20 Bab VI pasal 26 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa pendidikan non formal diperlukan untuk menambah dan 

melengkapi pendidikan formal. Bahkan pada ayat 4 secara eksplisit disebutkan 

majelis Taklim merupakan bagian dari pendidikan non formal. Hal ini 

menunjukkan bahwa majelis Taklim merupakan bagian penting dari sistem 

pendidikan nasional. 
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Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, Majelis Taklim 

melaksanakan fungsinya pada tataran non formal, lebih fleksibel, terbuka dan 

merupakan salah satu solusi yang seharusnya memberikan peluang kepada 

masyarakat   untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang atau 

tidak sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, khususnya dalam aspek 

keagamaan.  

Fungsi Majelis Taklim yang demikian itu telah disadari oleh berbagai 

pihak, yang ditandai dengan berkembangnya Majelis Taklim dengan tingkat 

pertumbuhan yang signifikan dikalangan komunitas muslim. Akan tetapi dalam 

perjalanannya, pertumbuhan dan perkembangsan Majelis Taklim yang demikian, 

tampaknya belum diikuti dengan sentuhan manajerial yang memadai, sehingga  

Majelis Taklim dan kegiatannya cenderung berjalan dalam ritme yang monoton 

tanpa inovasi, mencerminkan kelompok-kelompok belajar yang bersifat rutinitas, 

kurang menyentuh terhadap realitas kehidupan yang dialami oleh jama’ah, serta 

kurang berdaya memberikan kontribusi dalam membantu dan menyiapkan 

jama’ahnya menghadapi tantangan hidup yang semakin kompetitif.  

Menyadari problema yang dihadapi oleh Majelis Taklim saat ini, sudah 

sangat mendesak untuk menemukan solusi dan alternatif, guna mengembangkan 

kualitas Majelis Taklim lebih baik dari berbagai aspek, sehingga  peranan dan 

kontiribusinya dalam pembinaan dan pemberdayaan komunitas Muslim dapat 

lebih maksimal.  

Dalam konteks itulah penelitian ini dipandang sangat penting, karena 

untuk mengembangkan dan memberdayakan Majelis Taklim, diperlukan kajian 

dan analisis yang lebih komprehensif tentang karakteristik Majelis Taklim yang 

saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Pemahaman tentang karakteristik ini, 

menjadi acuan untuk mereposisi dan memetakan kembali eksistensi Majelis 
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Taklim, sehingga lebih memiliki fungsi dan kontribusi yang lebih maksimal 

dalam rangka pembangunan masyarakat muslim. 

 

 

 

B. Masalah Penelitian 

Dalam latar belakang masalah di atas telah dikemukakan bahwa Majelis 

Taklim sebagai institusi pendidikan Islam non formal, merupakan bagian dari 

sistem pendidikan Nasional, karena itu  seharusnya memberikan kontribusi yang 

positif dan maksimal dalam pembangunan dan pemberdayaan komunitas Muslim. 

Namun dalam perjalanannya, dari aspek kegiatan tidak banyak mengalami 

kemajuan, bahkan terkesan monoton dan terjebak dalam ritme rutinitas. Problema 

yang dihadapi Majelis Taklim ini, dicoba dikaji dan dipahami dengan mengemb 

angkan pengetahuan tentang karakteristik Majelis Taklim. Oleh sebab itu masalah 

pokok penelitian ini menyangkut dengan karakteristik Majelis Taklim itu sendiri 

yang meliputi, model pendidikan Majelis Taklim, Karakteristik jama’ah, ustaz, 

orientasi faham keagamaan dan program kerja, manajemen, sumber keuangan, 

manfaat Majelis Taklim yang dirasakan jama’ah, serta keterlibatan organisasi 

kemasyarakatan dalam pembinaan Majelis Taklim. Masalah pokok tersebut 

dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik pendidikan Majelis Taklim Kota Palembang, 

/kurikulum, (tujuan, materi yang diberikan, metode penyampaian dan evaluasi 

yang dilakukan.) 

2. Bagaimana karakteristik jama’ah, ustaz, orientasi wawasan keagamaan, 

program kerja, dan sumber keuangan Majelis Taklim kota Palembang 
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3. Bagaimana keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan Majelis 

Taklim.   

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data maupun informasi yang 

lengkap, mendalam, dan komprehensif tentang Karakteristik (model) pendidikan 

Majelis Taklim, karaktersitik jama’ah, ustaz, orientasi wawasan keagamaan dan 

program kerja, dan sumber keuangan. Serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam 

pembinaan Majelis Taklim. Pencapaian tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk 

dapat melakukan: (1) Pemetaan Karakteristik majelis taklim, (2) Melakukan 

kategorisasi Majelis Taklim berdasarkan karakteristik masing-masing dan (3) 

Berdasarkan temuan tersebut dilakukan re-design (mendesain ulang) konsep 

Majelis Taklim sehingga ditemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh 

Majelis Taklim, dan Majelis Taklim dapat memenuhi kebutuhan masyrakat kini 

dan masa depan. 

D. Kerangka Konseptual 

 Islam sebagai agama, sarat dengan makna-makna dan ajaran yang 

berhubungan erat dengan pendidikan. Berangkat dari hubungan – hubungan 

antara makna Islam dengan pendidikan itu para ahli pendidikan Islam telah 

merumuskan bahwa dalam pendidikan Islam itu perlu di lihat dari dua sudut 

pandang, yaitu konsep pendidikan Islam secara umum dan konsep pendidikan 

Islam secara khusus. 

 Jalaluddin menjelaskan bahwa secara umum konsep pendidikan Islam 

didasarkan kepada tiga faktor utama, yaitu; 

1. Hakikat Penciptaan manusia yaitu agar manusia menjadi pengabdi Allah yang 

taat dan setia . 
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2. Peran dan tanggung jawab manusia sejalan dengan statusnya selaku hamba 

Allah, al-Basyr , al-Insyan, al-Nas, Bani Adam maupun Khalifah Allah. 

3. Tugas utama Rasul yaitu membentuk Akhlak yang mulia serta memberi 

rahmat bagi seluruh alam. 3 

Ketiga faktor ini merupakan dasar berpijak bagi perumusan pendidikan 

Islam secara umum. Dalam konteks pendidikan yang demikian akan diperoleh 

pembinaan dan pengembangan potensi manusia (sumber daya insani) dalam 

posisinya sebagai hamba Allah, al-Basyr, al-Nas, maupun khalifah Allah. Dalam 

konteks peradaban pendidikan akan melahirkan pribadi manusia beriman dan 

beramal saleh sebagai hamba Allah. 

Rumusan pendidikan yang umum tersebut, kemudian dihubungkan lagi 

oleh para pendidik Muslim, dengan merumuskan pendidikan Islam itu sebagai: 

”Usaha membimbing dan mengembangkan potensi manusia, baik sebagai mahluk 

individu, makhluk sosial secara bertahap sesuai dengan tahap pertumbuhan dan 

perkembangannya.” 4 

Berangkat dari rumusan yang demikian, konsep pendidikan Islam secara 

khusus terdiri dari: 5 

1. Pendidikan harus berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. 

2. Pendidikan harus berdasarkan jenis kelamin 

3. Pendidikan harus berdasarkan tingkat kecerdasan 

4. Pendidikan keluarga 

 

3 Jalaluddin, Op. Cit. Hlm. 74 

4  Ibid., Hlm. 77. 

5 Ibid,. Hlm.78 
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5. Pendidikan harus berdasarkan kelembagaan yakni : 

a. Kelembagaan formal seperti Madrasah maupun pesantren. 

b. Kelembagaan non formal seperti Majelis Taklim, baik di Masjid atau pun 

di majelis lainnya. 

  Majelis Taklim, secara konseptual dapat diartikan sebagai tempat untuk 

melaksanakan kegiatan ceramah umum atau pengajian Islam. Kegiatan ini banyak 

dilakukan di Mesjid, di halaman Masjid atau juga di kantor-kantor, baik kantor 

pemerintah maupun swasta dan di tempat lain yang di khususkan untuk itu. 

Majelis Taklim merupakan institusi pendidikan non formal keagamaan, di mana 

prinsip kegiatannya adalah kemandirian dan swadaya masyarakat dari masing-

masing anggotanya. 

  Kedudukan Majelis Taklim sebagai pendidikan non formal di Indonesia 

tidak perlu diragukan lagi. Dalam Undang-Undang Sisdiknas N0, 20 tahun 2003, 

dinyatakan dengan jelas pada fasal 26 ayat 1 bahwa pendidikan non formal 

diperlukan untuk menambah dan melengkapi pendidikan formal. Bahkan pada 

ayat 4 secara eksplisit disebutkan Majelis Taklim merupakan bagian dari 

pendidikan non formal. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Taklim merupakan 

bagian penting dan terintegral dari sistem pendidikan nasional.  

Sebagai institusi pendidikan Islam non Formal, Majelis Taklim dilihat 

dari karakteristiknya secara umum adalah lembaga (institusi) yang melaksanakan 

pendidikan atau pengajian agama Islam, yang memiliki kurikulum, ustaz/guru, 

jama’ah, metode, materi dan tujuan pembelajaran.6    

Sementara itu dalam Ensiklopedi Islam yang diterbitkan oleh 

Departemen Agama RI, ditemukan karakteristik Majelis Taklim, adalah lembaga 
 

6 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm.120-

121.  
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pengajian Islam yang memiliki ciri-ciri tersendiri dilihat dari sudut metode dan 

buku pegangan yang digunakan, jama’ah, pengajar (ustaz) materi yang diajarkan, 

sarana dan tujuan.7    

Karakteristik Majelis Taklim yang seperti itu, masih merupakan 

karakteristik umum dari setiap Majelis Taklim. Karena itu berdasarkan pada 

karakteristik tersebut, melalui penelitian ini akan dicari dan ditemukan 

karakteristik-karakteristik spesial (khusus) dari Majelis Taklim, yang dapat 

dijadikan acuan untuk mengembangkan Majelis Taklim lebih maksimal baik pada 

tataran konseptual maupun operasional.  

Sebagai lembaga dakwah sekaligus wadah pembinaan ummat Majelis 

Taklim mempunyai beberapa fungsi diantaranya: 8 

1. Wadah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada jamaahnya; 

2. Wadah yang memberi peluang kepada jama’ah untuk tukar menukar pikiran, 

berbagi pengalaman, dalam masalah keagamaan; 

3. Wadah yang dapat membina keakraban di antara sesama jama’ahnya dan;  

4. Sebagai wadah informasi dan kajian keagamaan serta kerjasama di kalangan 

ummat. 

Kepentingan Majelis Taklim untuk komunitas muslim tentu tidak 

diragukan lagi. Dengan memperhatikan perkembangan dan eksistensi Majelis 

Taklim, maka Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non fomal pada masa 

sekarang ini mempunyai kedudukan tersendiri dalam mengatur pelaksanaan 

 

7 Departemen Agama RI., Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996), hlm. 

675.  

8 Anwar, Rosehan, dkk., Majelis Taklim dan Pembinaan Ummat, (Jakarta: Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2002), 

hlm. v.  



 15 

pendidikan agama dalam rangka dakwah Islamiyah dan merupakan salah satu alat 

bagi pelaksanaan pendidikan seumur hidup (long life education). 

Majelis Taklim merupakan institusi pendidikan yang sangat populer 

dilangan masyarakat muslim. Karena itu Majelis Taklim banyak dibicarakan, di 

tulis, bahkan diteliti oleh kalangan akademisi, karena sifatnya yang sangat 

fenomenal. 

Di antara tulisan tentang Majelis Taklim seperti yang dimuat dalam 

Harian Pikiran Rakyat yang terbit pada hari Minggu 11 oktober 2006, disajikan 

tentang kegiatan-kegiatan ibu-ibu dalam Majelis Taklim.9   

Dalam harian yang sama (pikiran rakyat) edisi cetak sabtu 23 Juni 2007, 

Presiden Susilo Bambang Yudoyono, (SBY) mengajak seluruh muslim di Tanah 

Air untuk menghidupkan Majelis Taklim.10 

Demikian juga halnya dengan kalangan akademisi, penelitian tentang 

Majelis Taklim memang telah banyak dilakukan, dengan berbagai aspek dan 

pendekatan penelitian, antara lain misalnya penelitian yang dilakukan oleh H.M. 

Bunyamin Yusuf, tentang Majelis Taklim Masjid Agung “Jami” Jawa Timur. 

Pada penelitian beliau mencoba mengungkap kegiatan-kegiatan Majelis Taklim, 

Guru dan Metode pengajaran, dan pengembangan wawasan jama’ah.11 

Rosehan Anwar telah melakukan penelitian tentang Majelis Taklim 

Ahlussunnah wal Jama’ah Kotamadya Palembang. Pada penelitian ini Rosehan 

menelusuri antara lain, tentang materi keagamaan yang dibicarakan, lektur agama 

 

9 Harian Pikiran Rakyat, Majelis Taklim Kekuatan Dahsyat Kaum Ibu, Edisi, Cetak Minggu, 

01-10-2006. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/102006/01/geulis/utama01.htm  Ket: akses, 

25-6-2007. 

10 Harian Pikiran Rakyat, SBY ”Hidupkan Majelis Taklim”, edisi, Sabtu 23 Juni 2007, 

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/062007/23/0408.htm  Ket. akses, 25-6-2007.  

11 Rosehan Anwar, Op.Cit., hlm.121.  

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/102006/01/geulis/utama01.htm
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/062007/23/0408.htm
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yang di pedomani, kapasitas dan kualitas pembimbing cara penyajian materi dan 

lainnya.12 Demikian juga banyak penelitian lain tentang Majelis Taklim yang 

belum sempat disajikan pada uraian ini. 

Kajian, pembahasan dan tulisan-tulisan tentang Majelis Taklim tersebut 

mengisyaratkan bahwa Majelis Taklim menempati tempat tersendiri di hati 

ummat Islam, bahwa Majelis Taklim diharapkan memberikan harapan dan 

peluang yang sangat potensial untuk membina, membangun dan memberdayakan 

ummat Islam dalam berbagai aspeknya, khususnya dalam masalah pengetahuan 

keagamaan. 

