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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KAMPUNG ARAB AL MUNAWAR  

 

4.1. Kondisi Eksisting Kampung Arab Al Munawar 

Kampung Arab Al Munawar 13 Ulu memiliki lahan seluas 17,6 Ha yang 

dihuni oleh 77 kepala keluarga dengan tingkat kepadatan penduduk 284 jiwa 

pada tahun 2012. Secara geografis Kampung Arab Al Munawar terletak di pinggir 

sungai Musi tepatnya di Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota 

Palembang dengan batasan wilayah sebelah utara berbatasan dengan sungai 

Musi, sebelah selatan berbatasan dengan Jl. KH. Azhari, sebelah barat 

berbatasan dengan sungai Temenggung dan sebelah timur berbatasan dengan 

sungai Belenggo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampung Arab Al Munawar terdiri atas tipikal kawasan tepian sungai, 

tipikal kawasan transisi darat sungai (rawa-rawa) dan tipikal kawasan daratan. 

Setiap tahunnya terjadi pertambahan penduduk yang menyebabkan terjadinya 

Gambar 4.1. Peta Kota Palembang 

Sumber : Dinas Tata Kota, 2010. 
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pertambahan jumlah rumah di kawasan Kampung Arab Al Munawar. Lingkungan 

permukiman 13 Ulu pada akhirnya mencapai optimalisasi pada daerah 

permukiman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Gambar 4.2. Peta Citra Satelit Kawasan Seberang Ulu II Kota Palembang 

Sumber : www.wikimapia.com, diakses 12 April 2013. 

Gambar 4.3. Letak Geografis Kampung Arab Al Munawar. 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 

Utara : Sungai Musi 

Barat : Sungai 
Temenggung 

Selatan : JL.KH.Azhari 

Timur : Sungai 
Belenggo 
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Seperti permukiman lain yang ada di sepanjang sungai Musi, bangunan di 

Kampung Arab Al Munawar memiliki bentuk berupa rumah panggung dan rumah 

di darat yang sebagian besar bangunan berkonstruksi kayu. Bangunan-

bangunan ini membentuk pola linier sesuai dengan pola jalan walaupun jalan 

pemisah rumah tinggal tidak dapat dilalui oleh kendaraan mobil secara langsung 

tetapi jalan ini yang menjadi pembatas suatu rumah dengan rumah yang lain. 
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Keterangan : 
 
1. Jalan menuju dermaga (fina) 7. Jalan KH. Azhari 
2. Jalan menuju mushalla (fina) 8. Open space bercabang menuju jalan (fina) 
3. Jalan menuju rumah (darb) 9. Jalan cul-de-sac (darb) 
4. Jalan utama (shari) 10. Jalan kecil (fina) ke arah timur (permukiman) 
5. Lapangan (Open Space) 11. Jalan kecil (fina) di pinggir sungai 
6. Entrance 

Gambar 4.4. Kondisi Eksisting Jalur Sirkulasi 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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Rumah tinggal di kawasan Kampung Arab Al Munawar dalam 

pembangunannya banyak yang tidak menerapkan aturan jarak antar bangunan 

yang satu dengan bangunan yang lain, sehingga jarak bangunan dan jarak 

koridor jalan menjadi sempit dan menyebabkan lingkungan permukiman menjadi 

semakin padat serta melenyapkan titik orientasi dari permukiman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah-rumah yang terdapat di daerah Kampung Arab Al Munawar 13 

Ulu dominan dimiliki oleh Habib Hasan Abdurachman bin Achmad Al Munawar 

yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Rumah-rumah yang terdapat di 

daerah Kampung Arab Al Munawar adalah bangunan rumah batu, rumah kaca, 

rumah kembar laut, rumah tinggi, rumah kapiten Arab, rumah Indis, rumah 

kembar darat dan rumah limas. 

Gambar 4.5. Arah Orientasi Bangunan Kampung Arab Al Munawar. 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Jenis Rumah Kampung Arab Al Munawar. 

 Sumber : Survey Peneliti, 2013. 

Rumah Tinggi 

Rumah Indis Rumah Limas 

Rumah Tengah/ Kaca Rumah Kembar Darat Rumah Kembar Laut 
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4.2. Latar Belakang Historis 

4.2.1. Masuknya Islam ke Sumatera Selatan 

Antara abad ke VII hingga X Kerajaan Sriwijaya meluaskan 

kekuasaannya ke daerah Semenanjung Malaka sampai Kedah dalam rangka 

penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan 

perdagangan internasional. Kedatangan orang-orang muslim ke daerah itu 

sama sekali belum memperlihatkan dampak-dampak politik, karena mereka 

datang memang untuk usaha pelayaran dan berniaga. Keterlibatan orang-

orang Islam dalam politik baru terlihat pada abad ke IX M ketika mereka 

terlibat dalam pemberontakan petani-petani Cina terhadap kekuasaan T’ang 

pada masa pemerintahan Kaisar Hi-Tsung. 

