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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Palembang merupakan kota tertua di Nusantara. Berdasarkan pada 

Prasasti Kedukan Bukit tanggal 16 Juni 682, menerangkan bahwa saat ini kota 

Palembang berusia 1330 tahun. Sebagai kota tua, Palembang memiliki banyak 

bukti sejarah, baik terkait dengan peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan 

Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam, maupun pemerintahan kolonial 

Belanda dan Jepang. Namun secara perlahan bukti-bukti itu mulai hilang dan 

dilupakan. 

Sejak dulu kota Palembang dikenal sebagai kota perdagangan. Karena 

posisinya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan masa lalu dan bermuara 

di jalur pelayaran yang cukup ramai yaitu Selat Bangka, membuat kota 

Palembang menjadi tempat persinggahan para pedagang asing seperti etnis 

China, Arab dan India. Selain itu, kota Palembang juga merupakan pusat syiar 

Agama Islam yang telah berlangsung dari pertengahan abad XVIII M hingga awal 

abad XIX M. 

Pada masa Kesultanan Palembang, pedagang dari China, Arab dan India 

tidak diperkenankan untuk tinggal di daratan. Mereka hanya diperbolehkan 

melakukan aktivitas di atas kapal. Akan tetapi pada masa Kesultanan Palembang 

Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Abdurrahman (1659-1706), etnis Arab 

mempunyai keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan etnis asing lain 

yang menetap di Palembang.  Selain karena kedekatannya pada Sultan, atas 

jasa mereka terhadap perdagangan yang menjadikan perekonomian daerah 
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berkembang pesat, orang-orang bangsa Arab mendapat kebebasan untuk 

tinggal di daratan. 

Menurut Sevenhoven dalam Novita (2011), ”Kecuali penduduk asli ada 

juga Cina, Arab dan orang-orang asing lainnya di ibukota. Yang pertama 

kebanyakan bertempat tinggal di rakit-rakit. Orang-orang Arab mempunyai 

kampungnya sendiri. Orang-orang Arab terdaftar sebanyak 500 jiwa yang 

kebanyakan mempunyai rumah sendiri”.  

Dalam laporan tersebut dapat dijelaskan bahwa kelompok etnis asing 

yang menetap di daratan hanya kelompok etnis Arab. Pada mulanya para 

pedagang etnis Arab ini tinggal di rumah rakit yang kemudian pindah ke rumah di 

atas tiang, hidup berkelompok membentuk kampung dengan mempertahankan 

tradisi kebudayaan asal. Namun pada sekitar tahun 1700-an karena jasa 

terhadap perdagangan yang menjadikan perekonomian Palembang semakin 

berkembang pesat, maka beberapa dari penduduk pendatang diberi kebebasan 

untuk dapat bertempat tinggal di daratan. Dengan adanya kebebasan tersebut, 

permukiman darat yang pada mulanya hanya boleh ditempati oleh penduduk asli, 

kini sudah semakin bertambah dengan hadirnya penduduk pendatang.  

Pada saat itu permukiman penduduk dikelompokan berdasarkan keahlian, 

mata pencaharian, dan tempat asal penghuninya. Hasil penelitian arkeologi 

menunjukkan bahwa sejak masa Sriwijaya, penempatan lokasi permukiman di 

kota Palembang diletakkan di sepanjang Sungai Musi serta anak-anak 

sungainya. Sesuai dengan kondisi gografisnya, lokasi permukiman tersebut 

berada di lahan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang berupa sungai dan 

rawa.  
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Data dari Balai Arkeologi Palembang menyebutkan bahwa saat ini di kota 

Palembang terdapat sekitar delapan permukiman penduduk Arab yang masuk 

dalam situs arkeologi, yaitu Kampung Kutobatu, Lorong BBC, Sungai Lumpur, Al 

Munawar, Al Hadad, Al Habsy, Al Kaaf dan Kampung Assegaf. Tetapi dari segi 

usia, Kampung Al Munawar tergolong permukiman Arab yang paling tua jika 

dibandingkan dengan permukiman Arab lainnya.  

Seperti pada umumnya, kampung Al Munawar dihuni oleh warga 

keturunan Arab. Kampung ini juga memiliki hubungan erat dengan sejarah 

perkembangan agama Islam di kota Palembang. Selain berdagang, Habib 

Abdurrahman bin Muhammad Al Munawar juga menyebarkan syiar Islam. Habib 

Abdurrahman bin Muhammad Al Munawar merupakan tokoh etnis Arab pertama 

yang diberikan izin untuk tinggal di daratan dan mendirikan permukiman. 