Sejalan dengan kepentingan yang demikian, penelitian ini dilakukan 

untuk memahami karakteristik Majelis Taklim dalam upaya mendesain ulang (re-

design) Majelis Taklim agar semakin dapat memenuhi kebutuhan ummat Islam 

pada masa sekarang dan akan datang. 

 Untuk itu desain operasional tentang Karakteristik Majelis Taklim 

yang dikembangkan dalam penelitian ini, dibatasi dalam ruang lingkup: 

1. Model Pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum, tujuan, materi, 

metode/teknik, waktu, tempat dan evaluasi pembelajaran. 

2. Karakteristik tentang jama’ah, ustaz/guru, orientasi wawasan keagamaan, 

program kerja dan sumber keuangan. 

3. Bentuk keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan Majelis 

Taklim. 

 

F.  Metode Penelitian 

 

12 Ibid., hlm.1.   
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1. Lokasi Penelitian   

 Penelitian ini di lakukan di Majelis Taklim yang terdapat di 

Seberang Ilir dan Seberang Ulu di kota Palembang 

2. Penentuan Sampling 

Penentuan sample dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

langkah: 

a. Melakukan pendataan jumlah Majlis Taklim yang terdapat di wilayah 

Seberang Ilir dan Seberang Ulu lokasi penelitian berdasarkan 

karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan desain 

operasional penelitian. 

b. Majelis Taklim yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan 

dalam penelitian, dikelompokkan dan dikategorisasikan untuk 

ditetapkan sebagai populasi penelitian. 

c. Jika jumlah Majelis Taklim cukup banyak yang memenuhi krakteristik 

yang ditetapkan, dilakukan penarikan sampling dengan tehnik Random 

Sampling. Penggunaan Random Sampling, karena diasumsikan tidak 

banyak perbedaan secara kwalitatif pada Majlis Taklim yang menjadi 

populasi, disebabkan penetapan populasi dengan dasar kategori yang 

sama. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif-fenomenologik.  Pengumpulan 

data banyak menggunakan pengamatan mendalam untuk memahami karakteristik dan 

fenomena sosial jama’ah dari setiap Majelis Taklim. Karena itu yang menjadi sumber 

data dalam penelitian ini dibagi kepada dua golongan yaitu:  
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a. Informan kunci atau utama (Key Informan) ialah: Pengurus-pengurus, 

jama’ah, muballigh/gah Majelis Taklim, dan Pengurus Badan Kontak 

Majelis Taklim (BKMT) yang ada di lokasi Penelitian. 

b. Informan pelengkap diperlukan untuk lebih melengkapi data yang belum 

atau tidak dapat diperoleh dari informan kunci. Informan pelengkap dapat 

juga berfungsi sebagai klarifikasi /cross cek data yang di peroleh dari 

informan kunci sebelumnya. Informan pelengkap dalam hal ini   adalah, 

Pejabat-pejabat di Kantor Kemenag kota dan Pemerintahan Kota serta 

Para Tokoh Masayarkat yang berada di lokasi Penelitian. 

 Menyinggung mengenai cara menentukan Sumber data (informan) 

ialah dengan tekhnik Snowball artinya seorang informan pertama diminta 

menunjukkan informan berikutnya begitulah seterusnya sehingga diperoleh 

informasi yang cukup. 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa, penelitian ini pada dasarnya 

menggunakan pendekatan kualitatif, karena itu teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah pengamatan terlibat (observasi Partisipan), wawancara, 

studi dokumentasi dan diskusi.  

a. Observasi. 

Observasi yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

jenis observasi Partisipan, dalam hal ini pengamatan partisipatif ini 

dilakukan terhadap semua kegiatan penyelenggaraan Majelis Taklim. 

b. Wawancara (Interview)   

Wawancara digunakan untuk menggali data dan informasi, 

tentang kegiatan Majelis Taklim. Wawancara dilakukan kepada pengurus 
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Majelis Taklim, jama’ah, Ustaz/guru dan Pejabat dikantor Wilayah 

Departemen Agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang dianggap memiliki 

kompetensi memberikan informasi yang di perlukan. Teknik wawancara 

dengan bebas terpimpin, dalam hal ini pewawancara membawa kerangka 

pertanyaan-pertanyaan (Frame Work of Questions) untuk diajukan akan 

tetapi bagaimana teknik dan timing (waktu) pertanyaan diajukan sama 

sekali diserahkan kepada kebijaksanaan dari pewawancara. 

c. Dokumentasi. 

Studi dokumen ini dilakukan terhadap semua sumber-sumber 

dokumen yang dapat memberikan data dan informasi tentang kegiatan, 

dan ciri atau karakteristik Majelis Taklim, seperti dokumen pendirian, 

kurikulum, sumber keuangan, jumlah Majelis Taklim, dan lain -lain. 

5. Teknik Analisis Data. 

Teknik analisis data yang dipergunakan di dalam menganalisis data 

yang terkumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi, ialah 

data disajikan dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, artinya data 

yang terkumpulkan, disajikan apa adanya kemudian dianalisa serta 

diinterpretasikan sehingga data tersebut dapat dibaca dan dipahami 

maksudnya. Dalam hal-hal tertentu, jika diperlukan penyajian data akan 

dibarengi dengan sistem tabulasi distribusi frekuensi, guna diperoleh 

penyajian dan analisis data yang lebih sesuai dan mudah dipahami. 
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II. DAKWAH ISLAMIYAH DAN MAJELIS TAKLIM 
 

 

DAKWAH ISLAMIYAH 

 

Arus globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan antar bangsa 

dan disertai dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

sejumlah perubahan mendasar dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Proses 

perubahan yang terjadi secara perlahan tapi pasti telah menyebabkan pergeseran 

budaya, pola pikir, pola sikap, dan pola hidup masyarakat. Dalam batas-batas tertentu, 

efek perubahan yang ditimbulkannya pun tidak selamanya membawa efek positif, 

tetapi juga menyisakan ekses-ekses negativ yang tidak jarang bertentangan dengan 

nilai dan norma maupun ajaran agama. 

Islam sebagai ajaran Ilahiyah yang syarat dengan tata nilai kehidupan yang 

sempurna hanya akan menjadi ajaran yang melangit jika tidak diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata. Untuk dapat menyebarluaskan ajaran tersebut, maka dakwah  

mutlak diperlukan agar tercipta individu, keluarga, masyarakat yang menjadikan 

Islam sebagai pola pikir (way of thinking) dan pola hidup (way of life) (Badruttaman, 

2005). Dakwah pada hakekatnya adalah usaha orang beriman untuk mewujudkan 

Islam dalam semua segi kehidupan baik pada tataran individu, keluarga, masyarakat, 

umat dan bangsa. Sebagai aktualisasi iman, dakwah merupakan keharusan dan 
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menjadi tugas suci bagi setiap muslim setingkat dengan kapasitas dan kapabilitas 

yang dimiliki. 

Dalam keynote speech Menag RI pada seminar dan lokarya “Pengembangan 

Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja” di IAIN Walisongo Semarang dikatakan 

bahwa : “saat ini kita menyaksikan betapa tatanan nilai-nilai tradisional dan kearifan-

kearifan sosial telah banyak mengalami perubahan dan transformasi. Makna baik-

buruk, halal-haram, indah-jelek, pantas tak pantas, dan sebagainya tidak lagi 

sebagaimana yang sebelumnya dipahami masyarakat. Kemudahan dan kesulitan 

hidup yang dialami sebagian anggota masyarakat juga tidak jarang mengubah 

perilaku, sikap, cara pandang seseorang dan masyarakat. 

Kerawanan moral dan etika yang muncul semakin transparan dalam berbagai 

bentuk kemaksiatan juga merupakan tantangan dakwah yang tidak bisa dianggap 

enteng. Dengan disokong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi mutakhir 

seperti siaran televisi, keping-keping VCD, jaringan internet, dan sebagainya ; 

kemaksiatan telah mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas luar biasa, seperti 

maraknya perjudian, industri sex, miras, tindakan kriminal, serta menjamurnya 

tempat-tempat hiburan yang menjual ‘selera’ dan pendangkalan budaya malu.” 

(Menag RI, 2009) 

Dalam kaitan ini, Dakwah Islamiyah dituntut memainkan peranan besar untuk 

mengarahkan setiap perubahan yang terjadi ke arah situasi dan kondisi yang lebih 

bermakna, sekaligus mampu mengeliminasi setiap ekses perubahan yang 
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ditimbulkannya. Sebagaimana diungkap oleh Bahi al-Khuli bahwa dakwah adalah 

memindahkan suatu situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Muhammad 

‘Abduh (w. 1905 M/ 1323 H) dalam hal ini mengistilahkan dakwah dengan ishlah, 

yaitu memperbaiki keadaan kaum muslimin dan memberi petunjuk kepada orang-

orang kafir untuk memeluk Islam. 

Dakwah merupakan salah satu bentuk komitmen muslim terhadap agamanya. 

Setiap muslim dan muslimat wajib mendakwahkan Islam, sesuai dengan kemampuan 

dan kesanggupan masing-masing, sesuai dengan profesi dan dedikasinya kepada 

orang lain, baik orang Islam maupun orang-orang yang tidak atau belum beragama 

Islam. Tentang kewajiban berdakwah, Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW. 

memberikan tuntunan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 

104: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung” 

Setiap muslim diperintahkan agar berusaha merubah kemungkaran yang 

diketahuinya. Kaum muslimin diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang 

menekuni ajaran Islam secara khusus untuk disampaikan dan diajarkan kepada orang 

lain, dengan kata lain mengomunikasikan informasi ajaran Islam.    
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Dakwah merupakan tugas mulia individu, laki-laki dan perempuan dalam 

rangka menegakkan amar ma’ruf nahi munkar menuju masyarakat yang Islami dan 

diridhai Allah. Paling tidak setiap muslim dan muslimah diwajibkan berdakwah 

kepada dirinya sendiri agar dirinya mampu menegakkan kebajikan dan menghindari 

kejahatan. Setelah diri sendiri, selanjutnya diharapkan kapada lingkungan dan 

seterusnya kepada lingkungan lebih besar lagi. Sedangkan dakwah yang dilakukan 

secara rutin, sistimatis dan terorganisasi dalam masyarakat menjadi kewajiban da’i 

atau muballigh.  

Menurut Pimay; Dakwah sering kali dimaknai hanya sebagai ‘ajakan’ atau 

panggilan suci yang disampaikan oleh seorang da’i untuk mengajak manusia ke jalan 

yang benar. Pemahaman ini tidak salah, tetapi makna dakwah seperti ini hanya 

bersifat transmitif, sebatas menyampaikan pesan-pesan ketuhanan berupa ajaran 

normatif dan teoritis keagamaan. Padahal agama tidak hanya bersifat normativ, tetapi 

juga bersifat faktual dan praktis. Karena itu dakwah harus bersifat progresif, yakni 

usaha-usaha perbaikan sosial di segala aspek kehidupan demi membangun peradaban 

umat yang lebih baik. Dalam pengertian ini, dakwah tidak cukup hanya 

mengandalkan kemampuan berbicara (mendakwahkan ajaran dengan retorika di 

depan publik), tetapi perl;u ditopang kemampuan ‘melakukan’ sesuatu berdasarkan 

keahlian manajerial (managerial skills), kemampuan berorganisasi (perorganisasian 

yang baik), perencanaan yang baik (planning), kekuatan mempengaruhi, dan 

kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik (social empowerment). 
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Singkat kata, kita harus memperbaiki manajemen dakwah dengan memakai konsep 

manajemen dakwah strategis. Maksudnya, visi dan misi ajaran Islam diturunkan pada 

level operasional, kemudian direncanakan dalam program kerja sehari-hari yang lebih 

terukur. (Pimay, 2008) 

Sebagai sebuah gerakan persuasif, dakwah perlu memilih cara dan metode 

yang tepat agar dakwah menjadi aktual, faktual dan kontekstual, menjadi bagian 

strategis dari kegiatan dakwah itu sendiri. Tanpa ketepatan metode, kearutan cara, 

kegiatan dakwah akan terjerumus dalam upaya “arang habis besi binasa”. Aktifitas 

dakwah akan berputar dalam pemecahan problema tanpa solusi dan tidak jelas ujung 

pangkal penyelesaiannya. 

Semua literatur Ilmu Dakwah dalam membicarakan metode dakwah, selalu 

merujuk firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Nahl ayat 125: “Serulah 

manusia ke jalan Tuhanmu, dengan cara hikmah, pelajaran yang baik dan 

berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

Ayat ini menjelaskan, sekurang-kurangnya ada tiga cara atau metode dalam 

dakwah, yakni metode hikmah; metode mau’idzah; metode mujadalah. Ketiga 

metode ini dapat dipergunakan sesuai dengan objek yang dihadapi oleh seorang da’i 

atau da’iyah di medan dakwahnya. 
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1. Metode bi al-hikmah mengandung pengertian yang luas. Dalam kegiatan dakwah 

metode hikmah muncul dalam berbagai bentuk, yakni: (a) mengenal strata mad’u; 

(b) kapan harus bicara, kapan harus diam; (c) mencari titik temu; (d)  toleran 

tanpa kehilangan sighah; (e) memilih kata yang tepat; (f) cara berpisah; (g) 

uswatun hasanah (h) lisanul hal. 

2. Metode mau’idzah hasanah mengandung arti cara memberi pengajaran yang baik. 

Kata mau’idzah sendiri dalam al-Qur’an dalam segala bentuknya terulang 25 kali. 

Bila diperhatikan pemaknaan mau’idzah hasanah dalam ayat-ayat al-Qur’an 

tekanannya tertuju pada kepada peringatan yang baik dan dapat menyentuh hati 

sanubari seseorang, sehingga pada akhirnya audiens terdorong untuk berbuat baik. 

Metode ini terdiri dari berbagai bentuk, yakni; (a) nasehat; (b) tabsyir wa tanzir 

dan; (c) wasiyat. 

