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MOTTO

َ ص ِص ِهم ِفي ك
َ يُفت َ َرى َحدِيثًا ك
َان لَقَد
َ َب ِِلُو ِلي ِعب َرة ق
ِ َان َما ۗ اِلَل َبا
ِيق َولَ ِكن
َ َو َرح َمةً َو ُهدًى شَيء ك ُِل َوتَف ِصي َل يَدَي ِه بَي َن الَّذِي تَصد
َ ُيُؤ ِمن
ون ِلقَوم
Artinya:

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang
yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi
membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan
sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Q.S Yusuf 12: ayat 111)1

Departemen Agama RI Al-Hikmah Al-Qur’an & Terjemahannya, (Bandung:
Diponegoro, 2010), Hal. 248
1
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ABSTRAK
Nurhalimah, AS.160972, Sejarah Islam di Desa Mangsang Kecamatan
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1727-1756. Jurusan Sejarah
Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing I: Samsul Huda M, Ag dan Pembimbing II:
Hendra Gunawan, M.Hum.
Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi latar belakang penulis sehingga
tertarik untuk mengkaji sebuah judul “Sejarah Islam di Desa Mangsang
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1727-1756” yaitu
adanya peristiwa sejarah lokal yang terjadi di Desa Mangsang yang banyak belum
diketahui oleh masyarakat umum yang tinggal di desa tersebut. Bahwasannya
Desa Mangsang merupakan tempat yang sudah ramai dihuni oleh penduduk pada
tahun 1727-1756, ditandai dengan ditemukannya tempat ibadah bagi umat Islam
berupa bekas bangunan masjid tua yang terletak di pinggir sungai Lalan, aktifitas
tranportasi jalur air serta adanya pelabuhan di dekat masjid ini membuat banyak
pedagang muslim yang melintas di tempat ini akan singgah dan sholat di masjid
tersebut. Hal ini menunjukan bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Desa
Mangsang, jauh sebelum terbentuknya Desa Mangsang. Daerah Desa Mangsang
merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Palembang Darussalam yang bernama
kepungutan. Sampai saat ini sejarah awal berdirinya desa mangsang belum
diketahui secara pasti karena masih dalam penyelidikan, hal tersebut terbukti dari
data profil Desa Mangsang tahun 2016 yang tidak menjelaskan secara detail
bagaimana sejarah berdirinya desa Mangsang.
Hasil penelitian ini menjelaskan tentang sejarah Islam di Desa Mangsang
yang telah ada jauh sebelum Desa Mangsang terbentuk dan menjadi daerah yang
ramai penduduk seperti saat ini. Islam telah masuk di Desa Mangsang pada masa
Kesultanan Palembang Darusasalam, yang dibawa oleh pedagang-pedagang
muslim dari Arab pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin I, tahun
1727-1756 yang ditandai dengan adanya bukti peninggalan arkeologi berupa
bekas bangunan masjid yang dibangun pada tahun 1724-1758 yang merupakan
masa kejayaan Kesultanan Palembang Darusalam.
Kata Kunci: Islam, Masyarakat, Kesultanan Palembang.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejak zaman pra sejarah, penduduk kepulauan Nusantara dikenal sebagai
pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal masehi sudah
ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Nusantara dengan
berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat Nusantara dan sekitar
Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian,
terutama karena hasil bumi yang dijual di sana cukup menarik bagi para pedagang
dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala
dan cengkeh yang berasal dari Maluku kemudian dipasarkan ke Jawa dan
Sumatera, untuk kemudian dijual kembali kepada para pedagang asing.
Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatra dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 M
sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri (Aceh), Barus dan
Palembang di Sumatera. Sunda Kelapa dan Gresik di Jawa. Bersamaan dengan
itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur-Tengah. Mereka tidak
hanya membeli dan menjajakan barang dagangan, tetapi sebagian besar ada juga
yang berupaya menyebarkan agama Islam. 2
Masuknya Islam ke daerah-daerah Nusantara tidak dalam waktu singkat dan
dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dikarenakan, keadaan politik dan sosial
budaya pada setiap daerah yang didatangi oleh Islam juga berbeda-beda. Misalnya
pada abad ke-7 sampai ke-10 M, Kerajaan Sriwijaya meluaskan kekuasaannya ke
daerah semenanjung Malaka sampai ke Kedah. Hal itu erat hubungannya dengan
usaha penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan
perdagangan internasional. Datangnya orang-orang Islam ke daerah itu sama sekali
belum memperlihatkan dampak-dampak politik, karena mereka datang memang
2

Abrary Syauqi dkk, Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2016), Hal.

209.
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hanya untuk usaha-usaha pelayaran dan perdagangan. Keterlibatan orang-orang
Islam dalam bidang politik baru terlihat pada abad ke-9 M, ketika mereka terlibat
dalam pemberontakan petani-petani China terhadap kekuasaan T’ang pada masa
pemerintahan Kaisar It-Tsung (878-889M). Akibat pemberontakan itu, kaum
muslimin banyak yang dibunuh, dan sebagian lainnya lari ke Kedah, wilayah yang
termasuk kekuasaan Sriwijaya, bahkan ada yang ke Palembang dan membuat
perkampungan muslim. Kerajaan Sriwijaya pada saat itu memang melindungi
orang-orang Islam di wilayah kekuasaannya. 3
Islam menyebar luas dengan berbagai cara, baik melalui perdagangan
maupun perkawinan. Islam diperkirakan telah ada pada awal abad Hijriah di
Nusantara oleh Pedagang Asia, Arab, Persia, India atau pedagang Cina. Para
pedagang yang telah menjadi muslim ini ada yang bertempat tinggal tetap di
wilayah nusantara, kawin campur dan mengadopsi gaya hidup setempat sehingga
mereka menjadi orang Jawa, Melayu atau Suku lainnya. Menurut pendapat
beberapa sejarawan, Islam masuk ke Nusantara melalui rute perdagangan yang
terletak antara Arab dan Cina. Pelabuhan-pelabuhan Nusantara adalah tempat
transit bagi para pedagang. Pedagang yang membawa Islam bukan hanya datang
dari Arab, karena pedagang-pedagang muslim ada juga yang berasal dari Gujarat,
Bengal dan Persia. Pedagang Persia juga memiliki peran yang cukup besar dalam
penyebaran Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kosa
kata melayu yang berasal dari bahasa Persia. Negara lain seperti Cina, Mesir dan
Turki juga punya kontribusi lewat perdagangan dalam memperkenalkan Islam di
Nusantara.4
Hampir seluruh pengamat sejarah menyepakati bahwa proses islamisasi di
Nusantara tidak bisa dipisahkan dari aktifitas ekonomi khususnya perdagangan.
3

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.

194.
4

Mailin, Jurnal Perkembangan Islam di Sumatera Timur, Fakultas dakwah dan komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, vol. 1 No. 1 2016, Hal. 91-92.
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Palembang sudah lama dikenal sebagai kota perdagangan. Dimulai sejak zaman
kejayaan Sriwijaya hingga masa kolonialisme Belanda, islamisasi di Palembang
pada awalnya berkaitan dengan perdagangan, banyak pedagang yang melakukan
aktifitas ekonomi sambil menyebarkan agama Islam. 5 Kegiatan perdagangan di
Palembang kemudian berkembang dengan pesat, hal ini dipengaruhi oleh bentuk
bentangan alamiah Palembang yang terdiri dari sungai-sungai yang ternyata
mempengaruhi cara berpikir (world view) penduduknya. 6
Sejarah mencatat bahwa sungai merupakan tempat berawalnya peradaban.
Sebagai sumber kehidupan, sungai bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Di
samping untuk keseimbangan ekosistem alam, bagi manusia sungai bermanfaat
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk kegiatan perekonomian,
transportasi, dan sebagainya. Begitu pentingnya keberadaan sungai membuat
aktifitas sehari-hari penduduk yang tinggal di sekitarnya tidak terlepas dari sungai
sehingga pada akhirnya terbentuk kebudayaan masyarakat di tepi sungai. Seiring
dengan modernisasi, peradaban di sekitar tepi sungai terus berkembang dalam
berbagai aspek kehidupan. Pesatnya perkembangan yang terjadi, tak lain
disebabkan oleh tingginya intensitas pertukaran informasi masyarakat antar daerah
dengan beragam latar belakang. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya
konsentrasi dan aktifitas penduduk pada tepi sungai, bahkan beberapa diantaranya
tumbuh dan berkembang menjadi kota. Terkonsentrasinya pembangunan di sekitar
aliran sungai ditandai dengan banyak didirikannya pusat-pusat kegiatan
masyarakat, terutama yang berkaitan dengan sektor perekonomian dan
perindustrian. Hal ini semakin didukung oleh fungsi sungai sebagai sarana
transportasi yang mengakomodasi kegiatan distribusi komoditas antar daerah
sehingga banyak dibangun pelabuhan di sepanjang aliran sungai. Meningkatnya
5

Endang Rohmaitun, Laporan penelitian Bukti-bukti proses Islamisasi di Kesultanan
Palembang, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Hal. 4-5.
6Melisa, Laporan penelitian Ampera dan Perubahan Orientasi Ruang Perdagangan Kota
Palembang 1920an-1970an, Hal. 4-5.
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aktifitas perekonomian di sekitar tepi sungai diiringi juga dengan pertumbuhan
penduduk dan berkembangnya kawasan permukiman yang berada di tepi sungai. 7
Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam atau yang biasa disebut kesultanan,
merupakan satu periode penting dalam proses islamisasi. 8 Kesultanan Palembang
telah ada pada abad ke-18 di Kota Palembang dan sekitarnya, baik di daerah ilir
Sungai Musi maupun daerah Ulu Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Kota
Palembang merupakan tempat yang sangat strategis, karena terletak di kedua tepi
sungai Musi yang lebar dan dalam sehingga dapat dilayari oleh kapal-kapal sampai
ke hulu sungai. 9 Pada masa kesultanan, wilayah pemerintahan terbagi menjadi
empat bagian, yaitu Ibukota, Kepungutan, Sindang, dan Sikap. Ibukota merupakan
wilayah pusat pemerintahan dan kebudayaan. Wilayah ini sepenuhnya di bawah
kekuasaan Sultan. Kepungutan merupakan daerah yang langsung diperintah oleh
Sultan. Daerah tersebut berkewajiban membayar upeti atau pajak, baik berupa
uang maupun hasil bumi. Sindang merupakan wilayah paling ujung atau pinggir
yang mempunyai tugas untuk menjaga batas-batas kerajaan. Penduduk di wilayah
Sindang tidak berkewajiban membayar pajak dan dianggap sebagai orang-orang
yang merdeka, tetapi tiga tahun sekali mereka wajib berkunjung ke Ibukota. Sikap
merupakan wilayah, dimana dusun atau sekumpulan dusun dilepaskan dari marga,
yang dibawahi langsung oleh pamong Sultan. Secara geografis lokasi Sikap berada
di muara-muara sungai, umumnya penduduk wilayah ini bertugas sebagai tukang
kayuh perahu Sultan, tukang kayu keraton, pembawa air dan prajurit. Mereka juga

7

Purnama Salura Dkk, Laporan penelitian Identifikasi Fisik Arsitektur Kawasan Permukiman
Etnis Tepi Sungai Musi Kota Palembang Berdasarkan Aspek Peraturan, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014, Hal. 4.
8
Jajat, Burhanudin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 11
9
Jeki Sepriady, Muhamad Idris. Laporan penelitian: Jejak Kesultanan Palembang
Darussalam di Kabupaten Banyuasin. FKIP Universitas PGRI Palembang. Hal. 57.
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dibebaskan dari pajak.10 Dari ke-empat wilayah yang telah dijelaskan tersebut,
wilayah Kepungutan merupakan daerah bagian dari Desa Mangsang 11.
Desa Mangsang ialah salah satu daerah yang terletak di kecamatan Bayung
Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Di Desa Mangsang
terdapat anak Sungai Musi yang cukup besar yaitu sungai Lalan. Berdasarkan
Sejarah lokal masyarakat di sepanjang Sungai Lalan menyebutkan bahwa Desa
Mangsang merupakan daerah dari Kesultanan Palembang Darussalam. Disebutkan
pula bahwa Ratu Sinuhun pernah berkunjung ke Desa Bangsa dan Penampin. 12
Dalam kunjungan tersebut diserahkan sebuah piagam kepada ketua Desa Bangsa.
Piagam tersebut berisi tentang peraturan dan perintah raja Palembang untuk
wilayah-wilayah kekuasaan kesultanan Palembang. Piagam tersebut terbuat dari
tembaga dan ditulis dengan huruf aksara Jawa. Selain itu disebutkan juga bahwa
penduduk di sepanjang Sungai Lalan yaitu Marga Tungkal Ulu dan Desa
Mangsang merupakan pusat pemerintahan Marga Lalan.
Desa Mangsang dahulunya merupakan daerah pusat pemerintahan Marga
Lalan dapat dikaitkan dengan adanya bukti nama Lalan memang dahulunya adalah
nama sebuah marga.13 Arsitektur masjid yang terkesan raya menunjukan bahwa
Desa Mangsang mempunyai kedudukan yang cukup berarti pada masa kesultanan.
10

Sutikno. Arkeologi Lahan Basah di Sumatera dan Kalimantan. Palembang: Balai Arkeologi
Sumatera Selatan. 2018. Hal. 42.
11
Desa Mangsang dahulunya ialah wilayah kepungutan yang terbagi menjadi beberapa Marga
dan terdiri dari beberapa dusun. Keberadaan marga-marga di daerah kepungutan ini terus berlanjut
hingga masa kolonial. Setelah kesultanan Palembang Darussalam dibubarkan oleh pemerintah hindia
belanda, wilayah pemerintahannya ditetapkan menjadi keresidenan. Setelah mengalami beberapa kali
perubahan ahirnya pada tahun 1930 keresidenan Palembang terdiri dari 3 afdeling. Kondisi ini
berlangsung hingga masa kemerdekaan sampai ahirnya konsep marga dihapus pada tahun 1979
menjadi kesatuan pemerintahan desa atau kelurahan. Sutikno. Arkeologi Lahan Basah di Sumatera dan
Kalimantan. (Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2018) Hal. 42.
12

