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BAB I 

 

Sejarah Masjid Jami’ Sungai Lumpur Kelurahan 11 Ulu Palembang 

(Studi Analisa Fungsinya Terhadap Penyebaran Islam di Palembang) 

 

A. Latar Belakang  

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan 

budayanya, karena peninggalan orang-orang pada masa lampau dapat dijadikan bukti 

sejarah melalui peninggalan tersebutlah masyarakat sekarang dapat mengetahui 

tingkat pemikiran orang-orang masa lampau, termasuk dalam hal ini sebuah 

bangunan masjid yang bisa disebut life monumen. Dalam peristilaan arkeologi, masjid 

termasuk living monumen, yaitu bangunan yang tetap digunakan sesuai dengan fungsi 

semula ketika bangunan itu dibuat.
1
 

Salah satu yang menjadikan kekayaan budaya suatu bangsa adalah 

terdapatnya beberapa peninggalan yang mengandung nilai sejarah, baik itu berupa 

benda, maupun berbentuk tulisan-tulisan yang terpahat pada benda-benda sejarah, 

dari peninggalan sejarah itulah manusia yang hidup di zaman sekarang akan 

mengetahui hal-hal yang terjadi pada masa lampau, jauh sebelum dia hidup di masa 

sekarang. 

Di Palembang terdapat beberapa peninggalan sejarah yang menjadi kekayaan 

budaya, diantaranya adalah sebuah masjid di pinggir sungai musi yang bernama 
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Depdikbut, Masjid Kuno Indonesia, Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan 

Kepurbakalaan, 1999, h.1. 



 
 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur, masjid ini termasuk salah satu masjid tua yang ada di 

Palembang karena di dirikan pada tahun 1289 H atau 1872 M. Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur ramai dikunjungi oleh masyarakat Palembang karena masjid ini dapat 

memuat kurang lebih 700 jama‟ah shalat, artinya jika hari jumat masjid ini sangat 

ramai dipadati oleh orang yang mengikuti shalat jumat berjama‟ah.
2
 

Masjid selain sebagai tempat ibadah dan mensyiarkan Islam disana juga 

tempat terjadinya suatu interaksi sosial, karena masyarakat bisa saling mengenal 

melalui shalat berjama‟ah untuk membuktikan bahwa masjid tidak saja sebagai 

tempat ibadah tetapi mengandung komplektisitas kehidupan manusia, maka 

keberadaan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur akan melahirkan sebuah pemikiran bahwa 

masjid berfungsi dan bermanfaat sebagai tempat merenungkan dan berpikir untuk 

masa depan umat. Hal tersebut berarti masjid adalah sebagai sarana ibadah sekaligus 

membangun kerangka fikir umat dalam kemajuan dan perkembangan hidupnya dalam 

menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada masa kini dan yang akan datang yaitu 

dunia dan akhirat. 

Selain hal tersebut, masjid juga mempunyai fungsi dan peranan yang dominan 

dalam kehidupan umat, diantaranya: 

1. Tempat ibadah 

Sesuai dengan namanya masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya 

adalah sebagai tempat ibadah shalat. Dalam kamus bahasa Indonesia masjid 

                                                           
2
Wawancara Pribadi dengan H. Salim, Pengurus Masjid Jami’ Sungai Lumpur, 29 Maret 

2017 



 
 

adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.
3
 Sedangkan 

Jami‟ adalah masjid utama yang biasa dijadikan rujukan bagi masjid-masjid kecil 

yang terletak di sekitar Masjid Jami‟tersebut.
4
 Dalam Masjid Jami‟ biasanya 

digunakan sebagai pusat pembelajaran ilmu agama. 

2. Tempat menuntut ilmu 

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama 

yang merupakan fardhu bagi umat Islam. Dalam sejarah Sirah Nabawi,masjid 

dijadikan tempat belajar para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat 

tersebut belajar menggali ilmu agama langsung kepada Nabi Muhammad SAW 

3. Tempat pembinaan jama‟ah  

Dengan adanya umat Islam disekitarnya, masjid berperan dalam mengkoordinir 

mereka baik untuk shalat berjama‟ah maupun aktivitas lainnya dalam rangka 

menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. 

4. Pusat dakwah dan kebudayaan 

Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islamyang selalu berdenyut untuk 

menyebarluaskan dakwah Islamiah dan budaya Islami 

5. Pusat kaderisasi umat 

Sebagai tempat pembinaan jamaah dan kepemimpinan umat, Masjid memerlukan 

aktivitas yang berjuang menegakan Islam secara berkesinambungan. 
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Tri rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Agung), h. 327. 

4
Tri rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karya Agung), h. 205. 



 
 

6. Basis kebangkitan umat Islam 

Abad XV (lima belas) dicanangkan sebagai abad kebangkitan, dalam aspek 

ideologi hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan lainnya.
5
 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur diperkirakan berdiri sekitar tahun 1289 H atau 

1872 M, karena letaknya yang strategis di pinggir sungai Musi, sehingga jika sultan 

hendak shalat lebih dekat melalui jalur sungai. Masyarakat yang shalat di masjid ini 

sering datang dari daerah seberang ilir dengan menggunakan perahu.
6
 Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur tentunya mempunyai nilai sejarah tersendiri, hal tersebut dikarenakan 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur dibangun pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II, 

selain itu masjid tersebut juga mempunyai arsitektur yang berbeda dengan masjid 

lainnya yang ada di Palembang pada umumnya. Seperti diketahui bahwa bangunan 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur terdiri dari beberapa tiang yang berbentuk bulat, dan 

berdiameter lebih kurang satu setengah meter, dan di setiap terdapat lampu-lampu, 

masjid ini sudah mengalami renovasi empat kali, hal ini dikarenakan kondisi jama‟ah 

yang kian hari kian bertambah. Dari pengamatan penulis masjid ini mempunyai 

keunikan yakni karena letaknya yang sangat dekat dengan rumah penduduk, dan 

mepunyai bilik-bilik dimana setiap penjuru mempunyai pintu untuk masuk kedalam 

masjid. 

                                                           
5
Siswanto, Panduan Pengelolaan Himpunan Jama’ah Masjid, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), h. 7-9. 
6
Wawancara Pribadi dengan H. Agusthcik Matjik, Pengurus Masjid Jami’ Sungai Lumpur, 1 

April 2017. 



 
 

Sebagai fungsi sosial masjid adalah tempat berlindung kaum muslimin ketika 

mereka ditimpa musibah atau malapetaka, ini perna terjadi pada saat perang salib. 

Tempat mengatur segala urusan segala masyarakat seperti: mengawasi para fakir 

miskin, serta menjenguk orang sakit.
7
 

Masjid bagi umat Islam, selain sebagai tempat untuk melaksanakan shalat dan 

amalan-amalan yang lain yang merupakan perwujudan dari “hamblum minaallah”, 

juga sebagai tempat kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan atau “hamblum 

minannas”, yang dijiwai oleh dorongan dan ajaran agama. Sebagai pusat pendidikan 

non-formal, masjid akan berperan efektif apabila diadakan pengarahan dan diarahkan 

sebaik-baiknya kepada kegiatan-kegiatan pengajian atau ceramah keagamaan, baik 

yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus seperti penerangan agama untuk 

kaum ibu, para remaja, anak-anak, dan sebagainya.
8
 

Agar melaksanakan tugasnya tertib aman dan lancar maka perlunya dalam 

masjid membentuk personalia masjid yaitu: imam, khatib, muazin dan petugas yang 

bertugas melayani keperluan jama‟ah dan membersihkannya serta merawat masjid 

supaya kegiatan di masjid dapat berjalan baik. Nama dan profil masjid biasanya 

mempunyai arti tersendiri, seperti: 
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Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam, (CV. 

Diponegoro Bandung: 1992), h. 191. 
8
Alamsyah Ratu Parwiranegara, Bimbingan Masyarakay Beragama, (Jakarta: Depak R, h. 

57). 



 
 

a. Masjid Negara. 

        Masjid yang berada di ibukota negara Indonesia, yang menjadi pusat kegiatan 

keagamaan kenegaraan. 

b. Masjid Nasional. 

        Masjid yang berada di ibukota provinsi, dan ditetapkan oleh Kementerian 

Agama sebagai masjid nasjonal. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan 

kenegaraan. 

c. Masjid Raya. 

         Masjid yang berada di ibukota provinsi, dan ditetapkan oleh Gubernur atas 

rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai masjid nasional. Masjid 

ini menjadi pusat kegiatan keagamaan provinsi. 

d. Masjid Agung. 

         Masjid yang berada di ibukota pemerintahan kabupaten/ kota, dan ditetapkan 

oleh Bupati/ Walikota berdasarkan rekomendari Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/ Kota, menjadi pusat kegiatan keagamaan kabupaten/ kota. 

e. Masjid Besar. 

           Masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

setingkat camat atas rekomendasi Kepala KUA kecamatan sebagai masjid besar. 

Menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri camat, pejabat, dan tokoh 

masyarakat tingkat kecamatan. 

 

 



 
 

f. Masjid Jami‟. 

          Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/ kelurahan. 

g. Masjid Bersejarah. 

           Masjid yang berada di kawasan peninggalan kerajaan/ wali/ penyebar agama 

Islam yang memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh 

para raja/ kesultanan/ para wali penyebar agama Islam serta para pejuang 

kemerdekaan. 

h. Masjid di Tempat Umum/ Publik. 

           Masjid yang berada di khawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan ibadah.
9
 

Dari penelitian ini diharapkan akan melahirkan pandangan tentang bagaimana 

sejarah Masjid Jami‟ dan fungsinya terhadap penyebaran Islam di Palembang yang 

akan menambah nilai sejarah di Sumatra Selatan dan keberadaan Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur sangat penting untuk diteliti baik dilihat dari bentuk bangunan, maupun 

fungsi Masjid terhadap penyebaran Islamdi Palembang serta sejarah perkembangan 

Islam di Palembang. Dengan alasan itulah penelitian ini dianggap penting untuk 

dilakukan penelitian lebih mendalam terutama fokus dalam fungsinya terhadap 

penyebaran Islam di Palembang. 
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Ensiklopedi Islam: (Jakarta :PT. Ictiar Bara Hoeve,1993), h. 177-178. 



 
 

B. Rumusandan Batasan Masalah 

a. Rumusan Masalah 

Untuk menegaskan dan memberi penjelasan mengenai pokok pembahasan 

yang akan penulis teliti, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah Masjid Jami‟ Sungai Lumpur? 

2. Bagaimana fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur terhadap penyebaran Islam di 

Palembang? 

b. Batasan Masalah  

Batasan masalah merupakan batasan penelitian yang akan diteliti, untuk 

memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, dengan tujuan mendapatkan 

hasil uraian penelitian secara sistematis. Pembatasan yang dimaksud agar peneliti 

tidak terjerumus ke dalam banyaknya data yang ingin diteliti. Adapun berdasarkan 

rumusan masalah diatas, yang menjadi fokus dan batasan permasalahan pada 

penelitian ini ialah penelitian hanya dilakukan di Kelurahan 11 Ulu Palembang, 

dengan bahasan Sejarah Masjid Jami’ Sungai Lumpur Kelurahan 11 Ulu Palembang 

(Studi Analisa Fungsinya Terhadap Penyebaran Islam di Palembang) 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

a. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sejarah Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 



 
 

2. Untuk mengetahui fungsi Masjid Jami‟ terhadap penyebaran Islam di 

Palembang 

b. Kegunaan penelitian  

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Secara teoritis 

Untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir tentang sejarah Masjid 

Jami‟ Sungai Lumpur serta fungsi Masjid Jami‟ terhadap penyebaran Islam di 

Palembang 

2. Secara praktis 

Untuk menjadikan masyarakat di Palembang mencintai peninggalan sejarah 

seperti Masjid Jami‟ Sungai Lumpur danmenjaga kelestariannya. 

 

D. Tinjauan Pustaka  

Dalam menyikapi peninggalan sejarah yang ada di Palembang khususnya di 

Kelurahan 11 Ulu Palembang, perlu disadari bahwa peninggalan itu berasal dari masa 

lalu. Untuk mendapatkan informasi masa lalu, tidak ada cara lain kecuali 

meriwayatkan cerita itu kemudian dianalisis secara sistematis dengan sebuah 

pemikiran sehingga menjadi acuan dalam penggambaran peristiwa masa silam, 

gambaran masa silam itulah yang dinamakan sejarah. 

Moh. Ayub (1996) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Masjid” 

menjelaskan bahwa masjid memegang peranan penting dalam kemajuan ilmu dan 



 
 

teknologi artinya masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja tetapi 

sebagai wadah beranekaragam kegiatan umat Islam yang mencerminkan tata nilai 

keIslamannya dengan demikian peranan masjid tidak hanya menitik beratkan pada 

pola yang bersifat akhirat saja akan tetapi memperpadukan antara aktivitas ukrawi 

dan duniawi.
10

 

Johan Hanafiah (1996) dalam bukunya yang berjudul “Masjid Agung, Sejarah 

dan Masa Depannya” menjelaskan bahwa masjid sebagai pusat syiar negara dan 

kebudayaan karena masjid melambangkan kebesaran dan kejayaan para muslim di 

Palembang. Pembangunan masjid dapat pula bermakna pembangunan Islam dalam 

masyarakat karena masjid melambangkan kebesaran Islam ia juga merupakan 

barometer atau tolak ukur dari peradapan dan kesadaran masyarakat muslim pada 

suatu tempat dan waktu. 

Meilan Anggraini (2004) dalam skripsinya yang berjudul “Masjid Jami‟ 

Dalam Perspektif Arkeologi Islam Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Masyarakat 

Muntok-Bangka”. Permasalahan pokok yang dikaji dalam skripsi ini adalah 

bagaimana bentuk, bahan, ragam hias, pada masjid Jami‟ mentok dan bagaimana 

fungsi masjid bagi kehidupan masyarakat muntok.
11

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei, yaitu pengamatan tinggalan arkeologi disertai 
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Moh. Ayub, manajemen Masjid, (surabaya: gema insani pres, 1996). h.5. 
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Meilan anggrain, Masjid Jami’ Dalam Perspektif Arkeologi Islam Dan Fungsinya Bagi 
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analisis yang dalam, selain itu juga menggunakan metode historis yang dalam 

pengumpulan data melihat fakta sejarah.  

Hasil penelitian ini yaitu bangunan pada Masjid Jami‟ Mentok berdenah bujur 

sangkar dengan ukuran 15,7 x 13,8 m yang lebih kurang 14 shap dan masjid ini 

memiliki sedikit sekali ragam hias. Ragam hias ini berupa berupa tulisan kaligrafi 

yang terdapat pada tiap-tiap pintu masuk dan di atas dinding mihrab yang berwarna 

kuning keemasan. Fungsi Masjid Jami‟ Mentok selain sebagai tempat ibadah shalat 

juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat 

dengan adanya aktifitas yang dilakukan di masjid yakni sebagai tempat 

berkumpulnya masyarakat, pengajian, ceramah keagamaan dan pelaksanaan hari-hari 

besar Islam.
12

 

Sri Wahyuni (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Masjid Jami‟ Bukit 

Asam Tanjung Enim dalam perspektif arkeo-historis”. Permasalahan yang dikaji 

dalam skripsi ini adalah sejarah Masjid Jami‟ Bukit Asam dan arsitektur Masjid Jami‟ 

dalam perspektif arkeologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei yaitu pengamatan tinggalan arkeologi disertai analisis yang 

dalam. Hasil temuan dari penelitian bahwa bentuk Masjid Jami‟ Bukit Asam 

memiliki denah bujur sangkar, mempunyai serambi, bangunan tambahan lainnya, 

atap bertingkat dua (tumpang dua). Masjid Jami‟ Bukit Asam terletak di jalan 

batubara yang didirikan pada tanggal 10 maret 1952 dan selesai pada tahun 1954. 

