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KATA PENGANTAR 
 

Tiada kata yang lebih pantas tim penulis ucapkan, selain ucapan syukur 

Alhamdulillah atas terselesaikannya buku ini . 

Buku ini merupakan kumpulan karya esai guru dan siswa SMAN 3 Takalar 

yang menjalankan projek  Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P4) dengan tema 

Bhinneka Tunggal Ika dan Subtema Bhinneka Tunggal Ika dalam Perayaan Maulid 

pada semester Ganjil 2021 hingga semester Genap Tahun 2022  

Buku ini dimaksudkan sebagai produk projek yang dapat dipamerankan 

sebagai hasil karya imajinasi dan kreatifitas peserta didik dan pendidik selama 

menjalankan tugas mengajar dan projek BTI, sekaligus sebagai alat ukur penilaian 

tim guru yang terlibat sebagai tim pembimbing projek sekolah penggerak SMAN 3 

Takalar.  Dalam buku ini Tim penulis mengulas sekitar penilaian dan apresiasi 

mereka tentang pelaksanaan Belajar Projek pada Sekolah Penggerak dengan Prinsip 

Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar serta kreatifitas berpikir siswa sebagai 

wujud apresiasi mereka terhadap perwujudan nilai nilai yang menunjukkan profil 

Pelajar Pancasila khususnya Profil Kebhinnekaan global dengan nilai kreatifitas di 

dalam Pelaksanaan projek.Bhinneka Tunggal IKa dalam perayaan Maulid. . 

Tim Penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu bahan referensi yang 

dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berminat membacanya bagi perkembangan 

pengetahuan Pembelajaran Projek dan dapat menyelami arti dan semangat 

kebhinnekaan bagi para pembacanya. 

Dalam penyelesaian buku ini, cukup banyak pihak yang telah memberikan 

sumbangsinya yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu. Oleh karena itu melalui 

tulisan ini tim penulis menghaturkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT 

memberikan kebaikan bagi kita semua, aamiin. 

 

     Takalar, 2 Februari 2022 

     Wassalam, 

      

     Tim Penulis 
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PRAKATA 
 

Ucapan syukur Alhamdulillah selaku pimpinan UPT SMAN 3 Takalar atas 

buah karya pendidik dan peserta didik yang telah berkolaborasi dalam 

menghasilkan karya literasi perdana sebagai wujud karya nyata dalam pelaksanaan 

salah satu tema pilihan dalam pengimplementasian Kurikulum PSP 2021 khususnya 

pembelajaran projek P4. 

Saya berharap semoga karya karya P4 dengan Tema Bhinneka Tunggal Ika ini 

akan menjadi awal yang baik dan sekaligus menjadi contoh projek P4 untuk 

menyemangati guru guru lainnya yang belum mendapatkan ide dan kesempatan 

yang sama untuk melahirkan karya karya yang serupa atau karya karya lainnya yang 

bersifat monumental dan dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya dalam jangka 

panjang karena telah terbukukan (berISBN) dan telah terpublikasikan secara 

nasional, sehingga secara bertahap SMAN 3 Takalar dapat menjalankan program 

literasi secara berkesinambungan. Harapan kita semua karya karya ini pada 

akhirnya akan membangun budaya literasi menulis di kalangan peserta didik dan 

pendidik secara meluas.  

Dengan berbekal harapan yang baik serta niat yang lurus, guru guru yang 

terlibat dalam Tim Bhinneka Tunggal Ika akhirnya dapat menunjukkan kerja keras 

dan profesionalismenya dalam membimbing peserta didik pada kegiatan 

pembelajaran projek P4 melalui karya literasi berupa karya esai sebagai apresiasi atas 

pengalaman pembelajaran yang dituangkan secara perorangan dan laporan hasil 

penelitian selama pembelajaran kelompok pada subtema Bhinneka Tunggal Ika 

dalam perayaan maulid. Untuk itu, melalui pra kata ini selaku pimpinan UPT SMAN 

3 Takalar mengucapkan banyak terima kasih atas kesuksesan ini, semoga karya 

karya para pendidik di sekolah ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik 

dan semoga saja kegiatan kegiatan yang telah dijalankan selama projek berlangsung 

dapat menginternalisasi dalam diri peserta didik sehingga kelak dapat menjadi 

pribadi yang baik sesuai profill Pelajar Pancasila yang telah disasar dalam projek P4 

sesuai tema proyek yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, aamiin. Dan kepada 

pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas mulia ini semoga diberikan 

ganjaran oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal, aamiin. 

 

    

 Drs, Abdullah.,M.M. 
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Nurhijrah, S.Pd.M.Pd 

Guru SMAN 3 Takalar 

Email: nurhijrah03@guru.sma.belajar.id 

 

Pendidikan bak arena pacuan kuda. Peserta pacuan kuda akan berlomba 

mengikuti alur pacuan yang harus dilewati agar tiba di garis finis secara tepat. Dalam 

menjalani rute sebelum tiba di garis finis, seorang penunggang kuda dalam 

berlomba akan berusaha keras untuk memacu kudanya dengan kecepatan lari kuda 

yang ditungganginya sesuai ritme waktu secepat mungkin. Namun terkadang 

peserta lomba pacuan kuda mengalami masalah yang bersumber dari dirinya 

ataukah dari kondisi kuda tunggangannya. Seperti halnya pendidikan kita di 

Indonesia bagai pacuan kuda disetting dengan kurikulum sebaik mungkin dari masa 

ke masa. Hingga saat ini,  sudah banyak jenis kurikulum yang diberlakukan untuk 

mengantisipasi perubahan masa dan tuntutan zaman sejak zaman penjajahan, awal 

kemerdekaan hingga saat ini. 

 Pendidikan bagi anak pribumi ketika itu yang tergabung dengan 

masyarakat Eropa berlaku kurikulum Kolonial Belanda hingga kurikulum Nippon 

yang mengadopsi dan bernafaskan budaya Barat hingga pendidikan asli penduduk 

pribumi yang bernafaskan Islam dan budaya ketimuran. Semuanya berperan dalam 

menciptakan karakter dan budaya bangsa secara keseluruhan dari masa ke masa 

hingga menyisakan berbagai karakter baik dan karakter minus di kalangan pribadi  

manusia Indonesia yang terwarisi saat itu hingga kini dari generasi ke generasi 

sebagai jati diri bangsa. 

 Bermodal alasan demi perubahan dan perkembangan modernisasi, 

kurikulum dari rezim ke rezim kementerian pendidikan berlomba menelorkan 

kurilkulum yang diprediksi akan menjawab tantangan pendidikan yang kualitasnya 

disinyalir merosot, sehingga sering muncul istilah “ganti menterii ganti kurikulum”. 
Semula ada kurikulum yang diklaim terlalu berorientasi materi sebagai tujuan, yang 

berimbas pada penciptaan manusia yang cerdas secara intelektual tapi tergerus akan 

konten nilai terutama nilai-nilai imtak dan pembentukan karakter yang  dianggap 

cukup menentukan hasil pembentukan sumber daya manusia yang diharapkan 

BAGAI ‘MENGANTANG ASA’ DALAM 

MEWUJUDKAN PENGUATAN PROFIL 

PELAJAR PANCASILA MELALUI 

PEMBELAJARAN PROJEK 

 (Sebuah Pemikiran Autokritik) 

mailto:nurhijrah03@guru.sma.belajar.id
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Delphia Gibral Ibrahim 

Guru SMAN 3 Takalar 

Email: delphiagibralibrahim@gmail.com 

 

Dalam dunia pendidikan anak didik menjalani proses belajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Selama proses belajar, mereka mungkin akan mengalami 

berbagai hambatan. Hambatan itu bisa datang dari dalam diri mereka ataupun dari 

luar diri mereka. Hambatan yang datang dari dalam diri seperti ketidakmampuan 

mengenal potensi diri, tidak percaya diri, tidak mandiri dan lain-lain. Adapun 

hambatan yang datang dari luar diri misalnya sikap orang tua yang  keras atau 

terlalu menuntut. Maka disinilah peran guru sebagai orang bijak  yang  lebih dulu 

hadir di dunia, memiliki pengetahuan dan pengalaman  lebih sehingga akan dapat 

memberi bimbingan dan tuntunan pada  anak didik untuk dapat lepas atau keluar 

dari tekanan yang menghambat proses belajar mereka. Ketika mereka dapat bebas 

belajar, berproses untuk mencapai tujuan pendidikannya dimana hambatan-

hambatan yang mereka hadapi tidak  lagi menghentikan gerak maju mereka dalam 

mencapai tujuan, maka itulah makna dari  “merdeka belajar”  
Banyak nilai kehidupan dapat diambil dengan memperhatikan kehidupan 

kita di bumi. Seperti nilai kemerdekaan dalam proses belajar di  dunia pendidikan 

kita. 

Kita hidup di bumi dengan bebas merdeka menjalani berbagai aktifitas baik 

itu aktifitas dalam diri  seperti bernapas, mencerna makanan, atau segala aktifitas 

lain yang melibatkan organ dalam tubuh kita. serta aktifitas diluar diri yang 

berhubungan dengan lingkungan luar yang berupa interaksi dengan benda mati 

ataupun dengan makhluk hidup lainnya. Bumi menyediakan seluruh kebutuhan 

untuk kelangsungan hidup dan kita pun diberi kebebasan untuk memanfaatkan 

semua itu. Tapi mungkin kita tidak menyadari bahwa kebebasan yang diberikan 

pada kita manusia di bumi ini sesungguhnya terbatas,  jadi bukan kebebasan atau 

kemerdekaan tanpa batas sebab  kebebasan keberlangsungan hidup hanya sebatas 

sebuah lapisan yang disebut atmosfer. Diluar atmosfer kita tidak bisa hidup Jadi 

sekali lagi kita hanya menikmati kemerdekaan hidup didalam atmosfer bumi. Lalu 

ATMOSFIR  PENDIDIKAN 
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Dewasa ini tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan di negara kita 

semakin gencar disuarakan oleh masyarakat, baik dari pemerhati pendidikan 

maupun dari para orang tua peserta didik. Hal ini dapat dimengerti mengingat 

masih rendahnya mutu pendidikan kita bila dibandingkan dengan Negara-negara 

lain serta adanya persaingan global yang semakin tinggi berkaitan dengan sumber 

daya manusia. Yunita Mn (2012) mengemukakan beberapa faktor penyebab 

rendahnya mutu pendidikan di negara kita, antara lain: rendahnya kualitas pendidik 

atau pengajar, kurangnya sarana dan prasarana belajar, kurang relevannya 

kurikulum, kurang pedulinya pihak orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya, 

siswa kurang motivasi belajar, dan pengaruh buruk dari alat elektronik. 

Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia yang sekarang ini sedang viral adalah melakukan 

perubahan kurikulum. Pengertian kurikulum itu sendiri menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19 yaitu 

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai  tujuan, isi, dan 
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Adapun 
kurikulum yang sementara diberlakukan sebagai proyek rintisan di beberapa 

sekolah di Indonesia adalah Kurikulum Program Sekolah Penggerak, yang kelak 

akan menggantikan Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum Program Sekolah 

Penggerak ini berdasarkan SK Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan 

Nomor 028/H/KU/2021 dan 029/H/KU/2021 tentang Penerapan Capaian 

Pembelajaran pada Sekolah Penggerak SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum 

Program Sekolah Penggerak sudah mulai diterapkan di 2500 satuan pendidikan 

yang tergabung dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan 

pada tahun pelajaran baru 2021/2022. Pada akhirnya nanti direncanakan akan 

diterapkan di seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia.  Kurikulum ini 

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN 

DALAM KURIKULUM PROGRAM 

SEKOLAH PENGGERAK 
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Assalamualaikumwarahmatullahi Wa Barakatuh., apa kabar semua In Syaa 

Allah kita dalam naungan Rahmat Allah Subuhana Wa Ta Amin Ya Rabbal Alamin. 

Dunia pendidikan semakin melesat dan maju mengikuti zaman yang berputar. Saat  

ini pendidikan di Indonesia menginjak istilah 4.0 dimana zaman ini pendidikan dan 

para pendidik serta tenaga pendidik berlomba-lomba untuk melaksanakan 

pendidkan 4.0 dengan berbagai bentuk penerapan baik itu di kurikulum, mata 

pelajaran, di buku paket untuk guru dan siswa serta bentuk pada sistem pengajaran 

yang ada dalam sekolah namun kesemuan itu pasti memiliki tujuan yang akan 

dicapai. Saya selaku seorang pendidik yang diberi tugas untuk mengajar generasi 

anak bangsa agar kelak peserta didik menjadi calon intelektual yang cerdas bukan 

hanya pada pikiran atau akal namun cerdas juga dalam rohaninya. Seorang guru 

terhadap peserta didik memegang tanggung jawab dalam mengantarkan peserta 

didik menjadi tunas bangsa yang unggul untuk memajukan Negara Indonesia. 

Pendidkan yang memerdekakan atau merdeka belajar adalah salah satu 

program unggulan pemerintah saat ini dalam membentuk kegiatan pembelajaran 

pada setiap sekolah di seluruh Indonesia secara bertahap. Besar harapan pemerintah 

dan masyarakat agar menemukan bentuk sistem pendidikan yang dapat memajukan 

kualitas pendidikan menjadi lebih baik sehingga dari situlah terlahir pendidikan 

yang bisa mencakup semua kebutuhan permasalahan yang terjadi di dunia 

pendidikan dengan alih-alih pendidikan yang masih belum merata di seluruh 

pelosok Indonesia. 

Penulis sebagai seorang pendidik sangat ingin melihat program pemerintah  

‘merdeka mengajar’ atau ‘merdeka belajar’ dapat memberikan perubahan yang 

signifikan. Hasil atau out put dari perubahan itu bisa terlihat dari dua sisi yang saling 

bersinergi menjadi satu kesatuan yakni kualitas pendidik dan kualitas peserta didik 

yang bisa menghasilkan produk atau keluaran yang bisa menggencot peningkatan 

kualitas  Sumber daya manusia  di Indonesia. Kita sudah merdeka kurang lebih 76 

IMPIAN DAN HARAPANKU SEBAGAI 

PENDIDIK DALAM PEMBELAJARAN 

YANG MEMERDEKAKAN 

mailto:Sunarsihamzah2212@gmail.com
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Setiap makhluk hidup  di dunia ini, apapun itu dikarunia oleh Allah SWT 

dengan sejumlah potensi sebagai modal dasar dalam menunjang kehidupannya di 

dunia. Apatah lagi yang namanya makhluk manusia yang disempurnakan 

penciptaannya oleh Allah SWT lewat sejumlah kelebihan yang dikaruniakan jauh 

melebihi dari makhluk makhluk lainnya. Dengan bekal kelebihan potensi yang 

dimilikinya berupa akal, nurani dan kehendak yang dapat dikembangkan sesuai 

dengan perkembangan alam sosialnya melalui asahan pendidikan , pengalaman dan 

latihan yang terus menerus hingga tiba pada masa tertentu dalam bentuk 

kematangan fisik, sosial dan emosionalnya. 

Manusia dalam menjalani proses pematangan  fisik , sosial dan emosionalnya, 

maka sudah tentu pendidikanlah yang merupakan media pematangan yang paling 

berperan dalam melahirkan pembelajar yang paling kostuktif karena melalui 

struktur, sistem dan  pemberian konten yang berjenjang dan sistematis. Secara 

keilmuan, pendidikan formallah yang selama ini menjadi penyumbang terbaik 

dalam melahirkan generasi baru yakni manusia yang dapat mencapai kematangan 

yang ideal dalam membentuk sumber daya manusia baru yang terpopuler dari dulu 

hingga saat ini walaupun dalam bentuk konten kurikulum yang bebeda beda satu 

sama lain sesuai jenis pendidikannya. DI sinilah penulis hendak mengulas 

bagaimana pendidikan dan model pembelajaran yang seharusnya dipergunakan 

dalam membentuk pematanagan generasi manusia Indonesia yang ideal 

sebagaimana seharusnya kodrat manusia dibangun. 

Filosofi  pendidikan bapak Kihajar Dewantara yang popular dengan istilah 

‘among’ lalu diterjemahkan pada saat ini sebagai filosofi ‘merdeka belajar’.  Berdasar 
filosofi pendidikan beliau . pendidikan di Indonesia sejak  zaman penjajahan Belanda 

telah meletakkan dasar dasar pendidkan yang memanusiakan manusia dalam arti 

pendidikan harus membawa anak didik pada alam sosialnya sesuai alam 

alamiahnya yang sedianya sudah diberikan Allah SWT secara kodrati, sehingga 

pemaksaan pencapaian tujuan pendidikan oleh peserta didik dalam pendidikan 

PEMBELAJARAN 

BERDIFERENSIASI  DALAM 

KURIKULUM   

‘MERDEKA BELAJAR’ 
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Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, dimana merupakan 

dasar yang telah merangkum bagaimana jiwa dan tekad Indonesia serta sebagai 

pandangan bernegara dalam kehidupan Masyarakat. Dasar fondasi bernegara ini 

ditetapkan sebagai dasar untuk negara yang pada saat itu masihlah sangat muda,  

dimana tidak ada kecocokan dengan banyak ideologi yang telah ada sebelumnya, 

ditanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia dalam 

sidang pengesahan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI), tercantumlah rumusan dasar negara (Pancasila) didalam Alinea ke-empat 

dari UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI. 

Buah  pemikiran komponen bangsa yang saat itu adalah orang-orang yang 

terintegrasi dan tersertifikasi sebagai para pemikir di awal kemerdekaan, di mana 

dengan pemikiran mereka itulah yang akhirnya menjadi dasar topangan bagi 

keseimbangan NKRI hingga saat ini. Terkhusus bagi tiga tokoh utama yang 

menyalurkan rumusan Pancasilanya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara kedepannya, merekalah Mohammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. 

Soekarno. Penyampaian usulan ketiganya dalam urutan waktu yang sangat 

bermakna, sehingga merekalah yang patut untuk dikatakan orang-orang hebat yang 

memanfaatkan waktunya, karena tak jarang, waktu yang sedikit itulah yang 

membawa dampak besar bagi kehidupan kedepannya, dimulai oleh Mohammad 

Yamin (29 Mei 1945), disusul oleh Dr. Soepomo (31 Mei 1945) dan diikuti oleh Ir. 

Soekarno (1 Juni 1945), hingga terciptalah satu pengerucutan yang melahirkan 

sebuah dasar yang Indah, bahkan diakui oleh negara-negara luar sebagai dasar yang 

condong pada kemampuan kendali yang baik dan efisien, serta fleksibel. 

Dasar yang bisa dikatakan sempurna itu telah menjiwai hal-hal mendasar dari 

segi kehidupan manusia, dimana masing-masing orang dapat memaknakannya 

secara universal namun tetap pada tujuan dan hakikat sila-sila yang tercantum. 

SIMBOLISASI UNTUK 

INTEGRASI 
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Budaya bagaikan permata yang sangat berharga yang harus dijaga dan 

diestarikan oleh seluruh kalangan tak terkecuali generasi milenial. Makassar 

memiliki banyak budaya dan etik yang beragam namun belum tereksplor secara 

keseluruhan. Generasi milenial adalalah generasi pelanjut masa depan sebuah 

Negara. Maju atau berkembagnya sebuah Negara tergantung bagaimana generasi 

milenialnya menginovasikan kemajuan itu. Maka dari hal tersebut generasi milenial 

harus memiliki Fondasi kuat dalam menyongsong perubahan tersebut. Bhineka 

tunggal ika dan pancasila akan menjadi kiblat peruubahan tersebut. Bhinneka 

Tunggal Ika adalah semboyan negara yang tertulis dalam lambang Indonesia 

Garuda Pancasila. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang 

memiliki keragaman budaya, namun menjadi satu bangsa. memiliki budaya yang 

berbeda-beda bukan sebuah penghalang bagi kita untuk bersatu dan memajukan 

Negara kita tercinta ini. salah satu destinasi wisata bertajuk budaya yang ada di Kab. 

Takalar yaitu maudu lompoa, Maudu Lompoa, sebuah tradisi yang dilakukan 

masyarakat Takalar sebagai puncak perayaan dari peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW. Perayaan ini berpusat di sekitar Sungai Cikoang, Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Selatan. 

 Maudu Lompoa menjadi salah satu bukti dimana dua unsur yang berbeda, 

yaitu agama dan kebudayaan lokal dapat bersatu membentuk sebuah tradisi turun-

terumun. Semua jenis lapisan masyarakat ikut bergabung dalam merayakan tradisi 

yang satu ini. Keunikan dari tradisi Maudu Lompoa terletak pada julung-julung atau 

kapal kayu yang dihias sedemikian rupa menggunakan kain warna warni. 

Di dalam kapal-kapal itu terdapat berbagai macam bahan pokok mulai dari 

telur yang juga diwarnai berbagai macam warna, serta hasil bumi dari wilayah 

sekitar Kabupaten Takalar. Selain telur dan hasil bumi, julung-julung juga diisi 

dengan perlengkapan sehari-hari seperti pakaian, celana, sampai perlengkapan 

mandi seperti pasta gigi dan sabun. Semua hiasan yang terdapat di dalam julung-

MENGASAH  UPAYA  GENERASI  MILENIAL  

DALAM MERETAS  DAN 

MEMPERKENALKAN BUDAYA YANG 

BERKEBHINNEKAAN GLOBAL DI TAKALAR 
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Pada bulan Rabiul Awal umat muslim merayakan perayaan maulid yang 

dirayakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Perayaan ini 

sudah menjadi ciri khas bagi umat muslim. Di dalam perayaan maulid biasanya 

diselingi dengan acara keagamaan dari daerah masing-masing. 

Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, 

tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah di Kota Mekah. 

Kata maulid atau milad tersebut dalam bahasa Arab mengandung makna hari lahir 

(Rahma Indina Harbani – detikEdu). 

Perayaan maulid juga sering kali dianggap sesat oleh sebagian masyarakat 

yang berbeda pandangan. Hal ini sangat menyakitkan karena nabi sendiri 

merayakan ulang tahunnya dengan berpuasa pada hari Senin, dikarenakan pada 

hari Senin juga beliau dilahirkan untuk memimpin umatnya. Puasa yang dilakukan 

merupakan ungkapan syukur dari Nabi Muhammad Saw dikala beliau dilahirkan 

oleh ibunya yang bernama Siti Aminah Az-Zuhriyah Binti Wahab. 

Perayaan maulid yang kita lakukan merupakan bentuk lain dari puasa yang 

dilakukan oleh nabi di zaman dahulu untuk memperingati kelahiran beliau. 

Perayaan maulid sering kali diperdebatkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki 

pandangan yang berbeda, namun pandangan yang berbeda itu cukup untuk kita 

pahami saja karena tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama akan 

perayaan maulid. 

Biasanya di dalam perayaan maulid ada sebagian masyarakat yang dengan 

sukarela mengeluarkan uang sebanyak mungkin agar perayaan maulid mereka 

sempurna, namun ada juga masyarakat yang merayakannya dengan sederhana yaitu 

dengan cara cukup menghiasi satu buah bakul yang berisi berbagai macam, lalu 

dibawa ke masjid. 

Perayaan maulid ini biasanya dijadikan sebagai momentum untuk lebih 

mempererat tali persaudaraan sesama umat. Perayaan maulid juga merupakan 

AKU MENGENAL DAN 

MENCINTAI- MU DI PERAYAAN 

MAULID 
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Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. 

Penduduknya banyak dan ada berbagai macam suku, ras, agama, golongan dan lain 

lain. Namun, meski terdapat banyak perbedaan itu tidak menjadikan halangan 

untuk menjaga keutuhan persaudaraan di Indonesia. Sebagaimana pada semoboyan 

kita yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti Walaupun berbeda beda namun tetap 

satu jua, maknanya adalah meskipun berbeda beda pada hakikatnya bangsa 

indonesia tetap pada satu kesatuan. 

Perbedaan perbedaan inilah yang justru menjadi ciri khas masing masing 

daerah, sama seperti di cikoang yang meiliki Tradisi Maudu Lompoa yang 

merupakan ciri khas dari daerah cikoang. Ciri khas seperti inilah yang sudah 

seharusnya kita lestarikan karena merupakan warisan warisan leluhur dan juga 

sebagai identitas daerah tersebut. Perbedaan seperti ini juga mengjarkan kita untuk 

menghormati dan menghargai satu sama lain dan tidak membeda bedakan suku, ras, 

golongan dan agama tentunya. 

Tradisi Maudu Lompoa ini merupakan prosesi hari peringatan kelahiran Nabi 

Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan campur 

kebudayaan suku Makassar. Maudu Lompoa atau Maulid Besar juga merupakan 

peringatan tahunan khas di Kabutapen Takalar yang berupasat di Sungai Cikoang. 

Tradisi Maudu Lompoa ini dilaksanakan setiap tanggal 29 Rabiul Awal di Desa 

Cikoang, Kec. Mangngarabombang, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan. Tradisi ini 

adalah tradisi perpaduan agama dan kearifan lokal setempat yang sudah 

berlangsung sejak abad ke-16. 

Menurut sejarahnya, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1621 silam. Tradisi ini 

bermula saat kedatangan ulama besar Aceh yaitu Sayyid Djalaluddin bin 

Muhammad Al Wahid Al' Aidid yang merupakan keturunan Nabi yang menetap di 

cikoang, beliau juga cucu dari Sultan Iskandar Muda Mahkota di Aceh yang 

memiliki garis keturunan dari Arab Selatan yang menyebarkan ajaran ajaran agama 

MENGENAL LEBIH DEKAT 

TRADISI CIKOANG MELALUII 

MAULID NABI 
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Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, 

tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah di Kota Mekah. 

Kata maulid atau milad tersebut dalam bahasa Arab mengandung makna hari lahir. 

(Rahma indina harbani, 2021) 

Dalam bahasa Indonesia, Maudu Lompoa berarti Maulid Besar adalah prosesi 

peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai 

kegiatan ritual dan telah dimulai sejak tahun 1621, erat kaitanya dengan seorang 

ulama Aceh bernama Sayyid Jalaluddin, yang telah berjasa mengembangkan ajaran 

Islam di Cikoang.Tradisi ini ditujukan untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi 

Muhammad SAW dan keluarganya. Maudu Lompoa Cikoang merupakan pesta 

keagamaan masyarakat Cikoang yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang terus 

dilestarikan turun-temurun. Pelaksanaan Maudu Lompoa mempunyai ritual-ritual 

dan prosesi adat yang dilaksanakan selama 40 hari sebelum puncak perayaan 

(maman sukirman, 2014).  

Salah satu bentuk upacara tradisional masyarakat di Sulawesi Selatan yang 

bertahan hingga saat ini adalah tradisi peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. 

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW bentuk dan situasi pelaksanaannya 

berbeda-beda pada tiap daerah. Misalnya masyarakat Cikoang Kabupaten Takalar, 

masih melaksanakan peringatan maulid. Perayaan maulid dalam bahasa Makassar 

dikenal dengan nama Maudu Lompoa. 

Puluhan pemuda bergotong royong mengarak julung-julung (replika kapal) 

yang berisi hidangan khas berupa nasi pamatara (setengah matang) dan lauk yang 

menunya didominasi ayam kampung dan telur warna warni yang penuh hiasan kain 

khas Sulawesi serta aksesoris lainnya menuju pinggir Sungai Cikoang pada puncak 

perayaan Maudu Lompoa di Kecamatan Mangarabombang, Desa Cikoang, Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Selatan (Wikimedia.2021). 

MEMBANGUN SEMANGAT 

GOTONG ROYONG DALAM 

PERAYAAN MAULID 
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Di Indonesia, sikap Toleransi sangat dijunjung tinggi. Toleransi inilah yang 

menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya sikap 

toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan 

terjadi. Hal-Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bahwa bangsa 

Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam dan unik. Toleransi 

antar sesama umat patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan, tanpa 

memandang perbedaan.  

Negara Indonesia ini terkenal dengan adanya semboyan"Bhineka tunggal Ika" 

yang diartikan sebagai"Beraneka satu itu" yang bermakna bahwa meskipun berbeda-

beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan.  Di 

Indonesia juga terdapat beragam suku,agama, budaya,dan ras. Namun itu bukan 

suatu perbedaan yang buruk akan tetapi suatu perbedaan indah. 

Menghargai perbedaan di dalam kehidupan masyarakat adalah suatu hal 

yang penting dengan menjaga sikap ketoleransian tersebut. Pada dasarnya saling 

menghargai perbedaan termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sebagai ideologi 

dasar negara Indonesia. Didalam kehidupan ini kita akan menemukan banyak sekali 

perbedaan. Misalnya, perbedaan secara fisik, hobi, suku, ras, budaya, agama, bahasa, 

adat istiadat, dan lain sebagainya.  Perbedaan yang sering terjadi di dalam 

kehidupan ini adalah perbedaan pola pikir yang terjadi ketika perayaan Maulid 

Nabi. 

Pada perayaan Maulid juga terdapat perbedaan yang beragam, salah satunya 

perbedaan Maulid di cikoang dengan perayaan Maulid di masjid. Tetapi perayaan 

tersebut tetap memiliki makna yang sama yakni untuk mengenang hari kelahiran 

Nabi Muhammad Saw. Seperti pada perayaan maulid di cikoang. Masyarakat 

berbondong-bondong untuk menghias beragam jenis kanre maudu', di perayaan 

maulid di cikoang biasanya menggunakan perahu di dalam perayaannya. Di 

perayaan maulid cikoang biasanya di tampilkan aru. Maulid di mesjid biasanya 

MENGHARGAI DAN  

MENGHORMATI PERBEDAAN 

BUDAYA 



46 
 

BAB 

12 

 

Abd. Rahman 

Siswa SMAN 3 Takalar 

Email : abdr24515@gmail.com 

 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad, merupakan peristiwa bersejarah bagi 

umat Islam. Peringatan ini diperingati sebagai hari lahirnya nabi Muhammad yang 

merupakan nabi dan rasul terakhir. Mengenai kelahiran nabi; ada beberapa 

perbedaan pendapat para ulama, akan tetapi bagi kaum muslimin yang meyakini 

adanya ritual, mereka memperingatinya setiap tanggal 12 rabi’ul awal. Dalam tradisi 
sebagian umat Islam di dunia sudah sejak lama mengenal ritual “Peringatan Maulid 
Nabi”.   

Hal itu dilakukan untuk memperingati sekaligus mengenal, mengenang, dan 

menganggungkan diri pribadi Rasulullah SAW. Sebagai manusia paling mulia. Di 

Indonesia sendiri; memperingati Maulid Nabi Muhammad juga telah digelar di 

berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda, namun dengan maksud dan tujuan 

yang sama; yakni memperkokoh tiang agama dan ingin mendapatkan Ridho dari 

Allah SWT. Peringatan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di 

masyarakat Islam; jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Secara subtansi, peringatan 

ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan umat Islam kepada Nabi 

Muhammad.   

Maulid Nabi Muhammad SAW pada awalnya diselenggarakan untuk 

meningkatkan semangat juang para muslimin dan juga untuk meningkatkan 

keimanan dan kecintaan muslim kepada nabi Muhammad SAW.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan masa perayaan Maulid Nabi 

Muhammad SAW telah banyak mengalami perubahan. Dikarenakan dakwah Islam 

telah meluas dan adanya adat dan istiadat yang mempengaruhi perayaan tersebut. 

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan suatu perbuatan yang baik 

selagi tidak bertentangan dengan syariat dan Aqidah.  

Untuk kali ini penulis akan memperkenalkan sedikit budaya atau kebiasaan 

yang sering di lakukan masyarakat setiap tahunya yang ada di Sulawesi Selatan atau 

lebih tepatnya di kab. Gowa.  

BUDAYA MAULID SEBAGAI SALAH 

SATU KEBERAGAMAN DI 

SULAWESI SELATAN 

mailto:ABDR24515@GMAIL.COM
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Desa gallang adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Takalar, 

sebagian besar penduduk penduduk di gallang bermata pencaharian petani.Desa 

gallang juga terkenal akan kebersihan dan kesejukannya,tidak hanya itu di desa 

gallang masyarakatnya terkenal baik dan ramah.Desa gallang adalah desa agamis 

karena semua penduduk di desa gallang menganut agama islam.Desa gallang juga 

terkenal akan hasil panennya dan tradisi tradisinya yang beragam.Tradisi yang 

terkenal di desa gallang yaitu setiap tahun memperingati maulid nabi Muhammad 

SAW sebagai tanda cinta kepada nabi Muhammad SAW. 

Setiap tahun masjid yang ada di desa gallang beserta penduduknya 

memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan pada 

nabi Muhammad SAW serta menurut saya sebagai jalan menjalin silaturahmi 

terhadap penduduk desa gallang. 

Menurut penulis, tradisi maulid nabi Muhammad SAW di desa gallang sangat 

kental dengan tradisi bugis, walaupun penduduk dari desa Gallang hanya sebagian 

yang bersuku asli dari Bugis dalam memperingati maulid nabi Muhammad 

SAW.Tradisi tersebut adalah ember/bakul yang berisi ketan yang di hiasi bunga 

bunga dari plastik maupun kertas dan ada juga pembacaan ayat suci Al Qur'an. 

Pada saat memperingati maulid nabi Muhammad SAW di setiap mesjid yang 

ada di desa gallang di sambut dengan kemeriahan penduduk penduduk desa 

gallang dan ada juga bakul/ember yang di hiasi dengan telur warna merah dan 

bunga bunga yang terbuat dari kertas maupun plastik yang cantik.Dulu telur di 

tusuk dengan sebilah bambu tapi sekarang di ganti dengan hiasan gantungan plastik 

dan ada juga yang memberi bambu sebagai pegangan tujuannya agar telur tahan 

lama dan tidak mudah basi.Mengapa telur di jadikan sebagai tema dalam persiapan 

maulid nabi Muhammad SAW?karena masyarakat berpendapat bahwa telur  di 

simbolkan sebagai kelahiran sebab dari telurlah menjadi anak anak ayam dan telur 

yang berbentuk bulat yang artinya umat Islam di dunia ini bersatu dan tidak dapat 

TRADISI  MENCINTAI NABI 

MUHAMMAD SAW SECARA 

BERSAHAJA DI DESA GALLANG 
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Tradisi Maudu’ Lompoa mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian 

besar penduduk Indonesia, namun tidak untuk masyarakat di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Tradisi Mauu' Lompoa atau Maulid Akbar merupakan puncak perayaan dari 

peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. yang diselenggarakan oleh 

masyarakat di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan setiap 

tanggal 12 Rabiul Awal. Tradisi ini menjadi istimewa karena memadukan unsur 

Agama Islam dan kearifan lokal setempat yang telah berlangsung turun-temurun 

sejak Abad ke-16.  

Menurut sejarah, perayaan tradisi Maudu’ Lompoa sudah ada sejak tahun 1621 

silam. Saat itu ulama besar Aceh bernama Sayyid Jalaludin datang ke tanah Takalar 

untuk menyebarkan Agama Islam. Sayyid juga dipercaya sebagai keturunan Nabi 

yang menetap di Cikoang.  

Pelaksanaan perayaan Maudu Lompoa memerlukan persiapan 40 hari 

sebelum acara puncak. Persiapan diawali dengan je'ne-je'ne sappara (mandi pada 

bulan Syafar) oleh masyarakat Cikoang yang dipimpin sesepuh atau guru adat. 

Persiapan lain yang juga dilakukan adalah menyediakan ayam, beras, minyak 

kelapa, telur, perahu, kertas warna-warni, pakaian dan hasil bumi lainnya. Ayam- 

ayam yang akan dijadikan jamuan dalam puncak perayaan harus dikurung selama 

40 hari, agar sehat dan hanya mendapat makanan yang bersih dan bagus. Selain itu, 

masyarakat juga mulai melakukan prosesi angnganang baku yaitu membuat bakul 

beras dari daun lontar. Selanjutnya, masyarakat menjemur padi dalam lingkaran 

pagar, dilanjutkan adengka ase, yakni menumbuk padi dengan lesung. Setelah itu, 

warga setempat mengupas kelapa utuh yang ditanam sendiri.  

Bagi masyarakat Cikoang perayaan Maudu’ Lompoa bukan hanya sekedar 

peringatan tentang kelahiran Nabi Muhammad, melainkan upacara Maudu' Lompoa 

mengandung makna yang lebih mendalam. Perayaan Maudu' Lompoa mengandung 

falsafah hidup yang sangat erat hubungannya dengan kejadian alam semesta dan 

TENTANG  MAUDU’ LOMPOA : 

PERPADUAN  HARMONI 

KEAGAMAAN  DAN KEARIFAN 

LOKAL 
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Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keindahan terutama 

pada budayanya. Setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing yang telah 

dilakukan secara turun temurun. Bentuk budaya di Indonesia juga bermacam-

macam, seperti kesenian, bahasa, karya, perayaan, dan lain-lain. 

Perayaan dalam setiap daerah sangat beraneka ragam dan juga memiliki ciri 

khasnya masing-masing. Perayaan juga memiliki banyak jenis, contohnya perayaan 

keagamaan seperti galungan, idul fitri dan idul adha, jumat agung, kuningan, dan 

berbagai macam perayaan keagamaan lainnya. 

Tahun ini, sebagai sekolah penggerak, SMAN 3 TAKALAR membuat sebuah 

projek mengenai Tema Bhinneka Tunggal Ika yang mengangkat subtema Bhinneka 

Tunggal Ika Dalam Perayaan Maulid. Projek Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan 

penulis banyak hal selama melakukan riset dalam melihat budaya baru, berbagai 

perbedaan pendapat dari suatu budaya yang ada di Indonesia khususnya di 

kabupaten Takalar. 

Projek yang mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika dalam perayaan Maulid  

ini memberikan kesan yang banyak karena sejak 10 tahun penulis tinggal di Takalar,  

sangat jarang melihat ataupun mencoba mengikuti perayaan ini. Hal ini sangat cocok 

dengan tema keberagaman yang sedang dibahas.  

Sebelum memahami perayaan dari Takalar ini, kita harus mengetahui 

pengertian dari Maulid itu sendiri. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Maulid diartikan sebagai hari lahir atau peringatan hari lahir khususnya hari 

lahir Nabi Muhammad saw. Di Indonesia, perayaannya dilaksanakan pada 12 Rabiul 

Awal dalam penanggalan hijriyah. 

Perayaan Maulid di Takalar yang tiap tahunnya dilakukan dikenal sebagai 

Maudu’ Lompoa. Maudu’ Lompoa merupakan salah satu perayaan yang sudah tidak 

asing bagi masyarakat kabupaten Takalar, karena perayaan ini setiap tahun 

dilaksanakan dan orang yang mengikutinya pun tidak dapat dibilang sedikit. 

MAUDU’ LOMPOA  SEBAGAI 

BAGIAN  DARI  KHASANAH 

KEBERAGAMAN BUDAYA DARI 

TAKALAR 

mailto:alyamalikhatahir1012@gmail.com
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Perayaan ini dimulai pada hari-hari awal Islam, abad ke-11. Maulid Nabi 

dimulai di Mesir dengan Syi’ah Fatimids, yang merupakan keturunan Ali (Imam ke 
empat). Maulid ini menarik sejumlah besar umat muslim yang berkumpul untuk 

shalat di masjid al-Azar. Mereka juga membaca Al-Qur’an. Kemudian, mereka 
berinteraksi dengan orang-orang kurang mampu, penjaga masjid, dan pejabat 

agama lainnya untuk berbagi manisan yang disiapkan khusus. Awalnya hari itu 

digunakan untuk memperingati empat maulid, yakni Muhammad, Ali, Fatimah, dan 

khalifah yang berkuasa. Pada 1207, Muzaffar al-Din Gokburi mengawasi persiapan 

dan perayaan di Erbil, beberapa kilometer jauhnya dari Irak. 

Para misionaris sufi mulai menyebarkan maulid Nabi ke belahan dunia lain 

seperti Afrika Timur. Antara 1254 dan 1517, para sultan Mamluk bergabung dengan 

mereka. Mereka membuat maulid Nabi hidup dengan menghiasi jalan-jalan Kairo 

dengan kain petak dan lampu. Tidak seperti perayaan sebelumnya, mereka 

meningkatkan perayaan tersebut. Misalnya, mengundang penghibur dan 

memberikan hadiah kepada orang-orang berupa uang dan pakaian. Berbeda dengan 

abad-abad sebelumnya, para sufi menghadapi beberapa tantangan terutama dari 

para sultan. Mereka menyingkirkan tenda mereka. Namun, hal itu tidak 

menghentikan mereka untuk merayakan dan mempopulerkan maulid Nabi. Mereka 

menyampaikan undangan kepada semua raja yang memerintah Mesir dari tahun 

1936-1952. 

Akhirnya, mereka berhasil membujuk lebih banyak umat muslim untuk 

bergabung dengan mereka dalam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Saat 

ini, lebih dari 40 negara di seluruh dunia berkumpul di masjid-masjid dan tempat-

tempat keagamaan lainnya untuk merayakan hari lahir Nabi Muhammad. Sekarang 

maulid Nabi menjadi hari libur resmi di sebagian besar negara muslim. Satu hal lagi, 

perayaan ini bisa berlangsung hingga 30 hari. Muslim menandai perayaan dengan 

makanan, do’a, pengajian, dan bertukar hadiah. 

KESERUAN MEMPERINGATI 

MAULID NABI MUHAMMAD SAW 

DI MASJID 

mailto:annisawahyuningsih87@gmail.com
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Maulid merupakan sebuah peringatan umat muslim untuk memperingati hari 

kelahiran nabi muhammad saw yang selalu jatuh pada tanggal 12 rabiul awal 571 

masehi. 

Maulid nabi merupakan ritual istimewa untuk menunjukkan citra mereka 

pada nabi muhammad saw.tradisi ini muncul sebagai wujud cinta sekaligus 

pengingat akan hidup riwayat hidup sang nabi. 

Dalam kegiatan memperingati maulid nabi kita menghayati atau mengambil 

hikmah bahwa rasulullah saw  merupakan suri teladan bagi kehidupan manusia dan 

Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kab. Takalar terdiri dari Galesong, 

Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan 

Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan 

berpenduduk sebanyak ± 250.000 jiwa. 

Kali ini penulis ingin membahas perayaan maulid yang ada  yang di Bontotala 

Kelurahan Maradekaya kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar.perayaan 

maulid disini sudah menjadi budaya setiap tahunnya,yang  sudah dilakukan tahun 

ke tahun, masyarakat di sana sangat antusias melakukan perayaan maulid di mesjid 

tersebut.  

