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BAB IV 
PERKEMBANGAN ISLAM DI DESA TELANG KARYA 

 

A. Peranan Transmigran dalam Mengembangkan Islam di Pemukiman Baru 

Islam di Desa Telang Karya pada dasarnya masuk dan berkembang dibawa oleh para 

peserta transmigrasi, yang melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke  

Pulau Sumatera (Telang Karya) pada tahun 1980 M. Meskipun pada dasarnya, 

kebanyakan orang yang melakukan transmigrasi itu beragama Islam hanya sebatas 

identitas. Karena masih sebagian besar mereka banyak yang tidak memahami bahkan 

pengetahuan tentang ke-Islaman sangat minim sekali.97  

 Masalah yang sering kali muncul di kota besar dan daerah baru bagi kaum 

pendatang atau migran untuk mencari nafkah ini memberi petunjuk adanya faktor-

faktor di luar masalah keagamaan etnisitas, yaitu faktor sosial dan ekonomi. Di dalam 

suatu kondisi sosial ekonomi dan politik tertentu di situlah masalah keagamaan dan 

etnisitas muncul aktual. Organisasi berdasar kesamaan daerah hanya bisa tumbuh di 

daerah baru kaum migran yang melintasi penggolongan keagamaan.98  

 Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pebgetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak ada 

                                                           
97 Wawancara dengan Bapak Mustajab tokoh masyarakat desa Telang Karya, pada tanggal 

16- Januari- 2015. 
98Abdul Munir Mulkhan, Kearifan Tradisional; Agama Bagi Manusia atau Tuhan 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 120.  



66 

 

peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu 

sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat 

serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.99 

 Mbah Mustajab (kakek Mustajab) mengemukakan bahwa, semua masyarakat 

yang bertransmigrasi di bawah pengawalannya, semuanya telah memeluk agama 

Islam. Akan tetapi, dalam segi pemahamannya para transmigran itu kurang 

memahami mengenai kaidah-kaidah Islam itu sendiri. Di Jawa, masalah pemahaman 

keagamaan yang seperti itu biasa disebut dengan istilah Islam abangan (Islam KTP). 

Menurut beliau dalam pengembangan agama Islam di Desa Telang Karya Jembatan 7 

banyak mengalami kendala atau kesusahan. Kendala itu disebabkan oleh faktor dari 

para transmigran yang mayoritas masih buta huruf dan kurang memahami kaidah-

kaidah keislaman. Bahkan, pada waktu itu hampir keseluruhan dari masyarakat 

Telang Karya tidak bisa membaca Al-Qur’an. Oleh sebab itu, masalah-masalah yang 

bersifat prinsip seperti kebanyakan masyarakatnya yang buta huruf itu mempersulit 

dan menjadikan kendala untuk mengembangkan agama Islam secara lebih intensif. 

Selain itu, ada faktor dari luar yang sempat menghambat perkembangan agama Islam 

di Telang Karya yaitu konflik yang timbul disebabkan oleh adanya misionaris yang 

mencoba mengkristenkan beberapa masyarakat muslim Telang Karya. 

                                                           

99 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) h. 
243 



67 

 

1. Hubungan antara Transmigrasi dan Perkembangan Islam 

Hubungan antara transmigrasi dan perkembangan Islam dalam kaitannya, 

antara transmigrasi dan Islam saling berhubungan apabila yang melakukan 

perpindahan penduduk itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Hal itu 

dikarenakan, apabila orang-orang yang memeluk agama Islam melakukan 

transmigrasi atau perpindahan penduduk maka dengan otomatis agama Islam itu ikut 

kemanapun pemeluknya berpindah tempat. Termasuk perpindahan yang dilakukan 

para transmigran ke Desa Telang Karya. Di Desa Telang Karya Jembatan 7, 

transmigran yang berpindah dari Jawa pada tahun 1980 M mereka semua merupakan 

pemeluk agama Islam. Di tempat yang baru inilah Islam beradaptasi dengan keadaan 

ekonomi, sosial serta kebudayaan. Dengan keadaan ekonomi yang mengalami 

kekurangan, dengan interaksi sosial yang baru di pemukiman baru serta dengan 

budaya  yang baru pula. Agamapun sering kali menjadi masalah sosial yang 

menjadikan kekhawatiran bagi para masyarakat yang memeluknya. 

 Penghayatan agama seseorang tidak pernah berdiri sendiri, tidak terpisahkan 

dari penghayatan terhadap hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Sebagaimana yang ada, 

orang Aceh dengan segala ke-Acehannya dengan agama tertentu, atau orang Ambon 

dengan ke-Ambon-an dan agama tertentu, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari 

pandangan yang demikian adalah bahwa ketika sebuah konflik muncul maka 

penyelesaiannya adalah dialog. Pendek kata, konflik agama di masyarakat dipandang 
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sebagai cerminan perbedaan iman serta interpretasi ajaran agama.100 Dengan 

demikian, konflik dalam masyarakat ditangkap sebagai cerminan dari kesadaran 

keberagamaannya.  