3. Metode mujadalah mengandung arti pembicaraan yang dialogis . Mujadalah 

bukanlah pembicaraan yang monolog atau monoton. Dalam al-Qur’an, kata 

mujadalah dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam 29 kali. Istilah tersebut 

mengandung arti pembicaraan  atau diskusi yang dilandasi pada argumen yang 

berbeda dengan mempergunakan dalil yang utuh. Di dalam pembicaraan dialogis 

terbesit semangat tidak ada yang lebih dominan antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam kerangka dakwah akan dituntut semangat menyodorkan kebenaran dan 

panggilan Islam dalam suasana kesetaraan. Metode ini muncul dalam bentuk; (a) 

as’ilah wa ajwibah (tanya jawab) dan al-hiwar (diskusi).  
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Terkait dengan dakwah bi al-hikmah, dalam al-Qur’an, kata al-hikmah dengan 

berbagai bentuk derivasinya ditemukan sebanyak 208 kali. Berdasarkan kerangka 

semantik kata al-hikmah bentuk masdarnya adalah kata hukman memiliki makna 

mencegah, yang bila dikaitkan dengan dakwah bermakna menghindari dari hal-hal 

yang kurang relevan dalam tugas dakwah. Toha Yahya Umar berpendapat bahwa 

hikmah berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan berpikir, berusaha 

menyusun dan mengatur dengan cara yang sesuai keadaan zaman, tidak bertentangan 

dengan larangan Tuhan (Hasanuddin, 1992). 

Al-hikmah diartikan pula sebagai al-adl (keadilan), al-haq (kebenaran), al-

hilm (ketabahan), al-ilm (pengetahuan) dan an-Nubuwah (kenabian). Al-hikmah juga 

berati menempatkan sesuatu pada proporsinya. Juga berarti pengetahuan yang 

dikembangkan dengan tepat sehingga menjadi sempurna. Dalam hal ini al-hikmah 

terdiri dari empat hal, yaitu: kecakapan manajerial, kecermatan, kejernihan dan 

ketajaman pikiran. 

Sebagai metode, al-hikmah berarti kebijaksanaan, akal budi yang mulia, dada 

yang lapang, hati yang bersih dan menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan. 

Dakwah bi al-hikmah merupakan kemampuan dan ketepatan da’i  dalam memilih, 

memilah  dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad’u sehingga 

sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam 

konteks dakwah lapangan (Slamet, 2006) 
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Syekh Muhammad Abduh memberikan definisi hikmah sebagai berikut: 

“Hikmah adalah ilmu yang sahih (benar dan sehat) yang menggerakkan kemauan 

untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat/berguna.” (Moh. Natsir, 1996) 

Ketika menyimpulkan permaknaan terhadap hikmah ini, Moh. Natsir 

mengatakan bahwa hikmah lebih dari semata-mata ilmu. Ia adalah ilmu yang sehat, 

yang sudah direncanakan; ilmu yang berpadu dengan rasa periksa, sehingga menjadi 

daya penggerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Kalau dibawa 

ke bidang dakwah: untuk melakukan sesuatu tindakan yang berguna dan efektif 

(Moh. Natsir, Ibid, 1996) 

Hikmah adalah bekal da’i menuju kesuksesan dalam berdakwah. Karunia 

berupa hikmah pada seorang da’i akan mempengaruhi mad’u dalam skala yang lebih 

luas. Dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah, ayat 269 dijelaskan bahwa; “Allah 

menganugerahkan al-hikmah kepada siapa pun yang dia kehendaki dan barang siapa 

dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar dikaruniai kebaikan yang banyak. 

Istilah dakwah digunakan dalam Al Qur’an baik dalam bentuk fi’il maupun dalam 

bentuk mashdar berjumlah lebih dari seratus kali. Dalam Al Qur’an, dakwah dalam 

arti mengajak ditemukan sebanyak 46 kali, 39 kali dalam arti mengajak kepada Islam 

dan kebaikan, 7 kali kepada neraka dan kejahatan. 

Beberapa dari ayat tersebut:  
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1. Mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ( QS. Ali 

Imran:104) 

2. Mengajak manusia kepada jalan Allah (QS an-Nahl:125) 

3. Mengajak manusia kepada agama Islam (QS as-Shaf:7) 

4. Mengajak manusia kepada jalan yang lurus (QS al-Mukminun:73) 

5. Memutuskan perkara dalam kehidupan umat manusia, kittabullah dan 

sunnaturrasul (QS an-Nur:48 dan 51, serta QS Ali Imran:23) 

6. Mengajak ke surga (QS al-Baqarah:122) 

Definisi dakwah di dalam Islam adalah sebagai kegiatan “mengajak 

mendorong dan memotivasi orang lain berdasarkan bashirah untuk meniti jalan Allah 

serta berjuang bersama meninggikan agama-Nya. Kata mengajak, memotivasi, dan 

mendorong adalah kegiatan dakwah dalam ruang lingkup tabligh. Kata bashirah 

untuk menunjukkan dakwah itu harus dengan ilmu dan perencanaan yang baik. 

Kalimat meniti jalan Allah untuk menunjukkan tujuan dakwah yaitu mardhatillah. 

Kalimat istiqamah di jalan-Nya untuk menunjukkan dakwah itu harus 

berkesinambungan. Sedangkan kalimat berjuang bersama meninggikan agama Allah 

untuk menunjukkan dakwah bukan untuk menciptakan kesalehan pribadi. Untuk 

mewujudkan masyarakat yang saleh tidak bias dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus 

bersama-sama. (Muhammad Ali Aziz, 2004:4). 
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Dakwah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa manusia ke jalan Allah 

pada dasarnya dimulai dari diri dan pribadi umat Islam sendiri sebagai pelaku 

dakwah. Upaya tersebut dilakukan melalui ajakan kepada kebaikan (amr bi al-

ma’ruf) mencegah berbuat munkar (nahy ‘an al-munkar), dan mengajak untuk 

beriman (tu’minuna bi Allah) guna terwujudnya ummat terbaik (khairu ummah). 

Mengajak dan menyeru orang lain untuk menerima Islam dan meyakini ajaran 

Islam, memerlukan cara tersendiri. Cara penyampaian dan cara menyeru tersebut 

haruslah sesuai dengan masyarakat mad’unya. Itu sebabnya, sering terjadi di medan 

dakwah cara penyampaian kadang-kadang lebih menentukan keberhasilan dakwah 

ketimbang materi yang sedang diusung.  

Hal ini mengindikasikan bahwa metode berdakwah lebih penting dari materi 

dakwahnya sendiri. Inilah ungkapan dalam bahasa Arab dengan al-thariqah ahammu 

min al-maddah. Ungkapan ini sangat relevan dengan kegiatan dakwah. Betapapun 

sempurnanya materi, lengkapnya bahan dan aktualnya issu-issu yang disajikan, tetapi 

bila disampaikan dengan cara yang sembrono, tidak sistematis dan serampangan akan 

menimbulkan kesan yang tidak menggembirakan. Tetapi sebaliknya walaupun materi 

kurang sempurna, bahan sederhana dan issu-issu yang disampaikan kurang aktual, 

namun disajikan dengan cara yang menarik dan menggugah, maka akan 

menimbulkan kesan yang mendalam bagi mad’u. 

Dakwah pada hakikatnya adalah segala aktivitas dan kegiatan dan kegiatan 

yang mengajak orang untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai 
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kehidupan yang bukan Islami kepada nilai kehidupan yang Islami. Aktivitas dan 

kegiatan tersebut dilakukan dengan mengajak, mendorong, menyeru, tanpa tekanan, 

paksaan dan provokasi, dan bukan pula dengan bujukan dan rayuan pemberian 

sembako dan sebagainya. 

Sejalan dengan pengertian dakwah di atas maka metode atau cara yang 

dilakukan dalam mengajak tersebut haruslah sesuai pula dengan materi dan tujuan ke 

mana ajakan tersebut ditujukan. Pemakaian metode atau cara yang benar merupakan 

sebagian dari keberhasilan dari dakwah itu sendiri. Sebaliknya bila metode dan cara 

yang dipergunakan dalam menyampaikan sesuatu tidak sesuai dan tidak pas akan 

mengakibatkan hal yang tidak diharapkan. 

METODE DAKWAH 

 

Pengertian Metode 

 

Metode adalah suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan 

secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem dan tata 

pikir manusia. Moh. Ali Aziz mengartikan metode sebagai “suatu kerangka kerja dan 

dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dan tepat untuk 

mencapai suatu tujuan”.  

Maka metode dakwah adalah suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang 

ditentukan secara jelas oleh dā'ī untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, 

rencana, sistem dan tata pikir manusia dalam dakwah. Dapat pula diartikan. metode 
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dakwah sebagai cara yang ditempuh oleh dā'ī dalam melakukan tugasnya 

(berdakwah) guna mencapai tujuan dakwah.  

Metode terkait erat dengan teknik dan pendekatan. Teknik adalah suatu cara 

yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari pengertian ini berarti 

metode lebih menitikberatkan kepada pengertian yang lebih bersifat teoritis dan 

berbentuk kerangka atau landasan, sedangkan teknik merupakan wujud pelaksanaan 

dari teori tersebut dan berkaitan langsung dengan media yang dipergunakan.  

Sedang pendekatan adalah langkah awal untuk menentukan metode dan teknik 

yang dipergunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dalam masalah metode dakwah, al-Qur'ân memberi pedoman pokok yang 

terangkum dalam ayat :  

125أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن النحل   

"Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." 

ِAyat di atas secara garis besar menggariskan tentang karakteristik atau 

prinsip-prinsip metode Dakwah. 

1. Pengertian Dakwah 

a. Secara Etimolologis (lughowi), istilah dakwah termasuk kata dalam 

bahasa Indonesia yang sudah baku, terbentuk dari kata serapan bahasa 
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Arab dalam bentuk mazdar yaitu kata da’a, kata tersebut berasal dari 

fi’il madhi yaitu kata da’aa yang bisa diartikan memanggil, 

mengundang, meminta, memohon, menyuruh, mendatangkan, 

mendo’akan, mendorong, menuntut dan sebagainya. 13 

b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah berarti penyiaran, 

propaganda; penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan 

masyarakat; seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan 

ajaran agama.14 

Pada dasarnya istilah dakwah dalam bahasa Arab mempunyai pengertian 

yang luas, untuk memperoleh pengertian yang dikehendaki harus melihat 

beberapa hal yang dapat memperjelas pengertiannya dengan melihat 

kepada situasi, kondisi, fungsi, maksud dan tujuan digunakannya kata 

tersebut. 

c. Secara Terminologi (istilah) 

2. 1). Menurut istilah-istilah dalam al-Qur’an, Andi Darmawan menyimpulkan 

bahwa dakwah bermakna; “Mengajak manusia kepada kebajikan dan mencegah 

kemungkaran (QS. 3:104); Yang ghair tidak lain adalah jalan Allah (QS. 16:126); 

Dinullah Islam (QS. 61:7); Beriman kepada Allah (QS. 57:8); Tempat 

 

13 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Hidakarya Agung, 1990), h. 128 

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 

232 
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keselamatan (QS. 10:95); Jalan yang lurus (QS. 23:73); Jalan petunjuk (QS. 

7:183); Untuk memutuskan perkara dalam kehidupan umat manusia Kitabullah 

dan Sunnah Ar-Rasul (QS. 24:48, 51) dan akhirnya surga (QS. 2:221).15 

2). Menurut para fakar. 

Para fakar mendefinisikan dakwah secara terminologi sebagai berikut; 

a). Muhammad Ash-Shawaf dakwah adalah risalah langit yang diturunkan 

ke bumi berupa hidayah Sang Khaliq kepada makhluk yaitu Dien dan 

jalan-Nya yang lurus sehingga sengaja dipilihnya dan dijadikan jalan satu-

satunya untuk bisa selamat kembali kepada-Nya.16 

b). Ibnu Taimiyah berpendapat dakwah adalah mengajak seseorang agar 

beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh para Rasul-Nya 

dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa 

yang mereka perintahkan.17 

c). Syeikh Ali Mahfuz, Dakwah adalah mendorong manusia agar 

melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh berbuat 

 

15 Andi Darmawan, Metodologi Dakwah, (Yogyakarta: LESPI, 2000), h. 148 

16 Sayid Muhammad Nuh, Dakwah Fardhiyah: Pendekatan Personal dalam Dakwah, (Surakarta: Era 

Intermedia, 2000), Cet. Ke-2, h. 4 

17 Ibid., h. 14 
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kebajikan dan meninggalkan kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan 

di dunia dan akhirat.18 

d). Nasaruddin Latif memberi penjelasan tentang Dakwah adalah setiap 

usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan, yang bersifat menyeru, 

mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah 

SWT., sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariah serta akhlak 

Islamiyah.19 

e). Ahmad Mubarok, Dakwah adalah undangan, ajakan atau seruan yang 

kesemuanya menunjukkan adanya komunikasi antar dua pihak dan 

berupaya mempengaruhi pihak lain, ukuran keberhasilan undangan, ajakan 

atau seruan adalah manakala yang diundang memberikan respons untuk 

mau datang atau memenuhi undangan itu. 20  

f). H. Endang S. Anshari, yang dikutip oleh Toto Asmara mengatakan: 

Arti dakwah dalam arti terbatas ialah menyampaikan Islam kepada 

manusia, secara lisan maupun tulisan atau lukisan (panggilan, seruan, 

ajakan manusia pada Islam). Arti dakwah dalam arti luas: penjabaran, 

penterjemahan dan pelaksanaan Islam dalam peri kehidupan dan 

 

18 Mawan Abdul Dzaliel Raifuddin, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Jakarta: Pustaka Setia, 1977), h. 24 

19 Ibid 

20 Ahmad Mubarok, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-1, h. 19 
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penghidupan manusia (termasuk di dalamnya politik, sosial, pendidikan, 

ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan sebagainya.21 

g). Abdur Munir Mulkhan, Dakwah adalah mengubah umat dari satu 

situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segala segi kehidupan 

dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam di dalam kenyataan hidup 

sehari-hari, baik bagi kehidupan seorang pribadi, kehidupan keluarga 

maupun masyarakat sebagai keseluruhan tata hidup bersama.22 

Dari beberapa pendapat di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dakwah adalah bagaimana tata cara (upaya) Islam dalam membina 

insan baik secara umum maupun khusus, ditujukan kepada semua 

golongan manusia dalam seluk beluk kehidupannya. 

Kegiatan dakwah sering dipahami sebagai upaya untuk memberikan solusi Islam 

terhadap berbagai masalah dalam kehidupan. Masalah kehidupan tersebut mencakup 

seluruh aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, sains, 

teknologi. 