Kehadiran kelompok etnis Arab dapat dikatakan mengakibatkan 

terjadinya kontak budaya dengan masyarakat Palembang yang berbeda latar 

budaya. Penyerapan unsur budaya asing tentunya tidak hanya terjadi pada 

penduduk lokal saja, tetapi juga terjadi pada kelompok masyarakat Arab yang 

menetap di Palembang. Keragaman ini dapat dilihat dari perbedaan bentuk dan 

ornamen pada tiap rumah tinggal di kawasan kampung Al Munawar. 

Saat ini di situs Al Munawar tersisa sekitar delapan bangunan rumah 

tinggal yang usianya kurang lebih 325 tahun. Bangunan rumah ini merupakan 

tempat tinggal keluarga Habib Abdurrahman dan keturunannya. Selain itu 

terdapat sebuah musholla yang berada tepat di tepi sungai Musi. Sebagian 

rumah mengelilingi lapangan terbuka yang saat ini dijadikan sebagai pusat 

aktivitas pada kampung ini. Dari keseluruhan bangunan dalam kampung ini 

membentuk suatu permukiman dengan pola ruang tertentu. 
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1.2. Permasalahan 

Penyebaran agama Islam di penjuru dunia membawa dampak yang besar 

terhadap masyarakat maupun lingkungannya terutama dalam dunia arsitektur 

dan perkotaan. Kota-kota Islam di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu 

contoh yang dapat dipelajari. Kota-kota ini dibentuk oleh komunitas yang 

menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Kota-kota Islam yang berada di kawasan Samudera Atlantik hingga Laut 

Arabia memiliki kesamaan karakter, meskipun dalam budaya yang berbeda 

sekalipun (Montequin, 1981). Adanya nuansa Islam pada kota-kota tersebut 

tercermin dari keberadaan masjid sebagai tempat beribadah. Madrasah atau 

sekolah-sekolah yang banyak mempelajari agama Islam serta kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang melengkapi kehidupan masyarakat juga menjadi faktor 

pendukungnya. Masjid merupakan simbol dari umat Islam yang mempercayai 

keberadaannya sebagai lambang pemersatu masyarakat dan juga berperan 

sebagai katalisator dalam pembangunan dan pengembangan masyarakatnya. 

Masjid juga merupakan simbol kehidupan yang diwujudkan dalam arsitektur 

sebagai ungkapan keagamaan (Imamuddin, 1985). 

Selain itu, pandangan terhadap aspek privasi menjadi karakter yang 

paling mendasar dari kota-kota Islam. Jika ditransformasikan ke dalam bidang 

arsitektur, aspek privasi ini merupakan bentuk lingkungan rumah. Bagi 

masyarakat Islam, rumah merupakan sisi internal (batin) dan ruang publik 

merupakan sisi eksternal (zahir), tercermin dalam perumahan masyarakatnya 

yang memiliki batas yang jelas, tertutup rapat dari dunia luar yang memiliki 

gradasi tingkat privasi (Montequin, 1981). 
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Sirkulasi jaringan jalan pada kota-kota Islam biasanya memiliki fitur 

tertentu dilihat dari latar belakang budaya kota-kota lainnya. Fitur khas ini 

termasuk banyaknya ditemukan jumlah jaringan jalan organik yang sebagian 

besar merupakan jalan cul-de-sac, berkelok-kelok dan jalan-jalan sempit (dalam 

skala manusia) serta kurangnya jalan utama (Kubat dan Asami, 1999). 

Di kota Palembang sendiri, terdapat beberapa permukiman dengan 

seluruh masyarakatnya beragama Islam, salah satunya adalah kampung Arab Al 

Munawar. Permukiman ini memiliki peran yang sangat penting dalam catatan 

sejarah perkembangan agama Islam di Palembang. Kampung Arab Al Munawar 

merupakan permukiman yang disediakan oleh Kesultanan Palembang 

Darussalam untuk ditempati oleh pedagang-pedagang etnis Arab yang berasal 

dari Kota Shewun Hadramaut atau Yaman.  

Kehadiran kelompok etnis Arab dapat dikatakan mengakibatkan 

terjadinya kontak budaya dengan masyarakat Palembang yang berbeda latar 

budaya. Penyerapan unsur budaya asing tentunya tidak hanya terjadi pada 

penduduk lokal saja, tetapi juga terjadi pada kelompok masyarakat Arab yang 

menetap di Palembang. Keragaman ini dapat dilihat dari aspek fisik 

permukimannya. 

Terlepas dari pengaruh bentuk dan budaya manapun, permukiman 

Kampung Arab Al Munawar di Palembang memiliki karakter tersendiri yang 

menunjukkan identitasnya. Sebuah mushalla yang berada di bagian utara 

kampung merupakan main entrance bagi lingkungannya karena berada di tepi 

sungai Musi yang pada saat itu merupakan jalur transportasi utama bagi 

masyarakat di kota Palembang. Beberapa rumah terletak membujur timur-barat 

dengan orientasi menghadap arah utara dan selatan mengelilingi ruang terbuka 
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(open space). Jaringan sirkulasi jalan yang sempit dan jalan cul-de-sac yang 

terhubung ke jalan utama membentuk grid yang kurang sempurna. 