Akibat pemerontakan itu, kaum muslimin banyak yang dibunuh, 

sebagian lainnya lari ke Kedah dan Palembang yang berada dalam wilayah 

kekuasaan Sriwijaya dan mereka membuat perkampungan muslim. Kerajaan 

Sriwijaya pada waktu itu memang melindungi orang-orang muslim di wilayah 

kekuasaannya karena kepentingan ekonomi. 

Kehadiran pedagang-pedagang muslim di wilayah kekuasaan 

Sriwijaya ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan penduduk setempat, 

karena ajaran-ajaran Islam yang dibawa dan diajarkan oleh pedagang asing 

mudah menyatu dan dapat diterima oleh masyarakat setempat disebabkan 

ajaran tersebut tampil sangat terbuka dan penuh toleransi serta mengajak 

pengikutnya berpikir dan berbuat rasional. 
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4.2.2. Sejarah Kampung Arab Al Munawar 

Karakter Kota Palembang dengan airnya membuat kota ini menjadi 

sedemikian unik. Beberapa catatan lama mencatat adanya pemisahan yang 

jelas antara darat dan air, yang mengarah pada hirarki sosial. Menurut Yeng-

yai sheng-lan-chiao-chu (Ma Huan Ying-yai Sheng-lan), tempat ini dikelilingi 

oleh air dan tanah kering sedikit sekali. Para pemimpin semuanya tinggal di 

rumah-rumah yang dibuat di atas tanah yang kering di pinggiran sungai. 

Rumah-rumah rakyat biasa terpisah dari rumah pemimpin, mereka semua 

tinggal di atas rumah-rumah rakit yang diikatkan pada tiang di tepian dengan 

tali. Apabila air pasang, rakit akan terangkat dan tak akan tenggelam. 

Seandainya penduduk akan pindah ke tempat lain, mereka memindahkan 

tiang dan menggerakkan rumahnya sendiri tanpa mengalami banyak 

kesulitan. Di dekat muara sungai, pasang dan surut terjadi 2 kali dalam 

sehari dan semalam. 

Gambar sketsa (http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Palembang, 

diakses 22 April 2013) tahun 1659 menggambarkan lebih detail tentang 

keadaan permukiman dan tata guna lahan di Palembang pada masa lalu. 

Sungai Taligawe, Sungai Rengas dan Sungai Buah tampak terus ke arah 

utara dan satu sama lain tidak bersambung. Sebagai batas kota sisi utara 

adalah pagar dari kayu besi dan kayu unglen. Di tengah benteng keraton 

tampak berdiri megah bangunan keraton yang letaknya di sebelah barat 

Sungai Rengas. Benteng keraton mempunyai tiga buah baluarti (bastion) 

yang dibuat dari konstruksi batu. Orang-orang asing ditempatkan/ bermukim 

di seberang sungai sisi selatan Musi, di sebelah barat muara sungai 

Komering yang sekarang merupakan daerah Seberang Ulu, Plaju. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Palembang
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Dari kedua data tersebut dapat digambarkan bahwa ada pembedaan 

lahan hunian/ permukiman antara penduduk asli/penguasa dengan 

pendatang. Pendatang hanya diperbolehkan tinggal di air dan mengambil 

lokasi yang berseberangan dengan keraton. Dan bentuk huniannya adalah 

rumah rakit. 

Posisinya yang penting dalam jalur perdagangan dunia membuat 

Palembang menjadi tempat persinggahan para pedagang asing. Bangsa 

China dan Arab bahkan memiliki perkampungan yang keberadaannya 

hingga saat ini sudah berusia lebih dari 300 tahun. Sebagai penduduk 

pendatang, mereka melakukan aktivitas perdagangan di atas kapal. 

Kemudian sejalan dengan bertambahnya waktu mereka menetap dalam 

suatu hunian yang menjadi tempat tinggal mereka yang mengapung di atas 

permukaan sungai dan sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.  

Pada masa Kesultanan Palembang, penduduk pendatang Cina, 

India, Jawa, Arab dan etnik lainnya tidak diperkenankan untuk tinggal di 

daratan, yang diperkenankan hanyalah orang pribumi/penduduk asli. Namun 

pada sekitar tahun 1700-an karena jasa terhadap perdagangan yang 

menjadikan perekonomian daerah berkembang pesat, maka beberapa dari 

penduduk Timur Asing tersebut diberi kebebasan untuk dapat bertempat 

tinggal di daratan dalam bentuk hidup berkelompok membentuk kampung 

dengan mempertahankan tradisi kebudayaan asal.  