MAJELIS TAKLIM 

 

Pengertian 
 

 

21 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 31 

22 M. Musrin, Diktat Ilmu Dakwah, (Palembang, IAIN Raden Fatah, 1996), h. 2 
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Secara etimologis majelis ta’lim berarti ‘tempat pembelajaran’ yang 

merupakan wadah di mana suatu kelompok masyarakat (laki-laki ataupun 

perempuan) bertemu untuk belajar dan mendalami ajaran agama. Majelis ta’lim hidup 

bersifat nonformal dan tumbuh semarak di seluruh pelosok tanah air baik melalui 

organisasi-organisasi keagamaan maupun organisasi-organisasi masyarakat. Dalam 

beberapa kajian disebutkan bahwa Majelis ta’lim merupakan lembaga pendidikan 

agama Islam yang bersifat non-formal, terbuka bagi semua orang tanpa 

memperhatikan gender, usia, status, maupun kedudukan di masyarakat (Weix 1999). 

Majelis ta’lim juga didefinisikan sebagai “lembaga atau organisasi sebagai wadah 

pengajian” dan “sidang pengajian” atau “tempat pengajian” (KBBI, 2005:699).  

Menurut akar katanya, istilah majelis taklim tersusun dari gabungan dua kata: 

majlis yang berarti (tempat) dan taklim yang berarti (pengajaran) yang berarti tempat 

pengajaran atau pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran 

islam. Sebagai sarana dakwah dan pengajaran agama. Majelis taklim adalah salah 

satu lembaga pendidikan diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta 

mewujudkan rahmat bagi Alam semesta . 

Dalam prakteknya, majelis taklim merupakan tempat pengajaran atau 

pendidikan agama islam yang paling fleksibal dan tidak terikat oleh waktu. Majelis 

taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata social, dan jenis 

kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau 

malam . tempat pengajarannya pun bisa dilakukan dirumah, masjid, mushalla, 

gedung. Aula, halaman, dan sebagainya. (www.Google.com, 25 Maret 2010) 

Selain itu majelis taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga 

dakwah dan lembaga pendidikan non-formal. Fleksibelitas majelis taklim inilah yang 

http://www.google.com/
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menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan 

islam yang paling dekat dengan umat (masyarakat). 

Dengan demikian majelis taklim menjadi lembaga pendidikan ibadah 

alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan 

menimba ilmu agama dijalur pandidikan formal. Inilah yang menjadikan majlis 

taklim memiliki nilai karakteristik tersendiri dibanding lembaga-lembaga ibadah 

lainnya. Kemudian majelis taklim juga merupakan salah satu tempat dan sarana 

dalam pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu lingkup program 

pendidikan luar sekolah. Dadang Danugiri dalam majalah ilmiah Solusi (2009: 24-25) 

menuliskan: Lingkup program pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan anak 

usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan usia lanjut, dan 

pendidikan komunitas: Pendidikan Pemberdayaan perempuan adalah pendidikan yang 

mengangkat harkat dan martabat perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan 

jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Meningkatkan kualitas kesehatan, keterampilan, kewirausahaan, kepermimpinan dan 

pembinaan. Jenis pendidikan ini dilakukan dalam bentuk aturan pendidikan keluarga, 

kelompok belajar, penyuluhan, pelatihan, majelis taklim, kursus-kursus, magang dan 

lain sebagainya. Pembangunan pemberdayaan perempuan dilakukan untuk 

menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-

laki dan perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan 

dan latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. 

Adapun dasar hukum Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan diniyah 

non-formal yang keberadaannya di akui, diatur dalam: 

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional. 

2. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tantang standar nasional pendidikan. 

3. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan 
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pendidikan ibadah. 

4. Keputusan MA nomor 3 tahun 2006 tentang struktur departemen agama 

tahun   

Kehadiran Majelis ta’lim dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian 

dari kehidupan sosial yang semakin menguat hadir di tengah-tengah masyarakat. 

Majelis ta’lim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama islam yang 

paling fleksibal dan tidak terikat oleh waktu. Majelis ta’lim bersifat terbuka terhadap 

segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya 

pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Tempat yang digunakannya pun 

bisa dilakukan di rumah, masjid, mushalla, gedung, aula, halaman, dan sebagainya. 

Selain itu majelis ta’lim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga 

dakwah dan lembaga pendidikan non-formal. Fleksibilitas majelis ta’lim inilah yang 

menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan 

Islam yang paling dekat dengan umat (masyarakat).    

Majelis ta’lim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat 

antara masyarakat awam dengan para mualim , dan antara sesama anggota jamaah 

majelis ta’lim tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dengan demikian majelis ta’lim 

menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki 

cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama dijalur pandidikan 

formal. Inilah yang menjadikan majelis ta’lim memiliki nilai tersendiri dibanding 

lembaga-lembaga keagamaan lainnya. 

Fungsi Majelis Taklim  
 

Sekurangnya terdapat empat fungsi penting majelis ta’lim, yaitu: (1) sebagai 

wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama di masyarakat dan 

bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, (2) sebagai 
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wahana wisata rohani, (3) sebagai wadah silaturrahmi, dan (4) sebagai medium 

penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan ummat dan bangsa  

Tidak hanya sebatas berfungsi untuk pengajaran agama Islam, majelis ta’lim 

pun menggunakan metode pengajaran yang tidak berbeda dengan dilakukan dalam 

lembaga pendidikan Islam formal seperti pondok pesantren. Majelis ta’lim banyak 

mempergunakan metode pengajaran berupa ceramah maupun h a l a q a h yakni 

membacakan suatu kitab sekaligus menterjemahkan dan menjelaskan makna kitab 

tersebut.    

Majelis ta’lim pada dasarnya tidak lah ditujukan bagi jenis kelamin tertentu 

(Ensiklopedi Islam 1994 3:120), hanya saja dalam perkembangannya, majelis ta’klim 

menjadi lekat dengan kehidupan para perempuan lebih dari laki-laki. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah jamaah perempuan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan 

jamaah laki-laki, bahkan majelis ta’lim yang khusus untuk perempuan juga lebih 

banyak hidup dan tumbuh dalam masyarakat dibandingkan dengan Majelis Ta’lim 

dengan jamaah khusus laki-laki. Hingga upaya untuk mengorganisir Majelis ta’lim 

yang berjamaah khusus perempuan telah banyak dilakukan.  

KEDUDUKAN MAJELIS TAKLIM 

Keberadaan Majelis ta’lim secara formal telah diakui Pemerintah.  Pemerintah 

secara khusus telah memberikan payung hukum kepada Majelis ta’lim ini sebagai 

pendidikan alternatif yang diakui Negara. Hal ini diantaranya diatur dalam Undang- 

undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 26 ayat 4  

UU Sisdiknas menyebutkan bahwa:  “ Satuan pendidikan  non formal  terdiri atas le 

mbaga kursus, lembaga pelatihan , kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat dan majelis ta’lim, serta satuan pendidikan yang sejenis . ”  

Berdasarkan UU tersebut majelis ta’lim menjadi salah satu lembaga pendidikan 

non-formal berada di bawah binaan Departemen Agama. Departemen Agama juga 

membawahi Badan Kontak Majelis ta’lim (BKMT), yang telah menjadi wadah induk 
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bagi sebagian besar Majelis ta’lim di Seluruh Indonesia. Majelis ta’lim diatur pula 

padaPeraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan. Hanya saja pengaturan di dalam PP 55/2007 tersebut 

memberi batasan bahwa peran Majelis ta’lim adalah hanya dalam konteks pendidikan 

penguatan keimanan dan ketakwaan (ibadah mahdza), bukan pendidikan yang 

sifatnya lebih luas tidak semata keimanan tapi hubungan antar manusia (ibadah ghairi 

mahdza) Departemen agama sebagai sebuah lembaga yang mengurusi persoalan 

keagamaan di Indonesia mempunyai berbagai bagian di bawahnya, diantaranya 

terdapat Direktorat Pendidikan Agama Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid . 

Lembaga ini mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat 

Jenderal Kelembagaan Agama di bidang Pendidikan Agama pada masyarakat dan 

pemberdayaan masjid. Dengan ungkapan singkat, direktorat ini membantu Ditjen 

Bagais dalam menangani pendidikan jalur luar sekolah (outschool education). Ibid 

p.30 4 Lembaga ini diinisiasi oleh Ibu Hj. Tuti Alawiyah pada 1 Januari 1981 yang 

pada awalnya terdiri dari 732 orang pengurus majelis taklim 5 Pasal 21 (ayat 1): 

Pendidikan Diniyah Non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian, kitab, 

majelis taklim, pendidikan al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang 

sejenis. Pasal 23 (1) menyebut “Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan 

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia 

peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam sementar”. Pasal 23 (2); 

“Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman 

terhadap Al Quran dan Hadiz sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia”. Pasal 23 (3); Majelis Taklim 

dilaksanakan di masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.  

Tipe-tipe Majelis Taklim  
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Majelis ta’lim yang hidup dan berkembang di Indonesia perlu diakui sangat beragam. 

Setidaknya pernah ada yang mengkategorisasi Majelis ta’lim ditinjau dari metode 

pengajiannya sebagai berikut:    

1. Majelis ta’lim yang diselenggarakan dengan ceramah, metode ini dilaksanakan 

dengan dua cara, yaitu: a. Ceramah umum, pengajar bertindak aktif dengan 

memberikan pelajaran, sedangkan paserta pasif yaitu hanya mendengarkan atau 

menerima materi yang disampaikan atau diceramahkan atau yang biasa kita sebut 

dengan pengajian b.  Ceramah terbatas, biasanya terdapat kesempatan untuk tanya-

jawab. Jadi pengajar maupun peserta sama aktifnya.   

2. Majelis ta’lim yang diselenggarakan dengan metode halaqah. Biasanya dalam hal 

ini pengajar memberikan pengajaran melalui pegangan kitab tertentu. Peserta 

mendengarkan sambil menyimak kitab yang sama atau melihat papan tulis dimana 

pengajar menuliskan apa-apa yang hendak diterangkan.   

3. Majelis ta’lim yang diselenggarakan dengan metode muzakarah. Metode ini 

dilaksanakan dengan cara menukar pendapat atau diskusi mengenai suatu masalah 

yang disepakati untuk dibahas.   

4. Majelis ta’lim yang diselenggarakan dengan metode campuran. Artinya saat 

Majelis ta’lim menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau pengajian, materi yang 

disampaikan tidak dengan satu macam metode saja, melainkan dengan metode secara 

bersalang-seling.   

Sementara ditinjau dari tipe kepengurusannya, majelis ta’lim dapat dibedakan 

menjadi: (1) Pengurus yang sendirian. Ia pemilik majelis ta’lim, pengurus dan juga 

sebagai guru tetap; (2) Pengurus bersifat pribadi, dengan dibantu oleh keluarga atau 

murid. Ia pemilik, pengurus juga sebagai guru; (3) Pengurus berstruktur organisasi 

dengan pembagian tugas untuk masa kepengurusan dua sampai tiga tahun yang 

dipilih oleh jama’ah; (4) Pengurus berstruktur organisasi yang ditentukan oleh ketua 

dan adanya pembagian tugas antara pengurus. Ketua biasanya lebih dominan di 



 43 

majelis ta’lim itu dan sekaligus merangkap menjadi guru; dan (5) Pengurus 

berstruktur dan pembagian tugas dengan periode atau tanpa periode kepengurusan 

dimana kepengurusan dibentuk dengan surat keputusan (SK) kantor bersangkutan. 6     

Majelis Ta’lim Sebagai Mesin Politik Indonesia Sebagai Mesin Politik Indonesia 

Sebagai Mesin Politik Indonesia Sebagai Mesin Politik Indonesia  

Pertumbuhan Majelis Taklim  
 

Tumbuh dan berkembangnya majelis ta’lim di Indonesia merupakan 

fenomena menarik. Meski telah ada pada masa Orde Baru namun keberadaan majelis 

ta’lim semakin terasa paska kejatuhan Suharto. Pada masa Suharto, keberadaan 

majelis ta’lim relatif dikontrol keberadaannya untuk mendukung kepentingan politik 

pemerintah Orde Baru. Sementara itu, dengan berubahnya situasi politik paska Orde 

Baru, majelis ta’lim masih tetap digunakan untuk kepentingannya politik namun tidak 

didominasi oleh satu kelompok tertentu melainkan oleh berbagai pihak di tingkat elit 

politik baru dalam konteks kondisi politik dan masyarakat yang berbeda. Paska Orde 

Baru, majelis ta’lim lebih memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan aktivitas-

aktivitasnya. Di tengah kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang dianggap tidak 

membaik, masyarakat mencari media lain yang dianggap dapat membawa ketenangan 

batin. Majelis ta’lim semakin mendapat tempat.   

Majelis ta’lim yang bersifat terbuka dengan jamaah yang terukur dan militan, 

dianggap sebagai wadah yang sangat strategis pada kondisi menghadapi pemilihan 

umum di Indonesia sejak Orde Baru hingga paska Orde Baru. Majelis ta’lim ini 

biasanya menjadi ruang yang banyak dimanfaatkan oleh para calon legislatif dari 

berbagai partai politik untuk meraih suara para anggota Majelis ta’lim. Banyak Partai 

Politik yang secara khusus mengadakan silaturahmi kepada pimpinan Majelis ta’lim 

untuk dapat meraih simpati masanya. Atau, ada pula partai politik, yang secara 

khusus membangun wadah majelis ta’lim ini untuk lebih mudah mengorganisir 

masanya dan memberikan doktrin-politik serta kepentingannya. 7   
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Pada masa orde Baru, Golongan Karya (GOLKAR) misalnya, sebuah partai 

politik pemerintah yang dominan pada masa ordebaru menggunakan majelis ta’lim 

sebagai salah satu mesin politiknya dengan membentuk kelompok-kelompok 

pengajian yang bernama Al-Hidayah disamping organisasi dakwah bernama Majelis 

Dakwah Islamiyah yang seringkali disingkat dengan MDI. 8 Secara kelembagaan 

MDI ini tumbuh dan dibuat hingga ke akar rumput. Saat ini keberadaan majelis ta’lim 

seperti Al-Hidayah di daerah tidak lagi dapat dilihat sebagai u n d e r b o w partai 

Golkar. 9   

Susilo Bambang Yudoyono (SBY) presiden Republik Indonesia periode 2004-

2009 inipun berinisiatif untuk mendirikan Majlis Dzikir SBY bernama ‘Nurulsalam’ 

atau ‘cahaya keselamatan’. Majelis yang didirikan SBY sejak Pemilu Presiden 2004 

belakangan dikelola oleh sebuah yayasan tersendiri. Saat ini Majelis ini telah 

memiliki cabang di hampir seluruh provinsi, sejumlah kerabat dan kolega SBY duduk 

sebagai pengurus yayasan, sementara penyokong dananya adalah sejumlah pengusaha 

yang dekat dengan pemimpin Negara ini.   