Pada pertengahan tahun 80-an, merupakan tahun pertama para transmigran 

hidup di pemukiman yang baru, terjadi beberapa kendala yang sempat menghambat 

perkembangan agama Islam yaitu tepatnya pada bulan Juli, tahun 1980. Pada tahun 

itu ada perongrong atau pengganggu bagi pengembangan agama Islam. Perongrong101 

itu adalah mereka orang-orang yang beragama non-Islam (Kristen) yang lebih dikenal 

dengan istilah misionaris. Para misionaris itu melakukan pengkristenan dengan cara 

memberikan bantuan berupa sembako, dengan berkedok proyek bansos (bantuan 

sosial). Pada saat itu, yang menjadi sasaran utama para misionaris itu adalah peserta 

transmigrasi yang tingkat ekonominya paling rendah serta mereka yang memiliki 

pemahaman mengenai keislaman sangat minim. Sebab, dengan alasan itu, misionaris-

misionaris itu dapat dengan mudah memberikan bantuannya tanpa ada tantangan atau 

pertanyaan apapun dari masyarakat yang menerimanya. Hal itu dikarenakan, bantuan 

yang misionaris berikan sesuai dengan apa yang menjadi kebanyakan para 

transmigran itu butuhkan.102 Tentu saja masalah kemiskinan yang seperti itu sangat 

memberikan jalan untuk memudahkan misionaris yang sangat menginginkan 

mengkristenkan bagi masyarakat Islam di Desa Telang Karya.  

                                                           
100 Moselim Abdurrahman, Islam Sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 61. 
101 Istilah dari mbah Mustajab bagi para Misionaris yang memberikan bantuan sosial. 
102 Wawancara dengan Bapak Karnadi Mantan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Telang 

Karya, pada tanggal 18-Januari-2015. 
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 Bantuan berupa sembako tersebut diberikan kepada transmigran di Desa 

Telang Karya Jembatan 7 yang pada umumnya mereka memiliki keadaan ekonomi 

yang rendah, dan yang lebih memperihatinkan lagi bagi siapa di antara para 

transmigran yang menerima bantuan sosial yang telah diberikan oleh misionaris maka 

keluarga tersebut akan didata dan dinyatakan sebagai keluarga Kristen. Terlebih dari 

itu, pendataan yang dilakukan oleh misionaris-misionaris itu dilakukan secara 

tertutup. Jadi, transmigran  yang menerima bantuan sosial itu, didata/dicatat menjadi 

keluarga keristen. Namun, para transmigran yang menerima bantuan itu tidak 

mengetahui bahwasannya setelah mereka menerima bantuan sosial berupa sembako 

itu, mereka kemudian didata/dicatat menjadi warga yang beragama Kristen. Karena 

dengan alasan memberikan bantuan sosial, misionaris-misionaris itu dapat melakukan 

pengkristenisasian terhadap masyarakat Telang Karya dengan cara yang tidak 

diketahui para penerimanya. 

 Kemudahan yang diperoleh para misionaris untuk pemalsuan data/pendataan 

secara tertutup, itu dikarenakan faktor kemiskinan yang menimpa para peserta 

transmigrasi setelah sampai di pemukiman baru. Kemiskinan diartikan sebagai suatu 

keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara hidupnya sendiri sesuai 

dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga 

mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.103  

                                                           

103 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) h. 
366. 
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 Tidak hanya berhenti di situ, upaya pengkristenan yang dilakukan oleh para 

misionaris itu berlanjut hingga hampir dibangunnya sebuah tempat ibadah umat 

Kristen (gereja) di Desa Telang Karya Jembatan 7, alasan hampir didirikannya 

sebuah gereja itu dikarenakan pendataan secara tertutup yang menunjukkan beberapa 

warga masyarakat Telang Karya beragama Kristen. Pendatan itu dilakukan secara 

tertutup oleh misionaris-misionaris Kristen. Kabar akan dibangunnya sebuah gereja di 

Telang Karya Jembatan 7 semakin menimbulkan konflik antara umat Islam dengan 

misonaris-misionaris serta dengan pemerintah kecamata Sungsang. 

 Dengan adanya upaya pengkristenan semacam itu, menimbulkan kegelisahan 

bagi warga masyarakat Desa Telang Karya, karena pada dasarnya di Jembatan 7 itu 

tidak ada masyarakat yang memeluk agama Kristen. Tidak hanya memberikan 

bantuan sosial berupa sembako saja, tetapi mereka para misionaris serta orang-orang 

kristen yang datang dari luar Desa Telang Karya Jembatan 7 juga melakukan aktivitas 

peribadatan di Desa Telang Karya. Peribadatan orang-orang Kristen itu dilaksanakan 

pada setiap hari Minggu, para keluarga Keristen itu berkumpul di rumah-rumah 

kosong atau rumah-rumah yang semestinya telah dipersiapkan untuk pejabat-pejabat 

transmigrasi  pada masa itu di Desa Telang Karya Jembatan 7. Akan tetapi, rumah-

rumah tersebut tidak ditempati, melainkan dijadikan tempat untuk perkumpulan bagi 

orang-orang Kristiani. Mereka beramai-ramai datang serta berkumpul untuk 

mengadakan ibadah, di situlah yang semakin menimbulkan keanehan bagi 

masyarakat sekitar karena pada saat itu hingga hari ini di Desa Telang Karya 
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Jembatan 7 tidak ada satu pun kepala keluarga (KK) yang beragama  Kristen.104 

Karena masyarakat merasa tidak nyaman dengan kegiatan peribadatan yang 

dilaksanakan oleh orang-orang kristen yang datang dari luar desa Maka, salah satu 

tokoh masyarakat berupaya untuk meminta kepada tokoh agama Kristen dan 

pemerintah kecamatan untuk menghentikan semua peribadatan yang dilakukan umat 

Kristiani. Serta, agar disegerakan untuk didirikannya sebuah masjid. 