Pada saat memperingati maulid Nabi Muhammad saw di mesjid Nurul 

Hidayah,disambut dengan kemeriahan bakul maudu' yang berisi beras,ayam dan 

songkolo,dihiasi dengan telur berwarna warni dan bunga kertas yang cantik. 

Maulid bertujuan untuk lebih dapat menimbulkan rasa kecintaan kepada 

Nabi Saw sebagai aktualiasi dari al-Mahabbah. Hadis, siapa yg mencintaiku, maka 

dia bersamaku kelak di Syurga (HR.al-Turmuzi). 

Maulid sebagai syiar Islam, sarat dgn makna filosofis terutama pada setiap 

maulid oleh masyarakat menghiasi telur, mewarna warnikannya bukan tanpa 

PROSESI  PERAYAAN MAULID 

DI MASJID NURUL HIDAYAH 

mailto:asmirandaasmi13@gmail.com
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Setiap bulan Rabiul Awal diberbagai belahan dunia muncul perayaan hari 

kelahiran (Maulid Nabi) sosok Nabi Muhammad SAW. Ini unik memang karena 

semasa hidup Rasullah tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Dan perayaan itu 

juga terkesan ‘sekedar’ meniru praktik agama lain. Namun karena sudah menjadi 

tradisi dan juga menjadi bukti kecintaan kepada Rasullah SAW perayaan ini terus 

berlansung dan  bahkan sudah menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia. Di 

dalam umat Islam sendiri harus diakui ada yang pro dan kontra, meski mayoritas 

pendapat pro dengan perayaan hari kelahran (Maulid) nabi. 

Kendati telah menjadi semacam tradisi, memang diakui sampai sekarang 

masih terjadi silang pendapat tentang kapan sebenarnya Maulid Nabi mulai 

diperingati umat Islam. Jika ditelusuri dalam kitab tarikh (sejarah), perayaan Maulid 

Nabi ternyata tidak ditemukan pada masa sahabat, tabiin, hingga tabiit tabiin, dan 

empat imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam 

Ahmad).Uniknya, mereka itulah adalah orang-orang yang sangat mencintai dan 

mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mereka pula kalangan yang paling 

bersemangat dan menghayati setiap ajaran-ajaran yang diwariskan olehnya. 

Beberapa kalangan berpendapat bahwa Maulid Nabi pertama kali muncul pada 

zaman Shalahuddin al-Ayyubi (1193 M). Shalahuddin disebut menganjurkan 

umatnya untuk melaksanaan perayaan Maulid Nabi guna membangkitkan 

semangat jihad kaum Muslim. Kala itu, Shalahuddin dan umat Islam memang 

berada dalam fase berperang melawan pasukan atau tentara Salib. 

Kendati demikian, pendapat tersebut juga masih diperdebatkan. Mereka yang 

menolak bahwa Shalahuddin sebagai pelopor maulid beralasan, tidak ditemukan 

catatan sejarah yang menerangkan perihal Shalahuddin menjadikan Maulid Nabi 

sebagai bagian dari perjuangannya dalam Perang Salib.Menurut beberapa pakar 

sejarah Islam, peringatan dan perayaan Maulid Nabi dipelopori oleh Dinasti 

Ubadiyyun atau disebut juga Fatimiyah (silsilah keturunannya disandarkan pada 

KEBAHAGIAAN   

MENYAMBUT MAULID  NABI 

MUHAMMAD SAW 
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Maudu Lompoa adalah prosesi peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad 

SAW yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan budaya suku Makassar.   

Secara etimologi Maudu Lompoa berasal dari bahasa Makassar, terdiri dari 

dua kata yaitu maudu dan lompoa. Maudu berarti maulid dan lompoa berarti besar, 

jadi Maudu Lompoa berarti Maulid Besar (Wikipedia) Maudu Lompoa merupakan 

peringatan tahunan khas suku Makassar di Kabupaten Takalar yang berpusat 

di Sungai Cikoang. 

Tradisi Maudu Lompoa ini dahulu dipelihara oleh keluarga Sayyid Al'-Aidid. 

Diperingati setiap tahun di desa Cikoang, Kecamatan 

Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan luas wilayah 566,51 km² dan 

penduduk ± 250.000 jiwa, berada provinsi Sulawesi Selatan.  Rangkaian kegiatan 

peringatan kelahiran Nabi Muhammad ini sudah berlangsung satu minggu 

sebelumnya. Masyarakat mempersiapakan segala kebutuhan mulai dari kapal kayu, 

kain sarung, aneka telur, kertas warna warni serta berbagai bahan makanan yang 

nanti akan disusun dan ditata dalam sebuah kapal kayu. Puncak acara peringatan 

kelahiran Nabi Muhammad inilah yang disebut Maudu Lompoa (Wikipedia). 

Puncak acara berpusat di sekitar sungai Cikoang. Aneka kapal berhias warna 

warni serta alunan gendang tradisional saling bertabuh di sepanjang jalan desa 

Cikoang. Maudu Lompoa menjadi salah satu bukti meleburnya dua unsur yang 

berbeda, yaitu agama dan kebudayaan lokal Makassar yang membentuk sebuah 

tradisi budaya yang dipelihara dengan baik. Semua jenis lapisan masyarakat turut 

serta dengan suka cita dan antusias ikut bergabung bekerja dan bergotong-royong 

dalam merayakan tradisi Maudu Lompoa. Tradisi yang telah turun temurun 

berlangsung adalah sebagai bentuk ekspresi nyata masyarakat Kabupaten Takalar 

terhadap Nabi Muhammad SAW berserta keluarga Nabi. 

Banyak hal menarik yang bisa kita saksikan pada tradisi Maudu Lompoa yaitu 

kapal kayu yang disebut julung-julung oleh masyarakat takalar akan dihias 

TRADISI  MAUDU' LOMPOA  

DI CIKOANG 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_SAW
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Desa_Cikoang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
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Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW hampir semua kaum muslimin di 

seluruh dunia selalu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW.  

Pelaksanaan maulid ini adalah bentuk penghormatan dan peringatan 

kebesaran dan keteladanan Nabi Muhammaddengan berbagai bentuk kegiatan 

budaya dan ritual. (https://m.liputan6.com/bola/read/4687936/makna-dan-

hikmah-peringatan-maulid-nabi-muhammad-saw) 

Dikutip dari buku di Balik 7 Hari Besar Islam jarangan Muhammad 

Sholikhin(2012:48),disebutkan bahwasanya peringatan Maulid Nabi pertama kali 

dilakukan oleh pada masa kesultanan Shalahuddin al-Ayyubi untuk 

membangkitkan semangat jihal umat islam yang saat itu tengah bersedih karena 

kekalahannya dalam perang Salib. Peringatan maulid nabi tersebut awalnya juga 

diharapkan dapat menumbuhkan kembali semangat juang umat Islam dengan 

meneladani Rasulullah SAW guna menegakkan agama Allah SWT. Di Indonesia, 

pelaksanaan maulid nabi tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Wali Songo 

selaku penyebar agama Islam ke nusantara. 

Dikutip dari buku koreksi peringatan Maulid Nabi Muhammad AW, KH. 

Muhammad Hasyim Asy’ari,para ulama menyebut bahwasanya menyelenggarakan 
perayaan hari kelahiran nabi memiliki hukum sunnah. Pasalnya dengan 

memperingati kelahiran nabi, maka umat muslim bisa kembali mengenang dan 

mengenal kisah  hidup Nabi Muhammad SAW selaku rasul utusan Allah SWT yang 

menjadi panutan hidup umat muslim. Oleh karena itu tidak heran bila momen 

Maulid nabi atau peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW senantiasa 

disambut dengan semangat oleh umat muslim di Indonesia. 

Pada saat berlangsungnya Maulid Nabi, umumnya umat muslim akan 

mengisi hari tersebut dengan memperbanyak membaca sholawat atas nabi, 

bertadarus alquran sebagai mukjizat bagi nabi Muhammad, ataupun dengan 

 

PERINGATAN HARI MAULID NABI 

BESAR MUHAMMAD SAW 
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Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, 

tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriiah di Kota Mekah. 

Kata maulid atau milad tersebut dalam bahasa Arab mengandung makna hari lahir. 

Sebagai informasi untuk para pembaca tercintah bahwa di Kabupaten takalar 

maulid dikenal dengan sebutan "Maudu" yaitu  sebuah tradisi yang dilakukan 

masyarakat Takalar sebagai puncak perayaan dalam peringatan hari lahir nabi 

Muhammad Saw.Maudu menjadi salah satu bukti dimana  dua unsur yang berbeda, 

yaitu agama dan kebudayaan lokal dapat bersatu membentuk sebuah tradisi turun-

terumun. Semua masyarakat ikut bergabung dalam merayakan tradisi yang satu ini. 

Menurut sejarahnya, perayaan tradisi Maudu sudah ada sejak tahun 1621 

silam. Saat itu ulama besar Aceh bernama Sayyid Jalaludin datang ke Talakar untuk 

menyebarkan agama Islam dan mengajarkan konsep dari Perayaan Maulid, yang 

sekarang dikenal dengan Perayaan Maulid besar(Maudy Lompoa). Sayyid juga 

dipercaya sebagai keturunan Nabi yang menetap di  Cikoang. Dalam konsep itu 

diajarkan empat komponen yakni syariat, tarekat, hakikat, dan ma’rifat.Hingga 

seiring berjalannya waktu tradisi maulid ini sudah menyebar ke banyak daerah,salah 

satunya di Manongkoki,Polongbangkeng Utara, Takalar. 

Persiapan/langkahnya sendiri  diawali dengan je'ne-je'ne Sappara (mandi 

pada bulan Syafar) oleh masyarakat Cikoang yang dipimpin sesepuh atau guru adat. 

Persiapan lain yang juga dilakukan adalah menyediakan ayam, beras, minyak 

kelapa, telur, perahu, kertas warna-warni, pakaian, dan hasil bumi lainnya. Ayam-

ayam yang akan dijadikan jamuan dalam puncak perayaan harus dikurung selama 

40 hari, agar sehat dan hanya mendapat makanan yang bersih dan bagus. Selain itu, 

masyarakat juga mulai melakukan prosesi angnganang baku yaitu membuat bakul 

beras dari daun lontar. Selanjutnya, masyarakat menjemur padi dalam lingkaran 

pagar, dilanjutkan adengka ase, yakni menumbuk padi dengan lesung. Setelah itu, 

warga setempat mengupas kelapa utuh yang ditanam sendiri.Kemudian mulai 

 

BELAJAR DARI MAULID 
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Kebhinnekaan adalah suatu keberagaman yang mengarah pada banyaknya 

perbedaan yang ada dalam masing-masing kehidupan. Kebhinnekaan itu terdapat 

pada semboyan dari Negara Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika  dengan 

arti “berbeda-beda tetap satu jua”. Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia memiliki 
banyak keberagaman. Baik itu keberagaman pada suku, ras, agama, bahasa, budaya 

dan adat istiadat-nya. Tetapi keberagaman tersebut tidak berpegaruh pada 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Salah satu contoh bukti adanya keberagaman budaya adalah Maudu Lompoa 

yang berada di daerah kami. Maudu Lompoa ini merupakan peringatan hari 

kelahiran Nabi Muhammad Saw. yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Rabiul 

Awal. Menurut sejarah, Sayyid Djalaluddin adalah orang pertama yang merayakan 

maulid nabi yang kemudian dikenal dengan nama Maudu Lompoa atau Maulid 

Akbar. Sepanjang sejarah, Maudu Lompoa terus mengalami perubahan atau 

peningkatan tanpa menghilangkan norma dan adat yang berlaku di dalamnya. 

Contohnya saja waktu saya masih kecil, perayaan ini belum semeriah 

sekarang dimana ada yang namanya bembe’-bembengan (tempat menyimpan bakul 

Maulid) dan dirayakan secara sederhana. Tapi sekarang, seiring dengan berjalannya 

waktu dan perkembangan pemikiran yang semakin maju dan juga canggih maka 

masyarakat cikoang membuat rumah perahu yang dinamakan julung-julung yang 

artinya melaju cepat. Ini dikarenakan orang-orang yang mengangkatnya atau 

membawanya ke rumah adat dengan cara berjalan cepat agar tidak terasa beratnya. 

Sebagai seorang yang terlahir di tengah-tengah peradaban yang ada, saya 

merasa sangat bangga karena secara langsung bisa mengenal dan ikut dalam 

kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya itu. Dari kecil sampai sekarang, saya 

mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat Cikoang dalam 

memperingati hari kelahiran Rasulullah Saw. 

MAUDU’ LOMPOA SEBAGAI 

SIMBOL BUDAYA 

MASYARAKAT CIKOANG 
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Perayaan Maudu’ Lompoa secara etimologis terdiri dari dua kata yakni Maudu’ 
yang berarti Maulid dan Lompoa berarti Besar. Jadi Maudu’ Lompoa adalah upacara 

perayaan mauled Nabi Muhammad secara besar-besaran oleh masyarakat di Desa 

Cikoang Kabupaten Takalar. Perayaan maulid ini dilaksanakan dengan maksud 

untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad yang bertepatan pada 12 

Rabiul Awal setiap tahunnya.  

Berbagai versi yang mengatakan bahwa upacara Maudu’ Lompoa merupakan 

ajaran yang dibawa oleh Syekh Jalaluddin yang merupakan seorang ulama berasal 

dari Aceh yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw yang datang ke Desa 

Cikoang untuk menyebarkan agama Islam dengan membawa Sembilan Kitab dan 

salah satu dari kita itu adalah alkitab maulid yang nantinya di ajarkan oleh 

masyarakat Cikoang. Oleh karena itu pelaksanaan Maudu’ Lompoa sampai sekarang 

masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Cikoang.  

Maudu’ Lompoa merupakan tradisi yang secara turun temurun dilaksanakan 

oleh masyarakat Desa Cikoang. Tradisi ini berlangsung tiap tahunnya karena 

masyarakat setempat memiliki tingkat motivasi yang tinggi serta kepercayaan 

mereka untuk terus melaksanakannnya. Motivasi Keagamaan dan motivasi Sosial 

merupakan dua faktor yang mendorong masyarakat Desa Cikoang untuk tetap 

melestarikan tradisi Maudu’ Lompoa ini. Setiap proses rangkaian acara Maudu’ Lompoa 

mempunyai nilai dan makna yang terkandung di dalamnya yang menjadi pedoman 

bagi masyarakat Cikoang untuk tetap melestarikan kebudayaanya. 

Pemahaman masyarakat Cikoang tentang upacara Maudu’ Lompoa telah 

mengedepankan emosi keagamaan bagi seseorang, sehingga ia merasa terpanggil 

dan bahkan merasa hidupnya tidak memiliki arti apabila tidak melakukan upacara 

Maudu’. Dari segi dimensi sosial, upacara Maudu` merupakan wahana dalam 

pelestarian nilai budaya. Kemapanan masyarakat dari keturunan sayyid yang 

merupakan kelompok masyarakat elite telah menciptakan hubungan patron-klien 

MENGENAL LEBIH  DEKAT 

ADAT CIKOANG MELALUI 

PERAYAAN MAULID 
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Semboyan bangsa Indonesia ”Bhineka tunggal ika”. keberadaan kata 
“Bhineka”yang berarti” berbeda beda “di dalam semboyan Negara ini merupakan 
suatu pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang” berbeda beda 
“dalam artian sebagai sebuah bangsa yang memiliki ciri unik yaitu pluralis, Rakyat 

Indonesia didalam kehidupan sehari hari bersinggungan dengan orang orang yang 

memiliki banyak perbedaan, baik perbedaan suku, budaya, serta agama. 

John titaley mengartikan pluralisme sebagai suatu kenyataan bahwa dalam 

suatu kehidupan bersama manusia terdapat keragaman suku, ras, budaya, dan 

agama. Dengan demikian seperti yang dikatakan djohan effendi  bahwa “pluralisme 
merupakan cara pandang untuk saling menghargai (apresiatif) dalam masyarakat 

yang hetorgen yakni berbagai etnis, ras, agama, dan sosial untuk saling menerima, 

mendorong partisipasi dan pengembangan budaya tradisional serta kepentingan 

yang spesifik di dalam lingkungan kehidupan bersama, kemajemukan masyarakat 

Indonesia di anggap sebagai sebuah kekayaan atau ke istimewaan bagi bangsa 

Indonesia, walaupun demikian, kekayaan atau keistimewaan tersebat tanpa disadari 

sekaligus juga dapat menjadi “duri dalam daging”bagi bangsa Indonesia, hal ini 
dipahami dengan melihat kenyataan bahwa begitu banyak ragam yang terdapat 

dalam kehidupan bermasyarakat, sudah pastilah dapat menimbulkan persoalan 

persoalan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat,misalnya dalam perayaan 

maulid (Maudu’ lompoa) di desa cikoang kecamatan magarabombang kabupaten 
takalar. 

Cikoang sendiri merupakan sebuah desa di pesisir kabupaten takalar, 

Sulawesi selatan, masyarakat cikoang mempunyai budaya yang unik dalam 

merayakan maulid nabi yang mereka sebut dengan perayaan maudu’ 
lompoa,perayaan maudu’ lompoa sudah menjadi ritual tahunan yang wajib untuk 
dilaksanakan, perayaan ini pertama kali bermula dengan kedatangan seorang ulama 

aceh yang bernama syekh jalaluddin atau lebih dikenal dengan sayyid jalaluddin di 

MENEPIS ISU MIRING DALAM 

PERAYAAN MAULID 
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Islam menjadi salah satu agama yang dianut oleh mayoritas penduduk 

Indonesia. Agama ini dibawa oleh para pedagang yang umumnya berasal dari 

Jazirah Arab. Penyebaran agama ini dilakukan dengan berbagai pendekatan lokal 

yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Selain menyebarkan ajaran Islam, para dai 

juga membawa tradisi dan perayaan terkait agama tersebut. Salah satunya perayaan 

Maulid (hari lahir) Nabi Muhammad saw. Maudu Lompoa adalah sebuah tradisi 

yang dilakukan masyarakat Takalar sebagai puncak perayaan dari peringatan 

Maulid Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Sayyid di Cikoang, Takalar, 

Sulawesi Selatan. Perayaan ini berpusat di sekitar Sungai Cikoang. Maudu Lompoa 

menjadi salah satu bukti dimana  dua unsur yang berbeda, yaitu agama dan 

kebudayaan lokal dapat bersatu membentuk sebuah tradisi turun-terumun. Semua 

jenis lapisan masyarakat ikut bergabung dalam merayakan tradisi yang satu ini. 

Menurut sejarah, perayaan tradisi Maudu Lompoa sudah ada sejak tahun 1621 

silam. Saat itu ulama besar Aceh bernama Sayyid Jalaludin datang ke tanah Talakar 

untuk menyebarkan agama Islam dan mengajarkan konsep dari Perayaan Maulid, 

yang sekarang dikenal dengan Perayaan Maulid Lompoa. Sayyid juga dipercaya 

sebagai keturunan Nabi yang menetap di  Cikoang. Dalam konsep itu diajarkan 

empat komponen yakni syariat, tarekat, hakikat, dan ma’rifat. Keempat komponen 
itu disimbolkan pada bahan makanan. Simbol syariat adalah beras yang bermakna 

tubuh. Simbol tarekat adalah ayam yang bermakna nyawa. Simbol hakikat adalah 

kelapa yang bermakna hati. Simbol ma’rifat adalah telur yang bermakna rahasia 
Tuhan. Bahan makanan itu dibuat dalam bentuk sesaji kanre Maudu dan kaddo 

minnya. Sesaji itu merupakan simbol ajaran sakral yang dianut kaum Sayyid. 

Perayaan unik yang telah berlangsung ratusan tahun ini bahkan mampu 

mengundang minat wisatawan lokal hingga manca negara. Banyak sekali hal-hal 

positif yang dapat kita ambil dalam perayaan Maulid Lompoa di Cikoang. Hal 

tersebut dapat dilihat mulai dari proses pertama dari perayaan maulid ini. Dimana, 

SEMANGAT GOTONG 

ROYONG DALAM PERAYAAN 

MAULID LOMPOA 
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Di jaman sekarang yang serba jaringan, bagaikan keterhubungan yang begitu 

luas dalam kode-kode mikro yang tidak semua orang memahaminya. Namun, tidak 

dapat dipungkiri bahwa kehidupan ini akan terus mengalami pengembangan dan 

inovasi dari relung pikiran setiap insan yang begitu dalam untuk hasrat duniawi, 

diikuti dengan berjalannya daya-daya pembangkit untuk sebuah teknologi yang 

terus mendapatkan suntikan moderenisasi. Selain dalam berkehidupan individu, 

juga termasuk didalamnya mencakup kehidupan seorang warganegara dalam 

melaksanakan kemajuan berbangsa dan bernegara. 

Meskipun dalam hal ini, perkembangan teknologi kian pesat, namun tetap 

saja setiap kemungkinan yang dibawanya perlu disaring, apalagi yang berdampak 

buruk dalam proses pengembangan modernisasi tersebut. Contoh saja, ketika suatu 

media digunakan untuk kabar-kabar terkini mengenai suatu kasus, maka akan 

membawa dampak baik berupa perluasan wawasan khalayak atas manfaat media. 

Namun, kebalikannya, media tersebut juga dapat menjadi wadah provokator dan 

pihak-pihak lain, untuk mengadu pikiran khalayak dalam usahanya dalam 

negatifisasi berbangsa dan bernegara. 