Masjid ini meupakan masjid perusahaan PTBA yang digunakan untuk kebutuhan 
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peribadatan para pegawai dan masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Pengawas 

awal masjid ini adalah A.O. Tambunan sebagai direksi PN TABA pada masa itu. 

Terdapat ragam hias yang berupa tulisan kaligrafi Asmaul Husna di seluruh pintu 

masuk baik bagian dalam maupun luar.
13

 

Secara khusus buku-buku tersebut belum memberikan gambaran dan 

membahas tentang keberadaan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur sehingga diperlukan 

informasi tambahan untuk mengungkap hal itu agar menjadi lebih jelas dengan 

sebuah analisis ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis mencobah mengungkapkan 

tentang Masjid Jami‟ Sungai Lumpur sebagai peninggalan sejarah yang perlu 

diketahui oleh masyarakat Palembang, yang berhubungan dengan perkembangan 

Islam itu sendiri dalam kegiatan religi maupun sosial keagamaan masyarakat. 

Sepanjang pengetahuan peneliti dari berbagai leteratur yang ada, bahwa 

penelitian “Sejarah Masjid Jami‟ Sungai Lumpur: Studi Analisa Fungsinya Terhadap 

Penyebaran Islam di Palembang” belum ada yang membahas atau menulisnya. 

 

E. Kerangka Teoritis  

Mengingat masalah penelitian ini yang berkenaan dengan Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur dalam sejarah dan fungsi masjid terhadap penyebarannya di 

Palembang maka secara otomatis penulis membahas berdasarkan sejarah berdirinya 
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Masjid Jami‟ Sungai Lumpur dan fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur terhadap 

penyebarannya di Palembang. 

Menurut K.H.O. Gadjah Nata DABK Masjid selain beraneka ragam bentuk 

dan bahan pembuatannya, namun mempunyai fungsi utama yang sama ialah tempat 

shalat. Islam adalah agama individu dan agama kemasyarakatan sekaligus yang 

membimbing individu dan juga membimbing masyarakat. Membimbing kearah satu 

tujuan yang jelas dan tegas: tauhid. Karena individu adalah satu unit dalam 

masyarakat, sedangkan masyarakat terdiri dan tersusun atas individu-individu, maka 

prinsip-prinsip timbal balik harus kita pergunakan di dalam menyoroti masyarakat.
14

 

Menurut Murtadha Mutahhari masyarakat itu sendiri ialah suatu kelompok-

kelompok manusia yang saling berkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus 

serta hukum-hukum khas dan yang hidup bersama ialah kehidupan yang didalam 

kelompok-kelomok manusia hidup bersama di suatu budaya tertentu dan sama-sama 

berbagi iklim serta makanan yang sama.
15

 

Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud  perkataan 

masyarakat berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah artinya pergaulan. Dalam 

bahasa Latin adalah socius, perkataan ini berubah bentuknya menjadi sosial yang 

berarti apa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan hidup jadi yang 

dimaksud dengan masyarakat adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus 

menerus menurut sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada identitas bersama 
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dimana kebutuhan manusia bermacam-macam, mungkin spiritual, material, ataupun 

mungkin juga kedua-duanya. Karena itu dalam kepustakaan kita jumpai berbagai 

nama atau peranan masyarakat, seperti masyarakat nelayan, masyarakat Islam, yang 

mempunyai ciri-ciri pokok yaitu yang ideal ialah persaudaraan.
16

 

Menurut Elizabeth K. Nottingham karena agama adalah gejalah yang begitu 

sering “terdapat dimana-mana” sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk 

membuat observasi ilmiah. Agama berkaitan dengan usaha manusia untuk mengukur 

dalamnya makna dari keberadaan sendiri dan keberadaan alam semesta, dan agama 

juga berfungsi melepaskan belenggu adat atau kepercayaan manusia yang sudah 

usang. Dengan memakai lambang keagamaan dengan beribadat bersama telah 

mempersatukan kelompok manusia dalam ikatan yang paling erat, akan tetapi 

perbedaan agama telah membantu timbulnya beberapa perbedaan agama telah 

membantu timbulnya beberapa pertentangan yang paling hebatdiantara kelompok itu 

ibadah keagamaan dihiasi dengan keindahan seni (tetapi) juga berjalan baik dalam 

kehidupan yang paling sederhana sekalipun.
17

 

Pada umumnya, masjid merupakan tempat dimana umat Islam melakukan 

kegiatan ibadah seperti shalat berjama‟ah, tempat belajar ilmu pengetahuan agama, 

dan juga merupakan pusat komunikasi. Bagi umat Islam masjid berfungsi sebagai 

pusat peribadatan, berfungsi sebagai sarana dan penghubung manusia muslim dengan 
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Allah sedangkan sebagai pusat komunikasi berfungsi sebagai penghubung manusia 

dengan manusia.
18

 

Sesungguhnya secara tidak langsung dari penjelasan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa masjid merupakan tempat umat Islam membangun keimanan 

dengan ibadah sekaligus membangun ukhuwah Islamiyah antara muslim yang satu 

dengan yang lainnya. Begitu juga dengan keberadaan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur di 

11 Ulu Palembang, masjid tersebut berfungsi sebagai tempat shalat orang-orang 

muslim yang berada di sekitarnya. Selain sebagai tempat shalat masjid juga berfungsi 

sebagai pusat pendidikan seperti belajar membaca al-Qur‟an, shalat, puasa, haji, dan 

ilmu agama lainnya. 

Menurut informasi dari Syeh Muhammad Ali bahwa Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur secara historis merupakan peninggalan salah seorang penyebar Islam di 

Palembang yakni Sayid Abdullah Bin Salim Alkaff (seorang pengusaha pedagang 

interuler).
19

 Dalam hal ini Sidi Gazalba mengemukakan bahwa masjid selain sebagai 

pusat pendidikan dan pertemuan orang-orang beriman dan menjadi lambang kesatuan 

jama‟ah.
20

 Fungsi adalah kegunaan, yang memiliki manfaat bagi kehidupan 

masyarakat.
21

 Dalam penelitian ini juga memakai teori fungsionalisme. 

Fungsionalisme sebagai perpektif teoritik dalam antropologi bertumpu pada analogi 
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dengan organisme. Artinya, ia membawa kita memikirkan sistem sosial-budaya 

sebagai semacam organisme, yang bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan 

melainkan juga memberi andil bagi pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian hidup  

“organisme” itu. Dengan demikian, dasar semua penjelasan fungsional ialah asumsi 

(terbuka maupun tersirat) bahwa semua sistem budaya memiliki syarat-syarat tertentu 

untuk memungkinkan eksitensinya.
22

 

Menurut Radcliffe Brown yang diungkapkan oleh Malinowski, bahwa jika 

kebutuhan sistem fungsional itu tidak dipenuhi maka sistem itu akan mengalami 

disintegrasi dan “mati” atau ia akan berubah menjadi sistem lain yang berbeda jenis. 

Di sisi lain Robert Merton telah memperkenalkan perbedaan antara fungsi manifest 

dan fungsi laten (fungsi tampak dan terselubung), dalam suatu tindakan atau unsur 

budaya. Fungsi manifes adalah “konsekuensi objek yang memberikaan sumbangan 

pada penyesuaian atau adaptasi sistem yang dikehendaki dan didasari oleh partisipan 

sistem tersebut”. sebaliknya, fungsi laten adalah konsekuensi objektif dari suatu ihwal 

budaya yang “tidak dikehendaki maupun didasari” oleh warga masyarakat. 

Berkaitan dengan Fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur, jika dikaitkan dengan 

dua teori di atas, maka adanya sistem yang bejalan dalam hal ini adalah kepengurusan 

dan managemet Masjid membuat fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur tetap eksis 

sebagai basis penyebaran syiar  Islam. Dalam perjalanan Fungsi Masjid merupakan 
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wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin.
23

 

Ilmu dalam hal ini adalah terutama ilmu ke-Islaman. Adapun menurut Mal An 

Abdullah dalam tulisannya yang berjudul “Manajeman Masjid” menjelaskan bahwa 

sejarah perkembangan masjid tidak hanya sebagai tempat menjalankan ibadah ritual  

keagamaan saja, akan tetapi dijadikan pula sebagai lembaga pendidikan dan 

peradapan Islam serta lembaga sosial kemasyarakatan sehingga dari masjid itu 

muncul pribadi-pribadi yang berkualitas tinggi yang mampu melanjutkan risalah 

Nabi Muhammad SAW, membina masyarakat dan negara muslim. masjid juga telah 

dijadikan tempat berkumpul untuk bermusyawarah mengenai berpolitik.
24

 

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas, bahwa masjid pada dasarnya 

mempunyai arti yang sama, yaitu sebagai bangunan suci orang Islam yang berfungsi 

untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan umat Islam lainnya. Ada yang menarik dari 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur yaitu keberadaannya di tengah masyarakat Palembang 

banyak menyimpan sejarah yang tidak terlupakan. Hal ini dikarenakan ada kaitannya 

dengan penyebaran Islam di Palembang itu sendiri. Oleh karena Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur mengandung latar belakang histori dari kelahirannya sebagai tempat ibadah 

bagi umat Islam di Palembang. 
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F. Metode Penelitian  

Metode penelitian ilmiah adalah cara kerja yang digunakan dalam melakukan 

penelitian.
25

 Metode berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis. 

Sedangkan penelitian, menurut Florence M.A. Hilbish adalah penyelidikan secara 

seksama dan teliti terhadap suatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna 

menghasilkan produk baru, memecahkan masalah.
26

 

Sejarah sendiri menurut Aristoteles merupakan suatu sistem yang 

menelitisuatu kejadian sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. Dan sejarah 

adalah peristiwa masa lampau yang mempunyai catatan atau bukti yang konkrit.
27

 

Begitupun penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metodelogi 

penelitian sejarah. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

Deskriptif dengan pendekatan sosiologi yaitu pendekatan melalui kemasyarakatan, di 

mana hal ini dilakukan secara struktural dari kepengurusan Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur kemudian masyarakat yang berada di sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur.  

1. Heuristik  

Heuristik yaitu pengumpulan data berupa sumber-sumber sejarah. Dalam 

penelitian terdapat dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder. Dalam penelitian 

yang penulis lakukan, penulis mengunakan Jenis penelitian keduanya yaitu primer 
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dan sekunder.
28

 Primer yaitu yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi atau Field Research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan 

observasi langsung ke Masjid Jami‟ Sungai Lumpur di Kelurahan 11 Ulu kecamatan 

seberang Ulu Palembang. Kemudian data sekunder yaitu data pelengkap sebagai 

pendukung dalam penelitian yang berhubungan dengan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur  

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan 

dengan objek research (penelitian) atau data yang diperoleh dari sumber 

primer, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 

masyarakat Masjid Jami‟ Sungai Lumpur Kelurahan 11 Ulu Palembang 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, arsip-arsip tentang 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur dan yang lain-lainnya (dokumentasi).
29

 

Sedangkan tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1) Observasi  

Observasi adalah mencurahkan segenap alat indra terutamapengamatan mata 

untuk mengamati obyek yang diselidiki.
30

 Jadi, observasi (pengamatan langsung) 

merupakan penelitian yang dilakukan secara cermat atau penulis terjun langsung 

kelapangan untuk melihat dan mengetahui bagaimana  peninjauan langsung ke tempat 

lokasi penelitian yaitu Masjid Jami‟ Sungai Lumpur untuk mendapatkan data yang 
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akurat dan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Seperti data sejarah Masjid 

Jami‟ Sungai Lumpur dan fungsinya dalam penyebaran Islam di Palembang. 

2) Wawancara  

Metode ini seringkali digunakan dalam penelitian terutama untuk mengetahui 

data-data sejarah dan fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur dalam penyebaran Islam di 

Palembang dengan mengadakan dialog interaktif dengan pengurus Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur dan masyarakat disekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. Wawancara 

merupakan usaha sekaligus alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan 

pula oleh sumber informasi secara sederhana, jadi wawancara adalah sebagai alat 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari data dengan sumber 

informasi.
31

 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data-data yang tersimpan. Dokumen ini terdiri dalam dua 

bentuk, yang pertama dalam bentuk hardcopy, dan kedua dalam bentuk softcopy. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hardcopy yang biasanya 

dalam bentuk hasil cetakan, seperti kertas, arsip-arsip dan foto-foto yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
32

 Peneliti pada kesempatan ini melakukan 

pencarian sumber data-data tertulis ataupun literature baik yang disimpan dari 
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yayasan Masjid Jami' Sungai Lumpur atau ketua adat di Masjid Jami' Sungai Lumpur 

yang berfungsi sebagai penunjang dalam penyelesaian focus penelitian ini  

2. Kritik Sumber 

Kritik sejarah merupakan tahapan kedua dalam penelitian sejarah yang bertujuan 

untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang perlu diuji adalah tentang 

keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstren. Kritik ekstren dalam 

penelitian ini adalah bentuk tulisan, maka yang harus diteliti berupa kertas, tinta, gaya 

tulisan, bahasa, dan segi penampilan luar lainnya. Dan tentang kesahihan sumber 

yang diujimelalui kritik intern.
33

 Dan di dalam penelitian ini diperoleh dengan hasil 

penelitian yang dibandingkan dengan berbagai terbitan atau buku-buku yang ada. 

3. Interpretasi  

Interpretasi yaitu penetapan makna yang saling berhubungan antara data atau 

sumber dengan fakta tersebut. Ini merupakan langkah yang penting dalam penelitian 

agar para peneliti tidak terpengaruh atau bisa dibilang hanyut dalam pembahasan 

penulis buku yang dijadikan sumber penelitian. Karena biasanya pembaca hanya 

mengkonsumsi barang jadi atau secara instan produk pengetahuan yang telah diramu 

oleh penulis buku yang menjadi sumber tersebut. Akibatnya tak jarang pembaca 

hanya menerimah pengetahuan tafsir sejarah apa adanya tanpah upaya lebih kritis 

memberikan interprestasi terhadap peristiwa sejarah.
34

 Interprestasi yang penulis 
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lakukan adalah ada beberapa sumber yang memaparkan Sejarah Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpurdan Fungsinya Terhadap Penyebaran Islamdi Palembang dengan argumen 

yang berbeda. 

4. Historiografi 

Historiografi yaitu penulisan sejarah, sebagai fase terakhir dalam metode 

sejarah, historiografi disini merupakan cara penulisan pemaparan atau pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang dilakukan. Dalam penelitian ini setelah data yang kita peroleh 

tentang melewati tahapan-tahapan dalam proses penelitian maka, dalam langka 

terakhir ini dibuatlah sebuah karya ilmiah berbentuk tulisan berubah skripsi. Menurut 

Ibnu Khaldun adalah penulisan sejarah meliputi informasi tentang organisasi sosial 

umat manusia yang identik dengan peradaban dunia. Sejarah mengkaji perubahan 

yang terjadi pada sifat dasar peradaban itu.
35

 Menurut prof. Dr. Ismaun mpd. 

Historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah, tentang peristiwa yang 

terjadi padamasa lalu yang di sebut dengan sejarah.
36

 

 

G. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan memahami judul skripsi ini maka perlu diketahui 

pengertian judul penelitian yaitu: “Sejarah Masjid Jami‟ Sungai Lumpur (Studi 

Analisa Fungsinya Terhadap Penyebaran Islam di Palembang)”.  
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“Masjid” dalam tulisan ini adalah yang terletak di Kelurahan 11 Ulu kota 

Palembang yang dinamai Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. 

“Masjid Jami‟” dalam KBBI berarti masjid utama ( untuk shalat beramai-

ramai pada hari Jum‟at dan sebagainya). Masjid Jami' adalah masjid terpenting dalam 

suatu kelurahan 11 ULu Palembang. 