Desa Bangsa dan Penampin merupakan bagian dari wilayah Desa Mangsang, (Dari
observasi awal).
13
Sutikno, Arkeologi Lahan Basah di Sumatera dan Kalimantan, Palembang: Balai Arkeologi
Sumatera Selatan, 2018), Hal. 39.
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Selain itu dengan adanya kewajiban pajak yang harus diserahkan oleh Marga
Lalan pada abad ke-18, maka dapat dikatakan bahwa wilayah di sepanjang Sungai
Lalan tersebut merupakan daerah Kepungutan Kesultanan Palembang Darussalam.
Dari penjelasan di atas penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan penelusuri
cerita sejarah Desa Mangsang lebih jauh tentang bagaimana Sejarah Islam di
Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Tahun (1727-1756) untuk
dijadikan sebagai judul skripsi.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Sejarah Masuknya Islam di Desa Mangsang Tahun 1727-1756 ?
2. Bagaimana Perkembangan Islam dan kondisi Mmasyarakat di Desa Mangsang
pada Tahun 1727-1756 ?
3. Apa hubungan Desa Mangsang dengan Kesultanan Palembang Darussalam ?
C. BATASAN MASALAH
Terkait penelitian mengenai sejarah Islam di Sumatera Selatan khususnya
kabupaten Musi Banyuasin sudah banyak, maka peneliti membatasi penelitian ini
dalam skop yang lebih kecil cangkupannya yaitu Sejarah Islam di Desa Mangsang
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin tahun 1727-1756 pada
masa Kesultanan Palembang Darusalam.
D. TUJUAN PENELITIAN
1. Menggali informasi mengenai bagaimana awal masuknya Islam di Desa
Mangsang.
2. Mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Desa Mangsang pada tahun 17271756.
3. Untuk mengetahui apa hubungan Desa Mangsang dengan Kesultanan
Palembang Darussalam.
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E. MANFAAT PENELITIAN
1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai Sejarah
Masuknya Islam di Desa Mangsang
2. Untuk menambah Referensi Pustaka dan dapat digunakan dalam penelitian
sejarah selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk tugas akhir skripsi sarjana strata S1 pada
Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab & Humaniora Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
F. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini membutuhkan berbagai kajian sumber tertulis yang berasal dari
buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lainnya supaya dapat menunjang dan
memahami serta menunjukan kemurnian kajian penelitian. Setelah melakukan
telaah pustaka sampai sejauh ini penulis belum ada menemukan peneliti yang
secara khusus mengkaji sejarah Islam di Desa Mangsang kecamatan Bayung
Lencir kabupaten Musi Banyuasin tahun 1727-1756. Namun, selain itu ada
beberapa peneliti yang membahas Islam di Palembang. Adapun beberapa
penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan, diantaranya sebagai berikut:
Pertama, Skripsi Khoirun Nisa yang berjudul “Dinamika Islam Pada
Masyarakat Transmigrasi Di Desa Cinta Karya Kecamatan Plakat Tinggi
Kabupaten Musi Banyuasin.” 14 Oleh Mahasiswi jurusan sejarah kebudayaan
Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Palembang 2017, Di dalam penelitian tersebut, ia membahas mengenai
perkembangan

agama

Islam,

lahirnya

Lembaga-lembaga

Pendidikan,

pembangunan tempat-tempat ibadah dan terbentuknya majlis-majlis taklim serta

14

Khoirun Nisa, Skripsi Dinamika Islam Pada Masyarakat Transmigrasi Di Desa Cinta
Karya Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Fakultas adab dan humaniora,
Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang. 2017.
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tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan Islam yang ada di Desa
Cinta Karya Plakat Tinggi kabupaten Musi Banyuasin.
Kedua, Penelitian Jeki Sepriady yang berjudul “Jejak Kesultanan Palembang
Darussalam Di Kabupaten Banyuasin.” Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Sejarah, FKIP Universitas PGRI Palembang. Di dalam penelitian ini Jeki
membahas tentang adanya jejak-jejak peninggalan Kesultanan Palembang
Darussalam sebagai bukti adanya peradaban berupa benda-benda maupun bekas
bangunan-bangunan peninggalan Kesultanan Palembang Darusalam yang masih
ada hingga saat ini. 15 Peninggalan-peninggalan tersebut kebanyakan ditemukan di
Kota Palembang.
Ketiga, Penelitian dari Endang Rochmiatun mengenai “Bukti-bukti proses
islamisasi di Kesultanan Palembang” oleh mahasiswi Universitas Islam Negeri
Raden Fattah Palembang. Di dalam penelitiannya ia membahas tentang adanya
proses islamisasi yang terjadi di Palembang pada masa Kesultanan Palembang,
berdasarkan adanya bukti-bukti peninggalan Islam yang tersebar diberbagai
daerah Palembang.16
Berdasarkan tinjauan di atas, objek penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya lebih kepada wilayah Palembang secara umum, belum ada penelitian
mengenai Islam di Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir. Meskipun
demikian, berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya
akan peneliti dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Penulis
mengambil sisi lain dari penelitian sebelumnya, yakni sejarah Islam dan hubungan
Desa Mangsang dengan Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1727-1756.

15

Jeky Sepriyadi, Laporan penelitian Jejak-jejak Kesultanan Palembang Darussalam di
Kabupaten Banyuasin, FKIP Universitas PGRI Palembang.
16
Endang, Rohmiatun, Laporan Penelitian Bukti-Bukti Proses Islamisasi Di Kesultanan
Palembang, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fattah Palembang.
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BAB II
KERANGKA TEORI
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

sejarah

yang

bertujuan

untuk

menghasilkan bentuk dan proses pengisahan atas peristiwa-peristiwa manusia yang
telah terjadi pada masa lalu. Penelitian ini berusaha memahami kejadian atau suatu
keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan berhubungan dengan keadaan masa
sekarang, atau memahami keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan masa
lalu. Bahwa masa sekarang ini adalah hasil dari suatu proses perkembangan historis
yaitu suatu proses perkembangan melalui fase-fase yang masing-masing memuat
kondisi dari fase berikutnya. Melalui pendekatan ini dapat dikemukakan penjelasan
sejarah yang meliputi asal-usul, pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke
waktu.17
A. Sejarah Lokal
Sejarah lokal merupakan salah satu jenis sejarah yang membahas tentang
peristiwa-peristiwa yang terbatas pada suatu daerah yang kecil, misalnya dari desa
sampai tingkat provinsi. Karena skopnya yang kecil sering tidak menarik. Akan
tetapi terkadang di daerah sekecil itu terdapat kompleksitas peristiwa sejarah yang
penting berdampak luas, dan mempunyai nilai kemanusiaan yang khas. Selain itu,
terdapat pola kelakuan khas yang dapat dibandingkan dengan tempat lain. Sejarah
lokal atau disebut sejarah dalam skala mikro menuntut metodologi tersendiri
karena biasanya sumbernya terbatas.18
Begitu pula dengan Desa Mangsang yang merupakan sebuah daerah yang
skopnya kecil, akan tetapi memiliki peristiwa sejarah yang mempunyai nilai
penting dan pengaruh besar bagi sejarah. Hal tersebut dipercaya oleh masyarakat

17
18

89.

Dudung Abdurahman, Metode penelitian sejarah, (Jakarta: Logos 1999), Hal. 17.
Suhartono W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010. Hal.
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sekitar bahwa dahulunya sebelum menjadi Desa Mangsang, daerah ini merupakan
daerah yang sangat ramai. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak
sertmayoritas beragama Islam. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya
peninggalan masalalu berupa masjid tua yang dipercaya masyarakat sekitar bahwa
dahulu masjid tersebut sangat lah mewah dan megah pada tahun 1700-an. Selain
itu letak geografis masjid yang berada tepat di tepi sungai besar membuat tempat
ini sangat mudah untuk disinggahi oleh orang-orang dari berbagai penjuru.
B. Sungai
sungai

merupakan tempat

berawalnya

peradaban.

Sebagai

sumber

kehidupan, sungai bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Di samping untuk
keseimbangan ekosistem alam, bagi manusia sungai bermanfaat untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga, untuk kegiatan perekonomian, transportasi, dan
sebagainya. Seiring dengan modernisasi, peradaban di sekitar tepi sungai terus
berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Pesatnya perkembangan yang
terjadi, tak lain disebabkan oleh tingginya intensitas pertukaran informasi
masyarakat antar daerah dengan beragam latar belakang. Perkembangan ini
ditandai dengan meningkatnya konsentrasi dan aktifitas penduduk pada tepi
sungai, bahkan beberapa diantaranya tumbuh dan berkembang menjadi kota. Hal
ini didukung oleh fungsi sungai sebagai sarana transportasi yang mengakomodasi
kegiatan distribusi komoditas antar daerah sehingga banyak dibangun pelabuhan di
sepanjang aliran sungai. Meningkatnya aktifitas perekonomian di sekitar tepi
sungai diiringi juga dengan pertumbuhan penduduk dan berkembangnya kawasan
permukiman di tepi sungai. 19
Di masa lalu, sungai menjadi “jalan raya” tempat sebagian besar warga
Sumatra berlalu-lalang atau membawa barang. Hal ini menyebabkan sungai

19

Purnama Salura Dkk, Laporan penelitian Identifikasi Fisik Arsitektur Kawasan Permukiman
Etnis Tepi Sungai Musi Kota Palembang Berdasarkan Aspek Peraturan, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014, Hal. 4
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menjadi salah satu lokasi permukiman penduduk terkonsentrasi. Banyak pusat
pemerintahan dan kegiatan ekonomi (pasar), serta pusat-pusat aktivitas keagamaan
dibangun di pinggir sungai. 20 Termasuk masjid bangunan masjid yang ada di tepi
sungai lalan Desa Mangsang ialah salah satu bukti adanya peradaban Islam pada
masa lau. Maka tak heran jika permukiman tertua di Sumatra ditemukan di
Kawasan aliran sungai, karena nenek moyang dari berbagai suku bangsa yang
mendiami Sumatra, menggunakan sungai untuk mencapai daerah tempat tinggal
mereka.
Secara umum Sungai Musi dapat dilayari hingga 450 km ke daerah
pedalaman dari muara yang sekarang. Sepanjang Sungai Musi bermuara sungaisungai yang cukup besar dan memiliki anak-anak sungai yang juga dapat dilayari
sampai ke daerah pedalaman. Jika dikaitkan dengan konsep “Batanghari
sembilan”, maka hanya sungai Banyuasin saja yang tidak bermuara ke Sungai
Musi, tetapi di selat Bangka.21
Sungai Musi di Palembang sangat berperan penting dalam pembentukan
peradaban Islam. Sungai Musi dianggap sebagai urat nadi perekonomian yang
mampu menarik beberapa bangsa di belahan dunia untuk datang ke Palembang.
Melalui sungai, para pedagang menjadi sangat mudah untuk keluar dan masuk
untuk melakukan aktifitas ekonomi menggunakan jalur air. Di antara bangsabangsa luar yang datang adalah mereka yang sudah beragama Islam. Karena Islam
adalah salah satu agama dakwah, maka para pedagang Islam itu mempunyai misi
untuk menyebarkan agama Islam ke setiap penduduk yang dikunjunginya. Begitu
pula dengan masyarakat di Palembang khususnya Desa Mangsang yang juga
menjadi

20

sasaran

dakwah

oleh

para

pedagang

ini.

Bahkan,

dalam

Gusti Asnan, Sungai dan Sejarah Sumatra, (Yogyakarta: Ombak, 2019), Hal. 14
Sutikno, Arkeologi Lahan Basah di Sumatera dan Kalimantan, (Palembang: Balai
Arkeologi Sumatera Selatan, 2018), Hal. 46.
21
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perkembangannya, Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk
Palembang. 22
C. Proses Islamisasi
1. Teori Arab
Para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi
perdagangan di Barat-Timur sejak beberapa abad awal Hijriah atau abad ke-7
sampai ke-8 Masehi. Meski tidak terdapat rekaman sejarah tentang bagaimana
kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, namun kita dapat mengasumsikan
bahwa mereka terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di
Nusantara. Asumsi ini didukung oleh fakta yang disebut-sebut oleh sumber
Cina yang menjelaskan adanya seorang pedagang Arab menjadi pemimpin
sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera pada akhir abad
ke-7. Beberapa pedagang Arab ini dilaporkan telah menikah dengan penduduk
lokal, sehingga mereka membentuk komunitas muslim yang merupakan
campuran pendatang dari Arab dan penduduk lokal. Anggota-anggota
komunitas muslim ini juga aktif melakukan kegiatan penyebaran Islam. 23
Menurut Hamka, teori Arab didasarkan pada bukti-bukti berikut.

22

Ida Farida, Endang Rocmiatun, Nyimas Umi Kalsum, Jurnal Sejarah Peradaban Islam,
(Juspi) peran Sungai Musi dalam perkembangan peradaban Islam di Palembang: pada masa
Kesultanan hingga Hindia-Belanda. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, Vol. 3,
No. 1 Juli 2019, Hal. 53.
23
Faizal amin, jurnal studi keislaman, kedatangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara:
tela’ah teoritik tentang proses Islamisasi Nusantara, UIN Imam Bonjol Padang, 2018. Vol. 18, No 2,
Desember 2018, Hal. 28.
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a) Catatan ibnu batutah yang menjelaskan Raja Samudera Pasai menganut
mazhab Syafi’i. Mazhab syafi’i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan
Arab. Hamka berpendapat jika Islam yang berkembang di Nusantara berasal
dari Persia, tentu sebagian besar penduduk Nusantara menganut aliran Syiah.
Sebaliknya, jika Islam di Nusantara berasal dari Gujarat (India), mazhab yang
dianut seharusnya mazhab Hanafi seperti yang dianut masyarakat muslim di
India.
b) Raja-raja samudera Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang biasa digunakan
oleh raja-raja di Mesir.
Pendapat Hamka tersebut hampir sama dengan teori sufi yang
dikemukakan oleh A.H Johns menyatakan islamisasi di Nusantara dilakukan
oleh para musafir Arab. Kaum sufi Arab biasanya mengembara dari satu
tempat ke tempat lain untuk mendirikan perguruan tarekat. A.H. Johns
mendasarkan pada keberadaan mazhab Syafi’i yang dianut oleh sebagian
besar masyarakat Nusantara. Mazhab Syafi’i merupakan mazhab terbesar
yang dianut penduduk muslim Arab.
T.W. Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam menjelaskan
pada abad VII Masehi di pesisir pantai barat Sumatra terdapat komunitas
muslim yang terdiri atas pedagang Arab. Komunitas ini terbentuk akibat
pernikahan para pedagang dari Arab dengan wanita lokal. 24 Sampai saat ini
komunitas muslim ini masih ada di Palembang. Dalam perkembangannya,
Islam menyebar ke Jawa pada abad XI Masehi. Bukti persebaran ini
ditunjukan dengan penemuan batu nisan makam Fatimah binti Maimun, di
Leran, Gresik, Jawa Timur.