Dalam hal modernisasi ini, ada suatu hal yang sangat berpengaruh disalah 

satu cabangnya, yaitu di cabang digitalisasi dalam media. Berawal dari media massa, 

yang kini bertukar wajah menjadi modern dengan basis media sosial dengan fitur-

fitur kecanggihan didalamnya. 

Sebuah keuntungan yang begitu banyak telah disiapkan dan tersedia 

dihadapan mata kita, tinggal bagaimana cara kita dalam menggunakannya dan 

mengarahkannya secara bijak dan berkompeten, demi mencapai kehidupan digital 

yang dipaku dalam bingkai demokrasi pada Pancasila. Namun, terkadang banyak 

yang kurang bijak dalam memanfaatkan media sosial ini, seperti perilaku intoleransi, 

bullyng, kata-kata kotor dan juga hoax, yang kadang kali mencolek sedikit sisi dari 

demokrasi dengan tangan kotornya. 

REALISASI DIGITALISASI 

DALAM BERKEBUDAYAAN 

PANCASILA 
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Kebhinnekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri 

keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan Bangsa 

dan Negara. Kebhinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman 

multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, 

religius maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa 

Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk 

bersatu dalam kemajemukan bangsa. 

Indonesia merupakan negara yang sangat mudah terjadinya perpecahan dan 

konflik. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama 

serta karakteristik dan keunikan setiap wilayah.Konflik yang terjadi 

mengatasnamakan suku, agama, ras dan antargolongan hal ini menunjukan belum 

adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman Indonesia. 

Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Itu menjadi 

semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau dan 

keberagaman suku, adat istiadat, Bahasa, ras dan kebudayaan.Meski sangat 

beragam, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya 

secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika menjadi beraneka satu itu. Maknanya, meski 

beranekaragam tapi tetap satu jua. Makna Bhinneka Tunggal Ika atau Semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia yang terdiri dari beranekaragam suku, budaya, ras, agama dan 

Bahasa.Gina Lestari dalam jurnal Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural 

Indonesia di Tengah Kehidupan Sara (2015), mengatakan pluralitas dan 

heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip 

persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan “Bhinneka 
Tunggal Ika”. Indonesia juga memiliki 714 suku dan mampu terpelihara dalam 
persatuan. 

SEJARAH PELAKSANAAN MAULID 

NABI MUHAMMAD SAW  

 “TRADISI PELAKSANAAN 

MAULID DI MANNONGKOKI” 
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Maulid nabi adalah salah satu acara peringatan hari kelahiran nabi, yang 

dimana sangat kental akan penjiwaan emosional para kaum islamis yang begitu 

bersemangat dalam menyambutnya. Apalagi mereka sering menyebutnya 

mahabbah atau bentuk kecintaan mereka atas Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika 

dilihat dari perjalanan waktunya, maulid ini semakin kental dengan penggabungan 

budaya adat, apalagi sering dikaitkan dengan acara-acara besar-besaran, seperti 

orang-orang adat Makassar, terutama diwilayah Cikoang, Takalar, yang begitu 

megah dalam merayakannya.   

Walaupun demikian, hal tersebut juga memiliki banyak pertimbangan, 

apakah dari segi pelaksanaan yang benar atau dari tuntunannya yang jelas atau 

tidak. Dikarenakan banyak orang yang salah mengertikan maulid itu bagaimana dan 

ditujukan untuk apa. Namun, pada dasarnya kita tak perlu mentalahkan apalagi 

menuduhkan pendapat kita pada masyarakat dinamis yang pemikirannya juga 

berbeda-beda, ada yang baik dalam menerima pemahaman, namun ada juga yang 

keliru dalam mengartikan dan merealisasikannya.  

Maulid Nabi sendiri adalah sesuatu yang boleh diperingati, tapi dengan hal 

yang sewajarnya dan sepantasnya. Jadi, Maulid itu tidaklah dilarang jika pada saat 

memperingatinya, kita mengisi dengan memperbanyak shalawat, doa'do'a, dan hal-

hal berfaedah lainnya. Justru yang salah dalam pandangan sebagian orang dalam hal 

ini adalah diharuskannya disuatu daerah untuk membuat perayaan secara 

berlebihan, dengan dalih agar kegiatan menjadi megah dan menarik. Lebih parahnya 

lagi adalah ketika diselipkan acara adat dalam peringatan keagamaan ini, dimana 

pada hakikatnya ada beberapa hal didalam agama ini yang bertentangan dengan 

adat, serta tak bisa disatukan pada satu tempat yang sama. Seperti adanya prosesi 

ritual, pemberian sesajen dan juga hal mistis lainnya yang sering kali ditambahkan 

dalam acara peringatan maulid nabi tersebut.  

MAULID DALAM KACAMATA 

KETUHANAN YANG MAHA ESA 
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Indonesia merupakan negara dengan keberagaman dan perbedaan yang 

terdapat didalamnya seperti suku, ras, agama, budaya, adat dan tradisi. Namun 

perbedaan ini tidak menjadi hambatan bagi negara Indonesia. Dengan adanya 

perbedaan kita tau akan indahnya toleransi dan persatuan yang tetap ada dalam diri 

masyarakat Indonesia. 

Perbedaan ini secara langsung dicantumkan dalam lambang pancasila burung 

garuda yaitu Bhinneka tunggal ika yang berarti berbeda beda tetapi tetap satu. Adanya 

banyak perbedaan dan keberagaman di Indonesia salah satunya tradisi dan adat . 

Banyaknya keberagaman di Indonesia untuk menjadi tambahan ilmu bagi kita. 

Dengan belajar banyaknya keberagaman dapat menambah wawasan bagi kita para 

pelajar bangasa Indonesia. 

Salah satunya kita dapat mengatahui adat istiadat dan berbagai tradisi yang 

ada di Indonesia Mulai dari perayaan kecil hingga perayaan besar dan dapat 

menghargai adat dan tradisi orang lain. Tapi bukan berarti kita mengikuti Tradisi yg 

dimilikinya dan meninggalkan Tradisi kita. Disini kita hanya perlu menghargai 

adanya perbedaan yamg dimiliki 

Dalam keberagaman yang ada masyarakat perlu saling menghargai , saling 

menghormati satu sama lain yang berbeda dengan kita baik itu dari adat dan tradisi 

yang dimiliki masing-masing.Perbedaan yang dimiliki tidak menjadi permasalahan 

ataupun tidak menimbulkan permusuhan  satu sama lain ,tetap saling rangkul-

merangkul , menghargai satu sama lain tanpa membeda bedakan. 

Bukan hanya belajar akan menghormati dan menghargai tradisi lain tapi kita 

juga dapat belajar bebagai sejarah sejarah  yang terdapat dalam tradisi 

tersebut.Berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat lain 

menurut kepercayaan mereka yang dapat kita ketahui.  

  MENGENAL APA DAN 

BAGAIMANA ADAT CIKOANG 

MELALUI PERAYAAN MAULID 
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Maulid nabi Muhammad Saw adalah peringatan hari lahirnya nabi yang di 

Indonesia perayaannya jatuh pada bulan rabiul awal dalam penanggalan hijriah. 

kata maulid atau milad dalam bahasa arab berarti hari lahir. Perayaan mauled nabi 

merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat islam jauh setelah nabi 

Muhammad saw wafat. Secara subtansional peringatan ini adalah ekspresi 

kegembiraan atas lahirnya nabi . di dalam Al-Qur’an sendiri kita diperintahkan 

untuk bergembira menyambut kedatangan nabi sebagai pembawa rahmat bagi 

seluruh ummat manusia. Allah berfirman dalam alqur’an 

 “wamaa nazzalnaka illah rahmatan lilalaamiin”. 
Artinya,” tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi 

seluruh ummat manusia”. 
Artinya lahirnya nabi (rasulullah) di dunia ini adalah suatu rahmat bagi 

seluruh manusia di dunia ini bahkan jin sekalipun . olehnya itu kita harus 

bergembira menyambut kelahiran nabi yang merupakan suatu pemimpin ummat 

yang patut kita teladani. Karna itu perayaan mauled nabi yang biasa di rayakan pada 

bulan rabiul awal menjadi tradisi ummat islam diseluruh dunia dari masa kemasa 

dan dalam setiap generasi sampai sekarang ini. 

Di Indonesia tradisi mauled nabi dirayakan sesuai dengan tradisi daerah 

masing-masing, sebagaimana yang sering dilakukan oleh adat bugis Makassar. 

Perayaan mauled dia lampiaskan melalui kegembiraan seperti membuat bakul dari 

daun lontar atau semacamnya dan di beri isi beras,ayam,dll sesuai hasil pertanianya. 

Dan bagi nelayan isinya berupa ikan (berfariasi) dan dihiasi telur-telur yang 

berwarna disamping bunga yang berwarna-warni melambangkan keceriaan. 

Mereka lakukan itu semua dengan ikhlas tanpa ada paksaan sesuai dengan 

kesanggupannya masing-masing. 

Dalam acara mauled bereka bersatu bergotong royong membawa bakul-bakul 

nya kesuatu tempat khusus yang sudah dikesepakati dari para toko masyarakat baik 
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Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menyimpan satu makna 

khusus bahwa di antara sekian banyak perbedaan pada bangsa ini terdapat satu 

tujuan. Dan untuk dapat mencapai tujuan itu dibutuhkan solidaritas. Solidaritas 

berarti kesamaan rasa, senasib sepenanggungan ditengah berbagai perbedaan. 

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata “setia kawan dan 
kekeluargaan” dalam kehidupan sehari-hari. Kata itu biasanya kita dengar dan 

gunakan sebagai ungkapan rasa persaudaraan, solidaritas sesama kawan serta sikap 

serta kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak dapat mempersatukan anggota 

keluarga pada suatu budaya. 

Kesetiakawanan adalah perasaan seseorang yang bersumber dari rasa cinta 

kepada kehidupan bersama atau sesama teman sehingga diwujudkan dengan amal 

nyata berupa pengorbanan dan kesediaan menjaga, membela, membantu, maupun 

melindungi terhadap kehidupan bersama. Kesetiakawanan biasanya dikaitkan 

dengan kata sosial sehingga menjadai kesetiakawanan sosial. 

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial adalah merupakan potensi 

spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa. Oleh karena itu 

kesetiakawanan sosial merupakan Nurani bangsa Indonesia yang teraplikasi dari 

sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung 

jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga 

masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, 

kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.  

Sikap kesetiakawanan dan kekeluargaan yang tulus, dilandasi rasa tanggung 

jawab yang tinggi, menumbuhkan solidaritas bangsa yang sangat kuat, contohnya  

pada saat bangsa kita bersatu untuk membebaskan tanah air dari cengkraman 

penjajah. Petani di desa memberikan dukungan logistik, menampung pengungsi, 

menyediakan rumahnya sebagai markas komando gerilya bahkan ikut serta 

berperang. Kelompok ibu dan gadis belia menyelenggarakan dapur umum lapangan 
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Secara harfiah Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno. 

Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal 

Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis di dalam lambang Garuda 

Pancasila. 

Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara 

kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keragaman, antara hal 

banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan monisme. 

Jika pada mulanya Bhinneka Tunggal Ika dipakai untuk menyatakan 

semangat toleransi keagaaman antara agama Hindu dan Budha. Setelah dijadikan 

semboyan bangsa Indonesia, konteks “Bhinneka” atau perbedaannya menjadi lebih 
luas, tidak hanya berbeda agama saja tapi juga suku, bahasa, ras, golongan, budaya, 

adat istiadat bahkan bisa ditarik kedalam perbedaan dalam lingkup yang lebih kecil 

seperti perbedaan pendapat, pikiran/ide, kesukaan, hobi. 

Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang disebut 

sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini 

menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang memiliki 

keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras 

maupun antargolongan. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi 

garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta antara 

Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Memiliki luas sekitar 8,3 juta km². Di 

Indonesia terdiri atas 5 pulau besar diantaranya adalah Sumatra, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi dan Papua. Tentunya setiap daerah memiliki budaya masing-masing yang 

perlu dilestarikan agar tidak dilupakan. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat 

Indonesia semakin kaya akan budayanya (Wikipedia). 

Di sebuah pulau di Indonesia, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan ada sebuah 

budaya yang perlu diketahui dan perlu dipahami dengan jelas agar tidak hilang dan 

terus terjaga yaitu Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Maudu' Lompoa 

SEBUAH APRESIASI BUDAYA 

DALAM PERAYAAN MAUDU’ 
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Tanggal 12 Rabiul Awal menjadi tanggal bersejarah bagi seluruh umat Islam 

di dunia, karena saat itu nabi Muhammad SAW terlahir ke muka bumi ini sebagai 

nabi akhir zaman. Kelahiran Nabi Muhammad seolah menjadi titik terang, serta 

memiliki makna tersendiri bagi umat Islam, karena selain sosok nabi yang memang 

memiliki pribadi baik, Nabi Muhammad kemudian ditunjuk menjadi penyampai 

informasi kebenaran atau risalah Allah kepada seluruh umat manusia dengan agama 

yang dibawanya, yakni Islam. Sebagian Muslim di dunia, termasuk di Indonesia, lalu 

menjadikan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebagai hari yang sangat 

istimewa, dengan alasan karena dia merupakan sang revolusioner dan penunjuk 

ajaran kebenaran melalui agama yang disampaikannya. 

"Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqo nuurin, artinya, engkau 

adalah matahari, engkau laksana rembulan, engkaulah cahaya diatas segala 

cahaya,". Demikian pujian Imam Ja¿far Al-Barjanzi Al-Madani, penulis kitab 

"Barzanji" yakni kitab yang berisi puji-pujian tentang Nabi Muhammad dan biasa 

dilantunkan sebagian umat Islam di Indonesia, termasuk di Pulau Madura saat acara 

Maulid Nabi. Kekaguman Imam Ja'far Al-Barzanji dalam bentuk pujian ini, 

menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memanglah sosok yang sempurna 

yang mampu menyinari umat manusia dengan wawasan keimanan dan keyakinan 

yang benar akan Islam. Kelahiran Nabi Muhammad dipersepsi sebagai kelahiran 

peradaban dunia yang mampu mengubah tradisi yang cenderung statis menjadi 

lebih dinamis dan menghargai nilai-nilai kebenaran. 

Kitab Barzanji sendiri merupakan kitab yang biasa dibacakan sebagian umat 

Islam saat menggelar perayaan Maulid Nabi. Kita ini sebenarnya merupakan syair 

yang berisi puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Menurut dosen Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Matnin, M.EI, peringatan Maulid 

Nabi Muhammad SAW yang banyak digelar umat Islam di Indonesia khususnya di 

Pulau Madura, sebenarnya merupakan salah satu bentur syiar Islam saja. Maulid 

MEMBANGUN  SYIAR  ISLAM  

MELALUI  PERAYAAN MAULID 



131 
 

BAB 

34 

 

Nadia Alda Fuadiyah 

Siswa SMAN 3 Takalar 

 

Indonesia pada dasarnya adalah sebuah Negara yang dicirikan oleh 

kemajemukan masyarakatnya yang terdiri dari sejumlah besar suku bangsa yang 

masing-masing mendukung tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam latar 

belakangnya,beraneka ragam ras,serta memeluk agama dan kepercayaan yang 

berbeda. 

Keberagaman budaya adalah keniscayaan yang ada di muka bumi 

Indonesia.Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral,hukum,adat istiadatdan lain-lain,serta kebiasaan-

kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Setiap daerah memiliki budaya atau tradisi dimana tradisi tersebut telah 

menjadi ciri khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya,dan 

merupakan warisan dari  budaya leluhur mereka secara turun-temurun.Upacara 

Adat Tradisional yang menghasilkan seni merupakan bagian dari kebudayaan 

masyarakat pendukungnya yang berfungsi sebagai pengokoh norma-norma serta 

nilai-nilai budaya yang telah berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun. 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang,dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Kebudayaan 

merupakan suatu kearifan lokal suatu daerah,dapat terlihat jelas dari Provinsi Bali 

dan Kabupaten Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan,yang di kenal dengan 

julukan Land Of The Heavenly Kings memiliki keunikan yang mungkin tidak di 

temukan ditempat lain di dunia dan masih hidup hingga sekarang  sebagai warisan 

nenek moyang orang Toraja,sebagai unsur kebudayaan yang tampak dalam 

fenomena sosial sampai sekarang,sekalipun ada pengaruh dari Islam maupun 

Kristen,selain itu di luar Sulawesi Selatan yakni Daerah Bali pun juga memiliki 

keunikan tersendiri.Dari kedua kebudayaan Indonesia tersebut terlihat bahwa 

kebudayaan telah terbentuk sejak lama yang secara turun-temurun di percaya dan 

diyakini walaupun ada pengaruh dari agama lain.Sedangkan dalam 

mengembangkan potensi budaya adat islam hanya sebagian kecil yang muncul 
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Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang 

negara Indonesia, Semboyang Bangsa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan 

bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki 

arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Juga Disebut sebagai Ikrar Pemersatu bangsa 

Yang Menggetarkan Jiwa, Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia, yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, 

agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Perbedaan bukan alasan untuk 

saling memecah belah ikatan persaudaraan, meski sangat beragam, bangsa 

Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di sinilah arti Bhinneka 

Tunggal Ika yang sesungguhnya. 

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna sebagai alat pemersatu 

bangsa Indonesia. Sesuai dengan artinya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, hal 

tersebut sangat menggambarkan keadaan Indonesia. Di mana Indonesia memiliki 

banyak pulau yang terpisah, memiliki warga yang berbeda-beda dalam 

kepercayaan, ras, suku dan bahasa, tetapi tetap satu Indonesia. Salah Satu 

Kebudayaan Yang Ada Di Sulawesi Selatan Tepatnya di Kabupaten Takalar Adalah 

Maulid, ditengah Situasi Pandemi Covid-19, Peringatan Hari Kelahiran Nabi 

Muhammad Saw masih bisa kita lakukan, namun tetap mematuhi protokol 

kesehatan, yang dimana peringatan Maulid tahun ini 12 Rabiul awal 1443 H Jatuh 

Pada Hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021. 

Perayaan Maulid Nabi Dilakukan Dengan Tradisi Yang Berbeda-beda 

Disetiap Daerah Dengan Kreativitas Tersendiri, Seperti Di Kota Makassar Kabupaten 

Takalar Biasa Disebut Dengan Maudu Lompoa, Rangkaian Acara Maulid Yang 

Paling Terkenal Adalah Maulid Besar Yang Ada Di Cikoang, secara Etimologi 

berasal dari bahasa Makassar terdiri dari dua kata yaitu "Maudu" dan "Lompoa" 

Maudu berarti maulid dan lompoa berarti besar sedangkan Maulid berasal dari 

bahasa Arab yang berarti "Kelahiran" atau hari lahir.  

KEBHINNEKAAN DALAM 

PERAYAAN MAULID NABI 

MUHAMMAD SAW 



138 
 

BAB 

36 

 

Nurul Arifah 

Siswa SMAN 3 Takalar 

Email : callmeanggi702@gmail.com 

 

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti " berbeda-beda tetapi tetap satu " 

Merupakan semboyan bangsa Indonesia yang harus di junjung tinggi 

kedudukannya. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia, yang memiliki keberagaman ras, golongan, suku 

bangsa,budaya,agama,kepercayaan maupun bahasa. Bhinneka tunggal Ika 

merupakan bukti keragaman-keragaman yang ada di Indonesia yang harus di 

junjung tinggi serta saling menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan tersebut 

bukan alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan. 

Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan di wariskan oleh 

nenek moyang dari generasi ke generasi atau secara turun temurun. Kebudayaan 

daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah di 

Indonesia. Setiap daerah memilki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Manfaat atau 

pengaruh yang di rasakan oleh masyarakat dengan adanya kebudayaan atau budaya 

tersendiri dari suatu daerah, kita dapat mempelajari warisan dari nenek moyang.  

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, 

suku bangsa,  kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman 

yang ada ini adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang harus di jaga 

untuk di wariskan kepada anak cucu kita kelak agar iya tidak buta melihat sejarah 

kebudayaan yang ada selama iya tidak melanggar syariat agama. Ada kaidah fiqhi 

yang mengatakan bahwa “Mempertahankan budaya lama yang baik, dan 
mengambil Budaya baru yang lebih baik”. 

Salah satu contoh tradisi kebudayaan yang harus dijaga dan di pertahankan 

adalah maulid, yang dimana tadisi seperti ini di setiap tahun kelahiran nabi 

muhammad SAW selalu dirayakan oleh ummat Islam di seluruh penjuru dunia, 

mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai ke istana negara 

menyelenggarakan perayaan tersebut.  
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Semboyan Bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar untuk 

mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita haruslah dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara 

masyarakat yag satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, 

bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau 

dimana setiap daerah memiliki adat-istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain 

yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kesadaran sikap 

untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana setiap orang akan hanya 

mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya tanpa perduli kepentingan bersama. 

Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah. Oleh sebab itu, 

marilah kita jaga Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan 

bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga. 

Budaya merupakan sesuatu yang hidup, berkembang, dan bergerak menuju 

titik tertentu. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan, karena budaya tidak 

hanya menentukan siapa yang bicara siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi 

berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan orang menyadari pesan, makna 

yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, 

memperhatikan, dan menafsirkan pesan. Komunikasi antarbudaya tidak ada hal 

yang benar atau salah sejauh hal-hal tersebut berkaitan tentang kepercayaan. 