Sementara pimpinan partai lainnya, Wiranto dari Partai Hanura, juga melihat 

bahwa majelis ta’lim yang dibawahi oleh Badan Kontak Majelis ta’lim (BKMT) 

adalah wadah strategis yang perlu dibidik. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) 

adalah wadah induk bagi sebagian besar Majelis Taklim di Seluruh Indonesia yang 

didirikan oleh DR Hj Tutty Alawiyah AS pada 1 Januari 1981 yang pada awalnya 

terdiri dari 732 orang pengurus majelis taklim. Hanura membidik pemilih perempuan, 

dan MT dianggap memiliki kedekatan dengan perempuan. Melakukan silaturahmi 

kepada pimpinan. 

“18 Juta Anggota Majelis ta’lim se-Indonesia Dukung JK- Win”. (Kompas, 

Senin, 22 Juni 2009). Keberadaan pengajian Al Hidayah maupun  MDI, masih 

diperhitungkan untuk menjalankan mekanisme politik di internal tubul Golkar. 

Sebagai contoh Sementara, konvensi DPD provinsi diselenggarakan antara 7 
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September sampai 15 Oktober 2003. Di sini bakal calon disaring lagi melalui voting 

tertutup dengan hak suara DPD provinsi 3 suara (voting block) , DPD kabupaten/kota 

masing-masing 1 suara, DPD AMPG, KPPG, Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPI, HWK, 

Al- Hidayah, MDI dan Satkar Ulama masing-masing 1 suara. Lima besar bakal calon 

disampaikan ke tingkat nasional. Keterangan ini dapat dibaca lebih lanjut pada situs 

http://www.tokohindonesia.com/ majalah/04/berita.shtml 9 Lihat laporan inseption 

phase yang dibuat oleh AD Kusumaningtyas pada tulisannya berjudul Inisiatif - 

inisiatif untuk Pemberdayaan Perempuan Melalui Ranah Pendidikan Transformatif-

Keislaman di Kabupaten Cianjur.   

BKMT Tuti Alawiyah di Jakarta (Selasa, 24/2). Kunjungannya ke BKMT ini, 

menurutnya, sebagai salah satu upayanya untuk menggalang suara perempuanMajelis 

ta’lim. “Ibu Tuti merupakan salah satu pendiri Hanura sehingga diharapkan bisa 

membantu dalam dukungan perempuan,” demikian ungkapnya 11.  
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III. EKSISTENSI MAJELIS TAKLIM KOTA 
PALEMBANG 

 

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian selatan 

Pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Secara geografis provinsi 

Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep. Bangka-

Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. 

Provinsi ini kaya sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batubara. 

Selain itu ibukota provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu 

karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. 

Di samping itu, provinsi ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk 

dikunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, 

Kota Pagaralam dan lain-lain. Karena sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan, 

secara tidak langsung ikut memengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Makanan khas 

dari provinsi ini sangat beragam seperti pempek, model, tekwan, pindang patin, 

pindang tulang, sambal jokjok, berengkes dan tempoyak. 

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintah 

Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan 

dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut: 

1. Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja) 

2. Kab. OKU Timur (Ibukota Martapura) 

3. Kab. OKU Selatan (ibukota Muara Dua) 

4. Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung) 

5. Kab. Muara Enim (Ibukota Muara Enim) 

6. Kab. Lahat (Ibukota Lahat) 

7. Kab. Musi Rawas (Ibukota Lubuk Linggau) 
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8. Kab. Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu) 

9. Kab. Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai) 

10. Kota Ogan Ilir (Ibukota Indralaya) 

11. Kota Palembang (Ibukota Palembang) 

12. Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam) 

13. Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau) 

14. Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih) 

Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang 

merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan 

prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut Prasasti 

yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan 

Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut 

topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut 

bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini kota 

Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air (data Statistik 

1990). Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota 

ini menamakan kota ini sebagai Pa-lembang dalam bahasa melayu Pa atau Pe sebagai 

kata tunjuk suatu tempat atau keadaan; sedangkan lembang atau lembeng artinya 

tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air 

(menurut kamus melayu), sedangkan menurut bahasa melayu-Palembang, lembang 

atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang 

digenangi oleh air. 

Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka 

untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, 

ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain 

kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang 

mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah: 

• Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan. 
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• Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu 

memasuki dataran rendah. 

• Daerah pesisir timur laut. 

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat mementukan 

dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang 

berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan 

berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan 

tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi 

ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik 

pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan 

Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani 

dikawasan Nusantara 

Sriwijaya, seperti juga bentuk-bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada 

kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity secara 

sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi, yang secara perlahan-lahan 

mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam 

spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah Polity adalah entreport yang 

menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil 

ini diperoleh oleh para pemimpin setempat. (dalam istilah Sriwijaya sebutannya 

adalah datu), dengan hasil ini merupakan basis untuk penggunaan kekuatan ekonomi 

dan penguasaan politik di Asia Tenggara. 

Ada tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau Ju-Kua 

pada abad ke 14, menceritakan tentang Sriwijaya sebagai berikut; Negara ini terletak 

di Laut selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada zaman dahulu 

pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang 

bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah 
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keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa 

singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. 

Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu 

menjadi pusat pelayaran. 

Tentunya banyak lagi cerita, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut 

Cina asing seperti Cina, Arab dan Parsi, mencatat seluruh perisitiwa kapanpun kisah-

kisah yang mereka lihat dan dengan. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi, 

menggambarkan keadaan sungai Musi, dimana Palembang terletak, adalah bagaikan 

kota di Tiggris. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, 

dimana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-

sahutan (dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah 

perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat 

lebih realistis tentang kota Palembang, dimana mereka melihat bagaimana 

kehiduapan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. 

Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah ditanah kering diatas rumah yang bertiang. 

Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. 

Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti 

pelabuhan lama). Setelah mengalami kejayaan diabad-abad ke-7 dan 9, maka dikurun 

abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan 

Sriwijaya ini, baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan 

kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya 

bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang 

tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi 

kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia. 
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Dari sisa Kerajaan Sriwijaya tersebut tinggalah Palembang sebagai satu kekuatan 

tersendiri yang dikenal sebagai kerajaan Palembang. Menurut catatan Cina raja 

Palembang yang bernama Ma-na-ha Pau-lin-pang mengirim dutanya menghadap 

kaisar Cina tahun 1374 dan 1375.Maharaja ini barangkali adalah raja Palembang 

terakhir, sebelum Palembang dihancurkan oleh Majapahit pada tahun 1377. 

Berkemungkinan Parameswara dengan para pengikutnya hijrah ke semenanjung, 

dimana ia singgah lebih dulu ke pulau Temasik dan mendirikan kerajaan Singapura. 

Pulau ini ditinggalkannya setelah dia berperang melawan orang-orang Siam. Dari 

Singapura dia hijrah ke Semenanjung dan mendirikan kerajaan Melaka. Setelah 

membina kerajaan ini dengan gaya dan cara Sriwijaya, maka Melaka menjadi 

kerajaan terbesar di nusantara setelah kebesaran Sriwijaya.Palembang sendiri setelah 

ditinggalkan Parameswara menjadi chaos. Majapahit tidak dapat menempatkan 

adipati di Palembang, karena ditolak oleh orang-orang Cina yang telah menguasai 

Palembang. Mereka menyebut Palembang sebagai Ku-Kang dan mereka terdiri dari 

kelompok-kelompok cina yang terusir dari Cina Selatan, yaitu dari wilayah Nan-hai, 

Chang-chou dan Changuan-chou. 

Meskipun setiap kelompok ini mempunyai pemimpin sendiri, tetapi mereka sepakat 

menolak pimpinan dari majapahit dan mengangkat Liang Tau-ming sebagai 

pemimpin mereka.Pada masa ini Palembang dikenal sebagai wilayah yang menjadi 

sarang bajak laut dari orang-orang Cina tersebut. Tidak heran jika toko sejarah dan 

legendaris dari Cina, yaitu Laksamana Chen-ho terpaksa beberapa kali muncul di 

Palembang guna memberantas para bajak laut ini. Pada tahun 1407 setelah kembali 

dari pelayarannya dari barat, Chen-ho sendiri telah menangkap toko bajak laut dari 

Palembang yaitu Chen Tsui-i. Chen-ho membawa bajak laut ini kehadapan kaisar, 

kemudian dihukum pancung ditengah pasar ibukota. Namun beberapa toko bajak laut 

di lautan cina seperti Chin Lien, pada tahun 1577 telah bersembunyi di Palembang 

dan kemudian menjadi pedagang yang disegani di Palembang. Chiang Lien sebagai 

pengawas perdagangan untuk cina. sebetulnya kedudukan ini adalah suatu jabatan 
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yang disahkan oleh kaisar dan mempunyai wewenang mengatur hukum, imbalan, 

penurunan ataupun kenaikan (promosi) bagi warga Cina di Palembang. Dapat 

dibayangkan bahwa kekuasaan orang-orang Cina di Palembang hampir 200 tahun. 

Masa Kesultanan Palembang 

Menurut Tomec Pires yang menulis sekitar tahun kejatuhan Melaka, menyatakan 

bahwa pupusnya pengaruh Majapahit dan Cina du Palembang adalah akibat 

kebangkitan Islam di wilayah Palembang sendiri. Situasi dan kondisi ini 

menempatkan Palembang menjadi wilayah perlindungan Kerajaan Islam Demak 

sekitar tahun 1546, yang melibatkan Aria Penangsang dari Jipang dan Pangeran 

Hadiwijaya dari Pajang, dimana kematian Aria Penangsang membuat para 

pengikutnya melarikan diri ke Palembang.Para pengikut Aria Jipang ini membuat 

ketakutan baru dengan mendirikan Kerajaan Palembang. Tokoh pendiri Kerajaan 

Palembang adalah Ki Gede Ing Suro. Keraton pertamanya di Kuto Gawang, pada saat 

ini situsnya tepat berada di komplesk PT. Pusri. Dimana makam Ki Gede Ing Suro 

berada di belakang Pusri.Dari bentuk keraton Jawa di tepi sungai Musi, para 

penguasanya beradaptasi dengan lingkungan melayu di sekitarnya. Terjadilah suatu 

akulturasi dan asimilasi kebudayaan jawa dan melayu, yang dikenal sebagai 

kebudayaan Palembang. Ki Mas Hindi adalah tokoh kerajaan Palembang yang 

memperjelas jati diri Palemban, memutus hubungan ideologi dan kultural ddengan 

pusat kerajaan di Jawa (Mataram). Dia menyatakan dirinya sebagai sultan, setara 

dengan Sultan Agung di Mataram. Ki Mas Hindi bergelar Sultan Abdurrahma, yang 

kemudian dikenal sebagai Sunan Cinde Walang (1659-1706). Keraton Kuto Gawang 

dibakar habis oleh VOC pada tahun 1659, akibat perlawanan Palembang atas 

kekurang ajaran hasil wakil VOC di Palembang, Sultan Abdurrahman memindahkan 

keratonnya ke Beringin Janggut (sekarang sebagai pusat perdangangan). Sultan 

Mahmud Baaruddin I yang bergelar Jayo Wikramo (1741-1757) adalah merupakan 

tokoh pembangunan Kesultanan Palembang, dimana pembangunan modern 
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dilakukannya. Antara lain Mesjid Agung Palembang, Makam Lembang (Kawah 

Tengkurep), Keraton Kuto Batu (sekarang berdiri Musium Badarudin dan Kantor 

Dinas Pariwisata Kota Palembang). Selain itu dia juga membuat kanal-kanal di 

wilayah kesulatan, yang berfungsi ganda, yaitu baik sebagai alur pelayaran, pertanian 

juga untuk pertahanan. Badaruddin Jayo Wikramo memantapkan konsep kosmologi 

Batanghari Sembilan sebagai satu lebensraum dari kekuasaan Palembang. Batanghari 

Sembilan adalah satu konsep Melayu – Jawa, yaitu adalah delapan penjuru angin 

yang terpencar dari pusatnya yang, merupakan penjuru kesembilan. Pusat atau 

penjuru kesembilan ini berada di keraton Palembang (lebih tegas lagi berada ditangan 

Sultan yang berkuasa). 

Menurut Tomec Pires yang menulis sekitar tahun kejatuhan Melaka, menyatakan 

bahwa pupusnya pengaruh Majapahit dan Cina du Palembang adalah akibat 

kebangkitan Islam di wilayah Palembang sendiri. Situasi dan kondisi ini 

menempatkan Palembang menjadi wilayah perlindungan Kerajaan Islam Demak 

sekitar tahun 1546, yang melibatkan Aria Penangsang dari Jipang dan Pangeran 

Hadiwijaya dari Pajang, dimana kematian Aria Penangsang membuat para 

pengikutnya melarikan diri ke Palembang.Para pengikut Aria Jipang ini membuat 

ketakutan baru dengan mendirikan Kerajaan Palembang. Tokoh pendiri Kerajaan 

Palembang adalah Ki Gede Ing Suro. Keraton pertamanya di Kuto Gawang, pada saat 

ini situsnya tepat berada di komplesk PT. Pusri. Dimana makam Ki Gede Ing Suro 

berada di belakang Pusri.Dari bentuk keraton Jawa di tepi sungai Musi, para 

penguasanya beradaptasi dengan lingkungan melayu di sekitarnya. Terjadilah suatu 

akulturasi dan asimilasi kebudayaan jawa dan melayu, yang dikenal sebagai 

kebudayaan Palembang. Ki Mas Hindi adalah tokoh kerajaan Palembang yang 

memperjelas jati diri Palemban, memutus hubungan ideologi dan kultural ddengan 

pusat kerajaan di Jawa (Mataram). Dia menyatakan dirinya sebagai sultan, setara 

dengan Sultan Agung di Mataram. Ki Mas Hindi bergelar Sultan Abdurrahma, yang 

kemudian dikenal sebagai Sunan Cinde Walang (1659-1706). Keraton Kuto Gawang 
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dibakar habis oleh VOC pada tahun 1659, akibat perlawanan Palembang atas 

kekurang ajaran hasil wakil VOC di Palembang, Sultan Abdurrahman memindahkan 

keratonnya ke Beringin Janggut (sekarang sebagai pusat perdangangan). 