24

Angga Dian Toro, Kedatangan Islam dan Kerajaan Islam di Sumatra, (Kalimantan: PT.
Maraga Borneo Tarigas, 2008), Hal. 7.
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2. Perdagangan
Para pedagang memiliki peran penting dalam proses islamisasi, karena
para pedagang ini berdagang di berbagai wilayah kepulauan Nusantara sambil
menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di tempat-tempat yang mereka
singgahi. Dukungan dari Sungai Musi yang menjadikan Palembang pernah
menjadi pusat kerajaan Sriwijaya pada abad VII. Pada masa inilah Palembang
sudah menjadi kota penghubung antara pusat-pusat perniagaan trans-asia.
Oleh karena itu Palembang digambarkan sebagai penguasa jaringan lalu lintas
kapal-kapal “antar asia”. Hal ini tidak lepas dari lokasi Palembang yang
sangat strategis. Banyaknya warisan sejarah Islam yang berada di tepian
Sungai Musi menunjukan bahwa sungai memiliki peranan penting dalam
perkembangan Islam di Palembang. Dari Sungai Musi ini Islam terus
berkembang hingga ke daerah-daerah pedalaman Palembang dengan
menyusuri anak-anak sungai yang ada.25
Agama dan kebudayaan Islam disebarkan oleh pedagang muslim kepada
sesama pedagang dan masyarakat sekitar secara bertahap. Islamisasi melalui
perdagangan sangat menguntungkan dan efektif dibandingkan dengan cara
lain. 26 Masyarakat yang terlibat dalam perdagangan bukan hanya golongan
bangsawan dan raja, tetapi meliputi golongan bawah dan menengah. Kondisi
ini didukung dengan semakin ramainya jalur perdagangan di kepulauan
Nusantara.
Para pedagang atau saudagar Arab di Palembang terbukti mempunyai
pengaruh besar dalam proses pengislaman masyarakat Palembang. Setelah
Keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam (1821 M), kahidupan
25

Ida Farida, Endang, Umi Kalsum, Jurnal sejarah peradaban Islam, (Juspi) peran Sungai
Musi dalam perkembangan peradaban Islam di Palembang: pada masa Kesultanan hingga HindiaBelanda, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019, Vol. 3, No. 1 Juli 2019, Hal. 54.
26
Angga Dian Toro, Kedatangan Islam dan Kerajaan Islam di Sumatra, (Kalimantan: PT.
Maraga Borneo Tarigas, 2008), Hal. 15.
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saudagar Arab (perekonomian mereka) terus meningkat sehingga mereka
tidak segan-segan memberikan modal dagang kepada penduduk setempat
dengan syarat mereka mau masuk agama Islam. Untuk menunjang kegiatan
pelajaran agama mereka mendirikan masjid-masjid di sekitar perkampungan
Arab tempat kediamannya. Salah satunya adalah masjid yang dikenal dengan
nama Masjid Sungai Lumpur teletak di Kelurahan 12 Ulu di tengah
perkampungan Arab. Masjid tersebut didirikan oleh seorang saudagar Arab
yang kaya yakni, Sayyid Abdullah bin Salim Alkaf pada tahun 1873 M. 27
3. Perkawinan
Selama menetap di suatu tempat, para pedagang akan berinteraksi
dengan penduduk lokal. Interaksi tersebut akan menimbulkan hubungan baik
yang diteruskan dengan perkawinan antara wanita pribumi dengan pedagang
Islam. Wanita pribumi yang dinikahi pedagang Islam biasanya berasal dari
golongan bangsawan. Melalui perkawinan ini lahir generasi muslim baru.
Dalam perkembangannya, Islam mulai membentuk masyarakat muslim di
berbagai daerah Nusantara khususnya di Palembang.
Pada masa kesultanan para ulama diberi kedudukan penting dalam
pemerintahan yaitu sebagai penasehat sultan dalam urusan-urusan keagamaan.
Diantara orang Arab ini ada yang melakukan perkawinan dengan wanita
pribumi. Perkawinan orang-orang Arab dengan wanita setempat maupun
kerabat kesultanan pun terjadi pada saat itu, sehingga perkawinan tersebut
memberi peluang untuk menyebarkan agama Islam kepada keluarga wanita.
Kedatangan orang-orang Arab telah membawa perubahan kehidupan sosial
budaya bagi masyarakat Palembang.28

27

Mujib, Jurnal Intizar, Pemilihan Ulama Kesultanan Palembang: Primordialisme atau
Otoritas Sultan Vol. 35 No. 9. Tahun 1997, IAIN Raden Fatah Palembang
28
Endang Rohmiatun, Laporan penelitian bukti-bukti proses Islamisasi di Kesultanan
Palembang, Universitas Negeri Islam Raden Fatah, Hal. 7.
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4. Ulama
Ulama dalam Islam berkedudukan sebagai waratsah al-anbiya (pewaris
para Nabi), yang secara historis-sosiologis memiliki otoritas dalam
keagamaan. Ulama sangat dihormati dan disegani, baik gagasan dan
pemikirannya tersebut sebagai kebenaran, dipegang dan diakui secara ketat
dan mengikat. Dengan kata lain, ulama merupakan kelompok elit keagamaan
yang sangat penting.
Keulamaan

seseorang

dihubungkan

dengan

asal-usul

keturunannya,

Pendidikan dan kualitas keilmuan yang melekat dan dimiliki. Potensi
keulamaan ini ditempa dan dikembangkan melalui jalur dan jenjang
pendidikan yang pada urutannya akan menjadikan dia memiliki bobot
keulamaan dengan tingkat kualitas keilmuan yang tinggi. Sebagai pewaris
nabi, ulama mengemban beberapa fungsi, pertama, tabligh, menyampaikan
pesan-pesan agama, yang menyentuh hati dan merangsang pengalaman;
kedua, tibyan, yang menjelaskan masalah-masalah agama berdasarkan kitab
suci secara transparan; ketiga, tahkim, menjadikan Al-Quran sebagai sumber
utama dalam memutuskan perkara dengan bijaksana dan adil; keempat,
uswatun hasanah, menjadi tauladan yang baik.
Salah satu ulama yang berperan penting dan banyak memberikan
sumbangan pemikiran lewat karya-karyanya dalam perkembangan pemikiran
Islam di Palembang adalah KH Muhammad Amin Azhari. Karya-karyanya
dalam bentuk pemikiran dalam bidang agama khususnya dalam bidang fiqih
muamalah, pengetahuan Islam, bahasa Arab, ilmu falaq, serta peranannya
dalam bidang sosial kemasyarakatan dan tokoh kesenian. 29

29

Haiban Waluyo, M. Hasan asyari, Jurnal: Peran Kiyai Haji Muhammad Amin Azhari dalam
Penyebaran Islam di kota Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015, Kontekstualita:
Vol. 30, No. 1, 2015, Hal. 4.
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Kebangkitan beberapa kerajaan Muslim di Nusantara sejak abad ke13, menciptakan momentum baru bagi hubungan-hubungan politik agama
antara Timur-Tengah dengan Nusantara. Beberapa riwayat historis MelayuIndonesia yang menyatakan tentang semakin meningkatnya kehadiran oara
penyiar agama Islam, khususnya asal Arab, yang menyebarkan Islam kepada
penduduk

Nusantara.

Perkembangan Islam

ini

menunjukan kontras

sebelumnya, jika dalam masa sebelumnya Muslim Arab dan Persia
memusatkan kegiatan-kegiatan mereka pada perdagangan, sebaliknya sejak
menjelang ahir abad ke-12 mereka mulai memberikan perhatian khusus pada
usaha-usaha penyebaran Islam di Nusantara. 30
5. Politik
Politik juga menjadi sarana islamisasi di Palembang, termasuk di Desa
Mangsang. Pada masa kerajaan, raja memiliki peranan besar dalam proses
islamisasi. 31 Ketika raja memeluk Islam, rakyat akan mengikutinya karena
rakyat sangat patuh kepada raja. Seorang raja selalu menjdi panutan, bahkan
teladan bagi rakyatnya. Apa pun titah raja, pasti dipatuhi oleh rakyatnya. Oleh
karena itu, Islam mudah tersebar di berbagai wilayah Palembang.
Sama hal nya dengan Desa Mangsang pada masa Kesultanan
Palembang Darusalam, dimana pada saat ini Sultan Palembang memeluk
agama Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi. Oleh karena itu
semua masyarakat Palembang mengikuti agama yang menjadi panutan raja
nya yaitu agama Islam.
Setelah agama Islam diterima oleh pihak kerajaan, kepentingan politik
dilaksanakan melalui perluasan wilayah. Selanjutnya, beberapa kerajaan Islam
30

Azyumardi, Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII
dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1995),
Hal. 44.
31
Angga Dian Toro, Kedatangan Islam dan Kerajaan Islam di Sumatra, (Kalimantan: PT.
Maraga Borneo Tarigas 2008), Hal. 16.
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melakukan perluasan wilayah terhadap kerajaan lain. Meskipun penaklukan
suatu wilayah oleh kerajaan Islam dilakukan melalui jalan perang, penguasa
Islam tetap bertoleransi kepada pemeluk agama lain dan tidak memaksakan
Islam sebagai agama kerajaan yang ditaklukan. Kenyataan ini menjadi salah
satu faktor yang memperlancar perluasan pengaruh Islam.
Palembang juga merupakan pusat syiar agama Islam yang berlangsung
selama pertengahan abad 18 M hingga awal abad 19 M, tepatnya dimulai pada
masa pemerintahan Sultan Badaruddin 1 hingga masuknya pengaruh
kolonialisme

Eropa.

Keraton

kesultanan

merupakan

pusat

kegiatan

pengembangan sastra dan ilmu agama Islam. 32 Pada masa ini Islam memang
mencapai masa keemasan pada Kesultanan Palembang Darussalam.

32

Aryandini Novita, Sondang Siregar, Fragmen Peradaban Palembang Tempo Doeloe dari
Sriwijaya hingga Kolonial, (Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2010), Hal. 13.

BAB III
METODE PENELITIAN
Pada umumnya yang disebut metode ialah cara atau prosedur untuk
mendapatkan objek. Metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses atau
teknik sistematis untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan
dalam penulisan ini ialah metode sejarah.
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, dimana data-data yang penulis
kumpulkan berupa data kepustakaan (library research). 33 Penelitian ini bermaksud
untuk menguraikan hasil penelitian sejarah yang ada di Desa Mangsang dengan
mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, laporan penelitian, arsip, dokumen
serta dokumentasi mengenai subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis
berusaha untuk mendeskripsikan seluruh kejadian yang berhubungan dengan
subjek penelitian yang berhubungan dengan Desa Mangsang pada tahun 17271756 yaitu pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Kepemimpinan Sultan
Mahmud Badarudin I. Topik yang telah dipilih berdasarkan fakta-fakta bahwa
perkembangan Islam pada masa tersebut merupakan perkembangan yang paling
gemilang, atau penyebaran dan perkembangan Islam di Desa Mangsang mencapai
masa keemasan.
B. Metode Sejarah
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai
pandangan yang berkaitan dengan perkembangan Islam yang ada di Desa
Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun
1727-1756. Kemudian sistem penyebaran tersebut di analisis dari data yang telah
diperoleh.

33

Muhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta:refrensi, 2013), Hal. 10-

11.
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Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode penelitian yang
digunakan bertumpu pada empat langkah kegiatan yaitu pengumpulan sumber
(heuristik) kritik sumber (verifikasi) penafsiran (interpretasi) dan penulisan sejarah
(Historiografi).34 Guna memperoleh pengalaman yang luas dan mendalam tentang
pokok-pokok permasalahan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa
teknik, diantaranya:
1. Heuristik (Pengumpulan Data)
Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuristiken yang artinya
mengumpulkan atau menemukan sumber data.35 Adapun Sumber data yang
digunakan penulis berupa buku, arsip, dokumentasi, jurnal, laporan penelitian
sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian serta runtuhan atau bekas-bekas
bangunan kuno peninggalan masa lalu untuk memperkuat sumber sejarah. Begitu
juga dengan cerita kehidupan manusia dan peninggalannya pada masa itu dapat
dikategorikan sebagai sumber sejarah.
Peneliti telah mengumpulkan beberapa data sumber sejarah baik yang
berbentuk tulisan seperti buku, jurnal, artikel dan laporan-laporan penelitian. Dari
sekian banyak data-data tersebut kemudian penulis pilih yang paling relevan untuk
dijadikan sebagai referensi. Penulis juga telah mengamati dan mencari cerita-cerita
kehidupan manusia hingga jejak-jejak bukti peninggalan sejarah berupa runtuhan
bangunan yang memang benar ada di Desa Mangsang.

34
35

31.

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), Hal. 32.
Suhartono W. Pranoto. Teori dan Metodologi Sejarah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) Hal.
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a. Sumber Data
1) Data Primer
Sumber primer utama yang terpenting adalah dokumen seperti
buku, laporan resmi, surat dan catatan serta saksi mata yang ada pada
saat itu. Dalam arti yang lebih luas, sumber primer juga dapat
mencangkup objek fisik seperti foto, film, lukisan, koin atau bangunan
serta artefak yang diciptakan pada saat itu.36 Dalam hal ini penulis
menggunakan sumber data dari buku yang berbicara tentang sejarah
Islam pada masa itu, kemudian karya ilmiah yang berhubungan
dengan tema penelitian, dan dokumentasi yang menggambarkan
keadaan atau kondisi masyarakat pada masa itu dalam berbagai aspek
kehidupan

seperti

ekonomi,

sosial,

politik

maupun

sistem

pemerintahannya serta dibantu dengan adanya bukti peninggalan
sejarah berupa sisa-sisa bekas bangunan masjid yang ada di lokasi
penelitian.
2) Data Sekunder
Sumber

sekunder

ialah

istilah

yang

digunakan

dalam

historiografi untuk merujuk pada karya sejarah yang ditulis
berdasarkan pada sumber-sumber primer dan biasanya dengan merajuk
pula pada sumber-sumber sekunder lainnya. 37 Adapun sumber
sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai rujukan dalam
melakukan penelitian ini ialah jurnal-jurnal, laporan-laporan penelitian
yang pernah dilakukan sebelumnya yang tentunya ada kaitannya
dengan tema penelitian ini yang kemudian diolah dan dicocokan
dengan sumber primer.
36

Dedi Irwanto, Metodologi dan Historiografi Sejarah Cara Cepat Menulis Sejarah,
(Yogyakarta:Eja_Publisher, 2014) Hal. 66.
37
Dedi Irwanto, Metodologi dan Historiografi Sejarah Cara Cepat Menulis Sejarah, Hal. 68.