Secara umum perbedaan kota-kota Islam dengan lainnya terutama kota-

kota di negara barat adalah adanya kesamaan karakter antara kota-kota 

tradisional Islam yang ada. Persamaan karakter ini dapat ditemui mulai dari 

samudera Atlantik hingga laut Arabia. Dalam budaya yang berbeda sekalipun 

ditemukan adanya homogenitas ciri-ciri kotanya (Montequin, 1981). 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat grand theory yang 

menjelaskan bahwa kota-kota Islam di dunia memiliki kesamaan pola 

permukiman diantaranya keberadaan masjid, pola jaringan jalan dan aspek 

privasi. Maka penekanan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah 

Kampung Arab Al Munawar di Palembang memiliki karakter Permukiman 

Islam? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah upaya pembuktian adanya karakter 

permukiman Islam pada Kampung Arab Al Munawar di Palembang. 

 

1.4. Sasaran Penelitian 

Sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah karakter permukiman 

Islam pada Kampung Arab Al Munawar di Palembang. 

 

1.5. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi Kampung Arab Al Munawar yang berada 

di Jl.KH.Azhari Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, 
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Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kampung Arab Al Munawar adalah 

17,6 hektar yang dihuni oleh 77 Kepala Keluarga dengan tingkat kepadatan 

penduduk 284 jiwa pada tahun 2012. Ruang lingkup spasial mencakup kawasan 

permukiman masyarakat. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian pada kampung Arab Al Munawar 

Palembang, penulis berharap hasil penelitian ini : 

1. Memberikan kontribusi perkembangan ilmu arsitektur, khususnya mengenai 

karakter Permukiman Islam. 

2. Memperkaya wawasan tentang konsep arsitektur karakter Permukiman 

Islam yang ada di Palembang sehingga nantinya bermanfaat untuk 

penelitian lanjutan yang lebih spesifik pada kawasan studi khususnya dan 

kota Palembang pada umumnya. 

3. Secara praktis penelitian ini akan memberikan sumbangan kepada penentu 

kebijakan dalam upaya pengembangan penelitian. 

4. Memberikan kesadaran kepada Pemerintah Kota Palembang akan kekayaan 

budaya yang dimiliki oleh kota Palembang yang selanjutnya dapat dilakukan 

kebijakan konservasi yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat 

menjadikan kampung Arab Al Munawar ini menjadi salah satu objek wisata 

religi dan objek wisata sejarah andalan Kota Palembang. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Sejauh pengetahuan peneliti mengenai judul penelitian Kampung Arab Al 

Munawar di Palembang Sebagai Permukiman Berkarakter Islam belum pernah 
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diteliti sebelumnya dalam bentuk tesis. Adapun penelitian yang pernah dilakukan 

dengan tema dan lokus yang hampir sama dengan penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Keluaran 

Aryandini Novita 
(2006)  

Permukiman 
Kelompok Etnis 
Arab, Sejarah 
Perkembangan 
Permukiman Kota 
Palembang Pasca 
Masa Sriwijaya. 

Mengetahui 
keberadaan data 
arkeologi mengenai 
komponen-komponen 
permukiman kelompok 
etnis Arab dan faktor-
faktor yang 
mempengaruhinya. 

Berita Arkeologi, 
pendataan cagar 
budaya permukiman 
kelompok etnis Arab 
di Palembang. 

Sidem Tetuko 
(2000)  

Kajian Karakteristik 
Pola Permukiman 
Islam di Kauman 
Demak. 

Menganalisis dan 
mencari serta 
mendapatkan bentuk 
yang spesifik tentang 
karakter pola 
permukiman Islam di 
Kauman Demak. 

Memperoleh 
keterangan tentang 
hal-hal yang 
mendasari 
terbentuknya pola 
permukiman Kauman 
Demak yang 
merupakan dasar dari 
pemahaman terhadap 
karakter pola 
permukiman Islam. 

Aditha Maharani 
Ratna (2013)  

Karakter 
Permukiman Islam 
Pada Kampung Arab 
Al Munawar di 
Palembang. 

Membuktikan 
Kampung Arab Al 
Munawar di 
Palembang memiliki 
karakter permukiman 
Islam. 

Karakter Permukiman 
Islam pada Kampung 
Arab Al Munawar di 
Palembang. 

 

1.8. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan urutan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan secara umum latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, 

manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Menguraikan tentang teori pendukung yang digunakan dalam 

menganalisis karakter permukiman Islam. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metodologi penelitian yang dipilih, alat analisis 

yang digunakan dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Menguraikan tentang gambaran umum dan data eksisting tentang 

Kampung Arab Al Munawar di Palembang. 