Sihabudin (2013:20) mendefinisikan bila seorang percaya bahwa pada hari sabtu 

kurang baik untuk melakukan suatu kegiatan, kita tidak dapat mengatakan bahwa 

kepercayaan itu salah. Kita harus dapat mengenal dan menghadapi kepercayaan 

tersebut bila ingin melakukan komunikasi yang sukses dan memuaskan. 

Setiap daerah memiliki kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat 

setempat bersifat khusus dalam konteks ritual dan kegiatan upacara adat. Kegiatan 
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Cikoang adalah desa di kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Cikoang terkenal dengan tradisi yang unik untuk 

merayakan Maulid Nabi Muhammad. Perayaan yang di kenal dengan Maudu 

Lompoa, diadakan sesuai dengan sejarah datangnya agama Islam ke daerah tersebut. 

Perayaan unik yang telah berlangsung ratusan tahun ini bahkan sering di jumpai 

banyak orang. 

Maudu Lompoa berarti Maulid Besar atau lebih dikenal sebagai puncak 

peringatan maulid. Pelaksanaan perayaan Maudu Lompoa memerlukan persiapan 

40 hari sebelum acara puncak. Persiapan diawali dengan je'ne-je'ne Sappara (mandi 

pada bulan Syafar) oleh masyarakat Cikoang yang dipimpin sesepuh atau guru adat. 

Selanjutnya, mempersiapkan ayam kampung yang akan dihidangkan pada puncak 

acara, yang harus dikurung selama 40 hari di tempat bersih dan diberi makan beras 

bagus. 

Dalam perayaan ini, warga Cikoang dan sekitarnya mengarak replika perahu 

Pinisi yang dihias beraneka ragam kain sarung dan dipamerkan di tepi sungai 

Cikoang.Setelah dipamerkan, replika perahu sepanjang 5 meter ini diangkat dan 

diarak warga keliling desa. Sepanjang acara, suara pukulan gendang atau musik 

Gandra Bulo terus terdengar. 

Di dalam perahu, disimpan aneka pernak-pernik melengkapi setiap julung-

julung seperti bakul besar yang terbuat dari anyaman daun lontar, masyarakat 

setempat menyebutnya dengan Baku Maudu dan terdapat aneka makanan yang 

terdapat pada maulid, yaitu seperti nasi ketan atau biasa disebut Songkolo, lauk 

ayam kampung dan telur yang di hias dengan warna warni.Julung-julung ini 

nantinya akan dikumpulkan di sebuah titik yang telah ditentukan disekitar sungai 

Cikoang. Keseruan masyarakat mengangkat julung-julung adalah pemandangan 

unik yang bisa disaksikan. Karena sangat terlihat bentuk kentalnya gotong-royong 

yang terjalin pada masyarakat, dari menghias, mempersiapkan, menggotong, hingga 
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Pada awalnya di sekolah pukul 10.00 WITA, guru kami memanggil karna ada 

yang harus di sampaikan ke siswa kelas X.3, awal penyampaian penelitian maulid 

saya kurang tertarik dengan tema yang di bawakan,karna sebelumnya saya belum 

pernah melaksanakan atau mengikuti perayaan maulid nabi ini karna di keluarga ku 

tidak pernah merayakan maulid,saya dan keluargaku hanya sekedar mengikuti 

pengajian untuk memperingati maulid tidak seperti halnya yang saya kunjungi pada 

saat penilitian di kec manongkoki. 

Menurut Wikipedia,maulid nabi adalah peringatan hari lahir nabi 

muhammad saw pada tanggal 12 Rabiul Awal sebagai bukti kecintaan dan 

penghormatan kepada nabi muhammad.Pada saat saya penilitian saya melihat 

orang orang sekitar menggantung pakaian baru dan bagus di atas kayu yang sudah 

berbentuk kapal saya terkesan karna kapal itu begitu berwarna warni dipenuhi telur 

telur maulid berwarna pink awalnya saya kurang tau makna telur warna pink pada 

saat saya wawancara tuan disana bilang pink berwarna warni hanyalah hiasan agar 

terlihat lebih menarik,ada banyak bunga bunga di kanan kiri telur,ada bakul yang 

berisi beras,ketan,songkolo,dan uang. 

Seiring berjalannya globalisasi,banyak hal mengubah perayaan maulid,salah 

satunya sholawat yang di baca dengan irama khas seperti orang bernyayi.Awalnya 

saya kagum dan kaget karna tidak sesuai tajwid dan sangat tidak etnis,aku kagum 

melihat semua anggota Maulid nabi saw memakai sarung batik.Perayaan maulid di 

kabupaten takalar sangatlah beragam dan banyak contohnya di kec manongkoki dan 

kec cikoang,di cikoang merupakan Maudu Lompoa,adalah prosesi peringatan hari 

kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan 

dan budaya suku Makassar.  

Secara etimologi Maudu Lompoa berasal dari bahasa Makassar, terdiri dari 

dua kata yaitu maudu dan lompoa,anak remaja dan anak muda sekarang jarang 

mengetahui keberagaman budaya maudu lompoa ini karna di setiap kecamatan atau 
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Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momentum 

umat Islam untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Bagi kalangan 

kaum muslim, maulid Nabi merupakan ritual istimewa untuk menunjukkan cinta 

mereka pada Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini muncul sebagai wujud cinta 

sekaligus pengingat akan riwayat hidup sang Nabi. Memperingati kehidupan Nabi 

bukanlah hanya sekedar mengingat jasa-jasanya. Tetapi juga menumbuhkan rasa 

cinta yang berdampak pada keinginan untuk meneladani sosok paling berpengaruh 

di dunia ini.  

Maulid Nabi seharusnya dikembangkan menjadi sebuah tradisi islami yang 

sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Dalam kegiatan peringatan maulid Nabi 

kita menghayati atau mengambil hikmah bahwa Rasulullah SAW merupakan suri 

tauladan bagi kehidupan. Di seluruh dunia dapat kita temukan bahwa tradisi maulid 

Nabi Muhammad SAW ini banyak dilakukan oleh umat Islam, termasuk di 

Indonesia. Di Indonesia, tradisi maulid Nabi dirayakan sesuai dengan tradisi daerah 

masing-masing. Pada umumnya peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Diisi 

dengan acara Qira’atul Qur’an, membaca kisah Rasulullah atau Barzanji,dan makan 
bersama. 

Untuk kali ini saya akan memperkenalkan sedikit budaya yang sering di 

lakukan dan sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya yang ada di Sulawesi Selatan 

dan lebih tepatnya berada di Kab.Takalar. 

kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kab. Takalar terdiri dari sembilan 

kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, 

Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan 

Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan 

berpenduduk sebanyak 304.856 jiwa (2021). 

PERAYAAN MAULID DI 

DESAKU 

mailto:asmaulhusnaaa4@gmail.com
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Indonesia adalah negara memiliki banyak suku dan budaya. Banyaknya suku 

dan budaya membuat indonesia menjadi negara yang penuh keberagaman. 

Kemudian keragaman ini menjadi sebuah simbol yang disebut dengan Bhinneka 

Tunggal Ika. Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara pluralis, multikultur, atau 

multietnik dengan jumlah suku yang barangkali terbesar.2 Menurut 

Koentjaraningrat dan Malalatoa menyebutkan Indonesia memiliki 577-660 suku 

bangsa, di mana terutama dapat dilihat dan dibedakan dari bahasa yang digunakan 

dalam kehidupan keseharian.3 Jumlah tersebut telah menunjukkan keberagaman 

dalam skala besar di ranah nasional. 

Di sini saya akan menulis satu tema yaitu tentang “Perayaan Maulid Nabi 

Muhammad SAW”.Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momen di 
mana umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.Bagi orang 

Islam perayaan maulid ini merupakan ritual yang istimewa untuk menunjukkan 

cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW.Tradisi ini hadir supaya kaum muslim 

selalu ingat kepada Nabi dan selalu mengingat jasa-jasa nabi.Memperingati hari 

kelahiran Nabi bukan hanya sekedar untunk mengingat jasa-jasanya selama Nabi 

hidup,tetapi juga menumbuhkan rasa cinta yang akan menjadikan kita Nabi sebagai 

pedoman hidup.  

Perayaan maulid ini kia harus pertahankan dan kembangkan supaya kita 

sebagai kaum muslimin selalu ingat dengan Nabi Muhammad SAW.Dalam 

peringatan maulid nabi ini kita dapat mengambil hukmah bahwa Rasulullah SAW 

merupakan suri tauladan bagi kehidupan. 

Perayaan maulid Nabi ini dapat kita temukan di seluruh dunia, termasuk di 

Indonesia. Di Indonesia sendiri dapat mengadakan perayaan maulid Nabi ini sesuai 

dengan tradisi di daerahnya masing-masing. Pada umumnya pelaksaan maulid nabi 

ini di isi dengan membaca kisan Nabi,makan-makan bersama,dan sebagainya. Kali 

SELAYANG PANDANG 

PERAYAAN MAULID DI 

MANONGKOKI 
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Perayaan Maulid Nabi adalah tradisi turun temurun dari sejak dahulu kala 

sampai ke generasi sekarang. Maulid Nabi bertujuan untuk memperingati hari 

kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata Maulid (Milad) berasal dari Bahasa Arab 

yang berarti hari kelahiran atau hari lahir. Maulid Nabi biasanya di adakan atau di 

peringati pada saat  tanggal hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yaitu pada 

tanggal 12 Rabiul Awal. Awal mula perayaan maulid ini dimulai pada abad ke-11. 

Maulid Nabi dimulai di Mesir dengan Syiah Fatimids, yang merupakan keturunan 

Ali (Imam keempat). Dan sampai sekarang perayaan Maulid Nabi masih di adakan. 

Maulid nabi sampai saat ini terus berkembang dari berbagai wilayah. Tradisi 

ini sangat bermanfaat khususnya bagi umat muslim. Dalam mengikuti perayaan 

maulid nabi, kita dapat mengambil hikmah dan manfaat atas bahwa Nabi 

Muhammad SAW adalah nabi yang sangat penting dalam dunia maupun akhirat 

dan menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Perayaan maulid dapat kita jumpai di 

daerah-daerah atau Negara yang bermayoritas muslim. Seperti Negara Arab Saudi, 

Iran, Indonesia dan lain sebagainya. 

Di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, dan umat. 

Keberagaman ini tidak membuat masyarakat Indonesia terpecah belah. Indonesia 

adalah Negara yang bermayoritas Muslim. Terdapat berbagai daerah daerah yang 

mempunyai budaya nya masing-masing. Tentunya setiap suku dan budaya mereka 

mempunyai cara tersendiri untuk memperingati perayaan maulid nabi. Salah satu 

perayaan maulid yang terkenal yang berasal dari Indonesia yaitu Grebek Maulud 

Yogyakarta-Solo. 

Perayaan Maulid Nabi biasanya ada yang perayaannya besar-besaran seperti 

Kirab Ampyang dari Kudus Jawa Tengah. Dan untuk yang perayaan kecil-kecilan 

biasanya di lakukan pada masjid-masjid pada daerah masing-masing.  

Kali ini, saya akan membahas tradisi perayaan maulid di desa Bontotala, 

Kelurahan Maradekaya, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Takalar 

SEKITAR  PERAYAAN MAULID 

DI BONTOTALA SEBAGAI 

TRADISI MAUDU’ CA’DI 
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Keberagaman adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh setiap 

wilayah.Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) keberagaman berasal dari 

kata “Ragam” yang berarti suatu kondisi di masyarakat dimana terdapat banyak 

perbedaan dalam berbagai bidang,seperti suku,ras,agama,budaya,bahasa,dan adat 

istiadat.Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki banyak 

pulau,Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak keberagaman 

didalamnya,salah satunya pada Budaya disetiap wilayah yang ada diIndonesia. 

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan diwariskan kegenerasi 

generasi selanjutnya.Contoh keberagaman budaya yang ada diindonesia yaitu pada 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.Kata maulid ini berasal dari bahasa Arab 

yang berarti “hari lahir”(detikpedia).Jadi peringatan Maulid Nabi merupakan tradisi 

memperingati hari lahir nabi yang berkembang dalam masyarakat islam jauh setelah 

Nabi Muhammad Saw Wafat. 

Maulid Nabi Muhammad Saw dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul 

Awal,peringatan ini merupakan acara tahunan yang digelar sebagai tanda 

kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Saw.Pada pelaksanaan 

acara ini setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam memeriahkan rangkaian acara 

yang ada.Salah satu daerah yang sudah menjadikan maulid nabi ini sebagai tradisi 

tahunan yaitu berada diprovinsi sulawesi selatan kabupaten takalar.Ditakalar 

maulid dikenal juga dengan sebutan “maudu”.Maudu akan mulai dilaksanakan 

serentak dengan maulid-maulid yang ada diIndonesia yaitu pada tanggal 12 Rabiul 

MAUDU LOMPOA CONTOH DARI 

KEBERAGAMAN BUDAYA YANG 

ADA DI INDONESIA 
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Maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, yang di 

Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam 

penanggalan Hijriyah. Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir.  

Maulid Nabi memang diperingati untuk mengenang kelahiran dan perjuangan Nabi 

Muhammad SAW umat Islam. Selain itu, umat Muslim juga diharapkan dapat 

melakukan penghormatan dan meneladani Nabi Muhammad dengan berbagai 

amalan. 

Rasulullah lahir di kota Mekkah saat tahun Gajah dari pasangan Abdullah bin 

Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Namun, sang ayah meninggal dunia 

sebelum Nabi Muhammad lahir dan ibunya menghembuskan napas terakhir saat 

Nabi berusia 6 tahun. 

Ada tiga teori asal usul perayaan tersebut.Pertama, perayaan Maulid 

diadakan oleh kalangan Dinasti Ubaid (Fathimi) di Mesir yang berhaluan Syiah 

Ismailiyah (Rafidhah). Mereka berkuasa di Mesir pada tahun 362-567 hijriyah. 

Perayaan dilakukan sebagai salah satu perayaan saja.  

Teori kedua, Maulid Nabi berasal dari kalangan ahlus sunnah oleh Gubernur 

Irbil di wilayah Irak, Sultan Abu Said Muzhaffar Kukabri. Dikisahkan, saat perayaan 

Maulid Nabi dilakukan Muzhaffar mengundang para ulama, ahli tasawuf, ahli ilmu, 

dan seluruh rakyatnya. Ia juga memberikan hidangan, hadiah, hingga sedekah 

kepada fakir-miskin. 

Teori yang terakhir, perayaan Maulid Nabi diadakan pertama kali oleh Sultan 

Shalahuddin Al Ayyubi atau Muhammad Al Fatih. Tujuannya untuk meningkatkan 

semangat jihad kaum Muslimin, dalam rangka menghadapi Perang salib melawan 

kaum Salibis dari Eropa dan merebut Yarusalem. 

Sementara itu, di Indonesia sendiri sejarah Maulid Nabi Muhammad berkembang di 

tangan Wali Songo atau sekitar tahun 1404 masehi. Perayaan tersebut dilakukan 

demi menarik hati masyarakat memeluk agama Islam. 

ASAL USUL PERAYAAN  MAULID  

NABI SERTA  PERUBAHAN   

PERAYAANNYA DARI WAKTU KE 

WAKTU 
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Maulid adalah bentuk sederhana, dari kecintaan pecinta kepada yang dicinta. 

Bentuk kekaguman seorang penggemar terhadap idolanya, seyogyanya harus terus 

disiram setiap saat, supaya tumbuh subur, berkembang, berdaun dan berbuah. Agar 

kelak bisa memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitar, dengan begitu tugas kita 

sebagai khalifah fil ardhi tidak keluar dari porosnya. Bukankah Nabi telah 

mengajarkan, “Sebaik-sebaik manusia adalah yang paling banyak memberikan 

manfaat bagi yang lain?” 

Rasulullah saw, telah memberikan contoh kepada kita tentang bersyukur 

kepada Allah atas kelahirannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwasanya 

beliau biasa puasa di hari Senin, Beliau bersabda bahwa hari Senin adalah hari 

kelahiranku. Berpuasanya pada hari kelahirannya merupakan manifestasi 

kesyukurannya atas anugerah Allah yang dilimpahkan kepadanya. Maka 

merupakan suatu keharusan bagi umatnya untuk meneladaninya. Memang benar, 

Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannnya, tapi bukanlah sebuah kesalahan 

atau keharaman merayakan hari kelahiran Nabi.karena,beliau juga tidak pernah 

mengeluarkan hadis yang melarang perayaan maulid. Wahabi yang berbeda dengan 

mayoritas umat islam, namun mereka juga hendaknya bisa menghargai kelompok 

yang merayakannya. 

Di Indonesia kegiatan resmi maulid di istana di mulai oleh presiden kedua 

indonesia,yaitu soekarno.atas saran dari Haji Agus Salim, tokoh islam yang sangat 

disegani oleh Bung Karno. Bangsa Indonesia yang mayoritas umat muslim,maulid 

mempunyai nilai simbolik yang sangat penting. Tradisi warisan Bung Karno Patut 

di pertahankan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat muslim sekrang adalah 

membersihkannya unsur unsur yang tidak bisa dibenarkan oleh agama seperti 

pemujaan atau kultus yang berlebihan kepada Nabi Saw.  

Awalnya,Dalam maulid dibacakan cerita cerita heroik seperti perjuangan 

Nabi dalam berbagai peperangan, kini diubah dengan pembacaan syair syair.Sebuah 

PERAYAAN MAULID DI MASA 

PANDEMI 
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Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat 

Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat.Perayaan ini datang sekali setahun yaitu 

pada tanggal 12 rabiul awal di kalender Hijriyah. Setiap daerah pasti merayakan hari 

kelahiran nabi Muhammad Saw dengan tradisi tradisi yang berbeda karena masing-

masing daerah memiliki ke unikan dalam menyambut hari lahir nabi Muhammad 

Saw.oleh sebab itu sebelum maulid pasti sudah banyak yang menjual aneka pernak 

pernik untuk maulid seperti beras ketan,ayam kampung, telur, dan masih banyak 

lainnya. 

Selain kita merayakan maulid nabi kita juga bisa menjadikan tempat maulid 

menjadi tempat peluang bisni dan berpariwisata.salah satu contoh tempatnya adalah 

cikoang.Di cikoang banyak sekali orang yang menjadikan maulid menjadi peluang 

bisnis karena banyaknya orang yang berpariwisata di cikoang disaat maulid.Ini 

dapat menguntungkan para pedagang untuk membuka peluang bisnis di sana. 

Maulid di cikoang sangatlah di kenal oleh orang orang karena ke unikan 

budaya mereka yang berbeda dengan daerah lain yang membuat orang orang 

penasaran dengan budaya orang cikoang lakukan.karena besarnya rasa ingin 

tahunya orang orang pun kesana menikmati pemandangan dan tradisi maulid 

lompoa.Selain para pewisata dapat mengapresiasikan petualangan mereka melihat 

tradisi tradisi memperingati hari lahir nabi Muhammad mereka juga dapat 

mengetahui perbedaan budaya budaya orang cikoang dan daerah lain Para pebisnis 

akan menjual sesuatu yang orang orang akan butuhkan contohnya adalah telur, 

kertas warna-warni,pakaian,beras ketan,dll.Banyaknya peluang bisnis yang dapat 

menguntungkan para pebisnis yang membuat orang luar membuka peluang bisnis 

di cikoang, walaupun mereka bukanlah orang cikoang. Tak peduli oleh jarak para 

pedagang tetap mengambil keuntungan berbisnis di cikoang karena banyak para 

pengunjung atau para pariwisata datang mengelilingi cikoang.adapun pebisnis dari 

Kalampa,sompu, Pattalassang,dan masih banyak lagi. Para pewisata juga akan 

PELUANG BISNIS DAN 

PARIWISATA DI BALIK PERAYAAN 

MAUDU’ LOMPOA 
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Setiap manusia beragama Islam dapat menumbuhkan rasa cintanya kepada 

nabi Muhammad SAW dengan maulid, dengan mengungkapkan kegembiraan 

terhadap kelahiran nabi Muhammad SAW adalah bentuk cerminan dan rasa hormat 

kita terhadap nabi pembawa Rahmat bagi seluruh alam. 

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman  

budaya, hal ini disebabkan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa di mana 

masing-masing suku bangsa tersebut memiliki perbedaan dan keunikan masing-

masing dari segi bahasa daerah adat istiadat dan berbagai hal yang dapat 

memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri, khususnya pada 

tradisi maulid di Indonesia, kita patut bersyukur atas keanekaragaman yang kita 

miliki di Indonesia. 

Perayaan maulid nabi Muhammad SAW yaitu sebuah perayaan yang 

dilakukan dalam rangka memperingati hari kelahiran nabi Muhammad SAW 

sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tradisi perayaan ini 

banyak di lakukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, 

peringatan hari lahir Nabi Muhammad dapat digelar setiap tanggal 12 Rabiul awal 

dalam penanggalan Hijriyah. Di Indonesia, bagi umat Islam merayakan maulid nabi 

dengan berbagai cara dan ragam perayaan itu pada umumnya didasarkan pada 

kebiasaan dan adat istiadat daerah setempat.   Walaupun berbeda dalam bentuk 

perayaannya dari setiap daerah tetapi pada umumnya tradisi maulid bukan hanya 

sekedar  sebagai pengingat sejarah bagi kaum muslim. Tetapi perayaan ini dilakukan 

sebagai pengingat umat muslim bahwa Rasulullah adalah  sosok yang menjadi 

inspirasi  paling sempurna bagi umat muslim. 