 “Sungai Lumpur” adalah nama sebuah anak sungai Musi yang terletak di 

dekat tempat ibadah bagi umat Islam yaitu Masjid di Kelurahan 11 Ulu Palembang. 

Kemudian “Islam” berasal dari kata aslama dalam bahasa Arab  berarti penyerahan 

diri, maksudnya adalah penyerahan diri secara total  kepada Allah, menyembah Allah 

dengan syariat yang dia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manjalankan 

perintah Allah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ummatnya. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang tersusun secara sistematik adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I, yakni Pendahuluan yang terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan 

dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka 

Teori, Metode Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan  

Bab II, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Sejarah Masjid Jami 

Sungai Lumpur, yang berisikan Sejarah Masjid Jami‟ Sungai Lumpur itu sendiri, 

Letak Georafisnya dan Kondisi Umum Masyarakat di daerah Kelurahan 11 Ulu 

Palembang. 



 
 

Bab III, Analisa Fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur Dalam Penyebaran Islam 

di Palembang Kelurahan 11 Ulu Palembang yang berisikan tentang fungsinya dalam 

penyebaran syariat dengan cara membentuk para kader da‟i di samping adanya 

peroses belajar mengajar dalam Masjid tersebut.  

Bab IV, Membahas Tentang Kesimpulan Dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

MASJID JAMI’ SUNGAI LUMPUR DALAM LINTASAN SEJARAH 

A. Sejarah Masjid Jami’ Sungai Lumpur 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur yang berlokasi di Kelurahan 11 Ulu Kecamatan 

seberang Ulu Palembang, pertama kali didirikan pada tahun 1289 H/1872 M. Angka 

tahun tersebut dapat dilihat pada bidang persegi dibagian atas depan mihrab Masjid 

Jami‟ Sungai Lumpur tepatnya terletak dilorong pabrik Kelurahan 11 Ulu yang 

berdekatan dengan pasar 10 Ulu Palembang dan tidak jauh dengan jembatan Ampera 

yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang. Bangunan pada masjid ini 

berukuran 40 x 40 meter. Penggagas awal berdirinya Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

adalah Sayid Abdullah bin Salim Alkaff, (Pedagang Arab Palembang). Beliau adalah 

seorang ulama penyebar Islam dan seorang pengusaha yang sukses pada waktu itu.
37

 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur didirikan di Kelurahan 11 Ulu dimana 

masyarakat disana pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani 

tentunya dalam beraktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan sungai Musi sebagai 

sarana transfortasi. Pada masa itu masyarakat muslim di sana merasakan bahwa 

perlunya suatu tempat atau ruangan baru untuk shalat berjama‟ah. Sedangkan di 

daerah seberang Ulu pada waktu itu belum mempunyai masjid sama sekali. Menurut 

informasi yang ada, hal ini adalah salah satu yang menyebabkan seorang pedagang 

Arab Palembang yang bernama Sayid Abdullah bin Salim Alkaff yang pada waktu itu 
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akan mengadakan perdagangan ke negara Iran, ia bernazar bahwa apabila dia berhasil 

dalam perdagangan ke negara Iran tersebut, maka dia akan mendirikan sebuah masjid. 

Dan ternyata dalam mengadakan perdagangan ke negara Iran tersebut, Sayid 

Abdullah bin Salim Alkaff ini memang benar-benar berhasil sehingga beliau pun 

melaksanakan nazarnya yakni dengan cara mendirikan sebuah masjid di Kelurahan 

11 Ulu Palembang yang diberi nama Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. 

Menurut keterangan dari Syeh Muhammad Ali bin Hasan Alkaff yang juga 

ketua peribadatan di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur mengatakan bahwa Sayid 

Abdullah bin Salim Alkaff mendirikan Masjid  Jami‟ Sungai Lumpur dengan 

hartanya sendiri dengan kata lain beliau adalah donatur tunggal dalam mendirikan 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. Beliau pun dikenal sebagai seorang pengusaha yang 

sukses di zamannya usaha beliau ini dapat berjalan dengan baik lantaran didukung 

oleh modalnya, diantaranya berupa kapal layar sendiri. 

Menurut keterangan Alwi Alkaf (65 tahun), yang juga sebagai wakil ketua 

umum Masjid Jami‟ Sungai Lumpur mengatakan bahwa dia adalah keturunan dari 

Sayid Abdullah  bin Salim Alkaff yakni pendiri Masjid  Jami‟ Sungai Lumpur di 

Kelurahan 11 Ulu Palembang Alwi Alkaff dilahirkan dari seseorang ibu yang 

mempunyai status ningrat Palembang dan juga merupakan keturunan dari Sayid 

Abdullah bin Salim Alkaff. Keluarga ini kebanyakan bermukim di Kelurahan  14 Ulu 

Palembang walaupun Masjid Jami‟ Sungai Lumpur didirikan di Kelurahan 11 Ulu 

Palembang. Hal ini dikarenakan penduduk di Kelurahan 11 Ulu cukup padat 



 
 

disamping itu pula Kelurahan 11 Ulu merupakan pusat industri dan perdagangan di 

Kelurahan 11 Ulu  Kecamatan seberang Ulu 11 Palembang. 

Di daerah Sungai Lumpur dahulunya juga  pernah terdapat loji Belanda yang 

kemudian dimusnakan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II pada tahun 1811 M. Dan 

di sana juga terdapat sebuah kelenteng yang cukup tua sehingga nampak jelas adanya 

kerukunan antar umat beragama pada saat itu. Menurut informasi kelenteng tersebut 

didirikan sekitar tahun 1939 M dan sampai sekarang masih digunakan sebagai sarana 

ibadah umat Kong Hu Cu. Selama puluhan tahun Masjid  Jami' Sungai  Lumpur 

mendapat perawatan sebagaimana mestinya sehingga kelihatan masih bersih dan tetap 

dipergunakan untuk shalat berjama‟ah dan kegiatan Islam lainya oleh masyarakat 

setempat, namun masjid yang sudah berusia tua ini telah banyak mengalami 

kerusakan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya perenovasian oleh 

pengurus Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. Perombakan dan perbaikan tersebut atas 

inisiatif pengurus Masjid Jami‟ Sungai Lumpur yang dilaksanakan secara gotong 

royong.  

Renovasi ini telah dilakukan selama 4-5 kali pada tahun 1895 M (yang di 

renovasi ruang utama), 1981 M (yang direnovasi ruang whudu‟), 1992 M (yang di 

renovasi teras depan),  1999 M (yang direnovasi perluasan halaman depan masjid dan 

samping serta lantai).dan terakhir pada tahun 2009 M (menara masjid di pindahkan 

dari sebelumnya, yang awalnya di bawah dipindahkan di atas dan juga dibuat 

tambahan bangunan di atas masjid menjadi dua tingkat tanpa merubah bentuk 



 
 

bangunan masjid yang aslinya).
38

 Diadakannya perenovasian ini selain karena 

penduduk yang ada di sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur semakin lama semakin 

padat dan juga bangunannya sudah mulai dimakan usia. 

Seiring dengan perkembangan zaman umat Islam terus menerus 

mengupayakan pembangunan masjid sehingga bermunculan masjid-masjid baru dan 

mushola di berbagai tempat, dan di Kelurahan 11 Ulu dibangun 7 mushola. 

Disamping perenovasian masjid lama hampir seluruh tanah air tidak ada yang tidak 

tersentu oleh pembangunan masjid. Begitu  juga dengan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

yang sudah mengalami perenovasian sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat 

dengan tidak merubah bentuk aslinya. Perenovasian masjid suatu hal lumra terjadi 

karena hal ini tidak merusak subtansi fungsi masjid itu sendiri, penulis deskripsikan 

hal ini, karena ada sebagian orang berpendapat bahwa suatu masjid jika diadakan 

perenovasian, maka pahala yang membangun pertamakali itu terputus, dalam 

pandangan penulis hal tersebut keliru dan tidak berdasar. 

 

B. Kondisi Umum Masyarakat di Kelurahan 11 Ulu Palembang 

1.  Kondisi Sosial Ekonomi  

Pada zaman dahulu wilayah Palembang merupakan pusat kerajaan Sriwijaya 

karena kota Palembang adalah wilayah yang kaya akan hasil buminya, baik itu hasil 

hutan, mineral yang ada dalam kandungan bumi, maupun dari kesuburan tanah dan 
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lingkunganya. Pada waktu itu wilayah Palembang meliputi seluruh wilayah Sumatra 

Selatan saat ini, yakni berbatasan dengan Jambi, Bengkulu dan Lampung bahkan 

sampai ke negara Malaysia dan Singapura. Palembang juga meliputi segala “Huluan 

Batang Hari Sembilan” dan negeri diluar seperti Bangka Belitung. Keberadaan  

sungai saat itu merupakan sarana transportasi bagi rakyat Palembang yang melakukan 

niaga  perdagangan dan mengangkut hasil bumi dan hasil-hasil pertanian rakyat yang 

diangkut dengan sungai besar kepusat perdagangan.
39

 

Palembang adalah sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat perdagangan 

antar negara karena bandar pelabuhan di kota Palembang letaknya sangat strategis 

sehingga banyak dikunjungi berbagai pedagang dari luar yaitu pedagang Arab, Cina, 

Hindustan, dan lain-lain. Daerah Palembang tidak hanya sebagai pusat perdagangan 

tetapi juga sebagai pusat pertanian, daerah-daerah aliran sungai di wilayah Palembang 

pada umumnya merupakan tanah yang subur walaupun daerah ini digambarkan dalam 

empat zona pertanian besar yaitu pematang, lebak, rawa-rawa, dan talang. Di daerah 

Uluan Palembang seperti daerah Ogan Komering Ilir daerah ini cocok untuk 

penanaman padi basah dengan surplus panen padi yang besar dan daerah sungai 

Lematang menghasilkan lada, beras, kopi dan kapas, sehingga daerah Uluan 

Palembang semuanya dapat dikatakan tanah yang subur, sedangkan daerah aliran 

Musi, menghasilkan beras, gambir, emas dan kapas. 
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Wilayah Kelurahan 11 Ulu Palembang merupakan daratan rendah dan berada 

dipinggir sungai Musi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1 

Luas areal tanah disekitar Masjid Jami’ Sungai Lumpur 

No. Areal tanah Luas Persen (%) 

 

1 

2 

3 

 

Rawah  

Pemukiman penduduk dan  

Fasilitas umum 

 

1 ha 

18 ha 

11 h 

 

3,33% 

60% 

36,67% 

 Jumlah 30 h 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa di antara areal tanah yang paling 

tinggi adalah pemukiman penduduk. 

Dari wawancara yang peneliti dapatkan, bahwa ukuran luas tanah Masjid Jami 

Sungai Lumpur adalah 900 M
2 

dan luas bangunan asli 20x20, akan tetapi dari 

observasi yang peneliti amati, bahwa terdapat penambahan bangunan secara rinci 

yang ukurannya tidak diketahui karena sudah banyak perbaikan dan perombakan 

yang dilakukan. Penulis hanya mendapatkan informasi bahwa, renovasi Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. 



 
 

 Adapun jumlah penduduk di sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur adalah 

terdiri atas (4176) laki-laki dan (3941) perempuan,  untuk lebih jelasnya mengenai 

jumlah penduduk ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 

2 

3 

4 

 

 

Laki-Laki 

Perempuan 

Kepala Keluarga 

Kewarganegaraan 

-WNI 

-WNA 

4176 Jiwa 

2941 Jiwa 

1934 Kk 

 

8117 Jiwa 

- 

 Jumlah 17.168 jiwa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Berikut adalah tabel yang menunjukan jumlah penduduk menurut agama, 

sebagai berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

No  Jenis Agama Jumlah  

1 

2 

3 

4 

5 

Islam 

Kristen 

Katholik  

Hindu 

Budha   

7397 orang 

15 orang 

33 orang 

  - 

50 orang 

 Jumlah  7495 orang  

 

Berdasarkan kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di 

Kelurahan 11 Ulu Palembang menurut jenis kelamin dapat dikatakan seimbang antara 

laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 4176 orang dan perempuan 2941 

orang sedangkan  menurut agama di Kelurahan 11 Ulu Palembang Mayoritas Islam 

yaitu 7397 orang, kristen 17 orang, katholik 33 orang, dan budha  

50 orang. Berdasarkan hubungan sosial keagamaan, dari beberapa jumlah agama 

yang ada di Kelurahan 11 Ulu Palembang dalam menjalankan aktivitas kegiatan 

ibadah mereka sehari-hari, terutama pada hari besar keagamaan, mereka hidup rukun 



 
 

dan damai saling hormat menghormati serta tidak saling mengganggu, dalam arti 

mereka menjalankan aktivitas tidak merugikan orang lain.
40

 

Masyarakat di sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur ini menggantungkan 

hidup dari sektor wiraswasta khususnya berdagang, meskipun di Kelurahan ini juga 

banyak dijumpai penduduk yang bekerja di luar sektor perdagangan, seperti Pegawai 

Negri Sipil (PNS), peternak dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai mata 

pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3 

Jenis Mata Pencaharian Penduduk 

No Jenis Mata Pencarian Jumlah Persen (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Karyawan PNS 

Wiraswasta  

Pertukangan  

Pensiun  

Pemulung 

Jasa 

Pedagang 

93 

3.269 

2116 

68 

10 

227 

105 

1,6% 

55,5% 

36% 

1,1% 

0,16% 

3,8% 

1,8% 

 Jumlah 5888 100% 

 

Struktur pemerintahan pada suatu pemerintahan Kelurahan penting untuk di 

perhatikan, diatur sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan agar mudah dalam 
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berkomunikasi yang jelas dalam suatu pemerintahan Kelurahan. Masyarakat di 

sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur ini dipimpin  oleh seorang Lurah yang bernama 

Megalina, SE dan dibantu oleh 20 RT serta perangkat-perangkat pemerintahannya, 

untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi pemerintahan dapat dilihat pada 

bagan berikut ini: 

 

 

STRUKTUR PEMERINTAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LURAH 

 

 
MEGALINA, SE 

NIP 

SEKRETARIS 

LURAH 

RAHMAD 

ELYARDDI,SE 

BABINSA 

SERKA NASRUDIN 

BABIN KANTIP 

 MAS 

AIPTU SARIFUDIN 

PKB 

HERLINA, SH 

KASIH 

PEMERINTA 

ARIANTO, SE 

KASIH TRANTIP 

JUAN KELLY, SH 

KASIH 

PEMB,MASYARAKAT 

IBRANI, SM. AK 

KASIH KESOS 

HARTATI 

YULIA, SIP 

RW.01 

MERRY DIANA 
RW.02 

TAJUDIN 

RW.03 

H. ROMLI 

RW.04 

IRAWAN AHMAD 

RT.01 

ISMALI 

RT.02 

NASRUN 

RT.05 
NURAINI 

RT.06 
M 

HUSNITAMBRIN 

RT.11 

RIDUAN 

ROMADHON 

RT.12 

MURDIANA 

RT.14 

AL-AMIN 

RT.15 

HASANUDI

NN 



 
 

 

 

 

RT 

 

 

 

 Struktur pemerintahan Kelurahan 11 Ulu Palembang sebagaimana 

dicantumkan dalam tabel di atas menggambarkan penduduk di Kelurahan 11 Ulu 

Palembang padat penduduk, indikasi tersebut dibuktikan dengan setiap RW 

membawahi banyak RT. Dalam pengamatan penulis penduduk yang terdata 1 (satu) 

RT lebih dari 100 (seratus) kepala keluarga (KK), belum lagi adanya para penduduk 

imigran seperti pedagang, buru harian lepas yang ngontrak (kost), dan lain 

sebagainya. 

2. Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat di Kelurahan 11 Ulu Palembang penduduknya dari berbagai etnis, 

seperti penduduk asli Palembang dari berbagai daerah dari luar kota, seperti Ogan 

Komering Ilir (OKI) , Ogan Komering Ulu (OKU), Musi Banyuasin (MUBA), Lahat, 

Muara Enim, Linggau, dan orang keturunan Arab. Dari berbagai etnis yang paling 

banyak berdominisili di sini adalah orang Palembang asli ditambah dengan penduduk 

pendatang (bukan asli Palembang). 