SultanMahmud Baaruddin I yang bergelar Jayo Wikramo (1741-1757) adalah 

merupakan tokoh pembangunan Kesultanan Palembang, dimana pembangunan 

modern dilakukannya. Antara lain Mesjid Agung Palembang, Makam Lembang 

(Kawah Tengkurep), Keraton Kuto Batu (sekarang berdiri Musium Badarudin dan 

Kantor Dinas Pariwisata Kota Palembang). Selain itu dia juga membuat kanal-kanal 

di wilayah kesulatan, yang berfungsi ganda, yaitu baik sebagai alur pelayaran, 

pertanian juga untuk pertahanan. Badaruddin Jayo Wikramo memantapkan konsep 

kosmologi Batanghari Sembilan sebagai satu lebensraum dari kekuasaan Palembang. 

Batanghari Sembilan adalah satu konsep Melayu – Jawa, yaitu adalah delapan 

penjuru angin yang terpencar dari pusatnya yang, merupakan penjuru kesembilan. 

Pusat atau penjuru kesembilan ini berada di keraton Palembang (lebih tegas lagi 

berada ditangan Sultan yang berkuasa). 

Dari seluruh pelabuhan di wilayah orang-orang Melayu, Palembang telah 

membuktikan dn terus secara seksama menjadi pelabuhan yang paling aman dan 

peraturan paling baik, seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan orang-orang 

Eropa. Begitu memasuki perairan sungai, perahu-perahu kecil, dengan kewaspadaan 

yang biasa siaga dengan tindakan-tindakan perampasan. Kemungkinan perahu 

perampok yang bersembunyi akan memangsa perahu-perahu dagang kecil yang 

memasuki sungai, jarang terjadi, karena ketatnya penjagaan oleh kekuatan Sultan 

dengan segala peralatannya.Selain kekayaan yang melimpah dari baiknya pelayanan 

pelabuhan dan perdagangan, membuat Palembang mempunyai kesempatan 

memperkuat pertananannya. Ini dibuktikannya oleh Sultan Muhammad Bahauddin 

mendirikan keraton Kuto Besak pada tahun 1780. Di dalam melawan penjajahan 

Belanda dan Inggris, Sultan Mahmud Baruddin II berhasil mengatasi politik 

diplomasi dan peperangan kedua bangsa tersebut. Sebelum jatuhnya Palembang 
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dalam peperangan besar di tahun 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II secara 

beruntun pada tahun 1819 telah dua kali mengahajar pasukan pasukan Belanda keluar 

dari perairan Palembang. Keperkasaan Sultan Mahmud Badaruddin II ini dinilai oleh 

Pemerintah Republik Indonesia adalah wajar untuk dianugrahi sebagai Pahlawan 

Nasional. 

Masa Belanda 

Palembang sebagai Ibukota Kesultanan Palembang Darussalam pada saat dibawah 

pemerintah kolonial Belanda dirombak secara total dari sisi penggolongan kotanya. 

Pada awalnya wilayah pemukiman penduduk kota Palembang, dizaman Kesultanan 

lebih dari sekedar pemukiman yang terorganisir. Pemukiman pada waktu itu adalah 

suatu lembaga persekutuan dimana patronage dan paternalis terbentuk akibat struktur 

masyarakat tradisional dan feodalistis. Keseluruhan sistem ini berada dalam satu 

lingkungan dan lokasi. Sistem ini dikenal dengan nama gugu(k). Kosakata gugu 

berasal dari jawa – Kawi yang berarti : barang katanya, diturut, diindahkan.Setiap 

guguk mempunyai sifat sektoral ataupun aspiratip. Sekedar untuk pengertian 

meskipun tidak sama, bentuk guguk ini dapat dilihat dengan sistem gilda pada abad 

pertengahan di Eropa. Contoh nama wilayah pemukiman yang dikenal sebagai 

Sayangan, adalah wilayah dimana paramiji dan alingan(struktur bawah dari golongan 

penduduk kesultanan) yang memproduksi hasil-hasil dari bahan tembaga. Sayangan 

artinya pengerajin tembaga (Jawa Kawi). Produksi ini dilakukan atas perintah dari 

bangsawan yang menjadi pimpinan (guguk) yang menjadi pelindung terhadap kedua 

golongan baik miji maupun alingan (orang yang di-alingi/dilindungi). Hasil produksi 

ini merupakan pula income bagi sultan dan kesultanan.Contoh lain dalam adalah 

wilayah pemukiman mengindikasikan wilayah guguk, yaitu : kepandean adalah rajin 

atau pandai besi, pelampitan adalah perajin lampit, demikian juga dengan kuningan 

adalah perajin pembuat bahan-bahan dari kuningan.Pemukiman ini dapat pula bersifat 

aspiratif, yaitu satu guguk yang mempunyai satu profesi atau kedudukan yang sama, 
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seperti guguk Pengulon, pemukiman para pendahulu dan alim ulama disekitar Mesjid 

Agung. 

Demikian pula dengan kedemangan, wilayah dimana tokoh demang tinggal, ataupun 

kebumen yaitu tempat tempat dimana Mangkubumi menetap. Disamping ada 

wilayah-wilayah dimana kelompok tertentu bermukim, seperti Kebangkan adalah 

pemukiman orang-orang dari Bangka, Kebalen adalah pemukiman orang-orang dari 

Bali.Setelah Palembang dibawah adminstrasi kolonial, maka oleh Regering 

Commisaris J.I Van Sevenhoven sistem perwilayahan guguk harus dipecah belah. 

Pemecahan ini bukan saja memecah belah kekuatan kesultanan, juga sekaligus 

memcah masyarakat yang tadinya tunduk kepada sistem monarki, menjadi tuduk pada 

administrasi kolonial. Guguk dijadikan beberapa kampung. Sebagai kepala diangkat 

menjadi Kepala Kampung, dan di Palembang dibagi menjadi dua wilayah, yaitu 

Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Untuk mengepalai wilayah tersebut diangkat menjadi 

Demang. Demang adalah pamongraja pribumi yang tunduk kepada controleur. Kota 

Palembang pada waktu itu terdiri dari 52 kampung, yaitu 36 kampung berada di 

seberang ilir dan 16 kampung di seberang Ulu. Kampung-kampung ini diberi nomor 

yaitu dari nomor 1 sampai 36 untuk seberang ilir, sedangkan seberang ulu dari 1 

sampai 16 ulu.Pemberian nomor-nomor kampung ini penuh semangat pada awal 

pelaksanaannya, tetapi kemudian pembagian tidak berkembang malah menyusut. 

Pada tahun 1939 kampung tersebut menjadi 43 buah, dimana 29 kampung berada 

diseberang ilir dan 14 kampung berada di seberang ulu. 

Dapat diperkirakan penciutan adminstratif kampung ini karena yang diperlukan 

bukannlah wilayahnya, tetapi cacah jiwanya yang ada kaitan dengan pajak kepalanya. 

Sehingga untuk itu digabungkanlah beberapa kampung yang cacah jiwanya minim, 

dan cukup dikepalai oleh seorang Kepala Kampung.Oleh karen Kepala Kampung 

hanya mengurus penduduk pribumi, maka untuk golongan orang Timur Asing, 

mereka mempunyai Kepala dan wijk tersendiri. Untuk golongan Cina, kepalanya 



 56 

diangkat dengan kedudukan seperti kepangkatan militer, yaitu Letnan, Kapten dan 

Mayor. Demikian pula dengan golongan Arab dan Keling (India/Pakistan) dengan 

kepalanya seorang Kapten. Untuk kedudukan kepala Bangsa Timur Asing, biasanya 

dipilih berdasarkan atas pernyataan jumlah pajak yang akan mereka pungut dan 

diserahkan bagi pemerintah disertai pula jaminan dana begi 

kedudukannya.Pemerintah Kota Palembang pada 1 April 1906 menjadi satu 

Stadgemeente. Satu pemerintahan kota yang otonom, dimana dewan kota yang 

mengatur pemerintahan. Penduduk menyebut pemerintah kota ini adalah Haminte. 

Ketua Dewan Kota adalah Burgemeester (Walikota), dia dipilih oleh anggota Dewan 

Kota. Anggota Dewan Kota dipilih oleh penduduk kota.Sebenernya pemerintah kota 

bukanlah dibentuk untuk tujuan utama memenuhi kepentingan pribumi, akan tetapi 

lebih kepada kepentingan para pengusaha Barat yang sedang menikmati liberalisasi. 

Karena dampak liberalisasi menjadikan kota sebagai pusat atau konsentrasi ekonomi, 

baik sebagai pelabuhan ekspor, industri, jasa-jasa perdagangan dan menjadi markas 

para pengusaha. 

Di Era Zaman Jepang 

Di zaman penduduk Jepang (1942-1945), secara struktural tidak ada perubahan 

kedudukan kepala kampung. Hanya gelarnya saja yang berubah, yaitu menjadi Ku – 

Co dan mereka dibawah koordinasi Gun – Co. Tugasnya dititik beratkan pada 

pembangunan ekonomi peperangan Jepang. Untuk merapatkan barisan dikalangan 

penduduk, diperkenalkan suatu sistem lingkungan Jepang, Tonari – Gumi, yaitu 

Rukun Tetangga yang meliputi setiap 10 rumah di suatu kampung. Tonari – gumi 

dipimpin oleh seorang Ku – Mi – Co (Ketua RT). 

Kegiatan Pembangunan yang Menonjol 

Masa Kerajaan Sriwijaya 
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Pusat pemerintahan dan pemukiman terletak di bagin barat kota Palembang. Bentuk 

pembangunan yang dilakukan berupa : 

1. Tata ruang dan saluran air serta pengurukan dan penimbunan daerah rawa (di 

Kelurahan Karang Anyar, kelurahan Bukit Lama dan Kecamatan Seberang 

Ulu I), baik bentuk istana, pemukiman warga maupun tempat ibadah. 

2. Bangunan tempat ibadaha berupa Vihara dan kelengkapannya. 

3. Pembangunan pelabuhan, serta sarana Transportasi. 

4. Pembangunan Istana serta rumah-rumah tempat tinggal penduduk, baik diatas 

daratan, maupun di atas sungai berupa rakit dan rumha bertiang di atas rawa. 

5. Pembangunan industri antara lain industri manik-manik di Ilir Barat. 

6. Pembangunan Taman Srisetra dibagian barat kota (Prasasti Karang Tuo). 

Masa Kesultanan Palembang 

Pusat pemerintahan pada awal kebangkitan, di bagian timur Kota Palembang (di sekitar PT. 

PUSRI dan Kelurahan I Ilir). Kemudian setelah hampir satu abad pindah ke bagian tengah di 

Kelurahan 19 Ilir, bentuk pembangunan yang dilakukan berupa : 

1. Keraton/Istana Kuto Gawang (PT Pusri I Ilir), Kuto Lamo dan Kuto Besak (Kelurahan 

19 Ilir). 

2. Benteng pertahanan (pemasangan lantai di Sungai Musi untuk menghalangi kapal 

musuh). 

3. Mesjid (di I Ilir, Beringin Janggut dan Mesjid Agung 19 Ilir). 

4. Pelabuhan dan tempat penambatan angkutan sungai. 

5. Makam raja-raja Palembang. 

6. Penataan tata ruang kota (seperti Kepandean, Sayangan, Kebumen, Depaten). 

7. Pembangunan oleh masyarakat (klenteng, rumah limas, industri rumah tangga 

tenunan, ukiran, dll) 
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Masa Penjajahan Belanda 

Berdasarkan catatan pelaksanaan pembangunan kota yang berencana baru di mulai 

pada awal terbentuknya pemerintahan kota di tahun 1900-an, seperti dibawah ini : 

1. 30 September 1918 Pemerintah Kota menetapkan tentang pendirian dan 

pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de 

Gemeente Palembang. 

2. 1935 diterbitkan Bouwverordening der Gemeente Palembang berupa 

Standsplan (Rencana Tehnik Ruang Kota), yang kemudian dengan 

diterbitkannya peta rencana, peta situasi atau peta penggunaan tanah (detail 

plan). 

 

1906 – 1935 

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota Palembang antara 1906-1935 

adalah sebagai berikut : 

• Pembelian lapangan-lapangan untuk menimbun bahan bangunan. 

• Pembuatan Jembatan Sungai Ogan. 

• Perbaikan Jalan Seberang Ulu dari Ogan ke Plaju melalui 10 Ulu (Jl. KH. 

Azhari). 

• Pembuatan medan lalu lintas dekat 10 Ulu dan Tengkuruk. 

• Menyediakan lapangan-lapangan untuk lanjutan jalan kereta api Sum-Sel dari 

Kertapati ke Seberang. 

• Menyediakan Lapangan pelabuhan di Seberang Ulu. 

• Pendalaman alur sungai Musi. 
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• Perbaikan jalan dengan pembuatan jalan – jalan tembus dan pelebaran jalan 

antara Pelabuhan Tengkuruk – talang Jawa; Jl. Gevangenis (Jl. Lembaga 

Pemasyarakatan) – Boom Baru. 

• Perbaikan tempat-tempat berlabuh untuk kapal-kapal sungai di 19 Ilir 

(Pelabuhan/ponton). 

• Penyediaan tempat transit yang mendesak dari Kertapati (titik ujung jalan 

kereta api Sum-Sel) yang dapat dicapai oleh kapal-kapal laut, yang 

mengambil batubara dari tambang bukit asam. 