Sejarah Maulid Nabi, menurut (Imam al-Suyuthi seperti dikutip mui.or.id) 

tercatat sebagai raja pertama yang memperingati Maulid Nabi SAW atau hari 

kelahiran Rasulullah SAW dengan perayaan yang meriah luar biasa adalah Raja Al-

RASA KECINTAAN DAN 

HORMAT TERHADAP NABI 

MUHAMMAD SAW DENGAN 

MERAYAKAN MAULID DI MASJID 
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Di Sulawesi Selatan, tradisi Maulid masih terus dilakukan hingga saat ini, di 

mana setiap daerah punya corak atau kreativitas tersendiri untuk merayakannya. 

Banyak tradisi Maulid di Sulsel, namun ada tiga tradisi maulid yang cukup unik dan 

dikenal luas oleh masyarakat Sulsel, yaitu tradisi Maudu Lompoa di Cikoang 

Takalar, Damulu Banua di komunitas adat Kaluppini Enrekang, dan Maulid Kaddo 

Minyak di komunitas adat Batu Bassi Maros.Pada kali ini saya ingin membahas 

"Tradisi Maudu Lompoa di Cikoang Takalar" . 

 Maudu Lompoa adalah perayaan maulid di Desa Cikoang, Kecamatan 

Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Disebut Maudu Lompoa karena Maulid ini 

terbesar sebagai puncak dari penyelenggaraan di daerah itu. Maulid akbar biasa 

pada 29 Rabiul Awal Hijriah. 

Maudu Lompoa biasa juga disebut Maulid laut karena dirayakan oleh 

masyarakat pesisir dengan menggunakan perahu sebagai wadah Maulid, di mana 

perahu-perahu itu digotong ke pantai tempat perayaan Maulid. 

Perahu yang digotong itu bukanlah perahu biasa. Mereka menyebutnya 

julung-julung. Sebuah replika perahu kayu khas Sulawesi, yang biasa digunakan 

nelayan setempat menangkap ikan. 

Berbeda dengan perahu biasa, perahu ini lebih ‘berwarna’ karena telah 
didandani sedemikian rupa dengan beragam macam kelengkapan sehari-hari. 

Mulai dari baju, celana, kain, hingga lemari plastik, dan seprei. Bahkan sabun, odol, 

dan panci, bergelantungan di sepanjang sisi perahu. 

Layar yang dibuat berwarna-warni dari berbagai macam kain ini konon 

perlambang kedatangan ajaran kebenaran Nabi yang dibawa Sayyid Jalaluddin, 

sang pelopor. Motif kain yang dipilih bisa bermacam-macam sesuai selera pemilik 

perahu. Sebuah perahu di perayaan ini bahkan ada dipasangi kain berbendera 

Negara lain. 

TRADISI UNIK PERAYAAN 

MAULID NABI MUHAMMAD SAW 

SULAWESI SELATAN DI CIKOANG 



183 
 

BAB 

49 

 

Fathina Munifah  

Siswa SMAN 3 Takalar 

Email: fathinamunifah25@gmail.com 

 

Dalam setiap daerah pasti mempunyai tradisi atau adat istiadat masing-

masing dimana tradisi atau adat istiadat tersebut telah menjadi ciri khas yang 

membedakan antara satu dengan yang lainnya,dan merupakan warisan dari budaya 

leluhur mereka secara turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Salah satu 

tradisi atau adat istiadat yang biasa dilakukan oleh orang-orang terutama seorang 

muslim adalah perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Apa lagi Indonesia 

ini merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Sama hal 

nya di Takalar banyak adat istiadat yang terdapat di daerah ini salah satunya adalah 

MAUDU' LOMPOA di Cikoang.Maulid ini adalah perayaan hari lahir Nabi besar 

kita Muhammad SAW.  

Salah satu perayaan maulid besar itu ada di desa Cikoang kecamatan 

Mangarabombang, Kabupaten Takalar  berada di provinsi Sulawesi Selatan yang 

berpusat di sungai Cikoang. Perayaan Maulid biasanya dilaksanakan pada tanggal 

12 rabiul awal penanggalan hijriah. Pada saat itu masyarakat desa Cikoang diliputi 

rasa gembira serta rasa syukur. Perayaan Maudu Lompoa ini bukanlah sekedar acara 

tahunan tetapi makna sosial dari perayaan Maudu Lompoa ini adalah ketertarikan 

sosial.Dengan maulid di pesisir dan di pantai tersebut dimaknai luas keterkaitan 

warga sekitar alam,lautan tempat mencari nafkah. Apalagi, dalam ritual 

pelaksanaan Maudu'Lompoa ini sungai Cikoang dibersihkan terlebih dahulu.Di 

sepanjang sungai Cikoang warga akan turun ke sungai untuk lomba balap jolloro, 

memancing,dan tangkap itik. 

Perayaan Maudu' Lompoa biasanya dilakukan pada 29 Rabiul Awal Hijriah, 

karena Maudu' Lompoa ini adalah puncak perayaan maulid di desa Cikoang 

itu.Rangkaian kegiatan Maudu Lompoa ini berlangsung sejak 1 bulan sebelum 

perayaan Maudu' Lompoa tersebut dilaksanakan. Masyarakat cikoang pada saat itu 

sudah mulai mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan mulai dari kapal 

kayu (atau biasa disebut julung-julung) julung-julung ini adalah sebuah perahu kayu 

MERAWAT ALAM  MELALUI 

TRADISI MAUDU LOMPOA 

SEBUAH KEARIFAN  LOKAL 
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Pada prinsipnya memahami dan mengkaji tentang budaya dan tradisi 

merupakan masalah atau topik yang tiada habisnya. Kebudayaan dan tradisi bahkan 

dapat dikatakan sebagai kajian yang menarik sekaligus menantang karena domain 

subtansinya mengenai manusia baik secara individu maupun kelompok. Baik secara 

sinkronis maupun diakronis. Atau baik secara sebagian maupun keseluruhan karena 

kompleksitas, keunikan, dan kedinamisannya. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beragam serta 

suku yang berbeda beda. Mengapa terjadi keragaman budaya di Indonesia? 

Keragaman budaya di Indonesia ada karena faktor geografis sebagai negara 

kepulauan. Keragaman terjadi juga karena letak Indonesia di jalur pelayaran 

perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat. 

Akan tetapi dengan beragamnya suku yang ada, menyebabkan dinamika sosial yang 

beragam pula. Sehingga tidak jarang muncul konflik sosial di tengah-tengah 

masyarakat majemuk ini yang tak dapat terelakkan. Sebab setiap orang bahkan 

komunitas pastinya memiliki perbedaan sudut pandang. 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di indonesia yang dikenal 

memiliki banyak keragaman karena terdiri atas 4 suku yaitu, Makassar, Bugis, 

Mandar dan Toraja. Salah satu daerah yang masih melestarikan tradisinya secara 

turun temurun di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Takalar yaitu tradisi Maudu 

lompoa. 

Tradisi Maudu’ Lompoa atau Maulid Akbar merupakan puncak perayaan dari 

peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh 

masyarakat di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan setiap 

tanggal 29 Rabiul Awal. 

Menurut sejarahnya, tradisi Maudu' Lompoa awal mulanya diperkenalkan 

oleh Sayyid Jalaluddin di Cikoang, kemudian disebarkan dan dikembangkan oleh 

anaknya. Sayyid Jalaluddin merupakan keturunan Nabi Muhammad, yang berasal 

PESONA KEBHINNEKAAN DI 

TENGAH KERAGAMAN DALAM 

TRADISI MAUDU LOMPOA DI 

CIKOANG 
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Maulid Nabi Muhammad saw. Atau biasa disebut maudu  adalah peringatan 

hari lahir Nabi Muhammad saw. Yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap 

tanggal 12 rabi'ul Awwal dalam penanggalan Hijriyah. Kata Maulid atau milad 

dalam bahasa Arab berarti hari lahir. No Maulid nabi merupakan tradisi yang 

berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad saw. Wafat secara 

substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada 

nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi sudah dilakukan umat Islam sejak tahun kedua 

Hijriyah. 

Perlu diketahui, bahwa perayaan maulid nabi Muhammad Saw. Tidak pernah 

dilakukan di zaman nabi muhammad saw. Para sahabat, maupun generasi awal 

Islam. Namun ada sebuah hadits Ketika Nabi Muhammad Saw. Ditanya puasa pada 

hari Senin yang berbunyi sebagai berikut: “ Barang siapa mengagungkan hari 
Kelahiranku, niscahaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari 

kiamat. Dan barangsiapa mendermakan satu dirham di dalam menghormati hari 

kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di jalan 

Allah. 

Keterangan lain menyebut peringatan tersebut bagi umat muslim adalah 

penghormatan dan peringatan kebesaran dan keteladanan Nabi Muhammad saw. 

Dengan berbagai bentuk kegiatan budaya, ritual, dan keagamaan. Seperti di 

Sulawesi Selatan tradisi Maulid masih terus dilakukan hingga saat ini di mana setiap 

daerah punya corak atau kreativitas tersendiri untuk merayakannya Terdapat 

banyak tradisi Maulid di Sulawesi Selatan namun ada tiga tradisi maulid yang cukup 

unik dan dikenal luas oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu tradisi Maulid laut 

maudu lompoa di cikoang Takalar, damulu Banua di komunitas adat kaluppini 

Enrekang, dan Maulid kaddo' minyak di komunitas adat batubassi Maros. 

(Wikipidia,2020) 

PERBEDAAN PERAYAAN 

MAULID NABI  DI BEBERAPA 

DAERAH 
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Perayaan Maulid Nabi adalah perayaan besar yang dilaksanakan hanya 

mayoritas Muslim untuk memperingati, menghayati, merayakan, serta memaknai 

hari kelahiran Nabi Muhammad  SAW. Adapun, Abu Qatadah pernah berkata 

bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai puasa di hari Senin. Lalu, 

beliau bersabda, "Itu Adalah Hari Di mana Aku dilahirkan." Dalil tersebut menjadi 

salah satu acuan bahwa pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad 

SAW dengan bentuk peribadatan. Di Indonesia sendiri sejarah Maulid Nabi 

Muhammad berkembang di tangan Wali Songo atau sekitar tahun 1404 masehi. 

Perayaan tersebut dilakukan demi menarik hati masyarakat pemeluk agama Islam.  

Adapun salah satu daerah yang penduduk di sana melakukan maulid secara 

besar-besar, yang penduduk di sana menamai perayaan maulid nabi Muhammad 

SAW dengan nama Tradisi Maudu' Lompoa. Tradisi Maudu' Lompoa atau Maulid 

Akbar merupakan puncak perayaan dari peringatan hari kelahiran Nabi 

Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh masyarakat di Desa Cikoang, 

Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan setiap tanggal 29 Rabiul Awal. Tradisi 

Maudu Lompoa ini dahulu dipelihara oleh keluarga Sayyid Al'-Aidid, Setiap 

keturunan Sayyid tiap tahunnya berusaha mengadakan perayaan yang kini menjadi 

agenda pariwisata Sulawesi Selatan, keluarga Sayyid Al'-Aidid sangat mempelihara 

tradisi ini yang sampei sekarang pun masyarakat di Desa Cikoang masih melakukan 

Tradisi Maudu' Lompoa. Biar pun yang dipandang miskin tetap harus melakukan 

Maudu' Lompoa. Karena mereka pasti berusaha melakukannya biarpun kecil yang 

penting hasil sendiri dan tidak pernah dibantu.  

Para petani misalnya, selalu berharap agar hasil pertaniannya melimpah dan 

sebagiannya dapat digunakan untuk upacara maudu’. Para pedagang pun berusaha 
meraih keuntungan yang besar agar dapat disisihkan untuk melaksanakan upacara 

maudu’. Bahkan sebelum ke luar berdagang (terutama ke luar pulau berdagang) 
mereka bernazar terlebih dahulu bahwa bila dagangannya berhasil dan dapat 

MENDALAMI TRADISI DAN 

PROSESI  MAUDU' LOMPOA DI 

DESA CIKOANG 
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Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momentum 

umat Islam untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Bagi kalangan 

kaum muslim, maulid Nabi merupakan ritual istimewa untuk menunjukkan cinta 

mereka pada Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini muncul sebagai wujud cinta 

sekaligus pengingat akan riwayat hidup sang Nabi. Memperingati kehidupan Nabi 

bukanlah hanya sekedar mengingat jasa-jasanya. Tetapi juga menumbuhkan rasa 

cinta yang berdampak pada keinginan untuk meneladani sosok paling berpengaruh 

di dunia ini.  

Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tradisi yang 

berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 

Perayaan ini menjadi ekspresi penghormatan kepada baginda Rasulullah. Di 

Indonesia sendiri, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW rutin dilaksanakan 

setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Dalam perayaan 

tersebut, tradisi nan beragam hampir dilakukan oleh masyarakat muslim di 

Indonesia 

Sebenarnya, keinginan untuk merayakan hari lahir Nabi Muhammad sudah 

muncul pada masa khalifah Umar bin Khattab, yakni sekitar tahun 22 atau 23 

Hijriyah (638-an Masehi). Namun, ketika itu para sahabat kesulitan menentukan 

tanggal dan hari pasti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebab, terkait kelahiran 

Nabi Muhammad sendiri memang ada dua pendapat, yakni pada 12 Rabiul Awal 

dan 9 Rabiul Awal Tahun Gajah. 

Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekadar perayaan. Alangkah baiknya, 

dengan terlaksananya peringatan Maulid Nabi, kita sebagai umat Rasulullah dapat 

semakin mengerti dan mengaplikasikan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, terdapat empat sifat wajib Rasulullah, 

yakni, shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. 

SEMANGAT MAULID NABI DI 

ZAMAN YANG BARU 
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Tradisi Maudu’ Lompoa mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian 
besar penduduk Indonesia, namun tidak untuk masyarakat di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Tradisi Maudu’ Lompoa atau Maulid Akbar merupakan puncak perayaan 

dari peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh 

masyarakat di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan setiap 

tanggal 29 Rabiul Awal. Tradisi ini menjadi istimewa karena memadukan unsur 

agama islam dan kearifan lokal setempat yang telah berlangsung turun-temurun 

sejak Abad ke-16. 

Menurut sejarah, perayaan tradisi Maudu Lompoa sudah ada sejak tahun 1621 

silam. Saat itu ulama besar Aceh bernama Sayyid Jalaludin datang ke tanah Talakar 

untuk menyebarkan agama Islam. Sayyid juga dipercaya sebagai keturunan Nabi 

yang menetap di  Cikoang. 

Pelaksanaan perayaan Maudu Lompoa memerlukan persiapan 40 hari 

sebelum acara puncak. Persiapan diawali dengan je'ne-je'neSappara (mandi pada 

bulan Syafar) oleh masyarakat Cikoang yang dipimpin sesepuh atau guru adat. 

Persiapan lain yang juga dilakukan adalah menyediakan ayam, beras, minyak 

kelapa, telur, perahu, kertas warna-warni, pakaian, dan hasil bumi lainnya. Ayam-

ayam yang akan dijadikan jamuan dalam puncak perayaan harus dikurung selama 

40 hari, agar sehat dan hanya mendapat makanan yang bersih dan bagus. Selain itu, 

masyarakat juga mulai melakukan prosesi angnganang baku yaitu membuat bakul 

beras dari daun lontar. Selanjutnya, masyarakat menjemur padi dalam lingkaran 

pagar, dilanjutkan adengka ase, yakni menumbuk padi dengan lesung. Setelah itu, 

warga setempat mengupas kelapa utuh yang ditanam sendiri. 

Bagi masyarakat Cikoang perayaan Maudu’ Lompoa bukan hanya sekedar 
peringatan tentang kelahiran Nabi Muhammad, melainkan upacara Maudu’ 
Lompoa mengandung makna yang lebih mendalam. Perayaan Maudu’ Lompoa 
mengandung falsafah hidup yang sangat erat hubungannya dengan kejadian alam 

PERPADUAN YANG  HARMONI  

ANTARA KEAGAMAAN DAN 

KEARIFAN LOKAL DALAM 

PERAYAAN MAULID 
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Budaya adalah suatu hal yang sangat erat dalam terwujudnya suatu 

peradaban. Budaya sebagai suatu adat dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat 

adalah ruh dari keberlangsungan peradaban suatu bangsa dan negara. Menurut 

Koenjtaraningrat (1996), kebudayaan atau budaya  adalah  keseluruhan  sistem  

gagasan,  tindakan  dan  hasil  karya manusia  dalam rangka  kehidupan  masyarakat  

yang  dijadikan  milik  diri  manusia  dengan  belajar. Pengertian  tersebut  merujuk  

pada  gagasan  J.  J  Honigmann  (1973)  tentang  wujud kebudayaan  atau  disebut  

juga  ‟gejala  kebudayaan‟.  Honigmann  membagi  kebudayan kedalam tiga wujud,  

yakni kebudayaan dalam wujud ide, pola tindakan dan artefak atau benda-benda. 

Sebagai suatu elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suatu 

bangsa, maka upaya penjagaan dan pelestarian kebudayaan adalah suatu keharusan. 

Indonesia adalah bangsa besar, baik dari segi SDM, SDA, maupun 

wilayahnya. Ditinjau dari segi SDM, Indonesia memiliki lebih 200 juta jiwa yang 

berasal dari ribuan suku maupun etnis yang masing-masing memiliki karakter dan 

ciri khas yang berbeda-beda. Beragam suku bangsa hidup berdampingan dengan 

latar belakang kehidupan yang berbeda, ditambah kondisi geografis tempat tinggal 

yang berbeda menjadikan masyarakat di Indonesia memiliki kehidupan beraneka 

ragam yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing sebagai warisan dari tiap 

generasi sebelumnya. Selain itu faktor kebudayaan dari luar yang masuk ke 

Indonesia dan penyebaran agama-agama di pelosok wilayah Indonesia membuat 

terjadinya proses besar akulturasi dan asimilasi serta menambah keragaman budaya 

yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan keseharian seperti agama, 

kebiasaan, tradisi, adat istiadat, mata pencaharian, kesenian yang sesuai dengan ciri 

khas suku-suku tersebut. Tarian, bahasa, rumah adat, pakaian adat hingga upacara-

upacara adat adalah ragam kebudayaan yang menunjukkan karakter setiap suku 

yang ada di bumi pertiwi dan membentuk suatu ensiklopedi kebudayaan yang 

sangat besar. 

MENINGKATKAN  RASA  CINTA 

BUDAYA  INDONESIA  SEBAGAI 

UPAYA MEMPERKUAT IDENTITAS 

BANGSA 
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Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang 

berasal dari kamus Besar bahasa Indonesia atau kitab sutasoma karangan 

MpuTantular/ Empu Tantular.Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki 

makna walaupun di Indonesia terdapat banyak Suku, agama, ras,kesenian, adat, 

bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang Sebangsa dan setanah 

air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa Dan lain-

lain yang sama.Makna Bhineka Tunggal Ika dalam Persatuan Indonesia  

Sebagaimana Dijelaskan dimuka bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri 

dari berbagai macam suku bangsa Yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat 

yang beraneka ragam namun keseluruhannya Merupakan suatu persatuan. 

Meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beranekaragamSuku bangsa 

yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta  

Beranekaragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu 

merupakan Suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Dalam praktek 

tumbuh dan berkembangnyaPersatuan suatu bangsa (nasionalisme) terdapat dua 

aspek kekuasaan yang mempengaruhi yaituKekuasaan pisik (lahir), atau disebut 

juga kekuasan material yang berupa kekerasan, paksaan,Dan kekuasaan idealis 

(batin) yang berupa nafsu psikis, ide-ide dan kepercayaan-kepercayaan.Oleh karena 

itu bagi bangsa Indonesia prinsip-prinsip nasionalisme itu tidak berat 

sebelah,Namun justru merupakan suatu sintesa yang serasi dan harmonis baik hal-

hal yang bersifat lahirMaupun hal-hal yang bersifat batin.  

Di dalam perkembangan nasionalisme, didunia terdapat Berbagai macam 

teori antara lain Hans Kohn yang menyatakan bahwa :Nasionalisme terbentuk ke 

persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah negara danKewarganegaraan 

“.Dalam masalah ini bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa 
yang memiliki Adat-istiadat dan kebudayaan yang beranekaragam serta wilayah 

negara Indonesia yang terdiri Atas beribu-ribu kepulauan.  

ESSAY TENTANG SEMBOYAN 

BHINNEKA TUNGGAL IKA 

mailto:olletenri7@gmail.com


213 
 

BAB 

57 

 

Khusnul KHatimah  

Siswa  SMAN 3 Takalar 

Instagram : @_cokelatmoon.nn 

 

Masyarakat Desa Manongkoki Mempunyai Budaya Yang unik dalam 

merayakan maulid Nabi yang mereka sebut dengan perayaan Mau'du Lompoa. 

Perayaan Mau'du Lompoa sudah menjadi ritual tahunan yang wajib dilaksanakan. 

Ritual - ritual dalam perayaan Mau'du Lompoa 

Tradisi Mau'du Lompoa telah dilaksanakan semenjak tahun 1621 M. Ritual 

dan prosesi adat dalam Mau'du Lompoa dilaksanakan selama 40 hari. Angka 40 

yang dimulai dengan angka empat ini menurut Masyarakat Manongkoki khususnya 

kaum Sayyid adalah angka kesempurnaan. 