RT.03 

EFRIDA 

RT.04 

ANTONO 

RT.07 
YENI STYOWATI 

RT.08 
MARHAYAN 

 

RT.09 
NURMALINDA 

RT.10 
HJ. ZAINAB 

RT.13 

M. FAISOL 

RT.18 

R. SURIPTO 
 

RT.16 

KARTIKA 

RT.17 

SEPTIANI 

RT.21 

HERI MULYADI, S 

AG 

RT.20 

BANDARSY

AH 



 
 

Adat istiadat, norma dan hukum dalam masyarakat dinilai berharga dan 

penting, karena nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat. Seperti 

masyarakat di sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur masih menganut tradisi atau adat 

istiadat lama yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun temurun, kegiatan-

kegiatan komunitas muslim seperti kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian 

agama, dan belajar al-Quran, serta kegiatan agama yang diadakan setiap hari sehabis 

magrib yang berisikan cerama, pengajian, dan belajar mengaji kitab-kitab kuning. 

Kegiatan lainnya seperti Ratib Al-Hadad yang dilakukan setiap hari jumat yaitu 

membaca dzikir-dzikir, shalawat dan lain sebagainya yang masih dilaksanakan di 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur  yang dalam analisa penulis tradisi-tradisi tersebut 

bermazhab syafi‟iyah, dalam prakteknya tradisi ini masih tetap eksis dan 

dipertahankan, Adapun adat istiadat atau budaya yang dimaksudkan dan  masih eksis 

sampai sekarang antara lain: 

a. Acara Ta‟ziyah 

Jika di Kelurahan 11 Ulu ada yang meninggal dunia, maka salah 

seorang harus segera membunyikan beduk yang dipukul dengan kayu yang 

ada di masjid. Masyarakat segera berkumpul menuju kearah rumah ahli 

musibah. Kemudian membagi tugas untuk menguburkan malam harinya 

berkumpul kembali ke rumah ahli musibah, untuk mengikuti acara tahlilan, 

nigo hari, tujuh hari, sampai keempat puluh hari, dan setiap malam jumat  

membaca surat yasin dan membaca peramalan-peramalan berupa zikir-zikir  

yang berbentuk tahlil, tasbih, tahmid. Menurut pendapat kepercayaan dan 



 
 

keyakinan masyarakat setempat, yang kebanyakan  syafi’iyah bahwa, acara 

ta‟ziah berisikan berbagai peramalan kemudian ditutup dengan doa, maka hal 

tersebut dapat sampai pada yang sudah meninggal dunia dan menjandi  pahala 

tersendiri bagi yang sudah meninggal dan menjadikan arwah almarhum atau 

almarhuma akan lebih tenang di alam kubur.
41

Faham seperti ini juga berlaku 

di banyak tempat terutama pada masyarakaat Melayu, Palembang mayoritas 

masyarakatnya beretniskan Melayu, Demikian wawancara yang peneliti 

lakukan. 

b. Perkawinan 

Pesta perkawinan yang paling meriah, dihadiri banyak tamu baik 

sanak saudara, kerabat dan masyarakat. Pesta perkawinan yang disebut 

perayaan besar ini dirayakan sebagaimana perayaan pesta perkawinan di kota 

Palembang, pada umumnya seperti acara Mungga, dan perayaan lainnya.
42

 

Munggah adalah suatu bentuk acara syukuran yang tidak hanya 

dijumpai di kota Palembang, tetapi juga dijumpai di daerah Sunda Jawa Barat, 

hanya saja pengistilahan itu dipakai ketika moment-moment  tertentu saja, 

misalnya di Jawa Barat dipakai istilah Munggahan ketika menyambut 

Romadhan, sedangkan di Palembang istilah Munggah (-tanpa ada akhiran 

“an”) dipakai ketika syukuran pada acara pernikahan. 
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c. Rebana 

Salah satu tradisi kesenian yang masih ada di Kelurahan 11 Ulu 

rebana.
43

 Sering digunakan ketika hajatan seperti pernikahan, dan aqiqahan. 

Hal ini terus dilestarikan di daerah kawasan 11 Ulu kota Palembang, terbukti 

banyak kelompok yang selalu memakai kesenian ini seperti kelompok 

pengajian ibu-ibu, kelompok darma wanita dan kelompok kesenian tradisional 

terutama suku Melayu. 

d. Ziarah Kubur 

Sebenarnya ziarah kubur adalah bagian dari ajaran Islam, bahkan nabi 

Muhammad SAW men-sunnah kan ziarah kubur tersebut, dalam hadist 

dikatakan:    

قال زسُل هللا صهى هللا عهيً َسهم : قد كىج وٍيخكم عه شيا زة قبس فقد اذن نمحمد في شيازة 

 قبس امً فصَزٌَا فاوٍا حر كساال خسة )زَاي مسهم(

Artinya: “Sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan 

(sekarang) telah diizinkan kepada Muhammad untuk berziarah kekubur 

ibunya, maka ziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu dapat 

mengingatkan kepada akhirat” (HR Muslim). 

 

Dalam perkembangan selanjutnya ziarah kubur mengalami sedikit 

perubahan, akan tetapi secara subtansi tidak mengurangi makna dari 

ziarah kubur tersebut. perubahan tersebut diantaranya membawah dan 

meletakan kembang 7 (tujuh) warna atau 7 (tujuh) rupa di atas makam 
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(kuburan). Sepanjang pengetahuan penulis tradisi membawah dan 

meletakan kembang 7 warna tersebut  di atas makam (kuburan) tidak 

pernah dicontohkan nabi Muhammad SAW.  

Dalam Islam dikenal ada 4 (empat) Mazhab yaitu imam syafi‟i, imam 

maliki, imam hanafi, dan imam hambali sebagai rujukan atau referensi 

fiqih.4 (empat) mazhab tersebut dipakai oleh seluruh umat Islam yang ada 

di dunia. Sedangkan  Islam yang ada di Indonesia banyak menganut 

mazhab Assyafi‟iyah terutama organisasi keagamaan Nahdhotul Ulama 

(NU) memakai atau memegang mazhab syafi‟i. Dalam perakteknya 

Assafi‟iyah tidak melarang ziarah kubur sambil membawah dan meletakan 

kembang 7 (tujuh) rupa atau 7 (tujuh) warna. Dalam pengamatan penulis 

di daerah kawasan 11 Ulu kota Palembang ziarah kubur melakukan 

praktek tradisi ziarah kubur yang seperti disebutkan di atas.  

Di daerah Kelurahan 11 Ulu kota Palembang setiap menjelang bulan 

puasa dan lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha masyarakat pergi ke 

makam atau kuburan untuk membersihkan kuburan atau berziarah sambil 

membawah dan meletakan kembang 7 (tujuh) rupa atau 7 (tujuh) warna, 

bahkan ada yang membawah air untuk disiramkan di atas makam (kuburan) 

tersebut. Setelah tempatnya bersih, maka berdoa dan membaca surat yasin, hal 

ini dimaksudkan untuk mengirim do‟a dan mendo‟akan arwah orang yang 

meninggal. 

 



 
 

e. Tahlilan 

Tahlilan adalah ritual/upacara selamatan yang dilakukan sebagai umat 

Islam, kebanyakan di Indonesia untuk memperingati dan mendoakan 

orang yang telah meninggal yang biasanya dilakukan pada hari pertama 

kematian hingga hari ketujuh, dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, 

ke-100 bahkan sampai ke-1000 hari kematian. 

 Kata “tahlil” sendiri berasal dari kata Hallala yuhallilu dalam  bahasa 

Arab berarti mengesahkan Allah, dalam arti kata berzikir dengan cara  

mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat “laa ilaaha illallah” yang 

berarti: “tiada Tuhan selain Allah”. Dalam prakteknya kata tahlil 

ditambah akhiran “an” yang dalam tradisi Islam melayu terutama yang 

bermazhab Assyafi‟iyah berisikan zikir-zikir tidak hanya kalimat tahlil 

akan tetapi juga ada kalimat tahmid, tasbih dan takbir. 

3. Kondisi Sosial Keagamaan  

Masyarakat di sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur mayoritas adalah 

beragama Islam. Masyarakat di sekitar Masjid Jami‟ Sungai Lumpur mengadakan 

kegiatan peribadatan dalam Masjid Jami‟ Sungai Lumpur  seperti ibadah shalat lima 

waktu, shalat jumat, majelis taklim. Sebagai masjid besar, Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur menjadi pusat kegiatan dan kajian keagamaan yang berfungsi dalam 

pembinaan iman dan taqwa atau pembinaan akhlaq, adapun  kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: 

 



 
 

a. Kajian Ke-Islaman 

Kajian ke-Islaman dilaksanakan secara rutinitas yaitu pada malam 

minggu, senin, selasa, rabu dan kamis. Mengenai waktu pelaksanaannya 

pada tiap-tiap selepas pelaksanaan shalat maghrib berjama‟ah. Adapun 

materi kajiannya adalah tauhid, fiqih dan tasawuf.
44

 

b. Tempat Pembinaan Jama‟ah 

Sebagai tempat pembinaan jama‟ah masjid memerlukan aktivitas yang 

berjuang menegakan Islam secara berkesinambungan seperti, sehabis 

shalat jum‟at diadakannya ratib al- haddad yaitu membaca kumpulan 

lafadz ayat al-Qur‟an, dzikir dan doa secara rutin. 

c. Majelis Taklim  

Ada pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan satu minggu sekali yaitu setiap 

hari kamis, pengajian ini mengundang para da‟iyah yang tinggal di 

Palembang. Biasanya pengajian tersebut juga membuka arisan uang untuk 

lebih mengeratkan tali silaturahim antara ibu-ibu warga Kelurahan 11 Ulu 

Palembang. 

d. TK/TPA 

TK/TPA merupakan pendidikan al-Qur‟an pada tingkat usia 6-12 tahun. 

TK/TPA ini muridnya berjumlah lebih kurang 117 orang. TK/TPA  ini 

berdiri sejak tahun 1993 M sampai saat ini. 
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e. Peringatan-Peringatan Hari Besar Islam 

Peringatan hari besar Islam biasanya dilakukan dengan cara Tabliqh Akbar 

seperti peringatan Maulid nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Hijriyah, 

Isra‟ Mi‟rajdan kegiatan lainnya seperti pelaksanaan hari raya Idhul Fitri 

dan Idhul Adha, disamping itu juga ada kegiatan keagamaan yang 

diselenggarakan oleh PPHBI yaitu Haul pendiri masjid, guna untuk 

mengingat atau menganang pendiri masjid terdahulu.
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f. Ikatan Remaja Masjid (IRMA)   

Ikatan Remaja Masjid di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur, merupakan 

wadah dimana kegiatan diadakan seperti Ta‟lim pada malam jumat. 

Ta‟lim ini masih berjalan dengan rutin di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

mulai Ba‟dah Isya jam 20:00 WiB s/d selesai. Pada Ta‟lim ini selain 

membaca al-Qur‟an bersama-sama dihadirkan juga pemateri-pemateri 

yang masih pengurus Masjid Jami‟ Sungai Lumpur salah satunya Sodikin 

Al-Hafiz serta diadakannya sharing tentang agama Islam. Selanjutnya 

Rawisyang diadakan latihan setiap hari minggu sore.  

Rawis atau sering dikenal dengan Marawis, Marawis adalah suatu 

kesenian tradisional sejenis dengan Rebana sebagaimana penulis sebutkan 

di dalam halaman 14 di bagian Sub Judul Kondisi Sosial Keagamaan. 

Marawis kesenian yang berasal dari Timur Tengah memiliki unsur 
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keagamaan yang kental, itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang 

dibawahkannya yang merupakan pujian dan kecantikan kepada sang 

pencipta. Musik ini dimainkan oleh minimal sembilan atau sepuluh orang, 

setiap orang memainkan satu buah alat sambil bernyanyi, semua 

pemainnya pria dengan busana gamis dan celana panjang serta peci, yang 

dibentuk oleh IRMA di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. Marawis ini pernah 

tampil dibeberapa acara keagamaan yang diadakan di Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur mulai dari acara 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad dan 

Ngarak. 

Ngarak atau berarak adalah bejalan besama-sama dengan beriringan 

secara beramai-ramai yang dilakukan pada tradisi perkawinan. Tradisi ini 

di mulai dari rumah pengantin laki-laki diarak kerumah perempuan oleh 

keluarganya, kaum kerabat dan teman-temannya dengan didahului oleh 

barisan rebana dan nyanyian dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan 

arakan ini berjalan dengan tertib dan teratur sampai tiba di rumah 

pengantin perempuan yang sudah penuh dengan para undangan yang 

menunggu. Kegiatan ini diketuai  oleh Rendi Dwi S. 

 Di samping itu juga kegiatan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur ini setiap tahunnya 

adalah mengadakan kunjungan ke panti-panti asuhan, kemudian silaturahim dengan 

masjid-masjid sekitar Kecamatan Seberang  11 Ulu, dan menghadiri undangan hari-

hari besar Islam yang diadakan di masjid lain. 



 
 

Pada saat penulis melakukan wawancara belum penulis temukan papan 

struktur kepengurusan, akan tetapi dari yang penulis wawancarai bahwa struktur 

kepengurusan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur ilustrasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam ilustrasi struktur organisasi di atas pengurus masjid terdiri dari 

beberapa orang, ada ketua, seketaris, bendahara dan seksi-seksi (bagian-bagian), yang 

bertugas sesuai dengan kedudukan dan lingkup kerjanya masing-masing (job 

deskription). Dalam melaksanakan tugas, pengurus tidak boleh berjalan sendiri-

sendiri koordinasi dan kerjasama merupakan sifat utama dalam praktek berorganisasi. 

Dalam bekerjasama inilah diperlukan adanya kekompakan, baik dalam menjalankan 

WAKIL KETUA 

ALWI ASEGAF 

BENDAHARA 

ABDUL RAHMAN  

SEKRETARIS 

AWWAF BIN HASAN 

KETUA 
ALI BAPAGEH 

SEKSI 

PERIBADATAN 

Ust. Rahmad Ridwan 

PENDIDIKAN 

Marzuki 

Sarana Prasarana 
Mashud Ali 

PHBI 

Kgs.humar nungci 

HUMAS 
Erwin M. Noor 

IRMAS 

Rendi dwi S 



 
 

program atau kegiatan masjid maupun dalam upaya memecahkan berbagai kendala 

dan hambatan yang timbul.
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 Di Kelurahan 11 Ulu Palembang ketua pengurus Masjid 

Jami‟ Sungai Lumpur selalu mengkoordinasi dan berkerjasama dengan rekan-

rekannya akan tetapi semenjak beliau (Ali Bapageh) sakit dan pindah tempat tinggal 

ke 14 Ulu Palembang kepengurusan diurus oleh Abdul Rahman yaitu bendahara 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur dan kebetulan bertempat tingalkan di sekitar Masjid 

Jami‟ Sungai Lumpur. 

Kepengurusan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur banyak dari kalangan Arab 

keturunan, hal ini disebabkan sang pendiri atau perintis Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

adalah orang Arab keturunan yang bernama Sayid Abdullah Bin Salim Alkaff, maka 

dari itu pengurus Masjid Jami‟ Sungai Lumpur sekarang adalah kalangan Arab dan 

mereka dianggap lebih paham dari masyarakat awam. 