22

3) Sumber material atau kebendaan
Sumber sejarah ini berupa benda yang secara fisik dapat dilihat
dan dipegang berupa bekas bangunan masjid kuno yang saat ini telah
hancur namun masih bisa diperkirakan bentuk bangunan tersebut.
Bangunan masjid ini juga dipercaya oleh masyarakat Desa Mangsang
sekitar sebagai peninggalan arkeologi pada masa lalu. Namun mereka
tidak mengetahui secara pasti bagaimana cerita sejarahnya, hal ini
dikarenakan faktor usia masjid tersebut yang sudah sangat tua dan
telah ada sebelum mereka tinggal menetap di Desa Mangsang.
4) Sumber immaterial atau non kebendaan
Sumber ini secara fisik tidak dapat dilihat dan dipegang
contohnya tradisi, kepercayaan dan agama. 38 Dimana agama Islam
yang ada di Desa Mangsang saat ini telah menjadi agama mayoritas di
Desa Mangsang, serta adanya kepercayaan masyarakat sekitar bahwa
masjid yang ada di Desa Mangsang kini telah di akui secara bersama
dan dilestarikan sebagai simbol yang memiliki makna penting yang
menandakan adanya agama Islam itu sendiri. Selain itu Desa
Mangsang juga tetap menjadi sebuah desa daerah aliran sungai (DAS)
tanpa mengubah tatanan dan kebiasaan jaman dulu.
Ada beberapa teknik terkait heuristik diantaranya: Studi
kepustakaan, studi kearsipan, wawancara dan observasi. Dari beberapa
teknik heuristik tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori studi
kepustakaan yaitu studi mengenai sumber-sumber tertulis berupa
naskah, buku serta jurnal yang diterbitkan.39

38

Suhartono, W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Hal. 32.
M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2014) Hal. 222.
39
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2. Teknik Verifikasi (Kritik Sumber)
Kritik merupakan suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggung
jawabkan agar terhindar dari manipulasi data. Sumber-sumber yang telah
didapatkan baik berupa benda, sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian
diverifikasi atau diuji kebenarannya dan ketepatannya. 40 Setelah sumber
sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap berikutnya adalah
verifikasi untuk memperoleh ke absahan sumber dengan melakukan kritik
terhadap sumber yang diperoleh. Keabsahan tentang kebenaran sumber
(kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik ekstern dan kritik intern. Pada
tahap ini penulis membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain
untuk mencari data yang lebih akurat dan dapat membedakan apa yang benar,
apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau
mustahil yang berkaitan dengan tema penelitian.
Kritik sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua yaitu kritik internal dan
eksternal.
a) Kritik Internal
Kritik internal dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas
sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber
untuk mengungkap kebenaran peristiwa sejarah. 41 Hal tersebut mengacu
pada kebenaran sumber yang telah didapatkan, apakah isi dokumen itu
terpercaya, tidak manipulasi dan lainnya. Kritik internal ditujukan untuk
memberikan pemahaman isi teks. Pemahaman isi teks diperlukan latar
belakang pikiran dan budaya penulisnya.
b) Kritik Eksternal
Kritik eksternal ialah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan
melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik eksternal
40
41

M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, Hal. 223.
M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, Hal. 224.
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mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Otentitas
mengacu pada materi sumber yang sezaman. 42
3. Interpretasi (Penafsiran)
Interprestasi atau penafsiran sejarah juga disebut dengan analisis data.
Untuk menghasilkan cerita sejarah, fakta yang sudah dikumpulkan harus
diinterpretasikan. Interprestasi dilakukan dengan analisis. Analisis adalah
salah satu model membuat interpretasi. Menganalisis sama dengan
menguraikan.43 Dari data yang bervariasi dapat dianalisis setelah ditarik
secara induktif sehingga dapat disimpulkan. Dari data-data yang telah di pilih
dan dianggap telah lulus dalam verifikasi data oleh penulis, kemudian penulis
melakukan analisis data dengan mencocokan data yang ada di buku dengan
laporan penelitian atau jurnal yang berbicara tentang subjek penelitian maka
penulis dapat menyimpulkan dan menafsirkan hasil penelitian.
4. Historiografi (Penulisan Sejarah)
Metode terahir adalah historiografi. Historiografi merupakan cara
penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah
dilakukan. 44 Penulisan hasil penelitian sejarah ini dapat memberikan
gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak awal (perencanaan)
sampai dengan ahirnya (kesimpulan). Penulisan sejarah ini merupakan upaya
peneliti dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah ditemukan,
diseleksi dan dikritisi. Pada tahap ini, peneliti perlu memperhatikan beberapa
kaidah penulisan, seperti;

42

Suhartono, W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Hal. 36-37.
Suhartono, W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah, Hal. 56.
44
Dudung, Abdurahman, Metodologi Penelitian sejarah Islam, Hal. 117.
43
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1) Bahasa dan format penulisan yang digunakan harus baik dan benar menurut
tata Bahasa.
2) Memperhatikan konsistensi, misalnya penggunaan tanda baca, penggunaan
istilah, dan rujukan sumber.
3)

Istilah dan kata-kata tertentu harus

digunakan sesuai konteks

permasalahannya.
Setelah

menentukan

judul

atau

tema

penelitian,

kemudian

mengumpulkan sumber data (heuristik) serta melakukan kritik dan seleksi
(verifikasi), hingga penafsiran (interpretasi) maka peneliti mulai menuliskan
kisah sejarah. 45 Secara umum, dalam metode sejarah, penulisan sejarah
(historiografi) merupakan fase atau langkah ahir dari beberapa fase yang
biasanya harus dilakukan oleh peneliti sejarah. 46 Setelah melakukan
penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh, maka peneliti menyusunya
dalam sebuah penulisan sejarah yang akan dijadikan sebagai karya ilmiah.

45

Anton, Dwi Laksono. Apa Itu Sejarah, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian, (Pontianak:
Derwati Press, 2018) Hal. 109.
46
M. Dien Madjid, Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, Hal. 231.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI DESA MANGSANG
Masuknya Islam di Desa Mangsang, ditandai dengan adanya bekas bangunan
Masjid tua yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai bangunan arkeologi
peninggalan masalalu. Masjid tersebut telah didirikan pada masa Kesultanan
Palembang Darusalam yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud
Badarudin I.47 Selain itu, letak Desa Mangsang yang berada di tepi sungai sungai
Lalan, membuat para pedagang yang berasal dari berbagai daerah yang melewati
tempat ini, akan singgah dan beribadah di masjid tersebut. Hal ini memberikan
gambaran bahwa Desa Mangsang pada tahun 1727-2756 merupakan tempat yang
sudah ramai dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang tinggal di tepi
sungai Lalan. Dari sini dapat diketahui bahwa Islam telah masuk ke Desa
Mangsang jauh sebelum desa Mangsang itu ada atau berdiri.
Adanya bukti berupa mihrab masjid di Desa Mangsang yang masih ada dan
masih berdiri kokoh sampai saat ini, sementara bangunan yang lain sudah hancur.
Membuat masyarakat menjadi lebih menghargai bukti peninggalan Islam. Dari
sini dapat disimpulkan bahwa Islam datang ke Desa Mangsang dibawa oleh para
pedagang yang berasal dari Arab
Pada tahun 1727-1756, penduduk Desa Mangsang mendirikan rumah-rumah
bertiang di tepi sungai Lalan, 48 selain itu ada juga yang tinggal di rumah-rumah

47

Sutikno, Arkeologi Lahan Basah di Sumatra dan Kalimantan, Hal. 41.
Purnama Salura Dkk, Laporan penelitian Identifikasi Fisik Arsitektur Kawasan
Permukiman Etnis Tepi Sungai Musi Kota Palembang Berdasarkan Aspek Peraturan, Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2014, Hal. 4-5
48

26

27

rakit yang terbuat dari kayu yang diikatkan dengan tali-tali pada tiang-tiang,
supaya saat air sungai mengalami arus pasang, rumah-rumah rakit tersebut akan
terapung. Bila ingin pindah ke tempat lain, mereka tinggal mencabut tiangnya dan
mereka akan pindah bersama-sama dengan rumahnya tanpa mengalami kesulitan
sama sekali. Aktivitas kehidupan masyarakat Desa Mangsang pada masa
Kesultanan Palembang Darussalam sangat terkait erat dengan jaringan sungai dan
perairan ketimbang dengan daratan.49
Berawal dari Kesultanan Palembang Darusalam, Desa Mangsang merupakan
salah satu wilayah yang berpengaruh besar dalam peradaban Islam, hal ini
dikarenakan Desa Mangsang ialah salah satu wilayah lintasan para pedagang
sekaligus wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang Darusalam (kepungutan).
Islam telah tersebar luas pada masyarakat Desa Mangsang dan mencapai masa
keemasan pada tahun 1727-1756, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan
Mahmud Badarudin I. Berdasarkan buku sejarah tentang Palembang dikatakan
bahwa masa kejayaan Islam terjadi pada masa Kesultanan Palembang Darusalam
tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin I tahun 17271756.
Sultan Mahmud Badarudin I ini baru naik tahta dan bergelar sebagai Sultan
Mahmud Badarudin I pada tahun 1724. Setelah dilantik sebagi Sultan Mahmud
Badarudin 1, beliau membangun Palembang menjadi kota modern. Pada tahun
1726, kampung-kampung yang ada di sekitar kota Palembang ditata agar tidak
kumuh dan dibuat jalan-jalan negara. Sultan Mahmud Badarudin I juga
membangun kraton kuto besak (banteng sekarang) pada tahun 1736. Kemudian
membangun masjid agung (yang ada sekarang) pada 1747.50

49

Retno purwanti, jurnal Temu ilmiah IPLBI Pola Permukiman Komunitas Arab di
Palembang, (Palembang: Balai Arkeologi Palembang, 2016), hal. 186.
50

Kiagus, Imran Mahmud, Sejarah Palembang, (Palembang:Anggrek, 2004), Hal. 50.
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Islam merupakan agama resmi Kesultanan Palembang Darussalam. Otomatis
Desa Mangsang juga mengikuti ajaran-ajaran Islam yang meresap dan menjadi
acuan dasar dalam penataan struktur Kesultanan Palembang Darussalam,
termasuk dalam sistem peradilan yang didasarkan pada Al-qur’an. Melalui
perkawinan politik dengan seorang putri dari penguasa Bangka, Sultan
Abdurrahman mendapatkan warisan Kepulauan Bangka. Masa pemerintahan
Sultan Abdurrahman yang relatif tenang dan berlangsung lebih dari 40 tahun
membawa Palembang pada kemajuan dan kemakmuran yang semakin meningkat
dalam kehidupan masyarakat kesultanan. Palembang menjadi Ibukota Kasultanan
Palembang Darussalam dari tahun 1553 hingga 1814.51
Sultan Mahmud Badaruddin kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa yang
berisi tentang aturan-aturan baru bagi Masyarakat Islami yang tinggal di wilayah
kekuasaannya. 52 Fatwa-fatwa tersebut ditetapkan sebagai pedoman dalam
bertingkah laku baik bagi pejabat maupun rakyatnya. Fatwa-fatwa yang
dikeluarkan, yakni:
1. Jadikanlah kedudukanmu untuk kebajikan dan berkatalah dengan teratur.
2. Dengarkan akan perkataan yang baik dari orang yang berbicara padamu
3. Jangan engkau beranikan seseorang berbuat zalim atas seseorang
4. Jangan engkau perlihatkan akan hartamu kepada orang lain.
5. Hendaklah engkau pikirkan akan jawabanmu
6. Jangan campuri perkataan yang batil
7. Jangan engkau banyakkan hajatmu kepada orang lain
8. Pelihara akan dirimu dari perbuatan dan perkataan yang menyalahi syariat.

51

Nawiyanto, Eko, Kesultanan Palembang Darussalam- sejarah dan warisan budayanya,
(Jember: Tarutama Nusantara, 2016), Hal. 37.
52

Nawiyanto, Eko, Kesultanan Palembang Darussalam- sejarah dan warisan
budayanya), Hal. 61.
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9. Jangan engkau banyakkan isyarat dengan tanganmu dan jangan banyakkan
berpaling ke belakang.
Fatwa-fatwa tersebut tidak diragukan lagi dan ikut membentuk karakter
seluruh masyarakat Desa Mangsang pada masa kesultanan. Beberapa fatwa-fatwa
Sultan Mahmud Badaruddin yang menarik untuk digaris bawahi di sini
berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dapat dijangkau, yakni keteguhan
menjunjung syariat Islam, sikap terbuka terhadap pihak lain, serta penggunaan
kedudukan demi kebaikan.
Islam sebagai agama resmi kesultanan Palembang dapat dilihat dari arti
lambang kesultanan yaitu emas; Sinar Matahari berarti lambang kehidupan;
Timbangan berarti dasar hukum dengan fondasi Al-quran, Terompet berarti
walaupun dalam keadaan perang maupun damai akan dibunyikan sebagai tanda
tetap semangat; Keris berarti senjata untuk bela diri yang harus dimiliki oleh
semua orang; Bola dunia berbentuk kipas berarti bersikap baik kepada semua
umat karena semua berasal dari ciptaan Tuhan; Huruf Arab pada lambang
Kesultanan Palembang yang artinya wahai umat berbuatlah kebaikan; Bulan sabit
berarti Mekah dan Madinah.53
Keteguhan dalam menjunjung syariat Islam merupakan karakter paling
menonjol pada masyarakat Palembang termasuk di Desa Mangsang. Sistem
pemerintahan Desa Mangsang dibangun berdasarkan pada tradisi politik Islam
dan mempunyai pejabat yang menjalankan otoritas untuk mengadili urusan
keagamaan. Keraton dijadikan sebagai pusat studi Islam dan sejumlah ulama
terkemuka diangkat sebagai ulama keraton. Masyarakat Desa Mangsang identik
dengan Islam. Dengan kata lain, bukanlah orang Mangsang kalau tidak memeluk
Islam. Tingkah laku masyarakatnya dikonstruksi berdasarkan ajaran dan normanorma Islam sebagai pondasinya. Dengan keteguhan untuk menjalankan syariat,
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Kiagus, Imran Mahmud, Sejarah Palembang, (Palembang:Anggrek, 2004), Hal. 30.
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kehendak dan semangat anti kafir secara kuat menjiwai penguasa dan masyarakat
Desa Mangsang. Mereka yang digolongkan sebagai kafir pada masa kesultanan
Palembang secara gamblang tergambar dalam Syair Perang Menteng, sebutan
kafir secara eksplisit diberikan kepada Kompeni/Belanda. 54
Islam di Desa Mangsang bisa dikatakan cukup gemilang pada masa
Kesultanan Palembang Darusalam yang berlangsung pada abad ke-18. Maksud
dari kata gemilang adalah Islam di Palembang termasuk di Desa Mangsang telah
menjadi agama yang resmi dan menjadi agama mayoritas pada masyarakatnya
yaitu pada masa pemerintahan Sultan Badarudin I tahun1727-1756. Pada masa
kejayaannya, Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan
perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Penulis Inggris, Marsden,
menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai.
Palembang