Empat puluh hari waktu yang dilalui untuk sekali berproses didalam rahim, 

Ada empat pondasi ilmu dan agama yaitu syariat, tharikat, hakekat, dan ma'rifat. 

Ada empat huruf dalam lafaz Allah yaitu Alif, Lam, Lam-Alif, dan Ha. Ada empat 

huruf lafaz Muhammad yaitu Mim, Ha, Mim, dan Dal. Ada empat sahabat ulama 

Rasulullah Saw, yaitu  Abu bakar, Usman, umar, dan Imam Ali.  

Ada empat sifat utama Rasulullah Saw yaitu shiddiq, amanah, Fathonah, dan 

balaqah. Ada empat unsur pembangun semesta yaitu Api, Air, Tanah, dan udara. 

Nafsu yang utama dalam diri manusia juga ada empat yaitu amanah, lawamah, 

Sufiyah, dan Muthmainnah. Masih banyak lagi rahasia dibalik angka empat itulah 

sebabnya ritual acara adat Mau'du Lompoa dilakukan selama 40 Hari sebelum acara 

inti, adapun ritual - ritual Mau'du Lompoa yaitu: 

1. A'jene-jene sappara adalah ritual yang dilakukan dengan pergi menceburkan diri 

ke laut yang di pimpin oleh seorang anting guru ( guru ma'rifat) tujuannya untuk 

membersihkan diri menyambut datangnya bulan yang sangat istimewa. 

2. Annyongko jangang adalah proses menangkap dan mengurung ayam yang akan 

di gunakan pada acara Mau'du Lompoa. Ayam yang di gunakan harus ayam 

kampung yang di pelihara. Sebelum di kurung ayam tersebut harus di cuci 

kepala, sayap, kaki, dan ekornya layaknya orang yang berwudhu. 

PERAYAAN MAULID DI 

KELURAHAN MANONGKOKI 
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Maudu,kecil,ricikoang,kecamatanManggarabombang,kabupatentakalar,Mi

nggu (4/10/2021) hari ini merupakan bentuk tradisi perayaan maulid nabi 

Muhammad Saw yang dikemas secara adat. Pelaksanaan perayaan Maudu kecil 

memerlukan persiapan 30 hari sebelum acara puncak. Persiapan diawali dengan 

je'ne-je'ne Sappara (mandi pada bulan Syafar) oleh masyarakat Cikoang yang 

dipimpin sesepuh atau guru adat. Persiapan lain yang juga dilakukan adalah 

menyediakan ayam kampung, beras, minyak kelapa, telur, perahu atau julung-

julung, kertas warna-warni, pakaian, Ayam kampung yang akan dijadikan 

perayaan harus dikurung selama 30 hari, agar sehat dan hanya mendapat makanan 

yang bersih dan bagus. Selain itu, masyarakat juga mulai melakukan prosesi 

angnganang baku yaitu membuat baku beras dari daun lontar. 

Selanjutnya, masyarakat menjemur padi dalam lingkaran pagar, dilanjutkan 

adengka ase, yakni menumbuk padi dengan lesung. Setelah itu, warga setempat 

mengupas kelapa utuh yang ditanam sendiri. Keunikan dari tradisi Maudu kecil 

terletak pada julung-julung atau kapal kayu yang dihias sedemikian rupa 

menggunakan kain warna-warni. Di dalam kapal-kapal itu terdapat berbagai 

macam bahan pokok mulai dari telur yang juga diwarnai berbagai macam warna, 

.Selain telur dan hasil bumi, Julung-julung juga diisi dengan perlengkapan sehari-

hari seperti pakaian, celana,Sarung, sampai perlengkapan mandi seperti pasta gigi 

dan sabun.  

Semua hiasan yang terdapat di dalam julung-julung merupakan sebuah 

simbolisasi bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah Cikoang dibawa oleh para 

pedagang. Aneka sesaji juga dihadirkan sebagai pengisi julung-julung seperti baku 

besar yang terbuat dari anyaman daun lontar atau biasa disebut “Baku Maudu” 
oleh warga setempat. Dimana di setiap baku diisi oleh nasi setengah matang yang 

dilengkapi dengan. ayam kampung. Julung-julung ini nantinya akan dikumpulkan 

di sebuah titik yang menjadi tempat pelaksanaan  berbagai  macam  prosesi. Isi  dari  

TRADISI  MAULID  KECIL  DI 

CIKOANG 
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Persebaran agama Islam ke Indonesia memang tidak bisa lepas dari para 

pedagang. Ratusan tahun yang lalu proses akulturasi berlangsung Budaya Islam. 

Budaya Islam dan kearifan lokalnya bersatu dan berpatu menjadi satu kesatuan 

tradisi, salah aatunya adalah tradisi unik yang datang dari desa Cikoang, Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Selatan. Yaitu tradisi Maudu' Lompoa yang berasal dari bahasa 

Makassar, terdiri dari dua kata yaitu Maudu' dan Lompoa. Maudu' yang artinya 

"Maulid" dan Lompoa artinya "Besar", jadi Maudu' Lompoa artinya adalah Maulid 

Besar.  

Maudu' Lompoa adalah peringatan setiap tahunnya khas suku Makassar di 

kabupaten Takalar yang bertempat didesa Cikoang, lebih tepatnya disungai 

Cikoang.  

Tradisi Maudu'  Lompoa ini dulu dipelihara oleh keluarga Sayyid Al - Aidid. 

Yang diperingati setiap tahunnya didesa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, 

Kabupaten Takalar dengan luas wilayahnya adalah 566,51 km² dan penduduknya 

berjumlah kurang lebih 250.000 jiwa, berada di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Perayaan Maudu' Lompoa sudah ada pada tahun 1621 silam. Pada saat itu ada 

seorang ulama besar Aceh yang bernama Sayyid Jalaludin Al - Aidid yang datang ke 

Takalar untuk menyebar luaskan Agama Islam. Sayyid itu juga dipercayai sebagai 

keturunan Nabi yang menetap di desa Cikoang. Dari zaman Sayyid sampai sekarang 

pengaruh maulid terus dilakukan, yang akhirnya menjadikan desa Cikoang sebagai 

"Kampung Maulid".  

Pengaruh Sayyid Jalaludin itu sampai sekarang juga masih dilestarikan dalam 

tradisi masyarakat desa Cikoang dalam menyambut hari kelahiran Nabi (Maudu' 

Lompoa). Maudu' Lompoa itu sudah menjadi perayaan besar bagi warga Takalar 

untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kalau sudah ada Maudu' 

Lompoa itu tidak ada lagi perayaan kecil - kecil lainnya.  

TAK  KENAL  MAKA  TAK  

SAYANG, MARI  KITA  KENAL 

TRADISI MAUDU’ LOMPOA 
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Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan untuk meningkatkan rasa 

cinta pada idola muslim seluruh dunia. Salah satunya dengan mengambil hikmah 

dari perjalanan Rasulullah SAW, Maulid Nabi ini identik dengan perayaan kelahiran 

Rasulullah SAW untuk meningkatkan rasa cinta kepada beliau. Rasa cinta 

diwujudkan dengan hidup sesuai sunnah dan ketentuan dalam Al Quran.                        

Hadits dan pendapat umum menyatakan Nabi lahir pada tahun gajah. Dalam 

sejarah, tahun gajah terjadi pada 53 tahun sebelum hijrah, yang bisa ditulis sebagai 

tahun -53 Hijriah (H).Pada tanggal 12 Rabiul Awal.                      

Tradisi ini sudah dilakukan oleh umat muslim sejak dulu. Dan yang pertama 

kali yang melakukan Tradisi Maulid Nabi tersebut adalah pada masa kesultanan 

Shalahuddin al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat jihal umat islam yang saat 

itu tengah bersedih karena kekalahannya dalam perang Salib. Kisah maulid Nabi ini 

dapat dijadikan momentum untuk meneladani sifat Rasulullah. Sejumlah aman juga 

bisa dilakukan dihari kelahiran Nabi Muhammad.  

Disini saya akan bahas perayaan Tradisi Maulid Nabi di Beberapa Daerah 

yang unik dan Juga sangat bervariasi.Dan juga Dari segi perayaan pasti mempunyai 

tujuan.Tujuan Tersebut adalah untuk mengingat kebesaran dan keteladanan Nabi 

Muhammad SAW dengan berbagai kegiatan budaya ,ritual,dan keagamaan.Berikut 

beberapa contoh perayaan tradisi Maulid di Berbagai Daerah 

Setiap perayaan Tradisi yang dilakukan oleh berbagai macam daerah memiliki 

ciri khas dan keunikan masing-masing,Dan cara menyemarakannya pun 

berbeda.Contohnya  Ada yang memakai Perahu di Cikoang Kec Takalar (Dengan 

cara menaikkan semua isi maulid di atas perahu tersebut),Ada juga Yang Menabur 

duit (Dengan cara Tuan rumah maulid akan berdiri di teras Rumahnya Setelah itu 

dia akan melempar duit ke orang-orang yang telah berkerumun di halaman) yang 

ada di Desa Buluh,Kecamatan socah,Bangkalan,Jawa timur, Selanjutnya yaitu Kirab 

Ampyang adalah jenis perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang unik dari Desa 

UNIKNYA TRADISI MAULID 
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Secara harfiah Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno. 

Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal 

Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis di dalam lambang Garuda 

Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara 

kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keragaman, antara hal 

banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan  monisme. Jika pada mulanya 

Bhinneka Tunggal Ika dipakai untuk menyatakan semangat toleransi keagaaman 

antara agama Hindu dan Budha. Setelah dijadikan semboyan bangsa Indonesia, 

konteks “Bhinneka” atau perbedaannya menjadi lebih luas, tidak hanya berbeda 

agama saja tapi juga suku, bahasa, ras, golongan, budaya, adat istiadat bahkan bisa 

ditarik kedalam perbedaan dalam lingkup yang lebih kecil seperti perbedaan 

pendapat, pikiran/ide, kesukaan, hobi. 

Bhinneka Tunggal Ika disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang disebut 

sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggetarkan jiwa. Semboyan ini 

menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang memiliki 

keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras 

maupun antargolongan. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi 

garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, serta antara 

Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Memiliki luas sekitar 8,3 juta km². Di 

Indonesia terdiri atas 5 pulau besar diantaranya adalah Sumatra, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi dan Papua. Tentunya setiap daerah memiliki budaya masing-masing yang 

perlu dilestarikan agar tidak dilupakan. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat 

Indonesia semakin kaya akan budayanya.  

Di sebuah pulau di Indonesia, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan ada sebuah 

budaya yang perlu diketahui dan perlu dipahami dengan jelas agar tidak hilang dan 

terus terjaga yaitu Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW atau Maudu' Lompoa 

tepatnya di Daerah Takalar.  Tradisi Maudu’ Lompoa mungkin masih terdengar 

MERAWAT TRADISI 

SEKALIGUS MERAWAT ALAM 

CIKOANG 
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Tanakeke berasal dari bahasa Makassar, tana artinya tanah, dan keke artinya 

gali jadi kurang lebih artinya tanah yang tergali penamaan ini kurang lebih mengacu 

pada kondisi sebagian besar pulau yang merupakan hutan mangrove Sebelum 

membangun perkampungan, warga harus menerabas hutan bakau kemudian 

mengangkut dan menimbun lahan dengan tanah sehingga memiliki tempat berpijak 

Diatas tanah-tanah inilah kemudian rumah-rumah panggung mereka dirikan. 

Karena dasarnya yang hutan bakau, maka setiap kali air laut pasang, air akan masuk 

ke perkampungan dan menggenangi kampung Tak menjadi soal bagi mereka 

Kepulauan Tanakeke terdiri atas sembilan pulau yakmi Pulau Bauluang, 

Satangnga, Lantangpeo, Labbo Tallua, Rewataya, Kalukuang, Dayang-dayangan, 

Tanakeke (pulau induk) dan Tompotana Dari aspek keterjangkauan (aksesibilitas) 

maka Kepulauan Tanakeke dapat dicapai melalui jalur angkutan laut dari daratan 

pantai Kab. Takalar (muara sungai sekitar Kec Mappakasunggu - Takalar Lama), 

dalam waktu 2 jam Kapal angkutan laut yang relatif besar, setiap harinya beroperasi 

reguler dari dan ke Dusun Tompotana- Pulau Tanakeke: Desa Tompotana 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi warga di kepulauan Tanakeke 

rupanya menjadi hajatan yang ditunggu-tunggu melihat keramaian yang 

ditimbulkannya, mungkin hanya kalah ramai dengan hari raya idul fitri dan idul 

adha tak jarang warga dari kota pun berdatangaRangkaian kegiatan peringatan 

kelahiran Nabi Muhammad ini membuat warga mempersiapkan segala keperluan 

maulid itu berlangsung satu minggu sebelumnya. Masyarakat mempersiapkan 

segala kebutuhan mulai dari kapal kayu, kain sarung, aneka telur, kertas warna 

warni serta berbagai bahan makanan yang nanti akan disusun dan ditata dalam 

sebuah kapal kayu. Puncak acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad inilah yang 

disebut Maudu Lompoa 

Puncak acara berpusat di sekitar lapangan kep. Satangriga Aneka kapal 

berhias warna warni serta alunan gendang tradisional saling bertabuh di sekeliling 

MAULID DI KEPULAUAN 

TANAKEKE 
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Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menyimpan satu makna 

khusus bahwa diantara sekian banyak perbedaan pada bangsa ini terdapat satu 

tujuan. Dan untuk dapat mencapai tujuan itu dibutuhkan solidaritas. Solidaritas 

berarti kesamaan rasa, senasib sepenanggungan ditengah berbagai perbedaan. 

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata “setia kawan” dalam 
kehidupan sehari-hari. Kata itu biasanya kita dengar dan gunakan sebagai ungkapan 

rasa persaudaraan, solidaritas sesama kawan. Namun tidak banyak orang yang 

mengetahui bahwa negara kita ternyata memiliki Hari Kesetiakawanan Sosial yang 

diperingati setiap tanggal 20 Desember. Bahkan secara kelembagaan di Kementrian 

Sosial Republik Indonesia terdapat Subdirektorat Pengembangan Kesetiakawanan 

Sosial, sebuah instansi khusus yang memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan 

kebijakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai-nilai 

kesetiakawanan sosial. 

Kesetiakawanan sosial pada hakikatnya merupakan suatu kemauan untuk 

bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, dan saling peduli dan berbagi yang 

dilandasi kerelaan, kesetiaan, toleransi, dan tidak diskriminasi dalam membangun 

persaudaraan masyarakat majemuk indonesia. Secara konstitusional, Undang-

Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial meletakkan kedudukan, 

fungsi dan nilai kesetiakawanan sosial sebagai kerangka dasar dan mandat 

konstitusional dalam pengelolaan kesejahteraan sosial di indonesia. 

Kesetiakawanan sosial nasional diabadikan dari peristiwa sejarah pada 

tanggal 20 Desember 1948, sehari setelah tentara kolonial Belanda menyerbu dan 

menduduki Ibukota negara yang pada saat itu Yogyakarta. Pada saat itu terjalin 

kemanunggalan TNI dan rakyat bahu membahu dalam perjuangan bersenjata untuk 

mengenyahkan penjajahan Belanda. 

Kesetiakawanan yang tulus, dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi, 

menumbuhkan solidaritas bangsa yang sangat kuat untuk membebaskan Tanah Air 

MEMBANGUN SEMANGAT 

GOTONG ROYONG MELALUI 

MAULID 
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Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi satu jua" merupakan 

semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan 

kesatuan Indonesia.Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 

beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat 

istiadat,bahasa,aturan,kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika pastinya 

akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

dimana setiap orang hanya mementingkana dirinya sendiri atau daerahnya sendiri 

tanpa peduli kepentingan bersama.Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini 

akan terpecah belah. 

Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban 

daripada modal bangsa Indonesia, hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah 

yang sumbernya berbau kemajemukan. 

  Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman 

disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum mereda. Kesadaran akan 

pentingnya kerukunan antaragama, suku, ras, dan budaya harus selalu diwujudkan 

melalui pemahaman integrasi nasional. Sudah waktunya kita melampaui tantangan-

tantangan Integrasi bangsa. Kita harus benar-benar menyadari bahwa Bhineka 

Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia bukan sekedar semboyan belaka 

melainkan harus kita realisasikan sebagaimana cita-cita bangsa kita, oleh sebab itu 

marilah kita jaga Bhineka Tunggal Ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa 

dan negara Indonesia tetap terjaga dan kita pun haruslah sadar bahwa menyatukan 

bangsa ini memerlukan perjuangan yang panjang yang dilakukan oleh para 

pendahulu kita dalam menyatukan wilayah republik Indonesia menjadi negara 

kesatuan 

Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang kuat serta beradab, 

bangsa yang sangat menjunjung tinggi sikap toleran serta bangsa yang bangga 

BHINNEKA TUNGGAL IKA 

SEBAGAI PEMERSATU 

BANGSA 
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Peringatan maulid Nabi Muhammad saw. merupakan salah satu tradisi 

keislaman masyarakat Indonesia dalam memperingati hari lahir Nabi saw. yang 

sekaligus juga merupakan hari wafat beliau. Peringatan maulid Nabi saw. 

dilaksanakan dengan tujuan agar menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah saw. 

serta memperkuat ukhuwah di antara kaum muslimin. Tradisi maulid ini biasanya 

secara rutin dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau sepanjang bulan maulid 

setiap tahunnya yang dilaksanakan di hampir semua daerah di Indonesia. Bentuk 

tradisi peringatan maulid Nabi saw. di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah 

memiliki tradisi unik masing-masing dalam pelaksanaannya. Masyarakat 

Kabupaten Takalar dengan tradisi Maudu Lompoa tepatnya di Desa Cikoang. 

Acara maudu Lompoa ini pada umumnya sama dengan peringatan maulid 

Nabi Muhammad saw. yang lain. Biasanya acara maudu Lompoa akan diisi dengan 

ceramah agama mengenai sirah hidup Nabi saw. serta uswah-uswah hasanah yang 

sekiranya dapat dipetik dan diambil hikmahnya. Yang menjadikan maudu 

Lompoa beda dari tradisi yang lain adalah bakul dari anyaman daun lontar 

berisikan songkolo (beras ketan yang telah dimasak) serta hiasan telur warna warni 

dinaikkan ke julung-julung (Perahu) lalu diarak ketempat pelaksanaan acara. 

Dengan berbagai perlengkapan pakaian, sarung, selimut, seprei dan kelengkapan 

lainnya. Pada akhir acara, telur dan songkolo tersebut akan diberikankepada tamu-

tamu yang diundang dan selebihnya akan dibagikan kepada jamaah yang hadir. 

Adanya telur dan songkolo pada acara maudu lompoa tersebut merupakan hasil 

akulturasi budaya masyarakat Makassar dengan ajaran Islam. Pernak-pernik 

tersebut dipercaya sebagai simbol yang mengandung falsafah hidup dan nilai-nilai 

keislaman. Telur dimaknai sebagai simbol kehidupan. Bentuknya yang bulat 

melambangkan dunia tempat kita menjalani hidup. Selain itu telur juga dimaknai 

sebagai simbol kemandirian. Sebagaimana telur setelah menetas menjadi anak ayam, 

maka ia akan mencari makanannya sendiri. Rasulullah saw. dalam sejarah hidupnya 

MAKNA SIMBOL   SIMBOL DI 

BALIK PERAYAAN MAUDU’ 
LOMPOA DI CIKOANG SEBAGAI 

TRADISI KEISLAMAN 

mailto:Asdinazizmuhammad@gmail.com


244 
 

BAB 

66 

 

Nadia Fairuz Az Zahwa 

Siswa SMAN 3 Takalar 

Email: nadiafairuz310@gmail.com 

 

Puji syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa karena atas Rahmat dan 

HidayatNyalah sehingga penulisan dapat menyelesaikan penulisan essai ini yang 

ber Judul(membagun semangat gotong royong melalui maulid) Melalui penulisan 

essai ini dapat menambah relasi dan mengetahui tentan pengertian sejarah 

peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. 