Menurut Sevenhoeven, Regeering Commissaris (1821) dalam 

Aryandini Novita, 2011, kecuali penduduk asli ada juga Cina, Arab dan 

orang-orang asing lainnya di ibukota, kebanyakan bertempat tinggal di rakit-
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rakit. Orang-orang Arab mempunyai kampungnya sendiri. Orang-orang Arab 

terdaftar sebanyak 500 jiwa yang kebanyakan mempunyai rumah sendiri. 

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, orang Arab 

mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding orang-orang asing lainnya 

yang menetap di Palembang. Sementara orang-orang asing lainnya hanya 

diperbolehkan tinggal di atas sungai, mereka dapat menikmati tinggal di 

tempat yang relatif lebih kering dan hangat. Hal ini pernah dilaporkan oleh 

Sevenhoeven. 

Keistimewaan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan 

Abdurrahman (1659-1706). Pada saat itu orang-orang Arab mendapat 

kebebasan untuk tinggal di daratan karena jasa mereka dalam meningkatkan 

perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam laporannya 

Sevenhoeven juga menuliskan bahwa kedekatan orang-orang Arab dengan 

Sultan juga ditunjukkan dengan pemberian gelar ‘pangeran’, sedangkan 

orang-orang Cina muslim, biasanya administratur tambang timah yang 

menjadi mualaf, hanya diberi gelar ‘demang’. 

Abdurrachman bin Muhammad Almunawar atau dikenal Habib Al 

Munawar adalah anak laki-laki satu-satunya dari Al Habib Muhammad 

Almunawar bin Abdurahman Almunawar bin Agil Almunawar yang dilahirkan 

di Palembang pada abad ke XIII Hijriyah. Pada masa kanak-kanak hingga 

remaja beliau dididik dengan baik mengenai agama Islam maupun ilmu 

perniagaan dengan harapan dapat mengikuti jejak para Habib Aslafuna 

Sholihin yang dalam kehidupannya selalu berpindah tempat menyampaikan 

dakwah risalah Rasulullah SAW. 
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Habib Abdurrachman bin Muhammad bin Abdurahman Almunawar 

mempunyai dua orang istri. Istri pertama bernama Hababa Syarifah Syifa’ 

binti Umar bin Muhammad Alhabsyi. Sedangkan Istri kedua bernama Mas 

Ayu Bariah binti Mas Agus Muhammad. Dari istri pertama, Habib 

Abdurrachman memiliki seorang putri bernama Syarifah Fatimah. Syarifah 

Fatimah menikah dengan Alhabib Hasan bin Alwi bin Umar Alhabsyi.  

Dari istri kedua, beliau dikaruniai empat orang putra dan empat orang 

putri. Putra pertama bernama Habib Muhammad bin Abdurrachman bin 

Muhammad Almunawar, putra kedua Habib Alwi bin Abdurrachman bin 

Alhabib Abdurahman 
Almunawar 

Alhabib Muhammad Almunawar, menikah dengan 

Syarifah binti Hasan bin Abdurahman Alhabsyi 

Syarifah Alawiya 
Diperistri oleh Ahmad bin 

Alwi Assegaf 

Syarifah Nur 
Diperistri oleh Pangeran 

Syarif Ali bin Husin Shahab 

Abdurrachman 
Menikah dengan 

Istri I, Syarifah Syifa’ binti Umar 
bin Muhammad Alhabsyi 

Istri II, Masayu Badariah binti 
Masagus Muhammad  

Syarifah Fatimah  
Diperistri oleh Hasan bin Alwi bin 

Umar Alhabsyi  

Dikaruniai 4 putra dan 4 putri  

Muhammad Almunawar 
Alwi Almunawar 
Ali Almunawar 

Hasan Almunawar 
Syarifah Alawiyah 

Syarifah Nur 
Syarifah Syifa 

Syarifah Raguan 

Gambar 4.7. Silsilah Keturunan Warga Kampung Arab Al Munawar. 

 Sumber : Buku Managib Habib Abdurrahman bin Muhammad Almunawar. 
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Muhammad Almunawar, putra ketiga Habib Ali bin Abdurrachman bin 

Muhammad Almunawar, belajar di Shiwun Hadramaut, dan putra keempat 

Habib Hasan bin Abdurrachman bin Muhammad Almunawar. Sedangkan 

putri pertamanya Hababa Alawiyah, putri kedua Hababa Nur, putri ketiga 

Hababa Syifa dan putri keempat bernama Hababa Raguan. 