kemudian

muncul

sebagai

kawasan

yang

dinamis

dalam

perkembangan Islam. 55 Beberapa ulama besar bereputasi internasional muncul
dari Palembang, di antaranya yang paling menonjol adalah Syeikh Abdussomad
al-Palimbani, seorang ulama keturunan Arab dengan pengaruh besar di Keraton
Palembang dan Dunia Melayu. Syeikh Abdussomad al-Palimbani aktif
mengembangkan agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Muhammad
Bahauddin (1776-1803).
Tokoh-tokoh ulama besar Palembang lainnya yang berperan penting
sebagai penasehat sultan, misalnya Kyai Haji Kiagus Khotib Somad pada masa
Sultan Abdurrahman dan Tuan Fakih Jamaluddin pada masa Sultan Muhammad
Mansyur. Kiagus Khotib Komad adalah seorang ahli tafsir Alquran dan Fikih,
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sedangkan Tuan Fakih Jalaludin mengajar ilmu Alquran dan ilmu Ushuluddin. 56
Ulama ini memainkan peran penting dalam kegiatan dakwah hingga masa
pemerintahan Sultan Mahmud Jayo Wikramo. Kaum ulama memang mempunyai
kedudukan istimewa dalam Kesultanan Palembang Darussalam. Tempat
pemakaman para ulama yang berdekatan dengan makam sultan memberikan bukti
tentang kedudukan istimewa kaum ulama dalam di Keraton Palembang. 57
Di bawah Sultan Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang menjadi
pusat sastra agama Islam yang terkemuka di Nusantara berkat pengembangan
syiar Islam melalui sastra Melayu, dan mengambil-alih peran yang sebelumnya
dimainkan oleh Aceh yang tengah mengalami kemerosotan. Setelah Sultan
Muhammad Bahauddin meninggal dunia, kekuasaan Kesultanan Palembang
Darussalam diserahkan kepada puteranya yang bernama Pangeran Ratu yang
kemudian bergelar Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin II.
B. Perkembangan Islam dan Kondisi Masyarakat Desa Mangsang Pada Tahun
1727-1756
Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, hingga Kesultanan Palembang Darussalam,
Palembang merupakan wilayah dengan komposisi penduduk yang sangat
heterogen. Kemajemukan penduduk Palembang terlihat jelas dari kehadiran
berbagai kelompok etnis yang ikut membentuk masyarakat Palembang. 58
Terdapat kurang lebih 20 etnis yang ada di wilayah Palembang, yang bermukim
di pusat kota, pinggiran kota, pedalaman maupun Bangka dan Belitung.
Kelompok-kelompok masyarakat etnis pribumi yang mendiami Ibukota
Palembang ini berbeda dengan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah
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pedalaman, atau yang sering disebut sebagai penduduk asli. 59 Desa Mangsang
merupakan salah satu wilayah pedalaman kota Palembang, karena posisi desa
Mangsang yang berada jauh dari kota Palembang dan hampir mendekati
perbatasan wilayah Jambi. masyarakat Desa Mangsang tinggal di tepian Sungai
Lalan dengan bangunan rumah yang bertiang.
1. Wilayah Pemerintahan
Secara geografis wilayah Desa Mangsang merupakan daerah
kekuasaan Kesultanan Palembang darusalam. Dimana Palembang dikenal
sebagai daerah Batanghari Sembilan. Daerah Batanghari Sembilan meliputi
daerah sembilan sungai utama di kawasan ini yang bermuara di Sungai Musi.
Kesembilan sungai utama yang dimaksud adalah Sungai Banyuasin, Kikim,
Kelingi, Lakitan, Lintang, Rawas, Lematang, Ogan dan Komering.
Dari sudut administrasi pemerintahan, wilayah Kesultanan Palembang
Darussalam ini dibagi menjadi empat kawasan. Kawasan pertama adalah
Ibukota yaitu pusat kerajaan dengan istana atau keraton sebagai inti
kesultanan. Di dekat keraton terdapat bangunan-bangunan rumah yang terbuat
dari kayu, dikombinasikan dengan batu bata dan atap genting yang menjadi
tempat tinggal para pangeran golongan rendah dan para pejabat istana.
Ibukota merupakan wilayah pusat pemerintahan dan kebudayaan. Wilayah ini
sepenuhnya di bawah kekuasaan Sultan. Kemudian di luar Ibukota dikenal
adanya tiga kawasan yang berbeda, yakni daerah Sikap, daerah Kepungutan,
dan daerah Sindang. Keraton sebagai tempat kediaman sultan merupakan
pusat pemerintahan Ibukota. Sementara itu, daerah di luar Ibukota membentuk
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struktur pemerintahan dengan pola yang berbeda-beda. Seperti daerah
Sindang, Sikap,dan Kepungutan.60
Sindang merupakan wilayah paling ujung atau pinggir yang
mempunyai tugas untuk menjaga batas-batas kerajaan. Penduduk di wilayah
sindang tidak berkewajiban membayar pajak dan dianggap sebagai orangorang yang merdeka, tetapi tiga tahun sekali mereka wajib berkunjung ke
ibukota. Sikap merupakan wilayah, dimana dusun atau sekumpulan dusun
dilepaskan dari marga, yang dibawahi langsung oleh pamong Sultan. Secara
geografis umumnya penduduk wilayah ini bertugas sebagai tukang kayuh
perahu Sultan, tukang kayu keraton, pembawa air dan prajurit. Mereka juga
dibebaskan dari pajak. Kepungutan merupakan daerah yang langsung
diperintah oleh Sultan. 61 Daerah tersebut berkewajiban membayar upeti atau
pajak, baik berupa uang maupun hasil bumi.
Daerah sindang yang berarti perbatasan adalah Kawasan yang biasa
disebut masyarakat setempat sebagai kawasan uluan. Wilayah sindang
meliputi Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dan Kisam, sedangkan
daerah yang terletak antara Lampung dan Palembang iliran termasuk
kelompok sindang merdeka. Wilayah ini dikuasai oleh para pemimpin lokal
atau yang biasa disebut pasirah dan bergelar depati. Para depati bertindak
sbagai kepala-kepala kelompok masyarakat kesukuan yang otonom. Depati
bukan berposisi sebagai bawahan sultan. Kekuasaan sultan dalam bentuk
pemberlakuan hak-hak untuk melakukan pungutan dan kerja wajib bagi istana
secara langsung pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah sindang
secara praktis tidak berlaku. Masyarakat sindang diatur dengan perangkat
60

Nawiyanto, Eko, Kesultanan Palembang Darussalam- sejarah dan warisan budayanya,

Hal. 52.
61

Sutikno, Arkeologi Lahan Basah di Sumatra dan Kalimantan, (Palembang: Balai Arkeologi
Palembang, 2018), Hal. 39.

34

hukum tersendiri, yang dinamakan Undang-Undang Sindang Merdeka. Dalam
menggerakan roda pemerintahannya di wilayah sindang, para depati dibantu
oleh beberapa proatin (anak buah), beginda, dan kria. Tugas yang menjadi
tanggung jawab pelaksanaannya di Pundak mereka adalah menjalankan roda
pemerintahan, peradilan dan memelihara adat kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat sindang.
Kelompok-kelompok kesukuan masyarakat sindang oleh sultan tidak
dipandang sebagai kawula atau bawahan, melainkan sebagai mitra yang
membentuk hubungan patron-klien. Sultan bertindak sebagai patron
(pelindung) terhadap masyarakat sindang karena jasa mereka dalam menjaga
keamanann daerah perbatasan (sindang). Sebagai bentuk imbal-balik, sultan
memberi mereka perlindungan dan jaminan atas pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup seperti garam, kapas, dan barang lainnya. Pengakuan atas
pola hubungan yang bersifat kemitraan tersebut terungkap dalam pemberian
persembahan kepada sultan sebagai tanda hormat, bukan sebagai upeti dari
bawahan. Kelompok kesukuan dalam masyarakat sindang adalah kawankawan seperjuangan sultan, yang tunduk pada kepala-kepala mereka sendiri,
dan tidak mempunyai kewajiban membayar upeti. Mereka menganggap diri
“sama sekali bebas dari Kerajaan Palembang”. Kunjungan yang mereka
lakukan setiap tahun ke istana sultan di ibukota dipandang oleh kepala-kepala
kelompok kesukuan masyarakat sindang bukan sebagai tanda ketaklukan
secara politik antara rakyat terhadap penguasa, melainkan lebih dimaknai
sebagai “sebuah penghargaan yang ditujukan kepada adik perempuannya yang
kaya”. Pola hubungan semacam inilah yang terbentuk antara sultan dengan
kelompok-kelompok kesukuan dalam masyarakat di daerah sindang.62
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Desa

Mangsang

pada

tahun 1727-1756,

merupakan wilayah

kepungutan. Dimana daerah ini merupakan daerah kekuasaan Kesultanan
Palembang Darusalam yang diperintah langsung oleh sultan. 63 Penduduk yang
tinggal di Desa Mangsang ini diwajibkan untuk membayar pajak berupa uang
maupun hasil bumi. Hal ini dikarenakan semua wilayah kekuasaan kesultanan
termasuk tanah ialah milik Sultan, adapun rakyat biasa hanya boleh tinggal
dan memanfaatkan lahan tersebut untuk bertani, bercocok tanam atau
berkebun itupun hasilnya harus diserahkan kepada sultan dan tidak bisa
memiliki lahan tersebut. Mereka hanya bersifat menumpang saja. Mengingat
sungai merupakan akses masuk ke daerah-daerah pedalaman, maka desa
Mangsang merupakan tempat yang sangat ramai dan sangat mudah untuk
dikunjungi. Hal ini sangat mendukung kemajuan Desa Mangsang karena letak
desa Mangsang yang berada di tepi Sungai Lalan.
Dalam menjalankan pemerintahan kesultanan, sultan dibantu oleh
pejabat-pejabat negara yang biasa disebut empat manca-negara, yakni Pepatih
(Pangeran Natadiraja), Pangeran Nata Agama, Tumenggung Karta, dan
Pangeran Citra. Pepatih membantu sultan dalam melaksanakan perintahperintahnya.64 Pepatih inilah yang mengawasi pengumpulan pendapatan
kesultanan, menerima laporan semua urusan kerajaan, menyampaikan usulan
terkait urusan pajak dan kerja wajib bagi sultan, menguasai alat-alat
perlengkapan perang, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada sultan
terkait kebijakan yang dibuatnya. Sultan juga dibantu oleh adipati atau putera
mahkota, yang memainkan peran sebagai penasehat langsung, wakil, dan
pengganti sultan manakala sultan sendiri berhalangan.
Dalam kaitan dengan urusan di bidang keagamaan, sultan dibantu oleh
Pengeran Nata Agama (penghulu), yang bertindak sebagai kepala alim63
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ulama. 65 Pangeran Nata Agama menangani perkawinan, perceraian, kematian,
perwalian kelalaian dan berbagai urusan keagamaan lainnya. Sementara itu,
Pangeran Citra bertindak sebagai kepala pengalasan atau hulubalang sultan
yang diserahi tugas melakukan penjagaan keamanan ibu kota, serta
menjalankan eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana. Selain keempat
manca-negara, pembantu sultan lainnya adalah golongan pegawai yang dalam
istilah setempat dinamakan raban dan jenang. Kedua istilah ini merujuk pada
orang-orang yang diberi hak penguasaan atas dusun atau marga atas nama
sultan. Dengan hak yang diperolehnya dari sultan tersebut, raban dan jenang
adalah figur yang mempunyai otoritas untuk mengumpulkan berbagai hasil
atau produk yang dihasilkan oleh marga atau dusun yang dikuasainya,
menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di dalamnya. 66 Dalam
berbagai kasus yang rumit dan tidak ditemukan jalan penyelesaian, merekalah
yang akan membawa persoalan tersebut kepada pepatih atau raja. Melalui
jenang dan raban inilah semua perintah raja disampaikan ke bawah kepada
kepala-kepala

marga

atau

dusun

untuk

kemudian

ditindaklanjuti

pelaksanaannya sebagaimana yang dikehendaki raja.
Posisi jenang dan raban tidak bersifat permanen. Sewaktu-waktu
mereka bisa diberhentikan dan diganti oleh sultan dengan orang lain menurut
kemauannya. Dapat juga terjadi bahwa pada saat terjadi penobatan raja baru,
para jenang dan raban yang sebelumnya mendapat tanah/daerah untuk
diperintah atas nama sultan, mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada raja
yang baru. Mereka kemudian menerima kembali tanah-tanah tersebut dari raja
yang baru, baik dalam ukuran yang sama atau kadang-kadang dikurangi
65

Nawiyanto, Eko, Kesultanan Palembang Darussalam- sejarah dan warisan budayanya,
Hal. 50-51.
66

52.

Nawiyanto, Eko, Kesultanan Palembang Darussalam- sejarah dan warisan budayanya, Hal.

37

karena diberikan kepada orang lain. Akan tetapi, pada umumnya raja
diharapkan bertindak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, yakni anak
laki-laki akan menerima hak-haknya seperti yang telah didapatkan oleh orang
tua mereka.
Di wilayah yang diserahkan penguasaannya, tidak jarang para jenang
dan raban mempunyai usaha dalam dunia perdagangan. Kegiatan ini
dilakukan baik untuk diri pribadi maupun untuk atasan mereka. Kekuasaan
para jenang dan raban ditopang oleh anggota keluarga maupun para
pendukungnya. Kekuasaan mereka bertambah kuat dengan pemberian
kekuasaan kehakiman oleh sultan kepada mereka dalam menjalankan roda
pemerintahan di daerah masing-masing.

Daerah kepungutan juga dikenal sebagai wilayah iliran. Karakteristik
utama yang tampak di kawasan ini adalah berlakunya kekuasaan sultan dan
pejabat istana untuk melakukan pungutan pajak maupun layanan tenaga
kerja.67 Mereka juga memegang hak istimewa untuk melakukan penguasaan
secara eksklusif atas barang-barang tertentu yang ada dalam monopoli
mereka. Di kawasan iliran masyarakatnya mempunyai orientasi yang kuat
pada kegiatan di sektor perdagangan, bahkan beberapa penulis Barat
khususnya Van ‘s-Gravenhage dan Van Rijn van Alkemade menggambarkan
bahwa penduduk di kawasan ini “dilahirkan dengan bakat dagang”.
Masyarakat di kawasan ini telah terintegrasi begitu erat dengan kegiatankegiatan dalam dunia perdagangan. Dalam kurun waktu yang sangat panjang
dan tidak terlepas dari peranan Sungai Musi sebagai lalu lintas perdagangan
yang ramai.
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2.