  Selain dari fenomena di atas, data  kependudukan yang ada di Kantor Urusan 

Agama Sungsang pada tahun itu tercatat hampir 60 KK dinyatakan sebagai 

masyarakat Telang Karya yang beragama Kristen. Dari data itulah yang 

menyebabkan akan didirikannya sebuah gereja. Data tersebut merupakan data hasil 

dari pendataan tertutup yang telah dilakukan oleh misionaris-misionaris Kristen 

dengan cara memberikan bantuan sosial berupa sembako. 

 Dengan adanya konflik yang mengancam keberadaan umat Islam di Telang 

Karya semacam itu, salah satu dari tokoh masyarakat yang merasa terusik tidak hanya 

diam saja, dia (mbah Mus) berupaya untuk menolak untuk didirikannya gereja. 

Dengan alasan bahwa tidak ada satupun masyarakat transmigran di Telang Karya 

Jembatan 7 itu memeluk agama Kristen. Berbekal tekad dan keyakinan bahwa 

seluruh masyarakat Desa Telang Karya Jembatan 7 adalah beragama Islam semua. 

Maka, Mbah Mustajab (kakek Mustajab) mengajukan permohonan kepada 

pemerintah Kecamatan Sungsang pada tahun itu untuk memberikan bantuan berupa 

                                                           
104 Wawancara dengan Bapak Karnadi, mantan Kepala Urusan Pemerintahan, Desa Telang 

Karya, pada tanggal 18-Januari-2015 
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didirikannya sebuah masjid, agar dapat memudahkan para warga masyarakat Telang 

Karya melakukan kegiatan peribadahan. 

 Namun, permohonan itu tidak dikabulkan oleh KUA Sungsang,  karena 

menurut pemerintah yang akan didirikan di Desa Telang Karya Jembatan 7 itu adalah 

gereja. Akan didirikannya gereja itu dikarenakan, di Kantor Urusan Agama di 

Sungsang, sudah tercatat sebanyak 60 KK dari masyarakat di Desa Telang Karya 

Jembatan 7 merupakan warga yang memeluk agama Kristen. tentu saja data ini tidak 

sejalan dengan kebenaran yang ada, sebagaimana telah dijelaskan bahwa seluruh 

peserta transmigran di Telang Karya Jembatan 7 itu adalah pemeluk agama Islam 

seluruhnya.105 Tidak mustahil, pendataan itu terjadi dan dilakukan oleh misionaris-

misionaris yang ingin mengkristenkan masyarakat Telang Karya Jembatan 7. Sesuai 

yang telah diketahui bahwa seluruh masyarakat beragama Islam. Hal itu dilakukan 

dengan menggunakan kedok memberikan bantuan sosial yang berupa sembako 

kepada masyarakat Telang Karya Jembatan 7 yang tingkat keadaan ekonominya 

rendah pada masa itu. Karena, pendataan yang misionaris lakukan itu dengan cara 

yang tertutup, maka tidak diketahui oleh warga/masyarakat yang menerima bantuan 

berupa sembako tersebut.  

 Konflik yang telah terjadi di Desa Telang Karya menimbulkan asumsi bahwa, 

agama memungkinkan manusia melakukan hal-hal paling besar yang mampu 

dilakukannya, dan agama menyebabkan orang dapat melakukan sesuatu yang tidak 

                                                           
105 Wawancara dengan Bapak Mustajab tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada tanggal 

16- Januari-2015. 
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dapat orang lain lakukan.106 Pada dasarnya agama itu memberikan kedamaian dan 

kebahagiaan, keharmonisan dan kesadaran akan tujuannya, dan agama memberikan 

semuanya ini dalam bentuknya yang mutlak. 

 Dengan bahasa lain, agama harus berani membuang jauh-jauh niatnya yang 

selama ini cenderung melakukan konversi identitas (agar orang lain berpindah 

agama), tetapi harus berani lebur memihak kepada ajaran-ajaran tauhid sosial yang 

pengertian dasarnya, jika boleh dirumuskan dalam tema pembicaraan ini (konflik 

berjubah agama) yang mengajarkan bahwa: tidak ada orang yang lapar secara Islami 

maupun secara Kristiani, dan kemiskinan adalah gejala politik struktural yang tidak 

mungkin bisa dirubah hanya dengan merubah nama Tuhannya seseorang.107 

 Kasus di atas, mengindikasikan bahwa di pemukiman yang baru mendorong 

adanya persaingan atau konflik di dalam sebuah masyarakat, baik persaingan dalam 

bidang ekonomi, sosial bahkan dalam bidang keagamaan sekalipun. Hal itu dapat kita 

lihat dari pemaparan di atas bahwa ada persaingan yang dilakukan misionaris-

misonaris guna mengkristenkan atau memperbanyak penganut agamanya dengan cara 

yang tidak terbuka sehingga menimbulkan konflik. Para misionaris itu memanfaatkan 

kesempatan serta peluang yang ada. peluang itu ada karena keadaan ekonomi 

                                                           
106 Betty R. Scharf,  Sosiologi Agama (Jakarta: Kencana, 2004), h.79. 
107 Artinya dalam paska moderen sekarang ini, tatkala ideologi besar tidak mampu menahan 

kapitalisme dunia yang malah mempertontonkan kemungkaran sosial di belahan dunia negara-negara 
miskin, sementara agenda pembaharuan pemikiran agama hanya menyuarakan pro-demokrasi liberal 
sebagai jawaban terhadap tuntutan globalisme. Jika demikian dikhawatirkan agama akan kehilangan 
misinya yang paling esensial sebagaian kekuatan emansipatoris yang selalu peka terhadap penderitaan 
kaum tertindas (mustadh’afin). Moeslim Abdurrahman, Islam sebagai Kritik Sosial (Jakarta: Erlangga, 
2003), h. 69-70. 
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masyarakat Telang Karya Jembatan 7 yang pada saat itu terbilang lemah menjadi 

faktor serta sasaran utamanya. 