Habib Muhammad Almunawar bin Abdurahman Almunawar dalam 

perantauannya sampai di negeri Palembang Darussalam berdomisili di 

kawasan lorong Temenggung yang merupakan suatu kawasan yang terletak 

dipinggir sungai Temenggung. Kawasan ini kemudian dihuni oleh keturunan 

Habib Abdurachman bin Muhammad Almunawar sehingga kawasan ini 

berubah nama menjadi Kawasan Kampung Arab Al Munawar, dikarenakan 

penghuni kawasan tersebut mayoritas sekelompok masyarakat keturunan 

Arab yang dominan bermarga Al Munawar. 

 

4.3. Kondisi Sosial Budaya Kampung Arab Al Munawar 

4.3.1. Hubungan Kemasyarakatan 

Sebagai permukiman tradisional yang dihuni oleh masyarakat etnis 

Arab yang masih memiliki hubungan kekerabatan, hubungan 

kemasyarakatan penduduk  Kampung Arab Al Munawar sangat erat 

kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan ajaran agama Islam, salah satunya 

adalah Habluminnannas, yaitu ajaran mengenai hubungan manusia dengan 

sesamanya. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja yang menciptakan 

kebersamaan masyarakat Kampung Arab Al Munawar, kegiatan yang 

bersifat kenegaraan dan sosial juga semakin mempererat tali persaudaraan 

diantara mereka dengan warga lain yang bukan keturunan etnis Arab. 
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4.3.2. Aktifitas Masyarakat 

Banyak keunikan yang muncul dari suatu tradisi dan budaya. 

Kelahiran tradisi dan budaya ini tidak pernah lepas dari unsur pemahaman 

manusia terhadap ajaran agamanya. Agama Islam mengajarkan tentang 

hubungan manusia dengan Sang Pencipta (Habluminnallah) dan hubungan 

manusia dengan sesama (Habluminnannas) dan mengajarkan manusia 

menjaga dan mengolah lingkungannya demi kemakmuran dan kebaikan 

manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Ajaran ini juga yang menjadi 

dasar kegiatan masyarakat di Kampung Arab Al Munawar.  

a. Rumpa-rumpakan 

Rumpa-rumpakan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat setempat untuk mempererat tali silaturahmi. Kegiatan 

ini dilaksanakan seusai menunaikan shalat Idul Fitri. Beberapa kepala 

keluarga dalam lingkungan satu kampung berkumpul dan bersama-

sama mendatangi rumah tetangga di sekitar tempat tinggal mereka satu 

persatu untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Kemudian 

rombongan melanjutkan kunjungan ke rumah tetangga yang lain. 

Setiap kepala rumah tangga yang kediamannya baru saja dikunjungi, 

biasanya turut serta dalam rombongan tersebut untuk ikut mengunjungi 

rumah tetangga yang lain. Silaturahmi ini berakhir setelah seluruh rumah 

tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggal sudah mereka kunjungi. 

Rumpak-rumpakan ini merupakan tradisi setiap hari raya Idul Fitri. 

Lebih kurang sebanyak 60 orang berkeliling dari satu rumah warga ke 

rumah lainnya dengan membawa terbangan (rebana). Saat memasuki 

rumah, para tamu menabuhkan rebana sambil melantunkan Shalawat 
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Nabi pada setiap rumah yang dikunjungi dan diakhiri dengan doa 

bersama. Usai berdoa bersama para tamu dipersilahkan untuk 

menyantap makanan khas Palembang seperti tekwan dan pempek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Haul Aulia 

Haul adalah istilah lain dari peringatan tahunan meninggalnya 

seseorang, misalnya memperingati haul wafat orang tua atau saudara 

yang di isi dengan berziarah ke makam shohibul haul, dzikir, membaca 

tahlil dan berdoa untuk shohibul haul, kemudian dilanjutkan dengan 

mauidzoh atau hanya sekedar dzikir wat tahlil dan doa saja.  

Di Kampung Arab Al Munawar istilah haul dikhususkan untuk 

memperingati wafatnya figur-figur tokoh yang sangat dihormati oleh 

masyarakat. Selain bertujuan mendo’akan shohibul haul, peringatan 

haul ini juga sarat dengan manfaat bagi masyarakat umum dan generasi 

penerus. Dalam acara haul inilah, proses transformasi pengetahuan dan 

informasi tentang kelebihan dan kewalian dari seseorang disampaikan 

untuk direnungkan oleh generasi selanjutnya. 

 

Gambar 4.8. Acara Rumpa’-rumpakan. 

 Sumber : Dokumentasi Anisa Umari, 2013. 
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Dalam kehidupan masyarakat keturunan Arab di Palembang, haul 

terbagi menjadi dua kelompok yaitu haul kecil dan haul kubra. Haul kecil 

adalah haul yang dilaksanakan oleh kalangan terbatas dan mengundang 

masyarakat dengan jumlah yang terbatas. Sedangkan haul kubra adalah 

haul besar yang mengundang hampir seluruh masyarakat dan terbuka 

untuk umum. 