Perkembangan Islam di Desa Mangsang
Desa Mangsang
tepatnya

pada masa kesultanan Palembang Darusalam

pada tahun 1727-1756, dapat dikatakan bahwa penduduknya

menganut agama Islam, hal ini dipengaruhi oleh faktor politik, dimana ketika
raja memeluk Islam, rakyat akan mengikutinya karena raja memiliki peran
yang penting dan rakyat sangat patuh kepada raja. Seorang raja selalu menjadi
panutan, bahkan teladan bagi rakyatnya. Apa pun titah raja, pasti dipatuhi oleh
rakyatnya. Oleh karena itu, Islam mudah tersebar di berbagai wilayah
pedalaman Palembang. 68
Sama hal nya dengan Desa Mangsang pada masa Kesultanan
Palembang Darusalam, dimana pada saat ini Sultan Palembang memeluk
agama Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi. Oleh karena itu
semua masyarakat Palembang mengikuti agama yang menjadi panutan raja
nya yaitu agama Islam. Selain itu penduduk Desa Mangsang juga mengikuti
apapun yang diperintahkan oleh raja Palembang sekaligus mematuhi semua
aturan-aturan yang dibuat oleh raja Palembang.
Semua aktifitas di Desa Mangsang telah diawasi dan diatur oleh
undang-undang Raja Palembang, sehingga masyarakat yang tinggal di Desa
Mangsang ini menjadi lebih terarah dan tertib dengan adanya peraturanperaturan yang telah ditetapkan tersebut.69 Di Desa Mangsang sendiri
dipimpin oleh pejabat-pejabat Kerajaan yang memiliki tugas-tugas yang
berbeda dalam mengatur tata tertib di Desa Mangsang.

Misalnya untuk

urusan Agama, Sultan dibantu oleh pepatih yang bertindak sebagai kepala
alim-ulama yang disebut dengan gelar Pangeran Nata Agama(penghulu),
Beliau yang menangani masalah perkawinan, perceraian, kematian, kelalian,
68
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pertikaian antar suku dan urusan keagamaan lainnya. 70 Selain itu ada juga
beberapa pepatih yang lain yang bertugas sebagai kepala hulubalang yang
mengatur hukuman bagi yang teridana, kemudian yang mengatur laporan
pajak serta wakil sultan yang bertugas mengawasi aktifitas penduduk.
Islam di Desa Mangsang terus berkembang dan bertambah
pemeluknya. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya perkawinan antara
pedagang asal Arab yang menikah dengan suku asli pribumi sehingga akan
melahirkan generasi Islam baru. Berkembangan Islam di Desa Mangsang
sendiri mulai terhambat dan mengalami perubahan ketika Belanda datang dan
mulai berusaha untuk menguasai daerah Palembang dengan berbagai macam
masalah politik yang dibuat oleh kolonial Belanda, yang kemudian pada
ahirnya Belanda menghapuskan Kesultanan Palembang Darusalam. Setelah
runtuhnya Kesultanan Palembang Darusalam, Desa Mangsang menjadi tempat
yang kosong tak berpenghuni dan menjadi hutan semak belukar, setelah
bertahun-tahun menjadi semak belukar yang kosong kemudian datanglah
orang suku dalam yang tinggal di tepian sungai Lalan, yang kemudian lambat
laun terus bertambah penduduknya dan barulah pada tahun 1979 mulai
terbentuk kesatuan pemerintahan desa atau kelurahn di Desa Mangsang yang
sebelumnya bernama Marga Lalan. Perkembangan Islam di Desa Mangsang
pada tahun 1727-1756 sangatlah berbeda dengan Islam yang ada di Desa
Mangsang saat ini. Islam bisa dikatakan sempat redup cukup lama, setelah
hilangnya tempat ini dan mulai ditemukan dan dihuni kembali oleh para
pendatang. Para pendatang yang berasal dari berbagai daerah inilah yang
menjadikan Islam di Desa Mangsang mulai hidup kembali, dengan nuansa
yang berbeda.
Adanya peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Desa Mangsang dan
dengan ditemukannya masjid Mangsang membuat Islam di desa Mangsang
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menjadi bangkit kembali dan aktif, apalagi setelah didukung dengan
banyaknya tokoh-tokoh agama yang berdatangan dari berbagai daerah yang
memiliki keragaman suku bangsa yang hidup bersama-sama untuk mengisi
kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Mangsang.
3. Golongan Masyarakat
Pada abad ke-18, struktur masyarakat Palembang tersusun atas empat
golongan, yakni raja atau sultan, golongan bangsawan, golongan rakyat, dan
golongan budak. 71 Struktur ini berlaku khususnya bagi masyarakat pribumi
baik yang tinggal di Ibukota Kesultanan maupun penduduk yang bermukim di
daerah pedalaman. di Desa Mangsang sendiri terdiri dari golongan rakyat
jelata dan budak yang patuh pada perintah raja Palembang dan bekerja bahkan
tinggal di daerah kekuasaannya sehingga mereka di wajibkan untuk
membayar pajak kepada Kesultanan. Sultan menempati posisi tertinggi atau
puncak piramida dalam stratifikasi sosial dan yang mengatur masyarakat Desa
Mangsang pada masa kesultanan. Posisi tertinggi ini dikaitkan dengan
anggapan bahwa sultan adalah pengganti atau bayangan Allah di bumi dan
kedudukannya setara dengan nabi, sebagaimana tergambar dalam Kitab
Sulalatus Salatin atau yang juga dikenal sebagai Sejarah Melayu. Dengan
kedudukan semacam itu, diyakini bahwa raja/sultan adalah figur yang sangat
mulia dan memiliki berbagai macam kelebihan. Sebagai penguasa yang
legitimasi kekuasaannya langsung bersumber dari Allah, sultan mempunyai
kekuasaan yang besar. Bahkan, Van Sevenhoven menggambarkan sultan
mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak. Memang,
pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam ditopang dengan penetapan
berbagai perangkat hukum yang tertuang dalam undang-undang atau piagam
yang dikeluarkan pihak sultan. Salah satu perangkat hukum yang paling
71
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dikenal luas adalah Undang-Undang Simbur Cahaya, yang konon disusun
oleh Ratu Sinuhun. Namun dalam berbagai kasus, kehendak sultan bisa
menjadi hukum, dan tidak ada satu pun orang dalam lingkungan kesultanan
mempunyai kuasa untuk menentang atau menolaknya.
Gelar sultan ini didapatkan oleh penguasa Palembang dari Dunia Arab,
sedangkan pemakaian gelar susuhunan berakar dari tradisi. Ki Mas Hindi
adalah penguasa Palembang yang pertama kali menggunakan gelar sultan
pada tahun 1675, sebagai langkah untuk mempertegas kesetaraan posisi
Kesultanan Palembang dengan Kerajaan Mataram. Sultan Agung dari
Kerajaan Mataram telah terlebih dahulu menggunakan gelar sultan pada tahun
1641. Hal ini berarti Palembang bermaksud melepaskan diri dari bayangbayang kekuasaan Mataram dan membangun sebuah tradisi baru. Pada masa
sebelumnya

raja-raja

Palembang

hanya

menggunakan

gelar

yang

mengesankan posisi lebih rendah seperti Ki Gede, Tumenggung, Pangeran,
dan Pangeran Tumenggung. Sebagai penguasa tertinggi, sultan adalah satusatunya pemilik atas tanah di seluruh wilayah kesultanan dan berkuasa untuk
memberikan tanah tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tidak
mengherankan, sultan biasa mendapatkan layanan tenaga kerja dari rakyatnya
baik untuk pekerjaan di ibukota maupun di wilayah luar ibu kota. Sultan juga
mendapatkan penghasilan dalam jumlah besar dari berbagai sumber, di
antaranya pajak perikanan, pemburuan satwa liar, serta barang-barang
berharga yang secara ekslusif menjadi hak raja seperti gading-gading gajah
yang didapatkan di hutanhutan, rotan semambu yang luar biasa indah, cula
badak, batu gemala yang berkhasiat untuk pengobatan, serta satwa tertentu
termasuk musang dan kucing candramawa.
Golongan bangsawan atau yang juga biasa disebut golongan priyayi atau
ningrat adalah keturunan para raja atau sultan. Status priyayi umumnya
diperoleh karena faktor keturunan atau kelahiran. Meskipun demikian, dalam
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beberapa kasus bisa terjadi bahwa status priyayi dapat diperoleh karena
anugerah

yang

diberikan

oleh

sultan

kepada

orang-orang

yang

dikehendakinya. Golongan priyayi umumnya tidak mempunyai harta
kekayaan yang dapat diberikan sebagai warisan kepada keturunan mereka.
Kebanyakan golongan priyayi tersebut menopang kebutuhan hidup rumah
tangga berkat dukungan material dari dusun-dusun atau marga yang
dianugerahkan oleh sultan dan hak-hak yang kaum priyayi telah peroleh dapat
dicabut kembali setiap saat oleh sultan. Sebagian golongan priyayi yang tidak
mendapatkan anugerah dusun atau marga dari sultan menyandarkan hidup
pada beragam kegiatan, termasuk di antaranya menjadi pembuat barangbarang emas dan perak, kerajinan tangan, dan berdagang.
Golongan priyayi sendiri mengenal adanya tiga tingkatan, yakni
pangeran, raden, dan mas agus. 72 Golongan pangeran menempati tingkatan
tertinggi dalam kepriyayian. Pangeran dalam konteks Palembang berarti yang
memerintah. Mereka yang diberi gelar pangeran lazimnya adalah keturunan
laki-laki sultan atau anak-anak dari pangeran. Gelar ini harus selalu diberikan
oleh raja dan tidak seorangpun mendapatkannya jika tidak mempunyai
jabatan, akan tetapi gelar ini diberikan semaunya dan di daerah udik gelar ini
justru tidak begitu dihargai. Anak kandung laki-laki raja sendiri dan anak lakilaki asli dari para pangeran biasanya dikaruniai gelar itu, tetapi gelar ini tidak
pernah

diwarisinya

dan

raja

dapat

menahannya

seperti

ia

dapat

memberikannya kepada siapa saja yang ia inginkan. 73 Gelar ini tidak
diwariskan karena raja mempunyai kekuasaan untuk menahan atau
sebaliknya, menganugerahkan kepada orang-orang yang dikehendakinya.
Dalam perkembangannya gelar pengeran tidak jarang juga diberikan kepada
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orang lain sesuai dengan kehendak sultan terutama kepada mereka yang
menduduki jabatan. Menurut ketentuan adat, gelar pangeran yang tertinggi
adalah Pangeran Ratu dan biasanya diberikan kepada putera mahkota.
Golongan raden diberikan kepada keturunan laki-laki dari hasil perkawinan
seorang pangeran dengan anak perempuan dari seorang pangeran. Raden di
sini mempunyai arti yang dijunjung atau dicintai. Raden berarti tinggi (luhur)
atau terpilih. Anak laki-laki yang berasal dari perkawinan seorang pangeran
dengan anak perempuan seorang pangeran dilahirkan sebagai raden dan tidak
ada seorangpun yang dapat merebut gelar itu darinya.
Golongan Mas agus yang berarti berharga banyak, umumnya diberikan
kepada keturunan laki-laki dari perkawinan antara seorang pangeran dengan
perempuan yang berasal dari golongan rakyat. Mereka yang sekarang masih
disebut mas-agus (masagus) adalah turunan dari generasi yang pada
zamannya. Istri dan anak perempuan dari pangeran dan raden mendapat gelar
raden ayu atau den-ayu, sedangkan gelar yang berlaku bagi istri dan anak
perempuan dari mas-agus adalah mas-ayu. Gelar-gelar dari istri keluargakeluarga priyayi adalah sebagai berikut: istri Sultan yang sebenarnya disebut
ratu. Istri-istri dan anak-anak perempuan dari para pangeran dan raden disebut
raden-ayu. Artinya cantik, terpilih atau agung.
Istri-istri dan anak-anak perempuan dari mas-agus disebut mas-ayu,
artinya si cantik yang sangat berharga. 74 Golongan yang terdahulu dan ketiga
golongan ini dianggap termasuk golongan priyayi. Mereka tidak mempunyai
harta benda yang dapat diwariskan, tetapi banyak dari mereka yang diberikan
beberapa dusun atau marga oleh raja, yang dengan sekehendaknya dapat
dicabut kembali oleh raja.
Kelompok yang posisinya berada di bawah golongan priyayi adalah
golongan rakyat. Golongan ini tidaklah mencakup sebuah kelompok yang
74
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homogen. Dalam golongan ini masih terdapat tiga tingkatan yang berbeda,
yakni kemas, kiagus dan rakyat kebanyakan. Gelar kemas umumnya diberikan
kepada anak laki-laki sebagai hasil perkawinan antara perempuan berstatus
mas ayu dengan laki-laki berlatar-belakang rakyat biasa. Sementara itu, gelar
kiagus lazimnya diberikan kepada anak laki-laki mantri dan keturunan dari
raden tingkat rendah yang menikah dengan pasangan yang berlatar belakang
rakyat kebanyakan. Mereka diwajibkan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan
yang ringan dan halus, tetapi tidak untuk mendayung atau mengerjakan
pekerjaan yang kasar.
Rakyat pada Kesultanan Palembang biasa disebut matagawe, khususnya
rakyat yang tinggal di pedalaman seperti Desa Mangsang. Konsep matagawe
mengacu pada pengertian bahwa setiap orang yang telah dianggap dewasa
atau sudah kawin, dan mempunyai tempat tinggal sendiri secara otomatis
mendapatkan status sebagai rakyat kesultanan. Diperolehnya status ini
membawa konsekuensi bagi mereka, yakni kewajiban untuk menyerahkan
gawe (kerja) bagi kepentingan raja/sultan. Kewajiban ini adalah bentuk imbal
balik atas anugerah hak yang telah diperolehnya dari raja untuk menempati
dan mengerjakan tanah. Secara adat diyakini bahwa semua tanah di wilayah
kesultanan adalah milik sultan.75
Hak pemakaian tanah diserahkan kepada marga dengan menghormati
batas-batas antara marga yang ditetapkan. Keputusan hukum dalam
kesultanan terletak di tangan raja atau pembesar-pembesar kerajaan.jika
terjadi perselisihan antar warga maka raja bertindak sebagai penengah,
demikian juga dalam perselisihan masalah tanah, raja berhak menerima jasajasa dari kependudukan.
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Golongan rakyat jelata dibagi lagi menjadi empat kelompok, yaitu orang
Miji, orang Senan, orang yang menggadaikan diri dan para budak. 76 Orang
Miji, setara kedudukannya dengan matagawe di wilayah pedalaman, dikenal
sebagai sekelompok orang yang diserahi tanggung jawab melakukan berbagai
pekerjaan tangan untuk sultan dan para priyayi, misalnya kerajinan, karya seni
dan bahkan juga menyediakan sejumlah tenaga untuk berperang. Orang miji
tidak dikenakan pajak atau menghasilkan pajak. Mereka mempunyai beberapa
orang yang dapat dipergunakan untuk berperang, mereka juga dapat
melakukan pekerjaan tangan atau membuat karya-karya seni, dan mereka
dipergunakan oleh raja dan para pangeran atau para raden. Tiap pangeran atau
raden mengambil beberapa miji. Tetapi jika mereka tidak puas dengan sang
pangeran atau raden, mereka dapat meminta untuk dipekerjakan dibawah
orang lain.
Dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya, miji
mempunyai beberapa pembantu yang disebut alingan. Sementara itu, orang
Senan adalah orang-orang yang dipekerjakan secara ekslusif untuk sultan.
Mereka umumnya menangani urusan pembuatan dan perbaikan perahu-perahu
dan rumah milik kesultanan, selain diserahi pula tanggung-jawab sebagai
pendayung perahu sultan.
Orang senan ialah suatu golongan yang lebih rendah dari miji, tetapi
yang tidak boleh dipekerjakan oleh siapapun kecuali hanya raja. Mereka
dipergunakan untuk membuat dan memperbaiki perahu-perahu, rumah dan
mendayung untuk raja. Golongan yang ketiga dan keempat ialah orang yang
mengendalikan diri untuk membayar hutangnya dan budak, ialah tenaga kerja
yang tidak langsung berhubungan dengan raja, tetapi dipergunakan oleh
mereka, yang meminjamkan uang kepada mereka atau telah membelinya.
76
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Mereka merupakan golongan yang paling celaka dari pembagian golongangolongan yang lain. Para ulama tidak dimasukan dalam golongan rakyat,
dikarenakan mereka terpilih dari semua golongan penduduk yang telah
ditetapkan oleh raja sebagai penasihat atau dianggap sebagai pegawai
kerajaan.
Seperti halnya golongan Miji, orang Senan juga dibantu beberapa
alingan. Rakyat mempunyai kewajiban pokok melakukan kerja bakti bagi
kepentingan sultan baik di wilayah ibukota maupun di luar ibukota maupun
untuk kepentingan umum. Layanan kerja bakti bagi kepentingan sultan
kadang-kadang dapat berlangsung beberapa bulan. Selama menjalankan tugas
yang dibebankan kepada mereka, rakyat yang terlibat harus membiayai diri
sendiri dalam pemenuhan segala keperluan hidup. Mereka tidak menerima
pembayaran karena dianggap telah memperoleh manfaat dari tanah sawah,
kebun, maupun pekarangan yang secara adat diyakini sebagai milik sultan.
Karena bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan tanpa mendapat
bayaran dan pada sisi lain, masih harus menopang keperluan hidup selama
menjalankan kerja bakti, akibatnya tidak jarang mereka terjerat dalam
perangkap hutang. Selama hutang belum lunas, maka mereka harus merelakan
diri untuk bekerja sebagai budak dari orang-orang yang telah memberi mereka
pinjaman.
Golongan budak mencakup orang-orang yang telah kehilangan
kemerdekaan atau menggadaikan diri pada orang lain. Dalam posisi mereka
yang terikat dan tergantung pihak lain, Van Sevenhoven menggambarkan
golongan budak tersebut sebagai “golongan yang paling celaka”. Gambaran
semacam ini dapat dimengerti manakala melihat fakta bahwa pada masa itu
orang-orang yang termasuk dalam kategori budak umumnya diperlakukan
sebagai barang dagangan. Bahkan menurut Meilink-Roelofsz, budak belian
merupakan komoditas perdagangan yang sangat penting.
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Kegiatan perdagangan budak telah berlangsung secara luas di bagian
Barat Nusantara pada akhir abad kedelapan belas. Dari Palembang, misalnya,
budak belian diangkut ke Malaka sebagai barang dagangan bersama-sama
dengan barang lain seperti beras, bawang merah, bawang putih, daging, rotan,
madu, damar dan berbagai barang dagangan lainnya. Hal tersebut tidak jauh
berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh De Roo de Faille bahwa di
Kesultanan Palembang banyak dijumpai perbudakan dan budak akibat terjerat
lilitan hutang. Kehidupan para budak tersebut digambarkan berada di bawah
tekanan hidup yang berat. Hubungan raja (sultan) dengan rakyat tergambar
dalam dua konsep pokok yang berlaku dalam tradisi politik Islam- Melayu,
yakni “setia” dan “derhaka”. Konsep ini diletakkan fondasinya dalam
kesepakatan antara Penguasa Palembang dengan Demang Lebar Daun sebagai
sebuah “kontrak suci” yang mengikat baik raja maupun rakyat. Pada satu sisi
rakyat terikat pada kewajiban untuk senantiasa patuh, tunduk dan setia kepada
raja. Pengingkaran atas kewajiban ini dianggap sebagai tindakan “derhaka”
yang pantas dijatuhi hukuman oleh raja.
Pada sisi lain, raja juga terikat pada kewajiban untuk bertindak adil dan
melindungi rakyat. Raja harus mengekang diri dari rupa-rupa tindakan
sewenang-wenang yang menzalimi dan mempermalukan rakyat. Raja yang
bertindak