Dalam pengamatan penulis meskipun Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 11 Ulu 

Palembang dalam sudut menegement administrasi tidak begitu berjalan dengan baik, 

karena petugas yang telah dipilih mempunyai kesibukannya yang lain juga dan ada 

juga yang sakit,  akan tetapi dalam bentuk kinerja bisa dirasakan oleh masyarakat 

sekitar, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengajian rutin para ibu, para bapak 

dan juga para pemuda dan pemudi yang rutin diadakan dan berkesimbungan. 
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BAB III 

Fungsi Masjid Jami’ Sungai Lumpur dalam Penyebaran Islam di Palembang 

Fungsi Masjid dalam Syiar Islam 

A. Pengertian Masjid 

Ditinjau dari segi etimologi, masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar  

kata sajada, yasjudu-sujud-masjad/masjid. Sujud mengandung arti taat, patuh, dan 

tunduk dengan hormat. Makna-makna ini diekspresikan secara lahiriahnya dalam 

bentuk meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi. Tempat yang 

dibangun khusus untuk melakukan sujud seperti ini secara rutinitas disebut masjid. 

Dalam ilmu tata bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab kata masjid 

dinamakan ismu makan, yaitu kata benda yang menunjukkan pada arti tempat. Jadi 

masjid berarti tempat bersujud.Inilah pengertian sehari-hari bagi umumnya umat 

Islam, masjid sebagai sebuah bangunan tempat mendirikan shalat bagi umat Islam. 

Akan tetapi, akar kata masjid yaitu sajada, mengandung makna tunduk dan patuh 

serta taat, maka hakekat masjid itu adalah tempat melakukan segala macam aktivitas 

yang mengandung kepada Tuhan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa masjid 

itu berarti suatu tempat melakukan segala aktivitas manusia yang mencerminkan 

nilai-nilai kepada Tuhan dan ketaatan kepada Allah.
47
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Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin, setiap muslim 

boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini, tempat bersujud tersebut 

telah memenuhi syarat kebersihan sebagaimana telah ditetapkan didalam hadist 

Muhammad SAW 

 جعلت لنا االرض مسجدا وطهىرا )رواه مسلم(

Artinya; “telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan dalam keadaan 

bersih” (HR. Muslim). 

 

Maksud yang terkandung dalam hadist tersebut adalah setiap orang yang 

menganut agama Islam diperbolehkan melakukan shalat dimana saja, seperti di 

rumah, kebun, jalan, kendaraan dan tempat lainnya kecuali pada tempat-tempat lain 

menurut syariat agama Islam tempat tersebut tidak pantas untuk dijadikan tempat 

shalat. Hal ini dikarenakan kondisi tempat dan lingkungan yang tidak 

memungkinkan. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam hadist di atas, pengertian masjid sebagai 

tempat bersujud mempunyai arti mendalam, terfokus dalam pelaksanaan sujudnya itu 

sendiri. Maksud sujud dalam hal ini adalah suatu sikap pengakuan, pengabdian, 

ketakwaan kepada zat yang satu secara keseluruhan, lahir dan batin. 

Sujud dalam pengertian lahir adalah gerakan tubuh berlutut dan menyembah 

dimana kepala berada sama tingginya dengan kaki. Kenyataan ini melambangkan 

sikap kerendahan, ketundukan dan ketergantungan manusia dengan sang pencipta. 

Sujud dalam pengertian batin adalah pernyataan, ikrar, kesaksian, ketaqwaan manusia 

kepada Tuhannya. Gerakan yang dilakukan dalam sujud bukanlah sekedar gerakan 



 
 

tubuh tanpa makna. Kata-kata yang diucapkan bukanlah tanpa arti. Sementara lisan 

mengucapkan dan menyatakan keyakinan seiring bersama batin mengakui keimanan 

yang disimbolkan dengan gerakan tubuh (bersujud) sujud adalah ketika manusia 

teramat dekat dengan Tuhannya. Dalam proses sujud seorang muslim tidak terikat 

dengan dimensi ruang.
48

 

Pengertian masjid dapat juga dilihat sebagai suatu lembaga, dalam pengertian 

tersebut, masjid dapat digunakan sebagai wadah melayani, menyelesaikan dan 

membicarakan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat muslim, tanpa 

mempersoalkan bentuk masalah tersebut, apakah menyangkut persoalan agama atau 

bukan. 

B. Masjid Era Rosulullah SAW dan Konteks Kekinian 

Pada zaman Kenabian Muhammad fungsi masjid juga digunakan sebagai 

pusat pendidikan tambahan bagi orang Islam. Pada permulaan abad Hijriyah ditandai 

dengan peristiwa sejarah hijrah Muhammad SAW dari kota Mekkah menuju kota 

Madinah. Sesampainya Muhammad SAW di sebuah desa kecil bernama Quba‟ dalam 

perjalan hijrahnya ke Madinah, salah satu upaya untuk mempersatukan umat Islam 

adalah dengan cara membangun atau mendirikan masjid.
49

 

Salah satu tujuannya yaitu digunakan sebagai tempat ibadah, terutama ibadah 

shalat fardhu lima waktu. Ibadah shalat bukan saja penting bagi hubungan manusia 
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dan Tuhannya, tetapi juga memiliki implikasi sosial luas bagi umat muslim, hal 

Pertama dilakukan Muhammad SAW adalah memerintahkan umat Islam saat itu 

cukup beralasan, karena dalam situasi keamanan dan keselamatan yang cukup 

mengkhawatirkan di bawah ancaman serangan mendadak dari orang-orang non 

muslim, terutama dari suku Quraisy dari Mekkah.  

Menghadapi situasi yang demikian penting, Muhammad SAW sangat 

membutuhkan wadah untuk mengkoordinasikan umat Islam dalam menghadapi 

kemungkinan bahaya serangan mendadak dari pihak musuh, dan untuk menyusun 

kekuatan dari dalam dengan memperkuat rasa persaudaraan dan keimanan di dalam 

masyarakat Islam yang diikat dalam satu tujuan yaitu jihad. Dalam Islam, shalat 

dipandang sebagai tiang agama dan oleh sebab itulah ia menjadi salah satu elemen 

penting dalam rangkaian rukun Islam. Hal ini memberikan penekanan bahwa shalat 

merupakan ibadah ritual yang menghubungkan secara langsung dengan Al-Khaliq, 

sang pencipta. 

Selanjutnya pada masa khulafa ar-rasyidun (10-39 H/632-660 M), masjid 

juga menjadi tempat membentuk misi perluasan ajaran Islam. Selanjutnya masjid 

berfungsi juga sebagai kampus dengan guru dan muridnya yang tetap kemudian dari 

sana pranata-pranata pendidikan, termasuk silabus dalam proses pengajaran yang 

diterapkan di dalamnya mulai dibentuk. 

Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah berkembang, masjid berfungsi 

sebagai tempat perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yeng bersifat keagamaan. 

Para ulama mengajarkan ilmu di masjid. Pada masa Bani Abbas dari masa 



 
 

perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para pengusaha 

pada umumnya dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk 

pendidikan. Tempat untuk berdiskusi dan munazarah dalam berbagai ilmu 

pengetahuan, dan juga dilengkapi dengan ruang perpustakaan dengan buku-buku dari 

berbagai macam ilmu pengetahuan yang cukup banyak.
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Meski pada awalnya tujuan pendirian masjid sangat sempit namun fungsi 

masjid kemudian semakin berkembang dari masa ke masa, dari periode ke periode 

selanjutnya. Selain dijadikan sebagai tempat ibadah shalat, masjid juga kemudian 

digunakan sebagai sentral kegiatan sosial, seperti pendidikan, seni budaya, hukum, 

politik, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa apa yang dilakukan 

oleh Rosulullah pada periode awal Islam tidak terlepas dari fungsi masjid sebagai 

pembentuk peradaban umat Islam dan oleh karena itulah, baik secara fungsional 

sebagai tempat ibadah, maupun secara eksistensial sebagai lembaga dan pranata 

sosial Islam. 

Masjid dapat dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam paling penting 

karena bermunculan ribuan universitas dan pusat-pusat kajian Islam yang padat 

dikunjungi oleh penduduk dari seluruh penjuru dunia. Mereka menggunakan masjid 

sebagai tempat belajar, berwisata, dan kepentingan lain.  
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Kelembagaan masjid ini jelas sekali terlihat pada periode pertama pertumbuhan 

dan perkembangan Islam di Jazirah Arab. Gambaran komprehensif tentang fungsi 

masjid adalah masjid yang ada di era Muhammad SAW adalah sebagai berikut: 

a. Tempat pelaksanaan peribadatan   

Masjid berasal dari kata sajada-yasjudu yang berarti menundukan kepala 

hingga ke tanah atau sujud sebagai ekspresi penghambaan dan penyerahan diri secara 

total di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, fungsi dan peran masjid yang utama 

dan pertama adalah tempat melaksanakan ibadah shalat dan zikir kepada Allah. Oleh 

karena itu, seluruh aktifitas yang diselenggarakan di masjid memiliki orientasi 

mengingat Allah SWT. Pemanfaatan masjid hanya diperuntukkan sebagai sarana 

mendekatkan diri (menyembah) kepada Allah SWT, bukan menyembah selain Allah 

SWT.
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b. Tempat pertemuan 

Pada zaman Muhammad SAW. Hidup, masjid menjadi tempat pertemuan atau 

convention center yang dipergunakan oleh Muhammad SAW dalam pertemuan-

pertemuan penting bersama sahabatnya secara rutin. Pertemuan-pertemuan yang 

diselenggarakan di masjid antara Muhammad SAW dan sahabatnya, ini bukan saja 

pertemuan secara fisik, tetapi juga mempertemukan hati nurani dan pikiran sehingga 

terjalin hubungan yang sangat erat dan akrab antara Muhammad SAW dan sahabat, 

serta antara sesama para sahabat. 

                                                           
51

Asep Usman Ismail dan Cecep Castrawijaya, Manajemen Masjid (Bandung: Angkasa, 

2010), h. 14. 



 
 

c. Tempat berkonsultasi  

Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sebagai komunitas baru yang 

berdomisili di kota Madinah, banyak masalah-masalah terkait dengan urusan pribadi, 

keluarga, maupun urusan umat secara keseluruhan yang muncul ke permukaan dan 

memerlukan jawaban. Para sahabat Muhammad SAW membawa masalah tersebut ke 

dalam masjid dalam rangka menanyakan langsung kepada Muhammad SAW. Oleh 

karena itu, masjid pada zaman kenabian Muhammad SAW berfungsi sebagai tempat 

berkonsultasi (semacam kantor dewan penasehat agung), baik dalam merencanakan 

suatu masalah maupun memecahkan sebuah persoalan umat. 

d. Tempat kegiatan sosial 

Pada masa kenabian Muhammad SAW, masalah sosial tentu tidak sedikit. 

Karena itu, banyak sahabat Muhammad SAW yang memerlukan bantuan sosial 

sebagai bentuk tanggung jawab dari keimanan yang mereka hadapi dan sebagai 

konsekuensi perjuangan. Disamping itu, masalah-masalah sosial lainya, seperti 

kemiskinan memang selalu ada sepanjang masa. Untuk mengatasi masalah sosial itu, 

Muhammad SAW dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan 

sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah melalui masjid, 

lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang sangat membutuhkannya. 

e. Tempat pengobatan orang sakit  

Pada zaman kenabian Muhammad SAW, pusat-pusat pengobatan konvensional  

seperti yang kita kenal pada masa kini, antara lain klinik dan rumah sakit, belum 

didirikan di kota Madinah. Namun kenyataan bahwa orang sakit selalu ada, dan 



 
 

membutuhkan sebuah tempat khusus untuk pengobatan dan perawatan mereka maka, 

masjid sebagai fasilitas umum difungsikan sebagai balai pengobatan dan perawatan 

bagi mereka yang sakit terutama bagi pasukan-pasukan muslim yang menderita luka-

luka pada perang.
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f. Tempat pembinaan Umat dan kegiatan dakwah Islamiyah  

Pada zaman kenabian Muhammad SAW, masjid tidak hanya digunakan untuk 

sekedar tempat shalat dan ibadah-ibadah mahdoh lainnya saja, tapi masjid juga 

difungsikan sebagai lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan jama‟ah 

muslimin yang baru tumbuh. 

Nabi SAW menjadikan masjid sebagai tempat menjelaskan wahyu yang 

diterimanya, memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat 

tentang berbagai masalah keagamaan, dan menyelesaikan masalah perselisihan-

perselisihan.
53

 

Masjid di zaman Nabi SAW merupakan pusat pembinaan ruhiyah (tarbiyah 

ruhiyah) umat Islam, di masjid ini ditegakan shalat lima waktu secara berjamaah, 

masjid berperan untuk membina dan meningkatkan kekuatan ruhiyah (keimanan) 

umatnya. 

Ketika pada masa kenabian Muhammad SAW masjid benar-benar menjadi 

milik masyarakat muslim, karena memang masjid mampu merekonstruksi dan 

                                                           
52

Asep Usman Ismail dan Cecep Castrawijaya, Manajemen Masjid (Bandung: Angkasa, 

2010), h. 18 
53

Asep Usman Ismail dan Cecep Castrawijaya, Manajemen Masjid (Bandung: Angkasa, 

2010),  h. 20.  



 
 

mentransformasi masyarakat muslim pada saat itu, masjid berada pada posisi pusat 

penataan budaya, pendidikan, ekonomi dan segala bentuk tatanan sosial. Dalam hal 

inilah dapat dikatakan keberhasilan Muhammad SAW memfungsionalisasikan dan 

mengeksistensikan masjid dengan masyarakatnya. 

Masjid Nabawi di kota Madinah telah menyebarkan  fungsinya sehingga lahir 

peranan mesjid yang beraneka ragam, tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah 

diemban oleh masjid Nabawi sebagai berikut: 

1. Tempat ibadah.  

2.  Tempat konsultasi dan komunikasi.  

3.  Tempat pendidikan.  

4.  Tempat santunan sosial.  

5.  Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.  

6.  Tempat pengobatan para korban perang.  

7.  Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. 

8. Aula dan tempat menerima tamu. 

9. Tempat menawan tahanan.  

10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.
54

 

Setelah masa kenabian Muhammad SAW, perkembangan Masjid dan agama 

Islam sendiri saling beriringan, terus berkembang bersama zaman dan segala 

problematikanya. Sehingga sejak dari awal pembentukan konsep masjid dalam masa 

                                                           
54

Suprianto Abdullah, Peran dan Fungsi Masjid, cahaya hikmah, 2003, h. 17.  



 
 

kenabian Muhammad SAW hingga hari ini, terus berkembang atau malah kemudian 

mengalami reduksi fungsinya dikarenakan banyak faktor-faktor penentu lainnya. 

Masjid adalah lembaga pertama dan utama umat Islam, pusat kehidupan 

masyarakat muslim, sebagai sebuah pusat kehidupan masyarakat muslim maka 

tidaklah aneh jika kemudian masjid menjadi pusat kebudayaan umat muslim itu 

sendiri, selain dari fungsi awalnya sebagai pusat peribadatan. 

Dalam masyarakat yangsudah berkembang dengan diferensiasi dan 

spesialisasinya yang ruwet, masjid tidak mungkin lagi menampung secara langsung 

kegiatan-kegiatan kebudayaan.Seluruh kegiatan-kegiatan dipindahkan ke luar gedung 

masjid ke ruang, gedung, lembaga-lembaga khusus sendiri, sehingga terbentuklah 

kompleks-kompleks tersendiri. Di tengah-tengah kompleks tiap kegiatan kebudayaan 

itu berdiri masjid sebagai pusat dari kegiatan-kegiatannya.Institut ibadat tetap 

ditampung oleh masjid dalam ruangnya.Dengan demikian hakikat masjid sebagai 

pusat ibadat dan kebudayaan tetap, hanya pelaksanaannya saja yang berbeda, sesuai 

dengan kondisi masyarakat dan kebudayaan.
55

 

Di antaranya fungsi masjid pada masa kini sebagai berikut: 

1. Sebagai sentra peribadatan umat Islam, terutama dalam shalat lima waktu, 

shalat jenazah 

2. Sebagai sekolah, tempat para ulama besar berkumpul dalam mengajarkan 

ilmu tentang syari’at-syari’at Islam. 
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3. Tempat konsultasi dan komunikasi.  