2. Perkembangan Sosial Keagamaan di Desa Telang Karya 

Setiap aktivitas manusia dalam bidang apapun, sepanjang diniatkan untuk 

berbakti kepada kepentingan orang banyak dan bagi pengabdian kepada Allah SWT, 

maka disebut dengan ibadah. Kegiatan sehari-hari seperti: bekerja di ladang, sawah, 

kebun, belajar di sekolah, mengajar, bekerja di pasar, bekerja di terminal, 

menggembala ternak, mencari rumput, kayu bakar dan segala macam kegiatan 

keseharian, juga kegiatan ubudiyah di setiap waktu, memang selayaknya masuk 

dalam ruang lingkup ibadah.108 Secara khusus suasana hidup beragama pada 

masyarakat pedesaan tampak, manakala kegiatan-kegiatan yang bernuansa ubudiyah 

(vertikal) secara masal banyak dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan shalat 

berjamaah, menghadiri majlis ta’lim, peringatan hari-hari besar Islam yang dilengkapi 

dengan berbagai jenis perlombaan, suasana silaturahmi antar warga yang intens, 

kehidupan yang aman tentram merupakan ciri kehidupan yang agamis dan Islami. 

 Tidak hanya sebatas kemajuan dalam interaksi sosial keagamaan, dalam 

sebuah masyarakat yang beragama maka dibutuhkan tempat ibadah guna semakin 

mempererat tali silaturahmi bagi mereka. Tidak lama berselang, setelah konflik yang 

dilalui pada tahun 1980 M pemerintah akhirnya memberikan bantuan untuk 

mendirikan sebuah masjid di Desa Telang Karya Jembatan 7. Di atas tanah yang 

                                                           
108 Zainal Abidin, Refleksi Masalah-Masalah Sosial Keagamaan di Pedesaan Dosen Fakultas 

Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Jokjakarta, h. 205. pdf 
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seluas 1.1/2 hektar  yang sekarang bertepat di RT 19 RW 05 Dusun III Desa Telang 

Karya Jembatan 7. Masjid tersebut mengalami beberapa kali perenovasian. Pada 

awalanya masjid ini didirikan dengan ukuran  6X6 M2 Kemudian, pada tahun 1990 M 

dilakukan perenovasian serta ukurannya pun ditambah menjadi 11X11 M2 kemudian 

direnovasi lagi pada tahun 2000 M serta ukurannya ditambah menjadi 15X15 M2. 

Masjid  tersebut diberi nama Masjid Khairruttaqwa.109 

 Masjid yang fungsi utamanya adalah untuk tempat mengerjakan shalat lima 

waktu dan ditambah dengan sekali dalam satu minggu yaitu dilaksanakan shalat 

jum’at. Untuk melakukan hari raya Idul Fitri dan shalat hari raya Idul Adha yang 

dikasanakan dua kali dalam satu tahun Selain dari fungsi utama dari masjid tersebut, 

masjid juga difungsikan sebagai tempat pendidikan. Di masjid ini dilakukan proses 

pendidikan untuk orang dewasa maupun anak-anak. Pengajian yang dilakukan untuk 

orang dewasa adalah penyampaian-penyampaian ajaran Islam oleh mubaligh (al-

ustadz, guru, kiai) kepada para jamaah dalam bidang yang berkenaan dengan akidah, 

ibadah dan akhlak.110 

 Selain pengajian untuk orang dewasa, pengajian yang dilaksanakan di masjid 

Khairuttaqwa juga untuk anak-anak. Pengajian untuk anak-anak ini berpusat pada 

pengajian Al-qur’an yang meintikberatkan pada kemampuan membacanya dengan 

baik sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Selain dari itu anak-anak juga diberikan 

                                                           
109 Wawancara dengan Bapak Mustajab tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada tanggal 

16-Januari-2015. 

110 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 
Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 21. 
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pengajaran mengenai keimanan ibadah dan akhlak, pengajaran ini di masyarakat 

Telang Karya dikenal dengan pengajaran shalat. 

 

Gambar 1:  Masjid Khairuttaqwa Desa Telang Karya Jalur 8 Jembatan 7. 
(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

 

Berdirinya Masjid Khairuttaqwa di Telang Karya Jembatan 7, menjadikan 

ketentraman tersendiri bagi mbah Mus serta bagi seluruh umat muslim di Desa 

Telang Karya Jembatan 7. Karena, dengan berdirinya masjid Khairuttaqwa akhirnya 

umat Islam di Telang Karya Memiliki  tempat untuk  beribadah senidiri. Masjid 

Khairuttaqwa itu dijadikan sarana-prasarana dalam melakukan peribadahan umat 

Islam, di antaranya untuk melakukan shalat berjamaah lima waktu, shalat Jum’at 

yang dilakukan satu kali dalam satu minggu,  serta dijadikan tempat belajar-mengajar  
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mengaji untuk para masyarakat yang ingin mengaji baik itu anak-anak maupun orang-

orang yang sudah dewasa bahkan orang-orang tua sekalipun. 