1. Realisasi stands plan (Master Plan Kota) Kota Palembang. Ini adalah 

penetapan lokasi-lokasi : 

a. Industrial estate di daerah Sungai Gerong dan Plaju. 

b. Real Estate di Talang Semut. 

c. Sistem Ring and Radial bangunan jalan kota (yang saat itu baru sampai di 

Talang Grunik sebagai lingkar II) Jl. Kapten Arivai dan Jl. Veteran sekarang). 

1935 – 1950 

Jepang 

a. Perubahan bayas kota dengan memasukkan pelabuhan udara Talang Betutu ke 

dalam Administrasi Kotapraja. 

b. Pembangunan jalan By Pass dengan nama jalan Miaji (Jl. Jend. Sudirman). 

c. Pembangunan landasan pesawat udara : 

• Pembangunan Pelabuhan Udara di Betung. 

• Lapangan terbang di Talang Balai. 

• Perbaikan pelabuhan laut di Kota Palembang. 

• Pembangunan lapangan Pesawat Udara di Sungai Buah. 
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• Perluasan lapangan udara talang Betutu (SMB II). 

• Pembukaan jalan yang dimulai dari Simpang Mesjid (Simp. Jl. TP. Rustam 

Effendi) sampai ke simpang Charitas (Jl. Jend. Sudirman). 

• Perbaikan dan pelebaran serta pelurusan Jl. Ke Talang Betutu (Jl. Kol. H. 

Burlian). 

  

1950 – 1960 

1. Pembangunan Pasar : 

• Lingkis (Cinde) 

• Kertapati 

• Lemabang 

• Buah (Jl. Kol. Atmo/Tp. Rustam Effendi) 

• Kuto. 

 

Perumahan Rakyat : 

• Sungai Buah dan Talang Betutu 

Air Bersih : Perluasan Penyaringan 

• Pemasangan pipa induk, dari penyaringan ke Jl. Jend. Sudirman 

• Pipa Suro, Tangga Buntung – Ladang Plaju – Rimab SeruPemasangan pipa 

270 Km 

• Peningkatan produksi menjadi 23.000 m3/hari 

• Pembangunan jalan lingkar I, Jl. Jend. Sudirman ke Simpang Cinde Welan 



 61 

• Panjang jalan dalam kota 225 Km 

• Penimbunan Musi Boulevart 

• Perumahan Proyek Khusus Kebangkan (PCK) 

• Pembebasan tanah peruntukan : 

1. Daerah Indusri PT. Pusri 

2. Universitas Sriwijaya 

3. Traffic Garden di Bukit Besar 

• Pembangunan Balai Pertemuan di Jl. Sekanak. 

• Pembangunan Stasion Kamboja. 

  

• Pembuatan Kanal (terusan) Sungai Bendung. 

• Pembangunan Penyebrangan Tangga Buntung – Kertapati. 

• Pembukaan jalan Tangga Buntung ke Gandus. 

 

1960 – 1970 

1. Pembangunan Jembatan Musi (Jembatan Ampera) April 1962 – Mei 

1965 

2. Perbaikan Kampung 

3. Pembangunan sekolah dasar 

4. Pembangunan Perumahan Pegawai di Jalan Duku (Sumur Batu), Jl. 

Makrayu dan PCK 

5. Pemugaran Makam Raja-raja Palembang, Rumah Bari 
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6. Peningkatan Kebersihan; Terminal Bawah Jembatan Ampera; 

Pertokoan Tengkuruk By Pass (Permai); Pasar 10 Ulu 

7. Pemekaran kampung 20 Ilir jadi 4, 26 ilir jadi 2, Sungai Batang dibagi 

dengan Sungai Selincah 

1970 – 1980 

Sasaran pembangunan: Jalan, Air Bersih, Listrik dan Kebersihan. Pembangunan 

Proyek Non Bujeter: 

1. Sumbangan PertaminaUpgrading Jalan dalam Kota: 

• 1969/1970 Jalan Utama Veteran, Harapan, Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Jend. A. 

Yani (aspal beton). 

• 1970-1971 Jalan-jalan dalam kota di lebarkan menjadi lebar rata-rata 8 m. 

• 1973-1974 Upgrading jalan dalam kota. 

• 1975-1976 Jalan-jalan di sekitar Pasar 16 ilir. 

 

1. Sumbangan dari PT. PUSRI3 buah jembatan penyebrangan pejalan 

kaki di jalan Jend. Sudirman. 

2. Makmur StoreMenyumbang 1 buah jembatan penyebrangan jalan di Jl. 

Jend. Sudirman 

3. 1975 – 1978 perusahaan-perusahaan industri menyumbang 16 buah 

Shelter Bus. 

4. Pembangunan petak-petak pasar secara swadaya masyarakat, 

peremajaan dan modernisasi pasar atau pusat perbelanjaan. 

5. 1974 pembangunan gedung pusat pemerintahan Kotamadya. 

Penetapan hari jadi kota Palembang. 
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Sasaran pembangunan diarahkan pada pembangunan sistem drainage (Pengeringan 

Kota) 

Pembangunan Sistem Makro dan Sistem Mikro 

Sistem Makro: meliputi Saluran induk dengan memanfaatkan sungai-sungai dan 

kolam-kolam (Retention Basin). 

Sistem Mikro Meliputi saluran-saluran pengumpul dari daerah-daerah aliran ke 

saluran-saluran utama dan kesaluran induk. 

Tahap Pelaksanaan:  

1. Program mendesak 

• Pembersihan sungai Bendung dan Sungai rendang. 

• Pembuatan/peningkatan saluran-saluran primer, siring-siring dan koker-koker. 

Program jangka pendek; Normalisasi Sungai Sekanak, sungai bending; 

Peningkatan/pembuatan saluran primer dan saluran sekunder antara kedua sungai 

tersebut. 

Program Jangka Menengah; Perancangan detail dan pelaksanaan di wilayah 

lingkaran II; Normalisasi sungai-sungai, peningkatan /pembuatan saluran-

saluran primer and sekunder. 

Jangka Panjang; Lanjutan Studi dan perancangan sistem drainage secara 

keselurahan; Perbaikan dan normalisasi sungai rendang; Survey design 

sungai-sungai di daerah Seberang Ilir; Rehabilitasi anak sungai Bayas; 

Program Perbaikan Kampung (Kampong Improvment Program). 

1979 – 1980 
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Untuk Kampung 9,10,11,13,14 ilir dan 1 ulu, dengan luas areal 40 ha untuk penduduk 

30.210 jiwa.  

1981 – 1982 

Untuk Kampung 1,2 ulu, 13,14, 19, 22, 26, 26, 27 dan 28 ilir, dengan luas areal 80 ha 

untuk penduduk 41.654 jiwa. 

1982 – 1983 

Untuk Kampung 8,9,10,11,24,26,29,30dan 32 ilir, dengan luas areal 125 ha untuk 

penduduk 75.358 jiwa. 

1983 – 1984 

Diusulkan untuk Kampung 35 ilir, 3, 4, 5, 7 ulu, kertapati dan ogan baru dengan luas 

areal 75 ha untuk penduduk 99.126 jiwa. 

Dalam realisasinya perbaikan kampung dilakukan pada kelurahan 29, 30, 32, 35 ilir, 

3/4, 5,7 dan 8 ulu. 

 

1984 – 1985 

Untuk Kelurahan 3/4, 5,7,11,12 ulu, kertapati dan Ogan Baru. 

1986 – 1987 

Untuk kelurahan karang anyar, 36, 35, 32 ilir, 8, 11, 12, 13, 14 ulu, dan Tangga 

Takat. 

1987 – 1988 
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Untuk kelurahan 2, 3, 5 ilir, dan 13, 14 ulu. Bentuk pembangunan KIP ini antara lain: 

Jalan Lingkungan (aspal), Konstruksi Ris Beton, Konstruksi jembatan beton, kran air 

minum, MCK, Bak sampah, Gerobak Sampah, Buis Beton, SD Bertingkat, 

Puskesmas.1981 Pembangunan kembali daerah yang terbakar dikampung 22, 23, 24 

dan 26 ilir denagn areal site seluas 236.078 M2 dengan bangunan rumah flat 4 lantai, 

pelbagai tipe sebanyak 3.584 Unit lengkap dengan prasarana dan fasilitas lingkungan 

dan 214 kapling tanah siap bangun. 

Pembebasan Tanah 

Untuk rencana pemindahan terminal bawah jembatan Ampera Seberang Ilir ke 

wilayah seberang ulu baik untuk terminal Penumpang maupun unutk barang Â± 8 Ha. 

• Pembangunan taman-taman kota. 

• Pembangunan jalan dengan sistem Ring dan Radial sesuai Peta 1930. 

• Peningkatan Kebersihan dengan Pemantapan Program PALEMBANG KOTA 

BARI. 

• Panjang Jalan dalam kota = 282.290 Km, terdiri dari : Jalan Arteri = 61.220 

Km. Jalan Arteri Sekunder = 58.752 KmJalan Kolektor dan lokal = 162.418 

Km 

Penambahan dan Pembukaan Ring dan Radial 

a. Jalan Radial soak Bato ke Jalan kapten Arivai. 

b. Jalan Lingkungan II dari Jl. Letkol Iskandar tembus ke Jalan segaran. 

c. Jalan Radial dari Lingkaran I tembus ke Jalan Veteran. 

d. Jalan Lingkaran Luar dari Gandus Ke Macan Lindungan, Jl. Demang lebar 

daun. 

Jumlah jembatan yang ada di kota Palembang sebanyak 116 buah, terdiri dari : 



 66 

a. Jembatan beton 80 buah 

b. Jembatan Besi 7 buah 

c. Jembatan kayu 29 buah 

Pembangunan permukiman Kenten Sako, Polygon dan rumah susun. 

Drainage 

• Sejak 1980 – 1987 dibangun saluran sepanjang 333.671 Km, tersebar dari 

jalan Kapten A. Rivai ke arah Sungai Musi dan Daerah Seberang Ulu. 

• 1987 – 1988 dibangun proyek pengeringan kota sepanjang 7.740 Km untuk 

lokasi di Kecamatan Ilir Barat I dan Ilir Timur I. 

• 1988 Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Daerah Tujuan Wisata ke – 17. 

Kota Palembang sebagai ibukota Propinsi menjadi Daerah Utama yang 

dijadikan sasaran pembangunan kepariwisataan. Obyek wisata yang 

ditonjolkan adalah wisata air dan budaya. 

1990 – 1999 

• Pembangunan RSUD dan Jalan Menuju Ke RSUD 

• Jalan Keramasan – Musi II – Macan Lindungan 

• Jembatan Musi II 

• Jalan Mas krebet 

• Jalan Kebun Bunga 

• Jalan Tembus Jalan Sudirman ke Sako 

• Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya 

•  

• Reklamasi Seberang Ulu I 

• Jalan Menuju tanjung Api-api 

• Jalan tembus Jalan Jend. A. Yani ke Dusun Rambuatan 
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• Jalan Lingkar Selatan 

• Jalan Gandus ke Jalan raya Palembang – Betung 

• Jalan Musi II ke Pembuangan sampah Kelurahan Keramasan 

• Jalan Tembus Jalan Macan Lindungan ke Jalan haji Burlian 

• Pembangunan Pemakaman Kebun Bunga (Silk Air) 

• Pembangunan Retaining Wall depan Benteng Kuto Besak 

MAJELIS TAKLIM KOTA PALEMBANG 

Meskipun anggotanya sudah mencapai ribuan orang, namun Badan Kontak Majelis 

Ta’lim (BMKT) Palembang, lebih memilih netral dalam menghadapi pesta demokrasi 

yang akan berlangsung 2013 mendatang. Sikap tegas ini disampaikan ketua BMKT 

Palembang saat melakukan halal bi halal BMKT dengan ibu-ibu pengajian 

Raudhatunnisa, dikelurahan Lebong Gajah Perumnas, Kamis (27/9) kemarin. 

“Sampai saat ini anggota kita sudah mencapai 3000 lebih yang tersebar di kota 16 

kecamatan yang ada di Palembang. Nah, untuk pilkada Kota Palembang yang akan 

berlangsung 2013 mendatang, BKMT tidak akan meberikan dukungan kepada calon 

manapun, karena kita adalah organisasi yang independent,” ujar Ketua BKMT, Nur 

Aini, yang ditemui disela-sela acara halal bihalal sekaligus pemberian santuanan 

kepada 116 anak yatim di Palembang. Lebih jauh Nur Aini mengatakan, meskipun 

BKMT tidak berpolitik, namun  ratusan majelis ta’lim binaanya telah sepakat untuk 

mendukung Romi Herton sebagai satu-satunya calon walikota yang akan didukung 

dalam pilwako mendatang. “BMKT memang netral, tetapi ratusan majelis ta’lim yang 

saya bina, telah sepakat mendukung pak Romi. Karena buat apa pilih kepala daerah 

yang baru, kalau yang lama sudah bagus,” ujar Nur Aini sembari mengatakan kalau 

acara halal bihalal ini diikuti sekitar 700 jemaah. Nur Aini juga menambahkan, salah 

satu alasannya mendukung Romi karena perhatiannya terhadap majelis ta’lim cukup 

besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya pencerama yang telah diumrohkan oleh 

Romi maupun istrinya Hj Masyitoh Romi Herton. Sementara itu Ketua Majlis Ta’lim 
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Raudhahtunnissa, Hj Masyitoh Romi Herton mengaku sangat berterimakasih atas 

dukungan yang diberikan ibu-ibu pengajian terhadap suaminya yang akan maju 

dalam pilkada Kota Palembang mendatang.  “Saya berterimakasih atas dukungan 

yang diberikan. Dan pada kesempatan ini saya hanya bisa memberikan gambaran 

bagaimana pak Romi dan cita-citanya untuk meneruskan pembangunan di Palembang 

agar lebih baik. Namun masalah pilihan saya kembalikan kepada ibu-ibu, karena saya 

tidak akan memaksa untuk pak Romi,” ungkap Masyitoh sembari mengajak ibu-ibu 

untuk tetap kompak walaupun mempunyai pilihan yang berbeda.(del) 

Nuraini Halim Ketua pengajian majelis taklim Nurul Hikma Handayani, 

mengatakan Terdapat 29 majelis taklim yang ada di Kota palembang. Selama ini, 

selain pengajian dan silaturahmi kita juga melakukan arisan di setiap majelis taklim 

gabungan. Tujuan kita dalam rangka silaturahmi ini adalah mempererat tali 

persaudaraan antara kita sesama majelis taklim. 