secara

kejam

dan

sewenang-wenang

dalam

menjalankan

kekuasaaanya berarti telah melakukan tindakan “derhaka” terhadap rakyat,
dan konsekuensinya, raja semacam ini tidak pantas lagi mendapatkan
kepatuhan dan kesetiaan secara penuh dari rakyat yang menjadi kawulanya.
Perbedaan antara raja/elite dengan rakyat tampak dalam berbagai aspek
kehidupan. Perbedaan tersebut terlihat misalnya dalam hal rumah. Rumah raja
dan kaum elite berlokasi di daratan, sedangkan rumah golongan rakyat berada
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di Kawasan perairan. 77 Dari segi struktur, rumah orang kebanyakan berada di
permukaan tanah. Rumah golongan elite mempunyai struktur tinggi, ditopang
dengan tonggak/tiang. Sementara itu, dari segi bentuk rumah kaum elite
bersifat menetap/permanen, berbeda dengan rumah-rumah golongan rakyat
kebanyakan yang dapat dipindahkan. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan
prinsip-prinsip kosmologis yang menekankan keselarasan alam semesta yang
tampak dalam binarium oposisional dalam perbedaan kontrastif antara siang
dan malam, tanah dan air, laki-laki dan perempuan, panas dan dingin, dan
sebagainya. 78
4. Keadaan Ekonomi
Dalam konteks masyarakat tradisional, Desa Mangsang pada masa
Kesultanan Palembang Darussalam, berkaitan erat antara penduduk dan
kemakmuran. Para penguasa kerajaan menjadikan penduduk sebagai sumber
penting dalam mewujudkan kemakmuran. Tanpa adanya penduduk, kekayaan
alam yang melimpah tidak ada artinya bagi para penguasa karena mereka
tidak mungkin mengeksploitasi sendiri secara langsung kekayaan alam yang
dimiliki. 79 Para penguasa memerlukan penduduk bukan hanya dalam kaitan
dengan suplai tenaga untuk angkatan perang demi kepentingan pertahanan dan
stabilitas kekuasaan, melainkan juga sebagai sumber penting untuk angkatan
kerja yang diperlukan dalam rangka mengeksploitasi beragam kekayaan alam
yang dimiliki demi kepentingan penguasa. Oleh karena itu, perlu disajikan
peran penting penduduk Desa Mangsang sebagai penggerak utama roda
perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam baik dengan terjun dalam
sektor pertanian, perikanan, pengambilan hasil hutan, pertambangan,
77
78

J.I Van Sevenhoven, lukisan tentang ibukota Palembang, hal. 53-54
Nawiyanto, Eko, Kesultanan Palembang Darussalam- sejarah dan warisan budayanya, Hal.

79

Nawiyanto, Eko, Kesultanan Palembang Darussalam- sejarah dan warisan budayanya, Hal.

60-66.
70.

49

kerajinan, serta perdagangan. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut tidak bisa
dilepaskan dari peran yang dimainkan penduduk Desa Mangsang pada masa
Kesultanan Palembang Darussalam dengan menjadikan sebagai sumber mata
pencaharian hidup mereka. Adapun beberapa mata pencarian hidup penduduk
Desa Mangsang pada tahun 1727-1756 diantaranya sebagai berikut:
a) Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan sektor terpenting pada masa kesultanan
Palembang Darussalam. Secara ekonomi, Palembang sangat dipengaruhi oleh
perdagangan luar dan dalam negeri. Hal ini tentu saja karena letak
geografisnya Palembang yang sangat pendukung dunia perdagangan. 80
Perdagangan merupakan mata pencarian utama penduduk Desa Mangsang,
Perdagangan bukan hanya berlangsung dalam lingkup domestik, melainkan
juga menjangkau pasar ekspor. Sektor perdanganan menjadi penopang
kemakmuran kesultanan dan masyarakatnya. Ramainya kegiatan perdagangan
di Desa Mangsang tergambar jelas pada laporan mengenai pelabuhanpelabuhan yang terdapat di sepanjang sungai Palembang. 81 Disebutkan bahwa
baik pada siang maupun malam hari aneka ragam perahu berlalu-lalang
dengan muatan barang dagangan dari pedagang eceran hingga pedagang besar
Cina, Arab, dan Eropa.82 Seorang pegawai Inggris, Marsden menyebutkan
bahwa terdapat beragam produk yang dihasilkan oleh wilayah Kepungutan,
termasuk damar merah, gambir, gading gajah, rotan dan beberapa produk
hutan lainnya, namun lada dan timah merupakan produk terpenting.
Pola menonjol dalam sistem perdagangan di Desa Mangsang pada masa
Kesultanan Palembang Darussalam adalah adanya monopoli yang terpusat di
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tangan kesultanan. Dalam hal ini, wilayah pedalaman misalnya, hubungan
perdagangan istana kesultanan dengan kepala-kepala daerah/rakyat di
pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban tiban-tukon. Dalam pola ini,
sultan mengirim barang-barang dari Palembang yang dibutuhkan di wilayah
pedalaman seperti garam, kain, dan barang-barang lainnya dengan harga yang
telah ditetapkan. Barang-barang ini akan dibeli dengan cara ditukar dengan
produk-produk wilayah pedalaman, misalnya lada, damar, kapas, dan beras.
Tentu saja, Sultan tidak menjalankan dan mengatur sendiri kegiatan
perdagangan tersebut, melainkan menyerahkan pengurusannya kepada pejabat
yang dipercayainya yang biasa disebut Syahbandar. Tugas yang diberikan
Sultan Palembang kepada Syahbandar meliputi mengurus bea keluar masuk
kapal-kapal di pelabuhan, menjaga keamanan para pedagang dari gangguan
para penjahat, memajukan pelayaran dan perdagangan. Syahbandar juga
diberi wewenang untuk mengadili pedagang-pedagang yang melakukan
pelanggaran di pelabuhan. Dengan wewenang besar yang didapatkan dari
pihak kesultanan, syahbandar sebaliknya mempunyai kewajiban untuk
menanggung semua biaya perbekalan istana dan berbagai keperluan sultan
lainnya. Perdagangan Palembang, baik untuk pasar domestik maupun ekspor,
meliputi baragam barang. Barang-barang perdagangan yang dimasukkan ke
Palembang di antaranya kain dari Eropa dan Jawa, sutera, benang emas, panci
dan barang pecah-belah dari Cina, juga obat-obatan dan teh. Sementara itu,
barang-barang yang diperdagangkan keluar meliputi produk-produk hutan
seperti damar, rotan, getah, kayu laka, gading gajah, tanduk kerbau, sarang
burung, dan berbagai produk lain. Adapun produk kerajinan yang berasal dari
daerah pedalaman Palembang antara lain benang layar, tikar, taplak sampang,
taplak sutera, taplak bersulam emas, kotak kuningan, kotak firi, periuk, dan
barang pecah belah. Namun, dari semua barang perdagangan yang dikirim
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keluar wilayah Kesultanan Palembang Darussalam yang paling penting secara
ekonomi adalah timah dan lada.
b) Pertanian dan Kerajinan
Pertanian berkembang baik di berbagai wilayah Palembang berkat
kondisi tanahnya yang subur. Van Sevenhoven melaporkan apa yang
disaksikannya ketika berada di wilayah Palembang, bahwa tanah-tanah di
sekitar Ibukota kesultanan dan pedalaman menghasilkan jenis tanaman
dengan kualitas yang sangat baik. 83 Tanaman dan tumbuh di Desa Mangsang
begitu subur, bahkan pertumbuhannya jauh lebih sempurna dibandingkan
dengan tanaman-tanaman serupa yang tumbuh di Jawa. Hal ini menjadi salah
satu alasan utama baginya untuk menyatakan bahwa wilayah Palembang
khususnya daerah pedalaman seperti Desa Mangsang ini akan menjadi salah
satu tempat yang paling menyenangkan bagi orang-orang Eropa untuk
tinggal dan menetap di sana. Bukan hanya itu, wilayah pedalaman
Palembang juga dikatakan sebagai wilayah yang menghasilkan produkproduk yang penting bagi Belanda untuk menyuplai pasar di Eropa.
William Marsden, seorang pegawai Inggris yang pernah bertugas di
Bengkulu, ia melaporkan bahwa daerah pedalaman atau yang juga biasa
disebut dataran tinggi Palembang merupakan kawasan yang sangat
produktif. Pada lahan-lahan dataran tinggi ini terdapat banyak kebun-kebun
lada yang diusahakan oleh penduduk. M.H. Court, secara lebih detil
melaporkan bahwa produk-produk pertanian seperti beras, kapas, lilin,
gambir, dan lada dihasilkan di daerah aliran Sungai Musi. Daerah aliran
Sungai Lamatang memproduksi lada, beras, dan kapas, sedangkan di daerah
aliran Sungai Ogan produk-produk yang dihasilkan adalah beras, lada, dan
rotan. Sementara itu, daerah aliran Sungai Komering dan Sungai Banyuasin
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memberi produk pertanian berupa beras dan lada. Banyak produk-produk
tersebut diusahakan penduduk secara tradisional dengan menggunakan
sistem ladang berpindah. 84 Pada masa Kesultanan Palembang, memang ada
keharusan bagi penduduk untuk membudidayakan tanaman tertentu yang
diinginkan oleh penguasa kesultanan. Salah satu tanaman penting yang
diwajibkan bagi petani untuk menanam adalah lada. Hasil panen lada yang
diperoleh petani selanjutnya dijual kepada Sultan dengan harga yang telah
ditetapkan sebagai ganti pajak yang harus mereka bayar. Perlu diketahui
bahwa di Desa Mangsang berlaku pandangan tanah adalah milik sultan,
sedangkan rakyat hanyalah penunggu dan pengambil manfaat dari tanah
milik sultan tersebut. Konsekuensinya, rakyat mempunyai kewajiban dan
tanggung jawab untuk membayar pajak terhadap sultan sebagai pemilik
tanah tanah yang sah. Melalui mekanisme ini penguasa. Palembang dapat
mengumpulkan lada yang sangat diminati pasar dan mendatangkan banyak
keuntungan. Selain sebagai bentuk pembayaran pajak, sebagian lada dilepas
oleh petani kepada sultan melalui para pembantunya untuk ditukar dengan
barang-barang impor penting yang mereka perlukan seperti garam, bahan
pakaian, dan candu yang peredarannya dimonopoli oleh sultan.
c) Perikanan
Sebagian besar penduduk Desa Mangsang pada tahun 1727-1756
menggeluti sektor perikanan. Berkembangnya sektor perikanan dalam
masyarakat Desa Mangsang tidak terpisahkan dari fakta lingkungan
wilayah ini yang banyak dialiri aliran sungai besar yang biasa disebut
Batanghari Sembilan dengan Sungai Musi sebagai induknya. Sungaisungai ini, dengan rawa-rawa maupun kawasan lautnya, mempunyai
kandungan kekayaan ikan yang melimpah dan mampu memberikan
84
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penghidupan bagi penduduk sekitar. Sehingga para penduduk Desa
Mangsang banyak yang menggantungkan hidupnya dari sungai yaitu
dengan menjadi nelayan kemudian menjual hasil tangkapan ikannya
kepada para pedagang lain. 85 Beberapa jenis ikan yang banyak ditangkap
dari sungai-sungai maupun rawa misalnya gurami, bager, tabakang,
belida, gabus, udang, lais, dan beberapa jenis ikan lainnya. Oleh sebab itu,
tidak mengherankan lagi jika penangkapan ikan telah menjadi sumber
mata pencaharian utama bagi sebagian penduduk dan ikan menjadi bahan
makanan utama bagi penduduk Desa Mangsang. Bahkan produk ikan
tidak hanya digunakan untuk konsumsi sendiri, melainkan juga sebagai
barang perdagangan penting dari Palembang. Penduduk Sunsang di muara
Sungai Musi,