Berdirinya Masjid Khairuttaqwa tidak lepas dari perjuangan seorang tokoh 

agama Desa Telang Karya Jembatan 7. Beliau  (mbah Mus) berjuang untuk 

meyakinkan kepada KUA di Sungsang bahwa tidak ada satupun Masyarakat Telang 

Karya Jembatan 7 yang memeluk agama Kristen, sehingga tidak mungkin apabila 

yang akan didirikan di Telang Karya Jembatan 7 adalah gereja. Setelah perjuangan 

yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan akhirnya pemerintah Kantor Urusan 

Agama Sungsang mempercayai laporan tersebut sehingga pemerintah mengabulkan 

permintaan dari tokoh masyarakat untuk didirikannya sebuah masjid yang sekarang 

dikenal bernama masjid Khiaruttaqwa itu.111 Perkembangan Islam tidak hanya 

berhenti pada pendirian masjid saja. Kemudian, dengan berjalannya waktu dan 

keadaan sosial ekonomi berangsur-angsur semakin membaik maka semakin 

mendorong berdirinya sekolah-sekolah dan pesantren, yang menjadi indikasi semakin 

berkembangnya Islam di Desa Telang Karya ini. 

Pada sekitar tahun 1985-1986 M berdirilah sekolah dasar yang berbasis agama 

Islam yaitu Madarasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum yang semakin mempengaruhi 

perkembangan Islam di Telang Karaya. Madarasah merupakan isim makan (nama 

tempat) yang berasal dari kata daros-yadrosu yang berarti tempat untuk belajar. 

                                                           
111 Wawancara dengan Bapak Kunarso Susilo Kades Desa Telang Karya, pada tanggal 14- 

Januari-2015. 
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Istilah madarasah kini telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama 

perguruan Islam).112 

Madarasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum ini dibangun atas dasar gotong royong 

dari warga masyarakat Telang Karya, meskipun dengan keadaan yang seadanya. Pada 

awal berdirinya MI, yang menjadi guru/pengajar di Madarasah Ibtidaiyah itu adalah 

para masyarakat Telang Karya Jembatan 7 yang memiliki kemampuan lebih 

dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Tidak lama setelah dibangunnya 

Madarasah Ibtidaiyah datanglah tokoh-tokoh yang membantu untuk mengajar anak-

anak masyarakat transmigrasi. Tokoh-tokoh itu adalah bapak Supatman, bapak 

Anzuri, bapak Sokeh, dan bapak Darto. Selain sebagai tenaga pengajar di Madarasah 

para tokoh-tokoh itu juga sebagai guru mengaji. Kemudian pada tahun 1990 M 

datanglah bapak Moh. Nawawi. Dia merupakan anak dari salah satu masyarakat Desa 

Telang Karya yang telah menyelesaikan pendidikannya dari pesantren Ma’hadul 

‘Ulum As-Syar’iyyah Sarang, Kab. Rembang Jawa Tengah. Bapak Nawawilah yang 

kemudian dipercaya oleh para tokoh dan masyarakat untuk menjadi kepala sekolah 

Madarasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Selain para tokoh itu juga banyak guru-guru 

lainnya yang membantu mengajar di Madarasah Ibtidaiyah yang merupakan warga 

transmigran itu sendiri.113 

                                                           
112 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), h. 241 

113 Wawancara dengan Bapak Mustajab tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada tanggal 
16- Januari-2015. 
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Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya pada tahun 2000 M berdirilah 

sebuah Pondok Pesantren yang diberikan nama Pondok Pesantren Darul 

Ulummi’ssyar’iyyah sebagai salah satu media pendukung proses belajar-mengajar 

yang lebih menekankan lagi mengenai pengajaran pengetahuan keislaman bagi warga 

masyarakat sekitar dan yang pastinya bagi seluruh putra putri masyarakat Desa 

Telang Karya. Istilah pondok ini berasal dari arab funduq yang berarti tempat 

bermalam. Istilah pondok diartikan juga dengan asrama. Dengan demikian, pondok 

mengandung makna sebagai tempat tinggal. Sebuah pesantren mesti memiliki asrama 

tempat tinggal santri dan kiai. Di tempat tersebut akan terjadi komunikasi antar santri 

dan kiai.114 

 Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulummissyar’iyyah merupakan hasil 

kerjasama antara para tokoh dan tentunya atas partisipasi dan dukungan dari 

masyarakat Telang Karya. Akhirnya, berdirilah sebuah pondok pesantren yang bisa 

dijadikan sebagai media pembelajaran untuk lebih mengembangkan pemahaman-

pemahaman mengenai agama Islam. Tujuan berdirinya pondok pesantren secara 

umum yaitu, membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian 

Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubaligh Islam dalam 

masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Sedangkan tujuan khusus, yaitu 

mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang 

diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan 

                                                           
114 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), h 64. 
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mendakwahkannya dalam masyarakat.  Di dalam pondok pesantren  tersebut  banyak 

elemen-elemen yang mendukung hingga pondok pesantren tersebut  dapat 

berkembang. Salah satu elemen yang menjadi faktor pendukung pondok pesantren 

Darul Ulummissyar’iyyah semakin berkembang yaitu adanya pendidikan formal 

tingkat sekolah yaitu mulai dari TPA- TPQ, MI, MTs dan juga MA.115 

Keberadaan madarasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam setidak-

tidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu: 

a. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam; 

b. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem 

pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh 

kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah 

kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah; 

c. Adanya sikap yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan 

mereka; dan 

d. Sebagai upaya untuk menjebatani antara sistem pendidikan tradisional 

yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan moderen dengan 

hasil akulturasi.116 

 Kemudian, di dalam sebuah lembaga pendidikan seperti pesantren juga 

mememiliki elemen yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas belajar mengajar. Yaitu 

                                                           
115 Wawancara dengan Bapak Supatman salah satu tokoh masyarakat Desa Telang Karya, 

pada tanggal 21-Januari- 2015. 