4. Tempat menyalurkan santunan sosial 

5. Pusat penerangan atau pembelaan agama 

Mendirikan shalat fardhu berjam‟ah lima kali sehari di masjid merupakan salah 

satu tanda bagi orang beriman, sebagai bukti hati seseorang itu terpaut ke masjid, 

dengan shalat berjama‟ah secara rutin, setiap muslim telah memelihara hubungan 

baiknya dengan Allah, menjalin silaturahimnya dengan sesama muslim lainnya. 

Apabila diperhatikan dari konteks sejarah atau tradisi dalam Islam yang 

berkaitan dengan masjid, fungsi masjid tidak terbatas pada ibadah shalat saja. Secara 

umum fungsi masjid di Indonesia tidaklah jauh berbeda dengan masjid-masjid 

lainnya. Selain digunakan sebagai tempat shalat, juga digunakan sebagai tempat 

pengajian, ceramah agama dan peringatan-peringatan hari besar dalam Islam. Namun 

demikian tentu saja ada beberapa hal yang menarik dan sedikit bebeda dengan negara 

lain, karena bagaimanapun tradisi lokal ikut mewarnai kehidupan masyarakat 

termasuk kehidupan dalam beragama.
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Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang 

sejalan dengan program pembangunan. Hal ini menunjukan adanya peningkatan 

kehidupan ekonomi umat dan peningkatan gairah serta semaraknya kehidupan 

beragama.
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Fenomena yang muncul terutama di kota-kota besar, memperlihatkan 

banyaknya masjid yang telah menunjukan fungsinya sebagai tempat beribadah, 

tempat pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.Dengan demikian, 

keberadaan masjid memberikan manfaat bagi jama‟ahnya dan bagi masyarakat 

lingkungannya. Fungsi masjid yang seperti itu perlu terus dikembangkan dengan 

pengelolahan yang baik dan teratur. Sehingga dari masjid lahir insan-insan muslim 

yang berkualitas dan masyarakat sejahtera. Dengan pola yang seperti ini sangat 

mungkin mengarahkan umat muslim tumbuh menjadi khaira ummatin. 

Masyarakat yang selalu terpacu dengan kemajuan zaman, dinamika masjid-

masjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi. Artinya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi 

juga sebagai wadah beraneka kegiatan jama‟ah atau umat Islam.Sebab, masjid 

merupakan integritas dan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai 

keIslamannya. Dengan demikian, peranan masjid tidak hanya menitik beratkan pada 

pola aktifitas yang bersifat akhirat, tetap memadukan antara aktifitas ukhrawai dan 

aktifitas duniawi.
58

 

Dalam perspektif sejarah seperti tertara di atas, masjid dapat dipandang 

sebagai center of Islamic civilization (pusat peradaban Islam) yang besifat 

multifungsi dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang berkaitan dengan 

kemajuan dan keberadaan masyarakat Islam. Bermula dari fungsinya yang hanya 

sebagai tempat ibadah mahdah, yaitu bersujud kepada Allah melalui ibadah shalat, 
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fungsi masjid kemudian berkembang mencakup fungsi-fungsi sosial, politik, bahkan 

fungsi pemberdayaan kualitas umat sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari peranan 

agama itu sendiri terhadap progresifitas penganutnya. 

Pada umumnya masjid merupakan sarana ibadah yang digunakan tidak hanya 

untuk shalat saja tetapi mempunyai fungsi sosial kemasyarakatan atau bahkan juga 

fungsi pendidikan. Untuk memudahkan dalam menjelaskan dan supaya lebih 

terperinci, penulis membagi fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur sebagai berikut: 

 

1. Fungsi Masjid Sebagai Tempat ibadah 

Fungsi masjid pertama ialah sebagai tempat shalat berjama‟ah. Shalat 

merupakan ritual ibadah yang khas, shalat juga memiliki tujuan etis dan sosial, di 

dalam al-Quran mengaitkan kata shalat dengan bacaan tasbih, zakat, dan sabar. 

Secara harfiah shalat memiliki makna menghubungkan diri dengan Tuhan dan oleh 

karenanya shalat bukan hanya berarti menyembah saja. Menurut Sidi Gazalba shalat 

adalah hubungan yang teratur antara muslim dengan Tuhan. Hubungan yang tercipta 

antara manusia sebagai makhluk dengan Allah yang dinamis. Dalam pandangan para 

pelopor kebangkitan muslim, shalat menawarkan dua fungsi; Pertama, sebagai fungsi 

ibadah; Kedua, fungsi menghubungkan manusia di bumi dengan urusan akhirat. 

Dengan mencerminkan nilai-nilai sosial, politik, dan etika.
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Berikut foto kegiatan shalat berjamaah pada saat Maghrib di masjid Sungai 

Lumpur 

 

Sumber: difoto oleh penulis 

 

Sumber: difoto oleh penulis 



 
 

Berdasarkan uraian dan foto di atas, dapat dipahami bahwa shalat dengan 

segudang pelajaran itu merupakan ibadah yang universal dan memiliki implikasi yang  

jauh dari sekedar gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan saja. Ada makna yang mulia di 

balik pelaksanaan shalat berjama‟ah tersebut yakni hanbluminas atau adanya 

hubungan kemanusian yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Adanya hubungan 

ikatan emosional yang dipandu syari‟at Islam adalah pesan muliah dari pelaksanaan 

shalat berjama‟ah tersebut. Janji Allah lewat pesan Nabi SAW, bahwa bagi orang 

yang melaksanakan shalat berjama‟ah itu akan mendapatkan pahala sebanyak 27 

derajat, ternyata mempunyai efek yang bersifat hablumminallah dan hablumminanas 

positif. 

 

 

 

Hadits Rosulullah SAW : 

اثجيه د زسعشصالةانجماعت حفضم مه صالة انفر بسبع َ  

Artinya:” shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendirian sebanyak 27 

kali lipat” (H.R. Bukhori dan Muslim). 

 

Oleh sebab itu mengingat fungsi masjid sebagai tempat shalat berjama‟ah 

yang dimaknai sebagai dzikir yang bersifat universal akan melahirkan pemahaman 

yang universal pula yaitu terjalinnya hubungan persaudaraan mendalam di antara 

sesama muslim,  lebih dari itu fungsi shalat juga sebagai alat untuk mencegah segala 

bentuk kekejian dan kemungkaran hanya dapat terwujud jika shalat dilaksanakan dan 



 
 

didirikan secara sempurna salah satu indikasi kesempurnaan shalat tersebut dapat 

diraih dengan cara berjamaah sebagaimana. Adapun dalil yang mengatakan bahwa 

shalat dapat mencegah keji dan munkar adalah sebagai berikut: 

عه انفحشاءَانمىكسى ان صالة حىٍ  

Artinya: Sesungguhnya shalat itu dapat mencega dari perbuatan keji dan 

munkar (al-Ankabut ayat:45). 

 

Dalam pengamatan penulis keberadaan Masjid Jami‟ Sungai Lumpur menjadi 

pusat peribadatan bagi Masyarakat Kelurahan 11 Ulu Palembang juga menjadi tempat 

saling bersilaturahmi di antara muslim khususnya muslim yang berada di kawasan 

Kelurahan 11 Ulu Palembang. Di sinilah (Masjid Jami‟ Sungai Lumpur) ditegakan 

dan dibina sebuah amalan yang merupakan perwujudan hubungan antara hamba 

dengan Tuhannya, seperti; shalat lima waktu, shalat jumat, shalat jenazah dan shalat 

sunnah lainnya, serta adanya hubungan emosional positif di antara sesama muslim 

yang saling menguatkan antara satu dan lainnya sebagaimana hadits Nabi SAW: 

 Artinya: perumpamaan orang-orang Islam beriman dalam hal saling 

mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Dan jika salah satu 

anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga 

dan merasakan demam” (H.R. Bukhori dan Muslim). 

Firman Allah : 

 اوماانمؤمىُن اخُةفا صهحُابيه اخُيكم َاحقُاهللا نعهكم حسحمُن

Artinya: sesunggunya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu (al-Hujurot 10). 

 

Uraian di atas menunjukan, bahwa shalat berjama‟ah ini sangat penting 

artinya dalam usaha mewujudkan persatuan ukhuwah Islamiah di antara sesama 



 
 

masyarakat Islam. Berkenaan dengan penelitian ini penulis telah melakukan 

wawancara dengan H. Abdul Habib yang biasa di panggil H. Cek Bib dalam 

keterangannya ia mengatakan bahwa: untuk shalat fardhu yang paling banyak 

jama‟ahnya biasanya pada saat ibadah shalat Magrib, Isya‟ dan Subuh. Untuk 

pelaksanaan shalat Zuhur  dan Ashar tidak sebanyak pelaksanaan shalat magrib, isya‟, 

dan subuh. Selain itu juga di dalam masjid biasanya para jama‟ah melakukan zikir, 

berdoa, membaca al-Quran dan beri’tikaf. Kegiatan ini selain dilakukan pada hari-

hari biasa juga lebih semarak lagi pada bulan Ramadhan. Pada bulan baru Hijriyah 

diadakan pembacaan Surah Yasin bersama-sama yang dilakukan oleh pengurus dan 

remaja masjid.
60

 

 

2. Lembaga Pendidikan 

Masjid telah digunakan sebagai tempat pendidikan sejak abad-abad awal 

perkembangan dakwah Islam, bahkan hingga kini budaya ta’lim yang dilakukan di 

masjid masih sangat mudah ditemui. Masjid berkembang menjadi pusat pendidikan 

dan pengajaran karena masjid disebut sebagai pusat ilmu disampaikan melalui 

pengajian-pengajian, ceramah,kuliah, khutbah. Ketika di masjid, Nabi SAW sering 

mendiskusikan persoalan-persoalan keyakinan dan norma perilaku. Menurut Sidi 

Gazalba pelajaran yang langsung berhubungan dengan masjid adalah al-Quran dan al-
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Hadits dengan menghapal dan mengartikan al-Quran serta pelajaran hadits yaitu 

mengatur perilaku perbuatan muslim.
61

 

Al-Quran dan al-Hadits merupakan sumber ilmu dan sekaligus sumber hukum 

dalam ajaran Islam dengan perkembangan dari zaman ke zaman selalu membutuhkan 

interpretasi dan penafsiran secara baik agar dapat dipahami secara luas. Masjid 

sebagai tempat pendidikan dapat dipastikan mampu memberikan altenatif untuk 

menciptakan generasi-generasi shaleh dan intelek.Masjid yang penuh dengan 

kegiatan pengajian-pengajian keilmuan sebagai fasilitas pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak.Secara langsung dapat berbentuk pengajian-pengajian dan 

kuliah ke-Islaman sebagaimana banyak ditemui pada bulan Ramadhan dan kegiatan-

kegiatan pengajian yang bertujuan untuk memperdalam ilmu agama. Sedangkan 

secara tidak langsung, masjid juga memberikan pendidikan yang bersifat sosial dan 

moral karena mengajarkan perilaku demokratis dan egaliter yang di dalam masjid 

tidak ada perbedaan siapa yang lebih mulia dari yang lain. 

Masyarakat dimanapun menyadari bahwa pendidikan mempunyai arti penting 

bagi kehidupan manusia.Melalui pendidikanlah tebentuk manusia yang siap dengan 

hasil kerja nyata. Pendidikan secara universal meliputi pendidikan fomal dan 

informal, dijalur informal pendidikan manusia berlangsung dalam dimensi kehidupan  

sehari-hari yang luas.
62
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Fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur dalam pandangan penulis telah berfungsi 

sebagai wadah pendidikan Islam sudah mengalami proses yang sudah lama, banyak 

para ulama‟ sili berganti menjadi guru agama dan banyak “alumni” yang menjadi 

ulama‟. Adapun format pendidikan yang ada di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

berbentuk majelis ta‟lim yang terdiri dari pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak berikut 

beberapa foto kegiatan pengajian tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pengajian ibu-ibu 

 

Sumber: difoto oleh penulis 

 

 

Sumber: difoto oleh penulis 

 



 
 

sehabis pengajian dilanjutkan shalat ashar berjama’ah 

 

Sumber: difoto oleh penulis 

 

Pengajian bapak-bapak

 

Sumber: difoto oleh penulis 

 



 
 

Menurut keterangan H. Abdul Habib atau sering dikenal Cek  Bib, sebagai 

pengurus Masjid Jami‟ Sungai Lumpurbahwa pengajian tersebut tidak terbatas hanya 

pengajian membaca al-Quran saja, akan tetapi dilakukan juga pendalaman ilmu 

keagamaan disertai diskusi ibu-ibu yang mempunyai permasalahan baik itu mengenai 

masalah fiqih, tasawuf dan lain-lain. Pengajian ini dilakukan seminggu sekali pada 

hari kamis setelah shalat zuhur dengan Ust. Naufal al-Hafiz dan dilanjutkan shalat 

ashar berjama‟ah.Selain itu juga kegiatan lain dalam fungsional masjid sebagai sarana 

pendidikan, yakni pengurus masjid sering mengundang penceramah-penceramah dari 

luar memberikan kajian keagamaan yang kontekstual terhadap permasalahan umat 

saat ini. 

 Hal ini biasanya dilakukan pada setiap seminggu sekali dan pada hari-hari 

besar Islam seperti pada saat memperingati tahun baru Islam (1 Muharram), Maulid 

Nabi Muhammad SAW (12 Rabi‟ul Awal), Isra’ Mi‟raj Muhammad SAW (27 

Rajab), Nuzululquran(21 Ramadhan), Idul Fitri (1 Syawal), Idul Adha (10 Dzulhijah).  

Dan setiap bulan suci ramadhan.
63

 

 

3. Lembaga Sosial kemasyarakatan 

Perkembangan zaman disertai perkembangan pesat yang berpengaruh 

terhadap suasana dan kondisi masyarakat, fungsi masjid kemudian mengalami 

pergeseran akibat spesifikasi dan pembangunan. Masjid masih berperan multifungsi, 

                                                           
63

 Wawancara Pribadi dengan H. Cek Bib,Penguus Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. Palembang, 

21 September 2017 



 
 

terlebih sekarang terpusat pada fungsi ibadah ritual saja. Salah satu fungsi masjid 

yang masih penting untuk diingat adalah fungsi sosial kemasyarakatan. Hal ini bisa 

diamati dari pengaruh shalat bejamaah, orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam 

shaf (barisan) yang rapi bersama-sama. Di sinilah muslim disadarkan, bahwa 

sesunggunya mereka sama tidak ada perbedaan kulit, suku, kedudukan, kekayaan, 

mazhab, ideologi, semua bebaris di depan Tuhannya tanpa perbedaan. 

Masjid sebagai salah satu penghapus keburukan spritual sebenarnya bukan 

hanya berfungsi sebagai (tempat shalat) saja, tetapi juga merupaksan pusat sosial 

kemasyarakatan, seperti yang di contohkan oleh Rosulullah SAW.Beberapa ayat di 

dalam al-Quran menjelaskan, bahwa fungsi masjid adalah sebagai tempat yang di 

dalamnya banyak disebut nama-nama Allah (tempat zikir), tempat beri‟tikaf, tempat 

beribadah shalat, tempat pertemuan ummat Islam untuk membicarakan urusan sosial 

kemasyarakatan dan perjuangan. 

Pada masa Rosulullah SAW, masalah sosial tentu tidak sedikit.Karena banyak 

sahabat rosul SAW yang memerlukan bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan 

yang mereka hadapi dan sebagai konsekuensi perjuangan. Di samping itu, masalah-

masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan memang selalu ada sepanjang masa. 