Kegiatan haul ini biasanya dilakukan kepada orang yang memiliki 

kelebihan dalam bidang agama atau karena kedermawanannya 

sehingga pantas untuk selalu dikenang. Dalam kegiatan haul selalu 

dibacakan riwayat dari orang yang dihaulkan. Ceramah agama yang 

mengajak masyarakat untuk memperbaiki diri. Rangkaian acara haul ini 

akan ditutup dengan ziarah kubur ke makan orang yang dihaulkan. 

 

c. Ziarah Kubur 

Acara ziarah kubur merupakan salah satu tradisi turun temurun, 

terutama bagi kaum Alawiyyin maupun Muhibbin yang bermukim di kota 

Palembang. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun menjelang bulan 

suci Ramadhan ini juga melibatkan keluarga Kesultanan Palembang 

Gambar 4.9. Acara Haul Aulia. 

 Sumber : www.google.com/haul-palembang/ diakses 16 Juli 2013. 
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Darussalam mengingat eratnya hubungan kekeluargaan antara kaum 

Alawiyyin dengan para sultan di Kesultanan Palembang Darussalam.  

Salah satu tujuan dilakukan ziarah ini adalah untuk mengenang 

dan meneladani para ulama yang telah melakukan syiar Islam di kota 

Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berjalan kaki, membawa 

umbul-umbul yang bertuliskan kalimat tauhid dan juga disemarakkan 

dengan tabuhan hajir marawis dan untaian kasidah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Walimatul Ursyi  

Keberadaan warga keturunan Arab di Palembang dengan 

tradisinya mewarnai khasanah budaya dan adat istiadat terutama dalam 

hal pernikahan. Pernikahan endogami adalah bentuk perkawinan yang 

masih dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Arab Al Munawar. 

Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh 

mempelai harus berasal dari lingkungan kerabat dekat dan larangan 

untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar suku atau yang 

bukan keturunan Arab. Dengan kata lain, anak perempuan Arab harus 

menikah dengan pria keturunan Arab. Biasanya orang tua lah yang 

Gambar 4.10. Ziarah Kubur Alawaiyyin 

 Sumber : www.google.com/ziarah-kubro-palembang/ diakses 16 Juli 2013 
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berperan dalam hal mencarikan jodoh untuk anak masing-masing. 

Selanjutnya si anak yang menilai dan memutuskan apakah calon 

pasangan tersebut sesuai dengan keinginannya atau tidak tanpa adanya 

unsur paksaan dari pihak manapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernikahan ini biasanya dilaksanakan bersamaan pada saat 

perayaan haul ulama. Yang menjadi keunikan dari acara ini, prosesi 

akad nikah harus dilafazkan dalam bahasa Arab. Tidak sedikit pasangan 

yang menikah pada saat haul ulama ini. Ada sekitar 4 hingga 6 pasang 

calon pengantin yang dinikahkan setiap tahunnya pada tanggal dan hari 

yang bersamaan. 

 

e. Maulid Arba’in 

Dalam rangka memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW, 

masyarakat Kampung Arab Al Munawar mengadakan perayaan Maulid 

Arba’in yang diadakan selama 40 hari berturut-turut dimulai dari tanggal 

1 Rabi’ul Awwal sampai 10 Rabi’ul Akhir. Kegiatan ini tidak hanya diikuti 

oleh masyarakat Kampung Arab Al Munawar saja, tetapi terbuka bagi 

Gambar 4.11. Walimatul Ursyi di Kampung Arab Al Munawar. 

 Sumber : Dokumentasi Annisa Umari, 2013. 
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seluruh masyarakat muslim di Palembang yang tergabung dalam Majelis 

Maulid Arba’in. Perayaan Maulid Nabi ini dilaksanakan berpindah-pindah 

di 40 tempat setiap hari berturut-turut sampai tanggal 10 Rabi’ul Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kesenian Marawis 

Di Indonesia, kesenian marawis pertama kali dibawa oleh para 

ulama-ulama Hadramaut atau Yaman yang ingin berdakwah. Untuk 

pertama kalinya kesenian marawis ini dipentaskan di Madura pada 

tahun 1892. Selain di kota Madura, kesenian marawis ini terus 

berkembang khususnya pada daerah-daerah yang banyak didiami oleh 

warga keturunan Arab termasuk di Kampung Arab Al Munawar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gambar 4.13. Kesenian Marawis di Kampung Arab Al Munawar Palembang. 