116 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2008), h. 235. 
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seorang santri atau siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat digolongkan 

kepada dua kelompok:117 

a. Santri Mukim, yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh 

yang tidak memungkinkan dia untuk pulang ke rumahnya, maka dia mondok 

(tinggal) di pesantren. Sebagai santri mungkin mereka memiliki kwajiban-

kewajiban tertentu. 

b. Santri Kalong, yaitu siswa-siswa yang berasal dari daerah sekitar yang 

memungkinkan merekapulang ke tempat kediaman masing-masing. Santri 

kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya 

dengan pesantren. 

Kemudian tidak hanya santri yang dibutuhkan dalam suatu pesantren tetapi 

juga harus ada kiai di dalam sebuah pesantren tersebut karena kiai adalah tokoh 

sentral dalam suatu pesantren maju mundurnya suatu pesantren ditentukan juga oleh 

wibawa dan karisma sang kiai.118 Dalam pesantren tersebut santri diberi pembelajaran 

untuk bisa membaca dan memahami dari makna kitab-kitab klasik atau yang dikenal 

dengan sebutan kitab kuning.119 Kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab yang 

membahas atau mengkaji mengenai hadist, fiqih, aqidah akhlak, tafsir Al-qur’an, 

                                                           
117 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: 

LP3ES, 1982), h. 51-52. 
118 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Indonesia, h. 65-66. 
119 Kitab kuning memiliki ciri-ciri seperti; (1) kitab-kitabnya berbahasa Arab, (2) umumnya 

tidak memakai syakal/kharokat, bahkan tanpa titik dan koma, (3) berisi keilmuan yang cukup 
berbobot, (4) metode penulisannya dianggap kuno dan relevansinya dengan kontemporer kerap kali 
tampak menipis, (5) lazimnya dikaji dan di pelajari di pondok pesantren, (6) banyak di antara 
kertasnya berwarna kuning. Lihat Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 236. 



82 

 

tarikh, tasawuf kemudian kitab-kitab tentang dasar-dasar bahasa Arab, morfologi 

Arab, hukum Islam dan teologi Islam. 

Kiai-kiai dan para ustadz-ustadzah di pondok pesantren Darul 

Ulummisyar’iyyah didatangkan dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para kiai 

dan ustadz-ustadzah didatangkan dari daerah Kudus, Demak, dan Banyuwangi. Selain 

itu, banyak juga tenaga pengajar di sekolahan itu dari beberapa warga Telang Karya 

serta sekarang banyak juga mantan-mantan santri/alumni pondok pesantren Darul 

Ulummissyar’iyyah yang telah menempuh dan lulus dari perguruan tinngi kemudian 

mereka kembali untuk mengabdikan diri dengan cara membantu menjadi tenaga 

pengajar di sekolahan atau madarasah yang ada di pondok pesantren Darul 

Ulummisyar’iyyah itu.120 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya yang 

melatarbelakangi lahirnya madarasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Desa 

Telang Karya ialah semata-mata hanya ingin mempertahankan ke-Islaman dan 

memberikan ilmu-ilmu pengetahuan sesuai dengan kurikulum yang di terapkan di 

sekolah sekolah umum. Agar tidak tertinggal dari lembaga lembaga pendidikan 

lainnya, serta diharapkan adanya kesetaran antara anak-anak bangsa yang belajar di 

lembaga lembaga pendidikan umum dengan yang belajar di pesantren. Selain itu, 

berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam semacam itu 

memberikan idikasi berkembangnya sosial keagamaan di suatu tempat tersebut. 

                                                           
120 Wawancara dengan bapak Supatman salah satu tokoh masyarakat Desa Telang Karya, 

pada tanggal 21- Januari- 2015. 
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B. Tokoh-tokoh yang Berperan dalam Pengembangan Islam di Desa Telang 

Karya Jembatan 7 

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang berpengaruh dan mempunyai 

kedudukan (status) serta ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena 

pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya. Segala tindakan dan 

ucapan seorang tokoh akan diikuti oleh masyarakat yang berada di sekitarnya. 

 Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. 

Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, oleh 

karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Di dalam 

masyarakat umumnya ada beberapa kedudukan, kedudukan disini yaitu (Assigned-

status) yang artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang 

lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.121     

1. Biografi Singkat Tokoh  

Mbah Mustajab, beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran 

penting dalam memajukan serta mengembangkan agama Islam di Desa Telang Karya 

Jembatan 7. Sejak awal berdirinya Desa Telang Karya Jembatan 7, dia menjadi 

                                                           

121 Soerjono Soekanto, Sosilogi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990) h. 
239-241. 
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pendorong kemajuan bagi Islam di Desa Telang Karya. Akhirnya, satu demi satu 

indikasi dari kemajuan Islam di Telang Karya terbangun, seperti tempat ibadah, dan 

sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Selain itu, beliau juga menjadi penyuluh 

agama (modin) atau pengembang agama bagi warga masyarakat Desa Telang Karya 

Jembatan 7. Bahkan, beliau diberikan kepercayaan oleh masyarakat Telang Karya 

untuk menjadi pimpinan atau ketua yayasan dari pondok pesantren Darul 

Ulummisyar’iyyah. Mbah Mustajab dipercayai untuk menjadi pemimpin yayasan 

Darul Ulummisyar’iyyah sejak awal berdirinya hingga Sekarang. 

Mustajab bin Maulani bin Nasukha bin Singo, lahir pada tahun 1945 M bulan 

Juli tepatnya pada tanggal 8 di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Ayah dan kakek-

kakeknya merupakan kiai-kiai di desa-desa di Kabupaten Pati. Mbah Mustajab 

memiliki satu orang istri yang bernama Mahmudah, dan dikarunia lima orang anak 

yang masing-masing bernama Sri Hayati, Nur Yasin, Istiqomah, Mualimin, dan 

Muhammadun. Mbah Mustajab dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan 

merupakan keluarga yang kurang mampu. Pada tahun 1953 M beliau masuk sekolah 

rakyat (SR) atau yang sekarang kita kenal sebagai sekolah dasar (SD). Kemudian, 

beliau tamat dari sekolah SR pada tahun 1959 M belaiu menempuh sekolah SR selam 

6 tahun. Setelah beliau lulus dari sekolah rakyat (SR) beliau melanjutkan 

pendidikannya dengan mendalami ilmu agama Islam dengan cara mondok/nyantri di 

Pondok Pesantern Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, selama 5 tahun sejak tahun 1960 

M sampai 1965 M. Mbah Mus sempat pulang ke kampung halamannya di Pati karena 

ditugaskan oleh kiai ketika terdengar adanya pemberitaan pemberontakan PKI pada 
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saat itu sampai ke desa dia. Selagi masa mudanya mbah Mus diberikan kepercayaan  

menjadi ketua Anshor untuk daerah Pati.122 

Mbah Mustajab, merupakan seorang yang penuh semangat untuk 

mendapatkan setetes ilmu dan pengetahuan yang  berbasis ke-Islaman, meskipun 

pada saat itu keluarganya dalam keadaan kurang mampu dalam bidang ekonomi. 

Akan tetapi, semangatnya untuk menuntut ilmu sangatlah kuat. Setelah dari pondok 

pesantren Tebu Ireng Jombang, dia belum merasa puas. Akhirnya, beliau kembali lagi 

nyantri (mondok) kembali di Kabupaten Demak yaitu di pondok pesantren Matlaul 

Ulum dari tahun 1967 M sampai dengan 1970 M. Setelah dari pesantren Demak mbah 

Mus belum merasa puas juga, akhirnya beliau nyantri lagi di Kudus tepatnya di 

Bareng. Di Kudus ini, dia tidak mondok secara bermukim di pondok pesantren, 

melainkan dia hanya mengikuti proses belajar mengajar kitab-kitab keagaman Islam 

dengan cara pulang-pergi atau yang biasa di kenal dengan  istilah santri kalong.123 

Setelah mbah Mus tidak lagi belajar di pondok pesantren manapun. Beliau  

mendapat amanah/kepercayaan untuk menjadi ketua Lembaga Sosial Desa (LSD) di 

desa kelahirannya di Pati Jawa Tengah. Dia menjabat selama kurun waktu kurang 

lebih sepuluh tahun dari 1970-1980-an. Kemudian, setelah itu pada tahun 1980 M 

beliau mengikuti program pemerintah dengan melakukan transmigrasi ke daerah 

Sumatera lebih tepatnya Sumatera Selatan. Menurut penuturan beliau tujuan dari 

                                                           
122 Wawancara dengan Bapak Mustajab tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada tanggal 

16- Januari-2015. 

123 Istilah untuk santri atau murid yang belajar di sebuah pesantren namun si santri itu tidak 
mukim atau tinggal di asrama pesantren. 
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beliau mengikuti program transmigrasi adalah untuk mensejahterakan kehidupan atau 

meningkatkan taraf hidup. Karena sudah dijelaskan di awal paragraf tadi 

bahwasannya dia lahir dan dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Lebih dari 

itu, tujuan beliau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau 

meningkatkan taraf hidup. 

 Hingga sekarang, beliau masih saja berkecimpung dalam pengembangan 

agama Islam di Desa  Telang Karya Jembatan 7. beliau adalah salah satu kiai yang 

biasa dipanggil oleh warga desa dengan sapaan mbah Mus atau mbah Mustajab 

(kakek Mustajab). dia merupakan sesepuh/tokoh masyarakat di Desa Telang Karya, 

baik mengenai hal-hal yang bersifat keagamaan Islam maupun dalam masalah sosial 

kemasyarakatan. Meskipun saat ini mbah Mus telah lanjut usia tetapi semangatnya 

untuk tetap mengembangkan serta memajukan ke-Islaman di Desa Telang Karya 

masih sangatlah luar biasa. Sebab, hingga saat ini dia masih rajin untuk datang ke 

masjid untuk menjadi imam, dan mengawasi lembaga pesantren agar lembaga 

tersebut dapat mewujudkan cita-citanya serta  cita-cita masyarakat umum Desa 

Telang Karya. Mbah Mustajab mempunyai harapan untuk semua warga di Desa 

Telang Karya agar dapat betul-betul memahami dan mengajarkan kaidah ke-Islaman 

yang selama ini telah mereka miliki dan yakini. 