MAJELIS TAKLIM AL-YUSRAIN 

Majlis Ta'lim Wat Tadzkir Al Yusrain "Ahlussunnah wal jamaah" ialah Majlis yang 

dipimpin oleh Guru Kami Yang Mulia Assayyid Alhabib Muhammad Rofiq bin 

Luqman Al Kaff Gathmyr dan dibantu oleh dua Wakil Ketua yakni Al-Habib 

Muhammad bin Alwi Syahab sekaligus sebagai Ketua Cabang Jakarta Selatan 

(beliau adalah murid Hb.M.Rafiq Al-Kaff juga alumnus Ponpes Darul Hadist 

Malang) dan Al-Habib Ahmad Kazim bin Luqman Al-Kaff sekaligus sebagai Ketua 

Cabang Jakarta Pusat(beliau adalah adik Al-Habib Muhammad Rafiq Al-Kaff), serta 

dibantu petugas sekretariat yakni Taslim dan Fathurrahman. Kajian agama yang 

diajarkan meliputi pelajaran tasawuf, fiqh, tafsir, sejarah dan lain-lain. Adapun kitab-

kitab yang menjadi acuan di Majlis Al-Yusrain yakni kitab Safinatun Najah (fiqh), 

Rukun Islam yang wajib diketahui sedang disusun oleh Habib Muhammad Syahab, 

Syarahnya Nailul Roja’, Tarih Anwarul Muhammadiyah (Syekh Yusuf bin Ismail 

An-Nabhani), Kitabul As-Syifa (Imam Qadhi Iyadh), Tafsir Al Munir, Tasawuf 
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Adabul Sulukil Murid, An-Nashoih Ad-Diniyah (Habib Abdullah bin Alwi Al-

Haddad) Untuk pendalaman kajian agama lebih lanjut, kitab yang diajarkan yakni 

kitab Al Kibritul Ahmar (Syarah Qusairiyah) yang dikarang oleh Habib Abdullah 

Alaydrus, Ihya Ulumuddin dengan ikhtisar (syarh) Ihya, seperti Bidayatul Hidayah, 

Sirus Salikin karya Syekh Abdusshomad Al Palembani dan kitab-kitab yang 

dianjurkan oleh para Habib dan para ulama. Secara khusus Al-Habib Ahmad Kazim 

bin Luqman Al-Kaff juga mengembangkan Majlis di Bandung Jawa Barat, tepatnya 

di daerah kota Bandung dan Ciwideuy, yang sudah mulai berkembang menjadi ribuan 

jamaah, beliau adalah seorang dai yang mempunyai semangat berapi-api, yang cukup 

dikenal di Jakarta Pusat dan Jawa Barat. Sedangkan Al-Habib Muhammad shahab 

mengembangkan Majlis di daerah jakarta Selatan dan Depok,dengan lebih 

menekankan pengkajian kitab-kitab kuning dikalangan anak-anak muda.Beliau juga 

aktif mengajar dan giat berdakwah dengan tenaga dan fikirannya.  

Pada dasarnya Majlis ta'lim ini memang lebih mengarahkan jamaahnya dalam 

pembinaan sisi tarbiyah (edukasi) islam. 

Berbeda dengan Majlis taklim lainnya di ibu kota, majelis ini lebih menekankan 

pengajian dan pengkajian kitab-kitab salaf ketimbang mengadakan event-event akbar, 

Tujuannya adalah untuk pengkaderan anak-anak muda Islam agar lebih mempunyai 

pengetahuan ketimbang tidak sama sekali.karena bahwa fakta dan kenyataan yang 

pahit menyatakan kaum muslim walaupun jumlahnya besar di Indonesia tapi kalau 

soal pengetahuan Islam sangat minim dan memprihatinkan sekaliTarget inilah yang 

ingin dikejar oleh majlis ini,"100 orang yang alim lebih baik dari 1000000 orang 

bodoh" demikianlah yang dikatakan oleh habib Rafiq  

MAJELIS TAKLIM UMMATUL WAHIDAH 

Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah di bentuk untuk menjadi wadah kekeluargaan yang 

dihimpun guna mempererat tali silaturahmi antar sesama Jama’ah Majlis Ta’lim 
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Ummatu Wahidah serta sesama Muslim dan Umat Penganut Agama dan Kepercayaan 

lainya tanpa membedakan suku, ras, agama serta asal daerah. Juga untuk memurnikan 

ajaran Tauhid serta membina Akhlak yang baik yang diterangkan Oleh Alloh SWT 

serta Nabi Muhammad Saw di dalam Al-qur’an maupun Hadist sehingga mereka 

tidak mudah tergoyahkan serta terprovokator oleh kepentingan dari segelintir pihak 

yang menginginkan Ummat serta Rakyat menjadi Korban. 

Sadar sepenuhnya akan tanggung jawab sebagai Kholifah dimuka Bumi, semoga 

Majlis Ta’lim Ummatu Wahidah dapat membimbing serta menghadapi dan meniti 

berbagai halangan dan rintangan sehingga terbentuk JATI DIRI MUKMIN yang 

berguna dan bermanfaat bagi Masyarakat, Agama, Keluarga serta Pemerintah. 

Semua Umat Muslim sedunia pada hakekat yang sebenarnya adalah Saudara sesuai 

dengan perumpamaan Anatomi Tubuh apabila yang satu sakit maka bagian yang 

lainpun terasa sakit maka dengan Persaudaraan itulah Majlis Ta’lim Ummatu 

Wahidah mengajak seluruh Umat Muslim untuk bersatu dan bergandengan tangan 

menyongsong hari depan yang lebih baik dan semoga Alloh SWT meridhoi segala 

Niat serta perbuatan baik yang Zohir maupun Batin. 

VISI: Mempersatukan dan memperkokoh Persaudaraan yang mengedepankan rasa 

kebersamaan dalam mencapai cita – cita sehingga menjadi tempat bernaungnya Umat 

Manusia dan Menjadikan Manusia khususnya Umat Muslim bisa berdiri sendiri dan 

menjadi suri tauladan yang baik di Propinsi Sumatera Selatan pada khususnya 

sehingga tercapainya kemaslahatan Ummat serta harkat dan martabat atas dasar 

Ukhuwah Islamiah dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. 

MISI: Mengajak manusia mentauhidkan Alloh SWT sehingga sebaik – baiknya 

Manusia bisa bermanfaat pada yang lainya sehingga terbentuk masyarakat yang 

Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur. 
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MAJELIS TAKLIM KOMUNITAS AHLUSSUNNAH WAL 

JAMAAH PALEMBANG. 

Jadwal Ta'lim  

Berikut jadwal kajian terakhir yang diadakan oleh Majelis Ta’lim di Palembang dan 

sekitarnya:  

1.Manhaj, Akhlaq.  

Waktu: Ahad, pukul 10.00 wib – 14.30 wib. Kajian dua pekan sekali. Materi: 

Minhajul Firqotun Najiyah wath Thoifatul Manshuroh, Asy-Syaikh Muhammad ibn 

Jamil Zainu; Washoya Al-Aba-i lil-Abna`, Asy-Syaikh Muhammad Syakir 

Lokasi: Masjid Al-Hijroh, Kenten City, Sukamaju, Palembang. (Rute: Naik 

angkot/bis jurusan Perumnas stop di simpang BLK, lalu naik angkot jurusan kenten 

laut) Pengajar: Al-Ustadz Bilal ‘Afifiy. Peserta: Umum (Ikhwan/Laki & Akhwat/Pr) 

2. Tauhid, Hadits.  

Waktu: Ahad, pukul 10.00 wib – 14.30 wib. Kajian dua pekan sekali. Materi: Kasyfu 

Asy-Syubuhat, Syaikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn ‘Abdil Wahhab; Syarh 

Riyadhish Sholihin, Asy-Syaikh Al-’Allamah Muhammad ibn Sholih Al-’Utsaymin 

Lokasi: Masjid Al-Hijroh, Kenten City, Sukamaju, Palembang. (Rute: Naik 

angkot/bis jurusan Perumnas stop di simpang BLK, lalu naik angkot jurusan kenten 

laut). Pengajar: Al-Ustadz Abu Fariq. Peserta: Umum (Ikhwan/Laki & Akhwat/Pr)   

3. Tazkiyah wa Akhlaq wal Adab.  

Waktu: Rabu, ba’da ‘Isya` – pukul 21.30 wib. Kajian satu bulan sekali. Materi: At-

Tashfiyah wat-Tarbiyah wa Hajatul Muslimina ilayhima, Asy-Syaikh Al-’Allamah 

Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-AlbaniyLokasi: Masjid Baitul Mi'roj PT 

Telkom, Jl. Kapt. Anwar Sastro PalembangPengajar: Al-Ustadz Abu Usamah Imam 
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Bukhori Peserta: Umum (Ikhwan/Laki) 4. FiqihWaktu: Senin, ba’da Maghrib – 

‘Isya`. Kajian satu pekan sekali. Materi: Shifatush Sholatin Nabiy Lilwadi'iy, Asy-

Syaikh Muqbil ibn Hadiy Al-Wadi'iy. Lokasi: Masjid Baitul Mi'roj PT Telkom, Jl. 

Kapt. Anwar Sastro PalembangPengajar: Al-Ustadz Hudzayfah. Peserta: Umum 

5.Aqidah 

Waktu: Rabu, ba’da Maghrib – ‘Isya`. Kajian satu pekan sekali Materi: Al-Ushul Ats-

Tsalatsah, Syaikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn ‘Abdil Wahhab Lokasi: 

Masjid Baitul Mi'roj PT Telkom, Jl. Kapt. Anwar Sastro PalembangPengajar: Al-

Ustadz Hudzayfah. Peserta : Umum 

6. Tajwid 

Waktu: Sabtu, Ba'da 'Ashr. Kajian dua pekan sekali. Materi: Tajwid. Lokasi: Masjid 

Baitul Mi'roj PT Telkom, Jl. Kapt. Anwar Sastro PalembangPengajar: Al-Ustadz Abu 

Hamzah. Peserta: Umum 

7.Tauhid 

Waktu: Sabtu, Ba'da 'Ashr. Kajian dua pekan sekali. Materi: Silsilatu Durusit Tawhid 

(Al-Qowa'idul Arba') Lokasi: Masjid Baitul Mi'roj PT Telkom, Jl. Kapt. Anwar 

Sastro PalembangPengajar: Al-Ustadz Hudzayfah. Peserta: Umum 

Anggaran Dasar BKMT yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 mengenai tujuan khusus 

organisasi BKMT yaitu meningkatkan kemampuan dan peranan majelis taklim serta 

mewujudkan masyarakat baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur. 

BEBERAPA MAJELIS TAKLIM KECAMATAN SEBERANG 

ULU 

Majelis Taklim Dar As-Sa’adah. Majelis Taklim ini terletak di 1 ulu dengan 

pembinanya; Dra. Hj. Choiriyah, ketua; Cek Mas, sekretaris; Nurjannah Umar. 

Kegiatan Majelis Taklim ini, sebagaimana dikatakan Dra. Hj. Choiriyah, adalah 
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ceramah agama yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Menurut Dra. Hj. Choiriyah, Di 

samping ceramah agama kegiatan yang dilakukan Majelis Taklim Dar As-Sa’adaha 

berupa arisan mingguan dan arisan kurban (arisan kurban ini bertujuan untuk 

memotivasi dan memfasilitasi anggota majelis taklim untuk melakasanakan ibadah 

kurban pada Hari raya Idul Adha). Selain Majelis Taklim Dar As-Sa’adah, di wilayah 

seberang ulu I terdapat juga Majelis Taklim Nur al-Islam (Nama Nurul Islam diambil 

dari nama Mushollah Nurul Islam). Kegiatan ceramah di majelis taklim ini 

dilaksanakan pada hari Jum’at. Sebagaimana Majelis Taklim Dar As-Sa’adah, 

Majelis Taklim Nur al-Islam juga mengadakan arisan mingguan (sebagai pengikat 

dan daya Tarik untuk anggota supaya aktif hadir mengikuti kegiatan ceramah 

mingguan) dan arisan kurban. (wawancara dengan Dra. Hj. Choiriyah, 3 Juni 2013). 

Selanjutnya menurut Choiriyah bahwa kedua majelis taklim ini tidak mempunyai 

kurikulum khusus, dia berharap pihak Kemenag Kota melakukan pembinaan, 

sosialisasi dan training untuk majelis taklim Kota Palembang terkait kurikulum 

majelis taklim. 

KELOMPOK MAJELIS TAKLIM 1, 2, 3 ILIR KECAMATAN 

ILIR TIMUR II PALEMBANG 

 

Menurut Dra. Hj. Rusyda Gasim, M. Hum. Di wilayah 1, 2, 3 ilir banyak sekali 

tumbuh Majelis Taklim sehingga hampir setiap hari ada kegiatan ceramah di wilayah 

tersebut antara lain; 

1. Majelis Taklim Nur al-Islam yang diktuai oleh Dra. Hj. Rusydah Gasim, 

sekretaris; Mutholia, bendahara; Ayuda. Kegiatan Majelis Taklim Nur al-Islam; 

setiap hari Senin dan Kamis pk. 14 diadakan ceramah agama setiap minggu dan 

tahlilan, berzanji, maulidan sebulan sekali, sehingga hampir seluruh anggota 

Majelis Taklim Nur al-Islam bisa tahlil, berzanji dan maulidan. Di samping itu 

dilaksanakan juga arisan mingguan sebagai pengikat anggota. Kegiatan Majelis 
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Taklim Nur al-Islam dan klau ada undangan hajatan, maka kegiatan dialihkan ke 

rumah yang mempunyai hajatan. (wawancara dengan Dra. Rusyda Gasim, 10 

Juni 2013). 

2. Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas (1 ilir) 

3. Majelis Taklim Al-Manan (1 ilir) 

4. Majelis Taklim Masjid Baiturrahman (3 ilir) 

5. Majelis Talim Nurullah (3 ilir) 

6. Majelis Taklim Nurul Hidayah (3 ilir) 

7. Majelis Taklim Ibu-ibu Darul Muttaqien. 

8. Majelis Taklim Al-Ikhlas. 

9. Majelis Taklim Darussalam (3 ilir) 
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