 Sumber : Dokumentasi BPSNT, 2010. 

Gambar 4.12. Maulid Arba’in di Kampung Al Munawar. 

 Sumber : Dokumentasi Annisa Umari, 2013. 
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Kesenian marawis ini menggambarkan kedinamisan kehidupan 

masyarakat di Kampung Arab Al Munawar. Kesenian marawis identik 

dengan kesenian Sufi. Karena setiap syair yang dibawakan 

mengandung puji-pujian kepada Rasulullah SAW beserta sahabatnya, 

para aulia dan permohonan doa kepada Allah SWT. Sehingga sering 

kali ketika kesenian marawis ini dimainkan di depan aulia, maka akan 

muncul karomah-karomah dari para aulia tersebut. 
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4.4. Pola Permukiman Kampung Al Munawar 

4.4.1. Sistem Sirkulasi Permukiman 

Secara visual bentuk tata ruang permukiman Kampung Arab Al 

Munawar memiliki pola konsentris, dimana sebagian besar rumah 

berorientasi pada arah utara dan selatan mengelilingi lapangan/ ruang 

terbuka (open space). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan-jalan di dalam Kampung Arab Al Munawar memiliki ukuran 

bertingkat dimulai dari jalan utama hingga jalan kecil dan gang buntu. Jalur 

utama di dalam permukiman ini memiliki lebar 3-4 meter berbentuk lurus ke 

arah utara dan berakhir di mushalla tepat di pinggir sungai musi. Jalan ini 

menghubungkan Kampung Arab Al Munawar dengan jalan KH.Azhari. 

Gambar 4.14. Arah Orientasi Bangunan 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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Keterangan :  

 =  Open Space 

 =  Arah Orientasi 

Orientasi bangunan pada 

arah utara dan selatan 

mengelilingi ruang terbuka 

(open space) yang berada 

di tengahnya. 
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Sedangkan kelas jalan yang berada di bawahnya memiliki lebar 1-2 meter 

yang menghubungkan jalan utama dengan rumah penduduk yang 

berorientasi langsung dengan pintu masuk atau halaman rumah. Arah dan 

bentuk jalan dipengaruhi oleh arah hadap rumah. Jalan yang sempit dan 

berbelok ini menunjukkan bahwa jalan tersebut terbentuk setelah adanya 

permukiman. 
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Gambar 4.15. Jaringan Sirkulasi (ditandai dengan garis hitam tebal) 

di Kampung Arab Al Munawar Palembang 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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4.4.2. Urban Solid dan Void 

Jika peta permukiman Arab Al Munawar digambarkan dalam bentuk 

solid dan void akan terlihat bentuk dan karakter permukimannya yang 

berhubungan dengan masa bangunan (solid) dan ruang luar (void). Tampak 

dalam peta, bahwa urban solid lebih dominan karena posisi bangunan yang 

terlalu rapat sehingga tidak menyisakan ruang terbuka di kedua sisinya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang-ruang kosong yang ada di antara bentuk solid adalah halaman 

rumah yang tersisa yang tidak didirikan bangunan. Dengan peta ini dapat 

diketahui adanya internal space di Kampung Arab Al Munawar. Ruang ini 

dihasilkan oleh adanya komposisi bangunan dan open space yang berada di 

U 
Keterangan :  

 =  Bangunan (solid) 

=  Ruang Terbuka (void) 

 

Gambar 4.16. Figure Ground Kampung Arab Al Munawar Palembang 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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dalam lingkungan satu rumah. Internal space ini berfungsi sebagai service 

area untuk tiap-tiap bangunan rumah tinggal. Sedangkan external space 

terbentuk dari susunan bangunan-bangunan secara keseluruhan dalam 

permukiman Kampung Arab Al Munawar. External space ini bersifat public, 

berupa jalan, perempatan jalan, sungai, tempat parkir, dll. 

a. Internal Space 

Internal space merupakan ruang terbuka dalam lingkungan satu 

kelompok bangunan yang mengelilinginya. Space ini tidak hanya 

terbatas pada deretan atau kelompok rumah saja, tetapi juga tampak 

pada sekitar area mushalla.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Keterangan :  

 =  Internal Space (void) 

=  Bangunan (solid) 

=  External Space (void) 

 

Gambar 4.17. Peta Internal dan External Space  

Kampung Arab Al Munawar Palembang 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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Pada suatu kelompok bangunan rumah tinggal, internal space yang 

terjadi di bagian belakang bangunan yang berperan sebagai ruang 

servis untuk tiap-tiap rumah tinggal. Selain itu juga terdapat internal 

space pada tengah-tengah bangunan rumah tinggal (void) yang bersifat 

private. Sedangkan halaman depan merupakan internal space yang 

bersifat semi private. 