Untuk mengatasi sosial itu, Rosulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan masjid 

sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq, dan 

shadaqah melalui masjid, lalu menyalurkannya kepada para sahabat yang 



 
 

membutuhkannya dengan demikian, keberadaan masjid sangat besar fungsinya pada 

masa Rosulullah SAW.
64

 

Aktifitas sosial yang ada di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur Kelurahan 11 Ulu 

Palembang dalam pandangan penulis merupakan lembaga yang mempunyai 

kedudukan strategis dalam pelaksanaan syiar Islam yang meliputi bidang sosial. 

Indikasi tersebut penulis mendapatkan data dari pengurus masjid yang bernama Kgs. 

Humar Nungci dalam keterangannya ia mengatakan bahwa, Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur berperan aktif dalam mengumpulkan dan mengkoordinasikan orang-orang 

yang mau berqurban ketika pada hari rayaIdhul Adha dan Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur juga menjadi wada yang siap menampung zakat fitrah. 

Pendistribusian daging qurban selama ini sangat merata dalam pembagiannya, 

semua daging qurban dibagikan kepada masyarakat yang berhak tanpa ada sedikitpun 

yang tersisa. Misalnya pada hari raya Idul Adha memperoleh 15 ekor kambing dan 2 

ekor sapi, maka kupon yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak kurang lebih 400 

kupon dengan pembagian masing-masing kupon sebanyak 1/2 kg daging kambing 

dan daging sapi. Karena pada daerah tersebut mempunyai 21 RT maka setiap 

masyarakat tidak semuanya mendapatkan kupon daging qurban, melainkan hanya 

panitia dan masyarakat yang di anggap berhak mendapatkan daging qurban tersebut. 
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Dalam Q.S Al-Hajj ayat 36-37 di jelaskan : 

                      

                 

                            

     

Artinya : dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari 

syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah 

olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah 

terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan 

beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-

minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta 

itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.Daging-daging unta dan 

darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan 

dari kamulah yang dapat mencapainya.Demikianlah Allah telah menundukkannya 

untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. 

dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
65

 

 

Berikutnya dalam pendistribusian zakat fitrah masyarakat dalam melakukan 

hal ini hampir sama saja dengan daerah-daerah lain pada umumnya yakni 

menginfakkan zakat fitrahnya dengan makanan pokok (beras) sebanyak 3 kg atau bisa 

di ganti dengan uang sebanding dengan harga beras tersebut. Biasanya masjid ini 

pada saat momen zakat fitrah memperoleh sebanyak kurang lebih 500 kg beras, 

sehingga dengan itu kupon yang dibagikan pada masyarakat untuk memperoleh 

pembagian zakat fitrah itu sebanyak kurang lebih 400 kupon. Hal ini bisa saja 
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berubah mengingat berdasarkan apabila adanya kurang atau lebih pendapatan orang 

yang berzakat di masjid itu. 

Pendistribusian zakat tersebut ditujukan pada kaum fakir miskin, dhuafa, 

muallaf, yatim, orang yang terlilit hutang, dan musafir (orang dalam perjalanan). Hal 

ini berdasarkan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 yang artinya: 

“Sesunggunya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,orang miskin, amil zakat 

yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hambah sahaya, untuk 

membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk orang yang sedang 

dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui dan  maha 

bijaksana”. 

Untuk pendataan para mustahiq para pengurus masjid bermusyawarah, dan 

biasanya musyawarah tersebut dilaksankan tidak formal, data ini penulis dapatkan 

keterangan dari Kgs. Humar Nungci bahwa mereka melakukan musyawarah ketika 

waktu selesai shalat jumat sampai waktu ashar tiba kemudian mereka shalat 

berjamaah di masjid dan tanpa dilakukan dengan cara  penyebaran undangan secara 

resmi, para peserta musyawarah tersebut sebatas pengurus yang kebetulan 

melaksanakan shalat jumat di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur.
66

 

Dalam pandangan peneliti narasi di atas bahwa, Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

yang di-gawangi oleh para pengurusnya ingin memaksimalkan fungsi Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur sebagai basis atau wada yang berfungsi sebagai lembaga sosial 

kemasyarakatan yang berada di keluraan 11 Ulu kota Palembang, dalam arti kata 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur mengatur pola hidup manusia baik yang berhubungan 

dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Senada dengan hal tersebut. 
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John L. Esposito bependapat bahwa, Islam adalah agama yang memiliki cara 

hidup dan tata sosial yang menyeluruh, Islam memiliki hubungan yang integral dan 

organik dengan politik dan masyarakat Islam merupakan suatu hukum yang serbah 

mencakup, termasuk di dalamnya hablumminallah dan hambluminannas. 

Mengkiblat pada sejarah fungsi masjid pada zaman Rosul SAW dan sahabat, 

maka dipastikan kegiatan dalam masjid tidak saja mengatur hubungan kepada Sang 

Khalik tetapi juga mengatur hubungan kepada sesama manusia, di sinilah akan 

didapati bahwa Islam itu hadir sebagai rahmatan lil ‘alamin, Islam itu rahmat, Islam 

itu menghadirkan kesejukan, kedamaian dan kesejahteraan  kepada sesama. Pesan 

peneliti dalam paragrap ini adalah bahwa Islam itu bukan TERORIS. 

 

4. Lembaga Pengembangan Seni dan Budaya  

Berbicara fungsi masjid sebagai fungsi pengembangan seni dan budaya 

terutama, dalam hal ini seni musik akan selalu ada dan sulit dibantah, pada awal 

kedatangan Rosul SAW disambut oleh warga di Madinah (Yatsrib) ketika itu dengan 

DUB dan syair shalawat yang disebut dengan shalawat Badar dan Rosul SAW tidak 

melarang sambutan yang diiringi dengan DUB yang dikenal sekarang ini dengan 

istilah rebana atau marawis.  

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur dalam perjalanan sejarahnya yang didirikan oleh 

Sayid Abdullah bin Salim Alkaff  seorang keturunan Arab mempunyai kelompok seni 

musik yang berbentuk rebana dan marawis. Rebana adalah gendang berbentuk bundar 

dan pipih yang merupakan khas suku melayu. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat 



 
 

dari kayu yang dibubut, dengan salah satu sisi untuk ditepuk belapis kulit kambing. 

Alat ini banyak dipakai pada musik kesenian tradisional di Asia Tenggara, seperti 

Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura yang biasanya dipakai dalam kegiatan 

khitanan, pernikahan, aqiqah, dan termasuk juga pada kegiatan yang 

diselanggarankan oleh darma wanita sebagai bahan hiburan. 

Berkenaan dengan grup musik rebana binaan pengajian ibu-ibu Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur dalam faktanya sering dipakai pada momentum tertentu seperti pada  

acara khitanan, pernikahan, aqiqah, dan termasuk juga pada kegiatan yang 

diselanggarankan oleh darma wanita sebagai bahan hiburan dan biasanya ini 

tergantung pada pesanan yang mempunyai hajatan sebegaimana pada mementum 

yang disebutkan di atas. 

Berikut ini adalah foto pada saat kegiatan rebana Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur di acara aqiqahan daerah keluahan 11 Ulu kota Palemabang: 

 

Sumber: dokumentasi di Masjid Jami’ Sungai lumpur 



 
 

Berikut ini adalah foto grup kesenian mawaris IRMA Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

pada saat mengadakan latihan pada malam jumat ba’dah isya‟: 

 

Sumber: dokumentasi di masjid jami’ sungai lumpu 

Berikut ini adalah foto grup kesenian mawaris IRMA Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

pada saat acara ngarak pernikahan: 

 

Sumber: dokumentasi di masjid jami’ sungai lumpu 



 
 

Dua kesenian di atas sampai saat penelitian ini dilakukan terus dibudayakan  

oleh ibu-ibu pengajian dan para pengurus masjid serta IRMA Masjid Jami‟ Sungai 

Lumpur. Dua kesenian tersebut bersyairkan pujian kepada Sang Pencipta dan 

sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW berupa shalawat. 

Dengan demikian seni dan budaya yang ada di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

adalah grup seni musik rebana dan marawis telah ikut mewarnai serta 

“menghidupkan” syiar Islam dalam aspek musik yang terus dibudayakan sebagai 

upaya “menghidupkan” syiar Islam dilihat dari unsur seni. 

 

5. Lembaga Dakwah 

Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da’ah-yad’u-da’wan,yang bearti 

mengajak menyeruh memanggil. Menurut Toha Yahya Umar dalam karya Noor 

Chozin Sufri berpendapat dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana 

kepada jalan yang sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan 

dunia dan akhirat.
67

 

Sedangkan dakwah menurut A. Hamsy dalam tulisan Samsul Munir adalah 

mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah Islamiah 

yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwa sendiri.
68

 

Dengan demikian dakwah adalah segalah bentuk aktivitas penyampaian ajaran 

agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk 
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terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam semua lini kehidupan.  

Adapun bentuk-bentuk dakwah yang telah dilaksanakan dalam momentum di 

masjid jami sungai lumpur adalah sebagai berikut: 

a. Tahun Baru Hijriah (1 Muharram) 

1 Muharram adalah hari pertama tahun baru Hijriyah. Penanggalan atau 

kalender dalam bahasa Arabnya adalah tarikh, yang berarti juga sejarah, adalah 

sebuah penentuan bagi suatu zaman yang didalamnya telah terjadi berbagai peristiwa 

penting yang sangat berpengaruh pada kehidupan suatu umat. Peringatan tahun baru 

Hijriyah sepatutnya dipertahankan karena dua hal; pertama, menjaga kepribadian 

sejarah umat Islam. Peristiwa Hijrah sebagai awal dari penaggalan Hijriah pada masa 

kekhalifahan  Umar bin Al-khathab karena dianggap peristiwa tersebut mengandung 

pesan moral dan makna historis yang sangat dalam. Dengan harapan agar umat Islam 

senantiasa mengingat perjuangan dan pengorbanan (Nabi dan sahabatnya) baik yang 

terekam dalam peritiwa „hijrah‟ itu sendiri maupun dalam perjuangan, penyebaran 

dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam didalam kehidupan sehari-hari. Kedua, 

keterkaitannya yang kuat dengan berbagai masalah diniyyah (Ahkam Syar’iyyah). 

Bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan haram atau bulan yang 

dimuliakan Allah.Empat bulan tersebut adalah, Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram 

dan Rajab. Allah Ta‟ala berfirman: 

 



 
 

                      

                      

                        

    

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, 

dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 

empat bulan haram[640]. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah 

kamu Menganiaya diri[641] kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum 

musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan 

ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
69

 

 

Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam sistem kalender Islam. Oleh 

karena itusalah satu momentum yang sangat penting bagi umat Islam yaitu 

menjadikan  pergantian tahun baru Islam sebagai sarana umat Islam untuk 

muhasabah (upaya evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan) terhadap langkah-

langkah yang telah dilakukan dan rencana ke depan yang lebih baik lagi. Momentum 

perubahan dan perbaikan menuju kebangkitan Islam sesuai dengan jiwa Hijrah 

Rasulullah SAW dan sahabatnya dari Makkah dan Madinah.
70

 

Perayaan-perayaan hari besar Islam seperti peringatan 1 Muharram pada 

masyarakat sering kali diadakan. Namun, terkadang juga pada masyarakat-

masyarakat lainnya peringatan 1 Muharam diperingatan di hari-hari lain atau tidak 

mesti pada saat 1 Muharam itu sendiri, hal ini karena Bulan Muharram memiliki 
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banyak keutamaan, sehingga bulan ini disebut bulan Allah (syahrullah). Beribadah 

pada bulan haram pahalanya dilipatgandakan dan bermaksiat di bulan ini dosanya 

dilipatgandakan pula. Pada bulan ini tepatnya pada tanggal 10 Muharram Allah 

menyelamatkan Nabi Musa AS dan Bani Israil dari kejaran Firaun. Mereka 

memuliakannya dengan berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW.menetapkan puasa 

pada tanggal 10 Muharram sebagai kesyukuran atas pertolongan Allah. 

Di masjid Jami‟ Sungai Lumpur ini peringatan atau perayaan 1 Muharam 

tidak dilaksanakan pada saat 1 Muharam tetapi selalu dilaksanakan pada 10 

Muharrom, hal ini dikarenakan 10 Muharrom disebut juga hari Asyuro dan 

Keistimewaan 10 Muharram diterangkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah, bahwa 

Allah SWT telah mewajibkan Bani Israil berpuasa sehari dalam satu tahun , yakni 

pada hari Asyuro Aisyah menuturkan, “Hari Asyuro adalah hari puasa orang Quraisy 

di zaman jahiliyah, dan Rasulullah SAW mempuasakannya. Ketika itu di Madinah, 

beliau mempuasakannya dan menyuruh orang banyak mempuasakannya” (H.R. 

Muslim). Dengan demikian berpuasa pada hari Asyuro hukumnya sunnah. 10 

Muharram dianggap hari besar Islam karena pada hari ini banyak terjadi peristiwa 

penting, diantaranya: Allah SWT menjadikan Arsy, Allah SWT menjadikan malaikat 

Jibril AS, Allah SWT menjadikan Lauh Mahfuz, hari pertama Allah SWT 

menciptakan alam, Hari pertama Allah SWT menurunkan rahmat dan lain-lain.
71

 

Perayaan 1 Muharam di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur bagi masyarakat 

kelurahan 11 Ulu Palembang dilaksanakan pada saat 10 Muharram, yang bertujuan 
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untuk memperoleh ganjaran pahala yang lebih karena dipandang saat 10 Muharam itu 

banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi Islam. Adapun bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan dalam memperingati 10 Muharram di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

adalah yang pertama adanya pembukaan acara tersebut yang dibuka oleh pembawa 

acara, dan selanjutnya dalam pelaksanaan ini kerap diadakannya dakwah atau 

ceramah yang disajikan oleh pihak panitia dengan membawa penceramah dari luar 

salah satu di antaranya Ust Abdul Hamid (tinggal di 13 ulu Palembang, salah satu 

alumni dari pesantren Ariyadt dan pengurus di pesantren tersebut), tetapi sebelum 

adanya ceramah agama diisi oleh pembacaan ayat suci al-Quran dan sambutan ketua 

PHBI, dan acara ini ditutup dengan makan bersama masyarakat yang hadir. Namun, 

pada sore hari sebelum acara peringatan 10 Muharram para panitia membagikan 

bubur sup kepada masyarakat sebanyak 2 wajan  yang sebelumnya dimasak oleh laki-

laki yang ditunjukan panitia masjid. 

Pesan yang dapat diambil dari acara membuat sup dalam peringatan 10 

muharram di masjid jami‟ 11 ulu palembang yaitu: 

1) Adanya kebersamaan antara masyarakat, yang sangat jarang dilakukan 

oleh masyarakat lainnya; 

2) Dapat menjalin silaturahmi sesama manusia karena dengan adanya 

memasak sup bersama membuat orang-orang berkumpul, bertemu dan 

mengobrol antara satu sama lainnya; 

3) Dapat menyatukan masyarakat (kekompakkan masyarakat) dalam gotong 

royong membuat bubur. 



 
 

b. Maulid Nabi Muhammad SAW (12 Rabi‟ul Awal) 

Seluruh ulama sepakat bahwa Maulid Nabi tidak pernah diperingati pada 

masa Nabi shallallahu `alaihi wasallam hidup dan tidak juga pada masa pemerintahan 

khulafaurrasyidin.Al Maqrizy (seorang ahli sejarah Islam) dalam bukunya "Al 

khutath" menjelaskan bahwa,Maulid Nabi SAW mulai diperingati pada abad IV 

Hijriyah oleh Dinasti Fathimiyyun di Mesir.
72

 

Dynasti Fathimiyyun mulai menguasai Mesir pada tahun 362 H dengan raja 

pertamanya Al Muiz Lidinillah, di awal tahun menaklukkan Mesir dia membuat enam 

perayaan hari lahir sekaligus; hari lahir (Maulid) Nabi SAW, hari lahir Ali bin Abi 

Thalib, hari lahir Fatimah, hari lahir Hasan, hari lahir Husein dan hari lahir raja yang 

berkuasa.  