misalnya,

dilaporkan

menggantungkan hidup

dari

penangkapan ikan. Berbagai produk ikan dan udang dalam bentuk kering
dan terasi dikirim sebagai barang perdagangan ke Jawa dan pulau-pulau
lain di sekitarnya.
C. Hubungan Desa Mangsang dengan Kesultanan Palembang Darussalam
1. Kedudukan Desa Mangsang
Kepungutan merupakan daerah yang langsung diperintah oleh
Sultan.86 Kepungutan awalnya merupakan daerah yang dikunjungi oleh raja
atau sultan pada saat akan berburu dan menangkap ikan. Kemudian sultan
bertemu dengan tokoh setempat dan melakukan perundingan dan ahirnya
dicapailah sebuah kesepakatan untuk mengadakan persahabatan dimana
daerah tersebut bebas memperdagangkan hasi buminya ke Palembang. Namun
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sebagai imbalannya penduduk di daerah tersebut berkewajiban membayar
upeti atau pajak, baik berupa uang maupun hasil bumi. 87
Dalam sebuah kepungutan terdiri dari beberapa marga yang terdiri dari
beberapa dusun. Secara geografis daerah kepungutan terbagi berdasarkan
sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam
yang hampir semuanya bermuara di Sungai Musi dan dikenal dengan istilah
Batanghari Sembilan. Daerah Batanghari Sembilan adalah daerah Sembilan
sungai, yaitu Sungai Kikim, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rawas,
Sungai Lemateng, Sungai Enim, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai
Banyuasin.
Keberadaan marga-marga di daerah kepungutan ini terus berlanjut
hingga masa Kolonial. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam dibubarkan
oleh Pemerintah Hindia Belanda, wilayah pemerintahannya ditetapkan
menjadi keresidenan. Setelah mengalami beberapa kali perubahan akhirnya
pada tahun 1930 Keresidenan Palembang terdiri dari tiga afdeeling. Masingmasing afdeeling terdiri dari beberapa onderafdeeling yang juga terdiri dari
marga-marga. Kondisi ini berlangsung hingga masa kemerdekaan sampai
akhirnya konsep marga dihapus pada tahun 1979 menjadi kesatuan
pemerintahan desa/kelurahan. 88
Sejarah lokal masyarakat di sepanjang Sungai Lalan menyebutkan
bahwa wilayah Desa Mangsang merupakan daerah dari Kesultanan
Palembang Darussalam. Disebutkan juga bahwa Ratu Sinuhun pernah
berkunjung ke Desa Bangsa dan Penampin. Dalam kunjungan tersebut
diserahkan juga sebuah piagem kepada Ketua Desa Bangsa. Piagem tersebut
memuat peraturan dan perintah Raja Palembang. Piagem tersebut terbuat dari
87
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tembaga dan ditulis dengan huruf Jawa. Selain itu disebutkan juga bahwa
penduduk di sepanjang Sungai Lalan berasal dari tiga marga, yaitu marga
Bayat, Marga Lalan dan Marga Tungkal Ulu dan Desa Mangsang merupakan
pusat pemerintahan Marga Lalan.
Keberadaan Desa Mangsang sebagai pusat pemerintahan Marga Lalan
dapat dikaitkan dengan adanya perjanjian wajib pajak untuk Marga Lalan
yang ada di desa Mangsang. Arsitektur masjid yang terkesan raya tersebut
menunjukan bahwa Desa Mangsang mempunyai kedudukan yang cukup
berarti pada masa Kesultanan. Hal ini juga terkait dengan keberadaan piagem
di wilayah tersebut karena umumnya piagem-piagem yang dikeluarkan oleh
Sultan Palembang diserahkan kepada Kepala Marga yang tentunya tinggal di
pusat pemerintahan marga. 89 Selain itu pada penelitian etno-arkeologi yang
dilakukan Balai Arkeologi Palembang pada tahun 2007 di desa muara bahar
dan muara medak masih ada penduduk di desa tersebut yang memiliki artefak
keris dan tombak. Artefak-artefak tersebut adalah warisan dari kakek mereka
yang merupakan pemimpin pada masa lalu (kerio dan pesirah). Keris dan
tompak merupakan makna simbolik bahwa pemegang keris dan tombak
tersebut adalah pemimpin di suatu wilayah.
Secara umum piagem-piagem dikeluarkan oleh sultan dalam kaitan
dengan unsur pemerintahan, ketertiban, perdagangan, dan kejayaan sultan
melalui pengumpulan benda keramat atau benda langka. Semua aturan
tersebut harus dijalankan oleh orang yang dipercaya sultan dan sebagai bukti
orang tersebut diberi piagem. Ia mendapat kuasa untuk menerima pembayaran
denda dari rakyat yang melanggar peraturan dan menentukan besarnya pajak
yang keseluruhannya akan diserahkan kepada sultan pada saat mara seba
agung di ibukota. Dikaitkan dengan adanya pajak yang harus diserahkan oleh
89
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Marga Lalan, maka dapat dikatakan bahwa wilayah di sepanjang Sungai Lalan
tersebut merupakan daerah Kepungutan Kesultanan Palembang Darussalam.
2. Masjid Desa Mangsang
Masjid yang ada di Desa mangsang berukuran 7,65 m x 7,65 m,
masjid ini merupakan bangunan yang ditinggikan dan didirikan atas pondasi
dari bata. Kondisi masjid saat ini sudah hancur karena sejak tahun 1960-an
tidak digunakan lagi, meskipun demikian bentuk umum masjid masih dapat
diketahui. Dinding masjid diperkirakan berasal dari bahan kayu. Di dalam
ruang utama masjid terdapat 4 buah tiang soko yang berfungsi sebagai
penyangga atap. Lantai bagian dalam masjid berupa tegel berhias dengan
motif flora. 90
Mihrab masjid berdenah persegi panjang, diperkirakan dinding mihrab
ini terbuat dari bata. Hal ini ditunjukan oleh temuan sisa atab berbentuk kubah
yang terbuat dari bahan bata. Bentuk atas masjid diperkirakan berupa atap
tumpeng. Bagian atap yang teratas masih utuh. Terdapat hiasan kemuncak
dari bahan kayu, di bagian kerpus atap terdapat hiasan simbar dari bahan
tanah liat bakar demikian di bagian sisi-sisi atap terdapat hiasan simbar dari
bahan kayu. Di bagian depan masjid terdapat teras yang terbuat dari bahan
kayu.
Berdasarkan pada bentuk bagian atas masjid yang memiliki kemiripan
dengan masjid Lawang kidul dan masjid Marogan diperkirakan masjid ini
berasal dari masa Kesultanan Palembang Darussalam. 91 Berdasarkan
kemiripan gaya arsitekturnya kemungkinan masjid ini didirikan pada masa
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pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I (1724-1758 M) karena pada masa
itu merupakan masa keemasan Kesultanan Palembang Darussalam. 92
Secara arsitektural, bentuk bangunan masjid Desa Mangsang berbeda
dengan bangunan hunian di sepanjang Sungai Lalan yang umumnya berupa
bangunan bertiang. Bentuk yang berbeda tersebut kemungkinan dikarenakan
fungsi bangunan ini adalah untuk kegiatan keagamaan. Meskipun tidak
didirikan di atas tiang, bagian kaki bangunan masjid Desa Mangsang ini
terlihat lebih tinggi dari tanah di sekitarnya, sehingga secara umum bangunan
tersebut berupa bangunan yang ditinggikan. Bentuk bangunan yang
ditinggikan tersebut dapat dikatakan wujud adaptasi masyarakat di sepanjang
Sungai Lalan terhadap lingkungannya yang umumnya berupa rawa belakang.
Belum dapat dipastikan kapan dan dimana masjid pertama yang didirikan
khususnya di Desa Mangsang, namun dapat dipastikan bahwa pendirian dan
pertumbuhan masjid disuatu komunitas muslim sangat terkait dengan proses
islamisasi di daerah tersebut.93
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Sejarah Islam di Desa Mangsang
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 1727-1756” maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Islam telah masuk dan berkembang di Desa Mangsang jauh sebelum Desa
Mangsang itu terbentuk. Adanya bekas bangunan Masjid tua di Desa
Mangsang menggambarkan Islam telah jaya pada abad ke-18 yaitu pada
masa kesultanan Palembang Darusalam. Masjid ini merupakan bukti
adanya Islam di Desa Mangsang yang masih ada hingga saat ini. Islam
masuk ke Desa Mangsang dibawa oleh orang-orang Arab yang kemudian
mendirikan masjid di Desa Mangsang. Hal ini dibuktikan dengan adanya
mihrab masjid tersebut yang berasal dari dari Mekah. Sampai saat ini
mihrab masjid Mangsang masih bisa dilihat dan dikunjungi oleh
masyarakat yang terletak di tepi Sungai Lalan.
2. Desa Mangsang Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I
yaitu tahun 1727-1756, kondisi masyarakatnya sangat berbeda dengan saat
ini,

baik

dalam

bidang

pemerintahan,

status

sosial,

maupun

perekonomiannya. Desa Mangsang merupakan suatu wilayah kekuasaan
sultan Palembang dimana status sosial masyarakatnya dibedakan menjadi
beberapa kelompok, diantaranya raja atau sultan, golongan bangsawan,
rakyat jelata dan budak. Tidak hanya itu, masyarakat Desa Mangsang juga
mempunyai tugas masing-masing berdasarkan wilayah tempat tinggalnya
dan juga berdasarkan status sosialnya. Masyarakat yang tinggal di Desa
Mangsang sering disebut sebagai penduduk asli yang bermukim di
pedalaman. Para penduduk yang tinggal di Desa Mangsang ini memiliki
58
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beberapa mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
diantaranya ada yang menjadi pedangang, petani, dan juga nelayan.
3. Desa Mangsang dahulunya ialah bagian dari wilayah kekuasaan
Kesultanan Palembang Darussalam yang bernama Kepungutan, dimana
wilayah ini merupakan daerah yang langsung diperintah oleh Sultan.
Daerah ini berkewajiban membayar upeti atau pajak, baik berupa uang
maupun hasil bumi. Desa Mangsang juga merupakan pusat pemerintahan
Marga Lalan, serta daerah Kesultanan Palembang Darusalam. Hal ini
dibuktikan dengan adanya piagam yang berisi tentang peraturan dan
perintah raja Palembang yang diserahkan oleh ratu Sinuhun kepada ketua
desa Mangsang. Serta pada tahun 2007 di wilayah Desa Mangsang
ditemukan artefak berupa keris dan tombak warisan dari nenek moyang
yang merupakan pemimpin pada masa lalu. Keris dan tombak sendiri
memiliki makna simbolik bahwa pemegang keris dan tombak ialah
pemimpin di suatu wilayah.
B. Saran
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi
untuk penelitian selanjutnya mengenai peristiwa sejarah, khususnya di
Desa Mangsang yang masih menyimpan cerita sejarah yang belum
terungkap, atau umumnya untuk penelitian-penelitian sejarah di masa yang
akan datang.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagi arsip Desa
Mangsang, selain karena penelitian ini membahas tentang sejarah dan
Islam di Desa Mangsang juga penting untuk diketahui oleh masyarakat
sekitar tentang adanya sejarah lokal yang ada di desa tempat tinggal
mereka.
3. Untuk masyarakat Desa Mangsang yang tinggal di tepi sungai Lalan,
khususnya yang berada di sekitar bangunan masjid tua ini, semoga dapat
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menjaga dan menghargai peninggalan sejarah yang memiliki nilai penting
bagi agama Islam yang ada di Desa Mangsang. Diharapkan juga
masyarakat sekitar dapat membagikan pengetahuan dan cerita tentang
sejarah adanya masjid tersebut kepada para pendatang.
C. Penutup
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya berupa
kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak sekali terdapat kekurangan
dan kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan
kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya
membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi.
Akhirnya, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada
kita semua. Amin ya rabbal’alamin.
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Gambar 1: Masjid Mangsang saat pertama kali ditemukan

Gambar 2: keadaan masjid Mangsang setelah dibersihkan dan oleh masyarakat sekitar

Gambar 3: Aktifitas sosialisasi oleh anggota DPRD di masjid Mangsang

Gambar 4: Bangunan rumah bertiang di sepanjang sungai Lalan

Gambar 5: Sungai Lalan yang terletak ditepi Desa Mangsang
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penelitian dan jangan lupa masukan
periodesasinya

3

21 April 2020

Sub bab kondisi masyarakat desa mangsang
terlalu luas, mohon untuk dipersempit lagi
dan perhatikan penulisan yang masih salah

4

12 Mei 2020

Kesimpulan disesuaikan dengan hasil temuan
serta tambah lagi referensinya

5

04 Juni 2020

Acc Skripsi untuk di munaqosyahkan

Paraf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Nurhalimah

Tempat/ Tanggal Lahir

: Isorejo/ 10 Juni 1996

NIM

: AS160972

Fakultas

: Adab dan Humaniora

Jurusan

: Sejarah Peradaban Islam

Jenis Kelamin

: Perempuan

Nama Ayah

: Darman

Nama Ibu

: Siti Masitah

Anak Ke

: 3 dari 4 Bersaudara

Alamat
No Telepon

: Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
: 082375685729

E-mail

: nurhalimah.0696@gmail.com
JENJANG PENDIDIKAN

Tahun 2003-2009

: SDN 01 ISOREJO LAMPUNG UTARA

Tahun 2010-2013

: SMPN 01 BUNGA MAYANG

Tahun 2013-2014

: SMA BHAKTI MULYA

Tahun 2014-2016

: SMA BINA BANGSA PONPES AL-FALAH

Tahun 2016-2020

: UIN STS JAMBI