b. External Space 

External space yang terjadi di permukiman Kampung Arab Al Munawar 

secara fisik dapat dilihat melalui peta di atas. External space ini bersifat 

berupa jalan utama, gang, sungai dan ruang-ruang komunal terbuka 

seperti lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan Utama (shari) Jalan Kecil (fina) 

Lapangan Terbuka 

Gambar 4.18. External Space Kampung Arab Al Munawar Palembang 

Sumber : Dokumentasi BPSNT, 2010. 
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4.4.3. Public Space 

Public space yang terdapat di Kampung Arab Al Munawar berupa 

jalan (gang) yang membentuk pola konsentris. Pada umumnya jalan di 

Kampung Arab Al Munawar memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai jalur 

sirkulasi. Tetapi menurut kelasnya, jalan ini memiliki perbedaan, yaitu jalan 

utama dan jalan sekunder. Jalan utama merupakan jalan yang fungsional 

untuk pencapaian ke dalam halaman rumah tinggal penduduk. Jalan utama 

memiliki lebar 3-3,5 meter dan tidak dilengkapi dengan saluran drainase. 

Perkerasan jalan menggunakan conblock.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis jalan lain adalah jalan sekunder yang memiliki ukuran 1-2 

meter. Jalan ini berfungsi sebagai jalur penghubung antar jalan utama 

Gambar 4.19. Public Space, Jalan Utama (shari) dan Jalan Kecil (fina) 

Sumber : Survey Peneliti, 2013 dan Dokumentasi BPSNT, 2010. 
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dengan rumah penduduk yang posisinya berada di belakang bangunan 

rumah lain. Perkerasan pada jalan ini juga menggunakan cor beton. 

Jalan-jalan yang ada di Kampung Arab Almunawar berfungsi sebagai 

jalur sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Tetapi hanya pada jalan utama 

saja kendaraan roda empat dapat melintas, karena ukuran jalan sekunder 

tidak memungkinkan untuk dilintasi oleh kendaraan roda empat. Ukuran 

lebar dari masing-masing jalanlah yang memisahkan fungsinya. 

Sedangkan sungai temenggung, sungai belenggo yang membatasi 

Kampung Arab Al Munawar dengan kampung lain berfungsi sebagai jalur 

sirkulasi perahu. Sungai musi sebagai jalur sirkulasi air yang dilewati oleh 

perahu-perahu dan kapal-kapal besar yang menghubungkan kota 

Palembang dengan kota lainnya. Tetapi saat ini banyak sekali sampah yang 

menggenangi sungai-sungai ini sehingga terjadi pendangkalan pada sungai 

temenggung dan belenggo yang mengakibatkan terganggunya aktifitas 

transportasi di sungai tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20. Jalur Sirkulasi Air Melalui Sungai Musi 

Sumber : Dokumentasi BPSNT, 2010. 
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4.5. Fasilitas Umum 

4.5.1. Mushalla Almunawar 

Mushalla Almunawar di Kampung Arab Al Munawar terletak di pinggir 

sungai Musi dengan jarak tempuh yang relatif pendek dari rumah penduduk. 

Tiap-tiap kampung di bantaran sungai Musi memiliki mushalla masing-

masing yang letaknya mengapung di atas sungai. Usia mushalla di Kampung 

Arab Al Munawar ini hampir sama dengan usia kampung itu sendiri. 

Bangunan mushalla ini sudah beberapa kali mengalami renovasi, sehingga 

tidak lagi memiliki bentuk asli yang sama dengan bentuk ketika pertama kali 

dibangun dulu.  
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Gambar 4.21. Mushalla Almunawar di Kampung Arab Al Munawar 

Sumber : Survey Peneliti, 2013. 
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Kapasitas mushalla sangat terbatas. Hanya cukup menampung tidak 

lebih dari 100 orang jamaah. Meski demikian, mushalla ini tetap digunakan 

sebagaimana mestinya, terutama sebagai tempat melaksanakan ibadah 

shalat wajib lima waktu. Selama bulan Ramadhan, mushalla juga digunakan 

untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah. Sedangkan untuk 

melaksanakan shalat Jum’at, penduduk melaksanakannya di masjid Jami’ 

yang letaknya di luar kampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shalat bagi umat Islam adalah tiang agama. Adanya ajaran agama 

yang mengatakan bahwa shalat yang dilaksanakan berjamaah sangat 

dianjurkan, karena selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda jika 