Kemudian pada tahun 487 H pada masa pemerintahan Al Afdhal peringatan 

enam hari lahir tersebut dihapuskan dan tidak diperingati, raja ini meninggal pada 

tahun 515 H. Pada tahun 515 H dilantik Raja yang baru bergelar Al Amir Liah 

kamillah, dia menghidupkan kembali peringatan Maulid tersebut, begitulah 

seterusnya peringatan Maulid Nabi SAW yang jatuh pada bulan Rabiul Awal 

diperingati dari tahun ke tahun hingga zaman sekarang dan meluas hampir ke seluruh 

dunia.    

Banyak cara yang dilakukan umat Islam untuk mewujudkan rasa cintanya 

kepada Nabi. Salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan peringatan Maulid 

Nabi setiap tahun. Banyak diantara mereka yang bernazar untuk mengadakan acara 
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Maulidan. Banyak sumber yang membicarakan awal mula perayaan Maulid Nabi. 

Maulid Nabi pertama kali diperkenalkan oleh Abu Said al-Qakburi, seorang gubernur 

Irbil, di Irak pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (1138-1193).
73

 

Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad serta 

meningkatkan semangat juang kaum muslimin saat itu, yang sedang terlibat dalam 

Perang Salib melawan pasukan Kristen Eropa dalam upaya memperebutkan kota 

Yerusalem dan sekitarnya.
74

 

Umat Islam hendaknya perlu merenungkan apa sesungguhnya relevansi 

peringatan tersebut dengan kondisi moral masyarakat saat ini. Selain untuk 

meningkatkan Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam islam), maulid juga 

mengandung makna untuk meneladani akhlak nabi. Meminjam istilah Schimmel, 

Nabi adalah seorang tokoh moral yang tak ada tandingannya. Nabi selalu 

mencurahkan kasih sayangnya kepada semua orang.
75

 Oleh karena itu hampir seluruh 

umat Islam memperingati hari besar Islam, Seperti pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi 

SAW di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur biasanya jama‟ah yang hadir lebih banyak 

dibandingkan dalam kesempatan shalat berjama‟ah, momentum seremonial ini yang 

dimanfaatkan untuk membinah jama‟ah dan mengajak jama‟ah agar cinta akan Rosul 

SAW dan memakmurkan masjid. 
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Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang Rasul SAW, diantaranya  dalam 

QS: Al-Ahzab Ayat 56 sebagai berikut: 

                             

     . 

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.(Al-Ahzab: 56) 

 

Bershalawat artinya: kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari Malaikat 

berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa 

supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan. Allahuma shalli ala Muhammad. 

Dengan mengucapkan Perkataan seperti: Assalamu'alaika ayyuhan Nabi artinya: 

semoga keselamatan tercurah kepadamu Nabi SAW. 

Kebaikan dunia dan akhirat dengan mencintai Allah dan Rosul-nya, mentaati 

Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan larangan-larangannya. Adapun hadits yang 

menjelaskan tentang cinta kepada rosul SAW sebagai berikut, Nabi SAW bersabdah: 

الهلل َزسُنً احب إنيً مما سُاٌما ثال د مه كه فيً َجً بٍه حالَة اال بما ن مه كان ا

َأن يجب انمسء اليحبً إال هلل َأن يكسي أن يعُد في انكفس بعد أن أوقري هللا مىً كما يكسي أن يقرف 

 في انىاز   

Artinya: ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, 

maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu (1) hendaknya Allah dan Rasul-

Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. (2) apabila ia mencintai seseorang , ia 

hanya mencintainya karena Allah. (3) ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran 



 
 

setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke 

dalam api.
76

 

 

Mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan 

dan keteladanan kepada beliau serta mendahulukan sabda beliau (Nabi SAW) atas 

segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnahnya. 

Adapun dalil yang menjelaskan tentang ke makmuran masjid dalam QS. At-

Taubah sebagai berikut: 

                           

                          

 

Artinya:  hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka 

merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang 

mendapat petunjuk.(At-Taubah:18) 
 

 

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati Maulid Nabi 

SAW di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur, panitia menyambut para tamu dengan robbana 

dan acara maulid Nabi SAW di buka oleh pembawa acara dengan membaca lafadz 

basmallah, pembacaan ayat suci al-Quran dan sambutan ketua PHBI, selanjutnya 

dalam pelaksanaan ini kerap diadakannya dakwah atau ceramah agama yang 

disajikan oleh pihak panitia dengan membawa penceramah dari luar salah satunya Ust 
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H. Nurdin, (tinggal di 02 Ulu Palembangmengajar di Masjid Jami‟ sugai lumpur 

setiap hari selasa) dan acara ini di tutup dengan doa dan makan bersama. 

Peringatan tersebut dapat dijadikan sebagai uslub untuk mengajak masyarakat 

agar senatiasa teringat kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasul, kitabullah dan 

sunahnya. Maulid Nabi tetap relevan diperingati, esensinya adalah untuk 

menyuburkan kembali moralitas umat yang telah mengalami kegersangan. Jika 

Salahuddin dahulu memperingati Maulid Nabi untuk membangkitkan semangat umat 

dalam perang salib, maka kini masalah yang dihadapi adalah keserakahan hawa 

nafsu. Kini banyak orang kehilangan arah, karena nilai-nilai moral tersebut telah 

tercabut dari akarnya. 

c. Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad SAW (27 Rajab) 

Kata Isra‟ secara lughawi berasal dari kata “asraa-yusrii”yang berarti berjalan 

di waktu malam atau membawa berjalan di waktu malam. Adapun Mi‟raj berasal dari 

kata “araja-ya’ruju yang berarti “naik” ke atas tangga. Kata Mi‟raj sendiri berarti 

tangga atau semacam alat yang digunakan untuk naik dari bawah ke atas. Umat Islam 

hampir di seluruh dunia termasuk umat Islam di Indonesia merayakan malam 27 

Rajab setiap tahun, yaitu malam yang dinamakan “malam Mi‟raj”. Malam ini 

dianggap paling bersejarah oleh umat Islam dunia karena pada malam ini Rasulullah 

SAW melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis (palestina) dan dari sana 



 
 

beliau naik kelangit dengan didampingi oleh malaikat jibril.
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 Berikut dalil dalam al-

Qur‟an: 

                        

                               

Atinya: Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu 

malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi 

sekelilingnya[847] agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda 

(kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui (Qs. Al-Isra’: 1). 
 

Mengenang kembali peristiwa Isra‟ dam Mi‟raj sering dijadikan momentum 

membangkitkan moralitas umat yang mulai rapuh. Karena makna Isra‟ dan Mi‟raj 

sesungguhnya tidaklah hanya sebatas pada perjalanan ke langit, namun lebih penting 

adalah hikmah atau pelajaran yang diperoleh dari perjalan tersebut. Dari peristiwa 

tersebut turun perintah sholat lima waktu sebagai peningkatan ketakwaan kepada 

Allah SWT. Shalat juga sebagai usaha untuk membersihkan diri dari noda dan dosa, 

sekaligus sebagai benteng dari krisis moral. 

Pada hari Isra dan Mi‟raj Masjid Jami‟ Sungai Lumpur mengadakan kegiatan 

seperti biasa, acaranya di buka oleh pembawa acara dengan membaca lafadz 

basmallah, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sambutan ketua PHBI, selanjutnya 

dalam pelaksanaan ini kerap diadakannya dakwah atau ceramah agama yang 

disajikan oleh pihak panitia dengan membawa penceramah dari luar salah satunya Ust 

Abdul Hamid (tinggal di 13 Ulu Palembang, salah satu alumni dari pesantren   
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Ariyadt dan pengurus di pesantren tersebut), dan acara ini di tutup dengan doa dan 

makan bersama. 

Dengan demikian peringatan Isra‟ dan Mi‟raj yang dilakukan tidak hanya 

sebagai rutinitas tiap tahun belaka, namun esensi dari peristiwa Isra‟ dan Mi‟raj itu 

mampu ditanamkan pada diri setiap muslim, serta mengenang kembali perjalanan 

nabi Muhammad yang dari masjidil Aqso ke masjidil Haram dan dapat 

membangkitkan moralitas umat Islam yang mulai rapuh. 

d. Idul Fitri (1 Syawal) 

 Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal) merupakan hari kemenangan bagi umat Islam 

yang telah melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadhan di mana puasa ini 

merupakan latihan bagi umat Islam untuk menjaga hati, lisan, pikiran dan seluruh 

anggota tubuh sehingga pada hari kemenangan tersebut, umat Islam kembali pada 

fitrahnya atau kembali suci. Pada hari itu Allah SWT bersihkan segala dosa umat 

Islam yang telah menunaikan puasa di bulan Ramadhan sebulan penuh serta 

membayar zakat fitrah sehingga seperti bayi yang baru lahir. 

Merupakan sudah kebiasaan yang lumrah ketika Idhul Fithri orang-orang 

muslim memeriahkan atau merayakannya dengan rangkaian syariat di antaranya 

mendistribusikan zakat pada pagi hari sebelum khutbah, melaksanakan shalat dan  

khutbah, besilaturahmi saling bermaafan dsb. 

Seperti halnya pada masyarakat kelurahan 11 Ulu Palembang di Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur menjelang Idhul Fitri pengurus Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 



 
 

Kelurahan 11 Ulu Palembang membentuk kepanitian zakat yang akan didistribusikan 

pada masyarakat sekitar. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur, bahwa rata-rata zakat Fitrah terkumpul  kurang lebih 

500 Kg, panitia zakat fitrah tidak menerima zakat fitrah dalam bentuk uang/duit. Pada 

saatnya zakat tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar. 

Ketika pelaksanaaan shalat dan khutbah biasanya pengurus masjid bisa 

mengumpulkan uang sebanyak ± Rp.4.000.000, uang tersebut merupkan hasil infaq 

dari para jama‟ah shalat Idhul Fitri  dan akan digunakan untuk kemakmuran masjid. 

e. Idul Adha (10 Dzulhijah) 

Hari Raya Idul Adha, disebut juga hari raya Qurban yang diperingati pada 

tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari inilah orang-orang Islam melakukan ibadah haji di 

Mekkah dan di seluruh dunia umat Islam melaksanakan shalat Idul Adha dan setelah 

itu melakukan penyembelihan qurban yang merupakan hewan ternak seperti onta, 

sapi, kambing, maupun kerbau. Daging yang telah disembelih kemudian dibagikan 

sesuai dengan ketentuannya.Telah dijelaskan dalam dalam QS. Al-Kausar: 1-2 

sebagai berikut: 

                        

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang 

banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorban (Qs. Al-Kautsar: 1-

2). 

Pendistribusian daging qurban pada masyarakat Kelurahan 11 Ulu Palembang 

di Masjid Jami‟ Sungai Lumpur, sama seperti masyarakat lainnya yang dilakukan 

setalah shalat Idhul Adha. Dan pembagian daging qurban diadakan di dekat Masjid 



 
 

Jami‟ Sungai Lumpur, selama ini sangat merata dalam pembagiannya, semua daging 

qurban dibagikan kepada masyarakat yang berhak tanpa ada sedikitpun yang tersisa. 

Misalnya pada hari raya Idul Adha memperoleh 15 ekor kambing dan 2 ekor sapi, 

maka kupon yang dibagikan kepada masyarakat sebanyak kurang lebih 400 kupon 

dengan pembagian masing-masing kupon sebanyak 1/2 kg daging kambing dan 

daging sapi. Karena pada daerah tersebut mempunyai 21 RT maka setiap masyarakat 

tidak semuanya mendapatkan kupon daging qurban, melainkan hanya panitia dan 

masyarakat yang di anggap berhak mendapatkan daging qurban tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

sejarah Masjid Jami‟ Sungai Lumpur yang berlokasi di Kelurahan 11 Ulu Kecamatan 

seberang Ulu Palembang, pertama kali didirikan pada tahun 1289 H/ 1872 M. Angka 

tahun tersebut dapat dilihat pada bidang persegi dibagian atas depan mihrab Masjid 

Jami‟ Sungai Lumpur  tepatnya terletak dilorong pabrik Kelurahan 11 Ulu yang 

berdekatan dengan pasar 10 Ulu Palembang dan tidak jauh dengan jembatan Ampera 

yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang. Penggagas awal berdirinya Masjid 

Jami‟ Sungai Lumpur adalah Sayid Abdullah bin Salim Alkaff, (Pedagang Arab 

Palembang). Beliau adalah seorang ulama penyebar Islam dan seorang pengusaha 

yang sukses pada waktu itu. 

Masjid Jami‟ Sungai Lumpur didirikan di Kelurahan 11 Ulu dimana 

masyarakatnya disana pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang 

tentunya dalam beraktivitas sehari-hari dengan memanfaatkan sungai Musi sebagai 

sarana transfortasi. Pada masa itu masyarakat muslim di sana merasakan bahwa 

perlunya suatu tempat atau ruangan baru untuk shalat berjama‟ah. Sedangkan di 

daerah seberang Ulu pada waktu itu belum mempunyai masjid sama sekali. Menurut 

informasi yang ada, hal ini adalah sala satu yang menyebabkan seorang pedagang 

Arab Palembang yang bernama Sayid Abdullah bin Salim Alkaff yang pada waktu itu 



 
 

akan mengadakan perdagangan ke negara Iran, ia bernazar bahwa apabila dia berhasil 

dalam perdagangan ke negara Iran tersebut, maka dia akan mendirikan sebuah masjid. 

Dan ternyata dalam mengadakan perdagangan ke negara Iran tersebut, Sayid 

Abdullah bin Salim Alkaff ini memang benar-benar berhasil sehingga beliau pun 

melaksanakan nazarnya yakni dengan caramendirikan sebuah masjid di Kelurahan 11 

Ulu Palembang yang di beri nama Masjid Jami‟ Sungai Lumpur. 

Adapun fungsi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur terhadap penyebaran Islam di 

Palembang di antaranya fungsi masjid pada masa kini sebagai berikut: 

1. Sebagai sentra peribadatan umat Islam, terutama dalam shalat lima waktu, 

shalat jenazah 

2. Sebagai sekolah, tempat para ulama besar berkumpul dalam mengajarkan 

ilmu tentang syari’at-syari’at Islam. 

3. Tempat konsultasi dan komunikasi.  

4. Tempat menyalurkan santunan social 

5. Tempat pernikahan  

6. Pusat penerangan atau pembelaan agama 

Mendirikan shalat fardhu berjam‟ah (5) waktu di masjid merupakan salah satu 

tanda bagi orang beriman, sebagai bukti hati seseorang itu terpaut ke masjid, dengan 

shalat berjama‟ah secara rutin, setiap muslim telah memelihara hubungan baiknya 

dengan Allah, menjalin silaturahimnya dengan sesama muslim lainnya. 



 
 

Fungsi-fungsi tersebut telah diaktualisasikan dengan kegiatan operasional yang 

sejalan dengan program pembangunan.Hal ini menunjukan adanya peningkatan 

kehidupan ekonomi umat dan peningkatan gairah serta semaraknya kehidupan 

beragama. 

 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada pihak pengurus dan masyarakat Masjid Jami‟ Sungai Lumpur 

Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu Palembang, yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini yaitu supaya dapat menjalankan fungsi Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur terhadap Penyebaran Islamdi Palembang, seperti tempat 

shalat, juga digunakan sebagai tempat pengajian, ceramah agama dan 

peringatan-peringatan hari besar dalam Islam. 

2. Kepada para peneliti yang ingin meneruskan penelitian tentang Masjid Jami‟ 

Sungai Lumpur hendaknya mengeksplor pembahasan lebih dalam tentang 

eksistensi Masjid Jami‟ Sungai Lumpur baik dari perannya maupun dari segi 

arsiteknya. 
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