BAB V ANALISIS DATA PENELITIAN 

Menguraikan tentang analisis mengenai karakter permukiman Islam 

pada Kampung Arab Al Munawar di Palembang berdasarkan data 

yang diperoleh melalui observasi lapangan, studi literatur, wawancara 

dan data kuesioner. 

BAB VI PEMAKNAAN HASIL PENELITIAN 

 Memaknai hasil analisis data dengan pendekatan post positivistik 

rasionalistik mengenai karakter permukiman Islam pada Kampung 

Arab Al Munawar di Palembang. 

BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Menguraikan tentang kesimpulan hasil pemaknaan dengan temuan 

yang diperoleh dan memberikan rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai karakter permukiman Islam pada Kampung 

Arab Al Munawar di Palembang. 
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LATARBELAKANG PENELITIAN 

• Kota-kota Islam yang berada di kawasan 
Samudera Atlantik hingga Laut Arabia 
memiliki kesamaan karakter, meskipun 
dalam budaya yang berbeda sekalipun 
(Auguste, 1983). Adanya nuansa Islam 
pada kota-kota tersebut tercermin dari 
keberadaan masjid sebagai tempat 
beribadah. Madrasah atau sekolah-sekolah 
yang banyak mempelajari agama Islam 
serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang 
melengkapi kehidupan masyarakat juga 
menjadi faktor pendukungnya. 

• Di Palembang terdapat beberapa 
permukiman dengan mayoritas masyarakat 
beragama Islam. Permukiman tersebut 
dihuni oleh masyarakat keturunan Arab. 
Cikal bakal dari permukiman Arab di 
Palembang adalah kampung Al Munawar. 
Perkampungan ini memiliki peran yang 
sangat penting dalam catatan sejarah kota 
Palembang. Kampung Al Munawar 
merupakan permukiman yang disediakan 
oleh Kesultanan Palembang Darussalam 
untuk ditempati oleh pedagang-pedagang 
etnis Arab yang berasal dari Hadramaut, 
Yaman. 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

• Kampung Arab Al Munawar merupakan 
permukiman yang didirikan oleh keturunan 
etnis Arab yang berasal dari Yaman dengan 
penduduk mayoritas beragama Islam. 
Kehadiran kelompok etnis Arab dapat 
dikatakan mengakibatkan terjadinya kontak 
budaya dengan masyarakat. Penyerapan 
unsur budaya asing tentunya tidak hanya 
terjadi pada penduduk lokal saja, tetapi juga 
terjadi pada kelompok masyarakat Arab yang 
menetap di Palembang. Keragaman ini dapat 
dilihat dari aspek fisik permukimannya. 

• Kota-kota Islam yang berada di kawasan 
Samudra Atlantik hingga Laut Arabia memiliki 
kesamaan karakter meskipun dalam budaya 
yang berbeda sekalipun (Auguste, 1983). 

• Penekanan permasalahan penelitiannya 
adalah apakah Kampung Arab Al Munawar di 
Palembang memiliki karakter permukiman 

Islam? 

TUJUAN PENELITIAN 

Upaya pembuktian karakter 
permukiman Islam pada 

Kampung Arab Al Munawar di 
Palembang. 

SASARAN PENELITIAN 

Karakter Permukiman Islam 
pada Kampung Arab Al 
Munawar di Palembang 

 

LANDASAN TEORI 

The Personality and Morphology 
of the Islamic City (Francois 

Auguste de Montequin, 1983). 

Traditional Islamic Principles of 
Built Environment  

(Hisham Mortada, 2003) 
Dan teori pendukung karakter 

Permukiman Islam lainnya. 
 

METODOLOGI 
PENELITIAN 

Pendekatan Post Positivistik 
Rasionalistik dengan 

menggunakan paradigma 
Kuantitatif. 

 
 

HIPOTESA 

Diduga bahwa Kampung Arab Al 
Munawar di Palembang memiliki 

karakter Permukiman Islam. 

ANALISIS PENELITIAN 

Analisis data dengan 
menggunakan metode Kaiser 
Maiyer Olkin, Uji V-Bartlett, 

Korelasi Anti Image, Analisis 
Komponen Utama, Analisis 

Cluster, dengan menggunakan 
variabel dari Karakter 

Permukiman Islam 

 

KESIMPULAN 
 

REKOMENDASI 
 

Diagram 1.1.  

Kerangka Pikir Penelitian 

 

PEMAKNAAN HASIL 
ANALISIS PENELITIAN 

Memaknai hasil penelitian 
dengan pendekatan 

postpositivistik rasionalistik, 
yaitu mencari arti dari hasil 
analisis penelitian dengan 

proses pemikiran yang kreatif & 
inovatif sehingga diharapkan 

dapat memperkaya grand 
theory yang sudah ada. 

 