dibanding dengan shalat sendiri-sendiri, juga dapat mempererat tali 

persaudaraan antar umat Islam. Tempat ibadah seperti mushalla dan masjid 

sangat memungkinkan bagi umat muslim melaksanakan shalat berjamaah 

dan shalat-shalat sunah lainnya. Demikian halnya dengan mushalla 

Almunawar yang ada di Kampung Arab Al Munawar Palembang. Selain 

sebagai tempat ibadah, masyarakat Kampung Arab Al Munawar 

memandang mushalla Almunawar ini sebagai tempat bersosialisasi melalui 

Gambar 4.22. Aktivitas Sebelum dan Sesudah Shalat di Mushalla Almunawar 

Sumber : Dokumentasi BPSNT, 2010. 
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kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin diadakan seperti misalnya kegiatan 

majelis taqlim dan Ikhtitam Al-Qur’an yang diadakan rutin pada tiap malam 

yang telah dijadwalkan. Kegiatan Ikhtitam Al-Qur’an ini diikuti oleh majelis 

laki-laki mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Ruang Komunal 

Dalam hal ini ruang komunal yang dimaksud adalah ruang terbuka 

yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan wadah sosialisasi 

oleh masyarakat Kampung Arab Al Munawar. Secara umum masyarakat 

menggunakan lapangan. Lapangan ini digunakan untuk menampung 

kegiatan hari besar keagamaan, nasional dan kegiatan sosial yang rutin 

diadakan di kampung ini seperti misalnya acara maulid arbain, haul, marawis 

maupun sebagai tempat parkir. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa 

pusat aktivitas dilakukan di lapangan terbuka ini. 

Selain lapangan, ruang komunal lainnya terdapat di bagian halaman 

depan rumah tinggal yang memungkinkan untuk menampung kegiatan 

tertentu. Yang menjadi ciri khusus dari ruang komunal rumah tinggal di 

Gambar 4.23. Majelis Taklim dan Ikhtitam Al-Quran di Mushalla Almunawar 

Sumber : Dokumentasi Anisa Umari 2013. 
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Kampung Arab Al Munawar adalah bersatunya halaman pada satu rumah 

dengan lapangan, jalan dan rumah tinggal lainnya. Beberapa rumah tinggal 

memiliki halaman yang menyatu. Hal ini juga dipengaruhi karena masih 

adanya hubungan kekerabatan antara pemilik rumah yang satu dengan lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman mushalla yang tidak begitu luas juga dapat dijadikan 

sebagai ruang komunal. Karena pada hari-hari tertentu, halaman mushalla 

yang berada di pinggir sungai musi ini dapat dijadikan sebagai tempat 

berkumpulnya jamaah yang memadati mushalla tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24. Lapangan Terbuka Komunal. 

Sumber : BPSNT, 2010 dan Dokumentasi Anisa Umari, 2013. 

Gambar 4.25. Halaman Mushalla Sebagai Ruang Komunal. 

Sumber : Dokumentasi BPSNT, 2010. 
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4.5.3. Madrasah 

Keberadaan sekolah menjadi salah satu karakter permukiman Islam 

di seluruh dunia. Di Kampung Arab Al Munawar sendiri terdapat sebuah 

sekolah dasar bernama Al Kautsar. Pada awalnya sekolah ini ditujukan untuk 

memberikan pendidikan Islami kepada seluruh masyarakat yang ada di 

seluruh kawasan 13 ulu. Sedangkan bagi masyarakat di Kampung Arab Al 

Munawar, Al Kautsar merupakan sekolah utama bagi mereka. Menurut 

sejarah, sekolah ini sudah beberapa kali berpindah tempat sebelum 

mendiami gedung. Saat ini jumlah siswa yang tercatat di sekolah ini berjum  

lah 200 orang siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain Al Kautsar, di Kampung Arab Al Munawar juga terdapat 

sebuah madrasah yang bernama Dinniya Al Haromaen. Di madrasah ini 

dilaksanakan kegiatan belajar mengajar mengenai ilmu fiqih dan ilmu agama 

Islam lainnya. Yang membedakan madrasah Dinniya Al Haromaen dengan 

Al Kautsar adalah kategori muridnya. Pada madrasah Dinniya Al Haromaen 

ini hanya diikuti oleh murid laki-laki mulai dari anak-anak kecil hingga remaja. 

Kegiatan belajar mengajar madrasah Dinniya Al Haromaen ini dilaksanakan 

Gambar 4.26. Madrasah Al Kautsar di Kampung Arab Al Munawar. 

 Sumber : Survey Peneliti, 2013 dan Dokumentasi BPSNT, 2010. 
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pada malam hari dan bertempat di lantai bawah rumah tinggi yang 

merupakan rumah tertua di Kampung Arab Al Munawar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27. Madrasah Dinniya Al Haromaen di Kampung Arab Al Munawar. 

 Sumber : Survey Peneliti, 2013 dan Dokumentasi Anisa Umari, 2013. 