 Namun, ditegaskan lagi oleh mbah Mustajab, bahwasanya tujuan beliau 

bertransmigrasi dari tanah  Jawa ke Sumatera yang bertempat di Desa Telang Karya, 

ini bukanlah semata-mata hanya untuk menyebarkan agama Islam. Akan tetapi, 

tujuan utamanya mengikuti program transmigrasi pada waktu adalah untuk 



87 

 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Namun apa boleh 

buat, mbah Mustajab telah mendapatkan amanah dengan diberikan kepercayaan 

sebagai penyuluh keagamaan oleh pimpinan transmigrasi. Dia menjadi pengawal 

sekaligus pengawas para peserta transmigrasi sejak peserta transmigrasi berangkat 

dari Jawa hingga sesampainya mereka di pemukiman baru yaitu Telang Karya. Mbah 

Mus juga memahami tentang ke-Islaman,  dan oleh masyarakat dia juga dipercayai 

untuk  menjadi penyuluh agama Islam atau modin di Desa Telang Karya. Beliau   

merupakan salah satu orang yang memiliki pemahaman lebih tentang agama Islam di 

antara peserta transmigrasi lainnya. Jadi menurut mbah Mus, dia merasa memiliki 

tanggung jawab untuk lebih mengembangkan agama Islam dan memperjuangkan 

Islam beserta para pemeluknya. Supaya masyarakat memiliki tempat peribadahan 

yang layak dan juga lembaga pendidikan bagi putra-putri para masyarakat, dan 

tempat untuk menuntut ilmu yang layak di Desa Telang Karya itu. 

 Dari deskripsi di atas, maka jelaslah mengapa mbah Mustajab dikatakan 

sebagai tokoh agama dan masyarakat. Mengingat dari jasa-jasa serta sumbangsih 

yang telah beliau lakukan selama ini untuk kemaslahatan umat Islam serta kemajuan 

Desa Telang Karya. Semangatnya yang tidak mengenal lelah untuk mempertahankan 

serta mengembangkan agama Islam di lingkungan masyarakat desa Telang karya 

patut kita contoh sebagai generasi muda. Sehingga nilai-nilai ke-Islaman di 

lingkungan masyarakat Telang Karya kini semakin terasa. 

 

2. Tokoh-tokoh Lain di Desa Telang Karya Jalur 8 Jembatan 7 
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Tokoh yang merupakan rekan seperjuangan mbah Mustajab dari awal 

datangnya transmigran ke Desa Telang Karya jembatan 7 beliau adalah bapak 

Karnadi, meskipun beliau sekarang sudah tidak begitu aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Namun, dimasa-masa awal transmigran sampai di pemukiman baru 

beliau juga aktif dalam pengembangan agama Islam.124 

Kemudian setelah berdirinya lembaga pendidikan Madarash Ibtidaiyah, 

datanglah para tokoh yang merupakan seperjuangan dengan mbah Mustajab. Tokoh-

tokoh itu diantaranya adalah bapak Patman, bapak Anzuri, bapak Sokeh, bapak 

Kundarto, semua tokoh itu menjadi guru mengaji dan sekaligus guru Madarasah 

Ibtidaiya. Kemudian, pada tahun 1990 M datang bapak Moh. Nawawi. Dia adalah 

anak dari salah satu masyarakat desa Telang Karya, yang baru pulang dari belajar di 

Pesantren Ma’hadul ‘Ulum As-Syar’iyyah Sarang, Kab. Rembang Jawa Tengah. 

Bapak Nawawi kemudian dipercayai untuk menjadi kepala sekolah Madarasah 

Ibtidaiyah Miftahul Ulum itu. Selain para tokoh-tokoh itu banyak juga guru-guru 

lainnya yang ikut membantu menjadi tenaga pengajar di sekolah Madarasah 

Ibtidaiyah itu.125 

Namun, para tokoh-tokoh di atas banyak yang sudah meninggal dunia, serta 

ada juga tokoh yang pulang kembali ke Jawa yaitu bapak Anzuri dikarenakan tidak 

sanggup bertahan di pemukiman baru. Hal semacam itu terjadi karena faktor 

                                                           
124 Wawancara dengan Bapak Supatman salah satu tokoh masyarakat Desa Telang Karya, 

pada tanggal 21-Januari-2015. 

125 Wawancara dengan Bapak Mustajab, tokoh masyarakat Desa Telang Karya, pada tanggal 
16- Januari-2015. 
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kemiskinan yang menghimpit para peserta transmigrasi pada masa awal-awal 

sesampaianya mereka di pemukiman baru. Masalah kemiskinan itu menguji 

ketahanan bagi para tokoh. Memilih untuk tetap pada jalannya mengamalkan agama 

Islam dengan bertahan di pemukiman baru, atau menyerah dengan cara mereka 

kembali ke daerah asal, Sehingga membuat para tokoh yang tidak mempunyai pilihan 

lain, untuk dapat kembali ke daerah asal. Para tokoh itu memilih tetap berupaya 

bertahan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, serta mempertahankan apa 

yang menjadi kewajiaban sebagai seorang muslim yaitu dengan mengamalkan ajaran-

ajaran agama Islam. 