Suatu hari Penulis mendapatkan informasi bahwa akan di adakan penelitian 

mengenai maulid Nabi Muhammad SAW di berbagai daerah takalar dengan tugas 

ini saya dapat melihat dan membedakan bahwa di setiap daerah memilih berbagai 

bentuk tradisi yang berbeda beda 

Maulid adalah proses pengertian hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang 

di isi dengan berbagai kegiatan keagaman dan budaya suku makassar. maudu 

berasal dari bahasa makassar maudu merupakan peringatan tahunan khas suku 

makassar di Kabupaten Takalar yang ber pusat di pattalassang. Perayaan peringatan 

maulid nabi serupa juga di lakukan di berbagai daerah selain tradisi di lakukan di 

Takalar kab.Pattalassang juga di gelar di berbagai daerah sementara itu di Takalar 

sulawesi Selatan juga ada Maudu Lompoa atau Maulid besar di Daerah Cikoang 

terletak pada julung-julung atau kapal kayu yang di hiasi sedemikian rupa dengan 

menggunakan kain warna warni. Kapal kapal inilah yang menjadi simbol masukan 

agama islam khususnya di Takalar  Di dalam kapal kapal itu terdapat berbagai 

macam bahan pokok melalui dari telur yang ber warna warni selain telur julung 

julung juga di isi dengan pelengkapan sehari hari seperti 

pakaian,celana,kudung,sampi juga ada perlengkapan mandi seperti pasta 

gigi,sabun,semua biasa yang dapat di dalam julung julung merupakan sebuah 

simbolsasi bahwa ajaran islam masuk di wilayah Cikoang di bawa oleh para 

pedagang sebangai pengisi julung julung seperti bakul besar yang ber buat dari 

anyaman dari daun lontar atau bisa di sebut "Baku maudu" oleh warga setempat di 

mana di setiap bakul di isi oleh nasi setenga matang yang di lengkapi dengan lauk 

BUDAYA GOTONG ROYONG 

DALAM PERAYAAN MAULID 
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Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia juga memiliki banyak 

kebhinnekaan baik itu dari suku,ras,agama dll.kita harus menghargai perbedaan 

tersebut karena kita ini Bhinneka tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Di 

Indonesia memiliki banyak agama yang di mana agama tersebut adalah Kristen 

Khatolik Kristen protestan, Buddha,Hindu,Konghucu,Islam.Namun seperti yang 

kita ketahui bahwa Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas Islam.Meski 

demikian kita harus menghargai agama-agama lainnya, menghargai cara mereka 

beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Menghargai dan menghormati 

perbedaan itu hal yang baik karena sebagai manusia kita juga butuh orang lain 

karena sesungguhnya tidak ada manusia yang tidak membutuhkan satu sama lain. 

Di Indonesia juga memiliki kebhinnekaan seperti suku dan ras,tetapi setiap 

suku pasti memiliki ciri khas tersendiri, memiliki budaya sendiri,sebagai warga 

Indonesia kita harus bangga dengan Negara kita karena memiliki banyak suku,ras 

dan budaya. Di mana budaya dan ciri khas tersebut harus kita lestarikan karena 

budaya itu salah satu peninggalan dari Nenek moyang kita yang perlu di 

lestarikan.Di Indonesia meski memiliki banyak perbedaan tapi tidak membuat tali 

persaudaraan tersebut hancur karena kita semua sama. Salah satu yang harus kita 

hargai perbedaannya adalah cara memperingati hari lahir Nabi Muhammad Saw.  

Memasuki bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah, umat Islam akan 

mengingat satu momen. Peristiwa kelahiran Rasulullah SAW, pembawa risalah 

umat. Kecintaan umat Muhammad SAW dalam menyambut hari  kelahiran Nabi 

disikapi dengan berbagai macam. Salah satunya dengan menggelar maulid Nabi 

SAW.(republika.co.id 2021) 

Sebagai umat Islam kita harus mengenang kembali dakwah dan perjuangan 

Rasulullah,semoga kita bisa seperti beliau yang menyebar luaskan Islam ke seluruh 

dunia. 

KEBERAGAMAN  DALAM  

PERAYAAN  MAULID  JANGAN  

MENJADI  GAP   KEHIDUPAN 

SOSIAL 
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Muhammad Saw adalah seorang manusia yang luar biasa hingga hari ini 

menawan jutaan umat manusia lainnya. Muhammad Saw satu - satuya manusia 

dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa di tilik dari ukuran agama 

maupun thang lingkup duniawi. Berasal dari keluarga yang sederhana, Muhammad 

saw menegakkan dan menyebarkan salah satu agama terbesar di dunia yaitu agama 

islam dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai pemimpin yang tangguh, ulet, 

dan efektif. Muhammad Saw lahir pada tanggal 12 Rabiul awal tahun gajah dibagian 

agak selatan jazirah arab. Muhammad merupakan nama yang menunjukkan sifat 

kebesaran,kemenangan,dan kemuliaan yakni yang lazim disebut sifat jalali, 

sedangkan nama "ahmad" menunjukkan sifat keindahan,keelokan,dan kehalusan 

budi yakni yang lazim disebut sifat jamali.  

Muhammad Saw adalah seorang manusia biasa yang telah mencapai 

kesempurnaan syahadat. Nabi muhammad Saw adalah sosok manusia terhormat 

yang paling sempurna yang telah mengalami al - tauhid bersama Allah, yang telah 

membuktikan gumulung manunggalnya nurullah, nur muhammad dan but insani. 

Kehidupan nabi muhammad sama pentingnya dengan upaya perwujudan cita - cita 

islam di zaman sekarang. Muhammad Saw menyampaikan pelajaran penting bagi 

kita semua, kehidupannya adalah sebuah jihad dan kematiannya sama 

kontrofersialnya dengan kehidupannya. Setelah kematiannya, komunitas islam 

dipimpin oleh seorang khalifa pengganti nabi. Sempat khalifah pertama yang dipilih 

umat : Abu bakar, usman, umar, dan Ali, atau dikenal dengan khalifah yang di beri 

petunjuk yang benar (rasyidun). 

Para khulafaur Rasyidun banyak memimpin perang - perang penaklukan 

diluar arab. Perang terus berkelanjutan sesudah wafatnya para Rasyidun dan 

memuncak pada saat umat islam sedang berjuang keras mempertahankan diri dari 

serangan tentara salib eropa. Yakni dari perancis,jerman, dan inggris. Kita mengenal 

muslim itu sebagai perang salib atau The crusade pada tahun 1099 M dimana tentara 

salib berhasil merebut yerussalem dan menyulap masjidil Aqsa menjadi gereja. Pada 

MEMBANGUN  SYIAR  ISLAM  

MELALUI  PERAYAAN 

MAULID 
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Adat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang 

telah menjadi tradisi atau ciri khas dari  suatu daerah.  Salah satu adat yang ada di 

cikoang adalah maulid (maudu lompoa cikoang). Di cikoang dan bahkan para umat 

muslim selalu merayakan maulid nabi Muhammad Saw. setiap tahun. Maulid nabi 

Muhammad Saw. adalah perayaan atau peringatan hari lahir nabi Muhammad Saw. 

Kata maulid atau milad berasal dari bahasa Arab yang berarti hari lahir. 

Pada saat perayaan maulid di cikoang selalu banyak orang yang datang dari 

luar cikoang untuk menyaksikan perayaan maulid. Dan perkembangan maulid 

cikoang dari tahun ke tahun sangat luar biasa, awalnya maulid cikoang tidak terlalu 

ramai, tapi dengan perkembangan zaman ada banyak orang yang datang dan ingin 

melihat bagaimana maulid cikoang. 

Maudu Lompoa cikoang adalah puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad 

Saw. yang jatuh pada 29 atau 30 Rabiul Awal. setelah Maulid ini tak ada lagi 

perayaan Maulid. Dan perayaan maulid di cikoang adalah perayaan maulid terbesar 

di Sulawesi Selatan, itulah salah satu penyebab yang membuat maulid cikoang 

sangat ramai 

Sejarah kedatangan maulid (maudu lompoa cikoang) itu berasal dari 

datangnya Sayyid Jalaluddin ke cikoang dan mengajarkan yang namanya maulid 

atau maudu untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad Saw. Orang-orang 

yang berpartisipasi dalam perayaan maulid atau maudu lompoa cikoang yaitu 

khususnya warga cikoang dan keluarga yang berada di luar cikoang. 

Sebelum Maulid, berbagai persiapan dilakukan, seperti penyediaan ayam, 

beras, minyak kelapa, telur, perahu atau julung-julung, baku atau bakul, dan 

berbagai perlengkapan lain. Proses ini dimulai sekitar 10 Safar. Proses atau tahapan 

pelaksanaan maulid atau maudu cikoang dari awal sampai akhir adalah sebagai 

berikut : 

● Pada 10 safar di adakan mandi-mandi safar di sungai. 

● Pengurungan ayam. 

MARI  MENGENAL  CIKOANG  

MELALUI  PERAYAAN 

MAULID 
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Indonesia merupakan suatu negara yang besar dengan terdiri dari berbagai 

macam suku yaitu 1340 suku bangsa dan 546 bahasa yang terbesar yang hampir 

tersebar di 17.504 pulau. Jumlah yang sangat besar dapat dipersatukan di bawah 

naungan Pancasila dan kedaulatan Indonesia. Yang dapat membuat Indonesia 

menjadi negara yang berdaulat yaitu adanya Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Bukan hanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijaga 

kedaulatannya, Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan semboyan yang sangat tinggi 

kedudukannya di Indonesia dan dijaga martabatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal 

Ika ini melambangkan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia tetapi masyarakat 

Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta menghargai perbedaan 

meskipun terdiri dari beraneka ragam ras, suku, agama, budaya, bahasa dan lain 

sebagainya. Sejarah terbentukna Bhineka Tunggal Ika ini dimulai sekitar abad ke-14 

pada saat Kerajaan Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada didalam kitab 

kakawin Sutasoma yang dibuat oleh Mpu Tantular. Mpu Tantular mengajarkan cara 

agar bisa saling toleransi antar agama dan menjadi ajaran yang dianut oleh pemeluk 

agama Hindu dan agama Buddha. 

Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno yaitu jika diartikan 

secara harifah: Bhinneka(beragam atau bermacam-macam), Tunggal(satu) dan 

Ika(itu). Jadi kesimpulannya adalah Bhinneka Tunggal Ika secara harifah yaitu 

‘Beraneka Satu Itu’. Maknanya, bahwa walaupun banyak perbedaan, tetapi tetap 
satu jua. 

Melalui Semboyan tersebut, bangsa Indonesia dapat dipersatukan dan semua 

keragaman/perbedaan yang ada di Indonesia menjadi satu bagian yaitu Negara 

Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri 

ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan oleh Ir. Soekarno pada 

Tanggal 17 agustus 1945. 

BHINNEKA TUNGGAL IKA 

KENALI SEMBOYAN 

BANGSAMU 
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Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1442 H. Pada 12 Rabiul 

Awal (tahun gajah), umat Islam memperingati peristiwa agung lahirnya baginda 

Rasulullah SAW atau yang dikenal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. 

Namun, kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya 

sebelum memasuki pertengahan Rabiul Awal, syiar maulid sudah mulai terlihat. 

Tapi tidak untuk tahun ini, gaungnya tak semeriah biasanya, ia berjalan biasa saja. 

Hal ini bisa jadi karena kita sedang diuji dengan wabah penyakit yang 

hampir merata di seluruh dunia, yaitu virus Corona (Covid-1 9). Sungguh, wabah 

Covid-19 ini telah menyita perhatian semua pihak di seluruh dunia. Berbagai 

aktifitas rutin sudah berbeda. Sekarang, kita terbiasa dengan kehidupan new 

normal. Keadaan ini masuk dalam kondisi darurat. Berbagai kebijakan pemerintah 

dan juga non-pemerintah tertuju untuk bersamasama mencegah penyebaran 

wabah ini. 

Kondisi itu pula yang mempengaruhi kondisi psikologi masyarakat. 

Perasaan khawatir, cemas dan rasa was-was terhadap penyebaran penyakit 

tersebut membuat masyarakat saat ini lebih fokus pada covid-1 9 daripada 

kegiatan lainnya.Termasuk, dalam peringatan Maulid Baginda Rasulullah SAW. 

Umat Islam di dunia biasa melaksanakan perayaan maulid dengan cara yang 

bervariasi. Bahkan, di Aceh perayaannya sampai tiga bulan.  

Menurut keterangan dari al-Maqrizy dalam kitabnya yang berjudul al 

Khathat, perayaan Maulid dimulai ketika zaman Daulah Fatimiyah syiah di Mesir. 

Mereka membuat banyak acara perayaan Maulid, seperti Maulid Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam, Maulid 'Ali bin Abi Thalib, maulid Fatimah binti 'Ali, hingga 
maulid Hasan bin 'Ali dan Husain bin 'Ali. Bani Fatimiyah ini berkuasa sekitar abad 

4 H. Hal inilah yang menyebabkan kalangan Ulama seperti Tajuddin al Fakihani dan 

as Sakhawi, murid Imam Nawawi, berfatwa bahwa perayaan Maulid adalah bid'ah 

tercela. Sedangkan menurut referensi yang lain mengatakan bahwa, Maulid 

dikembangkan oleh Abul al-Abbas al-Azafi 

PERAYAAN MAULID SEBAGAI 

RASA CINTA KEPADA 

RASULULLAH  
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Ada tiga hal yang sangat berharga dalam hidup ini. Cinta, keluarga, dan 

teman-teman yang setia. Kita harus berusaha menjaga keutuhannya agar sampai 

pada persinggahan hidup akhir yang dikehendaki. 

Cinta adalah bagian utama dalam kehidupan. Manusia takkan pernah hidup 

tanpa cinta. Sejak dalam kandungan, manusia mendapatkan cinta dari sang ibu. Ia 

dirawat dengan penuh kehati-hatian diberikan nutrisi yang cukup, lalu saat ia 

dilahirkan mendapatkan cinta dan perhatian dari ayah ibu dan seluruh anggota 

keluarganya. 

Dari kecil, seorang manusia akan belajar bagaimana mencintai orang lain 

melalui apa yang dirasakannya. Sehingga seorang anak yang dibesarkan dengan 

suasana cinta akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh cinta dan perhatian pada 

orang lain. Bahkan anak-anak yang dibesarkan jauh dari rasa cinta akan tumbuh 

menjadi pribadi-pribadi liar dan tak terkendali. 

Saat anak-anak mulai tumbuh besar dan dewasa, ia akan mengingat semua 

perjalanan hidupnya. Sehingga semua memorinya membentuk karakter sifat dan 

watak sampai ia tua. Bisa Kita membayangkan bagaimana seseorang yang hidup 

menggelandang karena tak punya keluarga. Menjalani kehidupan liar di jalanan 

tanpa ada perhatian dari siapapun. 

Bahkan ketika meninggal tak ada satupun anggota keluarga yang mengiringi 

kepergiannya. Ada juga anak-anak yang kurang beruntung, terbuang dari keluarga, 

dan terpaksa harus menjalani kehidupan sendiri tanpa ada perhatian dari siapapun. 

Melalui tradisi maudu lompoa ini kita bisa menciptakan Suasana 

kekeluargaan baru kita temui. Dari kesepakatan yang kita ambil melalui 

kebersamaan, saling membantu dan menghargai pendapat yang berbeda beda, saat 

ada beberapa dari anggota penelitian kesusahan untuk turut hadir saat diskusi kita 

bisa memberikan kebijakan. Itulah keluarga saling menghargai. 

SEMANGAT  KESETIAKAWANAN 

DAN KEKELUARGAAN DALAM 

BUDAYA MAULID 
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Perayaan maulid Nabi Muhammad Saw,merupakan salah satu momentum 

umat Islam memperingati hari kelahiran Rasulullah Saw.bagi kalangan kaum 

muslim nabi merupakan ritual istimewa untuk menunjukkan cinta mereka pada nabi 

Muhammad Saw.tradisi ini muncul sebagai wujud cinta sekaligus pengingat akan 

riwayat hidup sang nabi.memperingati kehidupan nabi bukanlah hanya sekedar 

mengingat jasa-jasanya.tetapi juga menumbuhkan rasa cinta yang berdampak pada 

keinginan untuk mendalami sosok paling berpengaruh di dunia ini. 

Latar belakang maudu Lompoa sebagai perayaan maulid terbesar di desa 

cikoang,kabupaten takalar, adalah perayaan maulid ini dilaksanakan dengan 

maksud untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad Saw yang bertepatan 

pada 12 rabiul awal,dimana upacara maudu Lompoa merupakan ajaran yang 

dibawa oleh Syekh Jalaluddin yang merupakan seorang ulama berasal dari Aceh 

yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw yang datang ke desa cikoang 

untuk menyebarkan agama islam. 

Bertahannya upacara peringatan maulid nabi ini karena adanya dorongan 

berupa motifasi keagamaan dan motifasi sosial yang merupakan dua faktor yang 

mendorong masyarakat desa cikoang untuk tetap melestarikan tradisi maudu 

lompoa ini, sehingga menimbulkan dampak pada masyarakat yaitu terlibat dalam 

bidang sosial, Ekonomi,dan wisata budaya.salah satunya adalah maudu 

Lompoa,sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat takalar sebagai puncak perayaan 

dari peringatan maulid nabi Muhammad Saw. 

Perayaan ini berpusat disekitar sungai Cikoang, kabupaten takalar, Sulawesi 

Selatan.maudu Lompoa menjadi salah satu bukti dimana dua unsur yg berbeda, 

yaitu agama dan kebudayaan lokal dapat bersatu membentuk sebuah tradisi turun 

temurun. 

Kemudian dalam perayaan Maudu’ Lompoa di Cikoang ini memiliki ciri khas 

dalam perayaannya, bagi masayarakat yang menjalankannya terkhusus kaum 

Sayyid  menganggap sistem pengetahuan yang bersumber melalui budaya 

PERINGATAN MAULID NABI 

MUHAMMAD SAW  DI 

CIKOANG 
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Senang sekali rasanya karena kita telah singgah di bulan yang mulia dan 

menyambut Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada Maulid Nabi tahun 2021 

ini, saya bersama keluarga baru saja mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW yang dilaksanakan di cikoang yang letaknya tidak jauh dari 

rumah. 

Beruntungnya pada tahun kedua pandemi ini keadaan desa sudah aman dan 

masuk zona hijau. Dengan demikian, diperbolehkan bagi kita untuk berkumpul 

namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Mengikuti 

kegiatan peringatan Maulid Rasul di cikoang memang seru. Selain bisa didatangi 

dengan cara berjalan kaki, saya pula bisa berjumpa teman-teman satu desa.Lebih 

daripada itu, karena desa cikoang tersebut adalah milik warga bersama, maka saya 

bersama teman-teman pun ikut membantu panitia dalam menyiapkan segala 

sesuatunya.Mulai dari mengatur posisi  para pengunjung, merapikan  hingga 

menyingkirkan sampah-sampah plastik yang mengganggu ketentraman kegiatan. 

Maulid maudu lompoa tersebut adalah bagian dari kelanjutan ajarannya yang 

diteapkan sampai masa kini oleh masyarakat Cikoang. menurut warga masyarakat 

setempat tradisi maudu lompoa yang mereka lakukan dari dulu sampai sekarang ini 

merupakan ibadah yang pahalanya bernilai besar. Pelaksanaan perayaan maulid 

Maudu Lompoa ini memerlukan 40 hari persiapan sebelum acara puncak. Persiapan 

di awali dengan Je’ne-Je’ne Sappara ( mandi pada bulan syafar ) oleh masyarakat 
Cikoang yang di pimpin oleh sesepuh atau guru adat yang ada di Cikoang. Persiapan 

lain yang juga dilakukan adalah menyediakan bahan bahan seperti ayam, beras, 

minyak kelapa, telur, perahu, kertas warna warni, pakaian, dan hasil bumi lainnya. 

Selain telur dan hasil bumi lainnya, Julung-julung juga di isi dengan 

perlengkapan sehari-hari seperti pakaian, celana, sampai perlengkapan mandi 

seperti misalnya pasta gigi dan sabun. Semua hiasan yang terdapat di dalam Julung-

julung merupakan bahwa ajaran islam masuk ke wilayah Cikoang dibawa oleh para 

pedagang. 

SEKILAS GAMBARAN 

KEBAHAGIAAN TURUT SERTA 

DALAM PERAYAAN MAUDU‘ 
LOMPOA DI CIKOANG 
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Dalam pandangan konsep kebhinnekaan yang merupakan bentuk 

multikulturisme yang memiliki arti keberagaman atau keanekaragaman yang 

menggambarkan keragaman dan perbedaan ciri khas penduduk sebagai pemersatu 

dan pengikat bangsa yang harus dilestarikan. Ragam budaya ini merupakan sesuatu 

yang harus dinilai sebagai aset negara dan modal sosial besar yang dapat 

membangun negara bukan sebagai penghalang kemajuaan bangsa. Setiap eksistensi 

suatu perbedaan pandangan atau cara yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

nilai budaya yang merujuk pada perbedaan adat istiadat, tradisi maupun agama 

harus dipandang sebagai keberagaman yang menjadi ciri khas atau pembeda 

terhadap budaya suatu daerah dengan daerah lainnya 

Berbicara tentang budaya dan adat istiadat bukan lagi suatu yang langka bagi 

masyarakat indonesia. tiap daerah selalu melahirkan perbedaan budaya dan juga 

tradisi yang sangat unik dibandingkan dengan daerah lainnya. seperti halnya 

dengan perayaan maulid nabi. Walau hanya dengan satu tujuan, setiap daerah tentu 

memiliki cara tersendiri untuk melalukan dan memeriahkan perayaan maulid nabi 

tergantung oleh tradisi dan adat masing-masing masyarakat. budaya yang kental 

dikalangan masyarakat nusantara terhadap maulid nabi menjadi alasan mengapa 

tradisi tersebut tidak akan pernah pudar walau perkembangan budaya selalu akan 

terjadi suatu akulturasi. 

Salah satu budaya yang kental di nusantara yaitu budaya perayaan maulid 

nabi. Maulid berasal dari bahasa arab yang berarti hari lahir. Maulid nabi sendiri 

merupakan perayaan atau peringatan hari lahir nabi muhammad yang perayaannya 

dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul awal penanggalan tahun hijriyah. Perayaan 

maulid nabi muhammad menjadi tradisi yang berkembang jauh setelah nabi 

muhammad wafat. Maulid nabi muhammd dilakukan oleh umat muslim sebagai 

bentuk rasa kegembiraan serta rasa hormat terhadap nabi muhammad. Peringatan 

nabi tersebut memiliki makna rasa sayang dan cinta mereka terhadap jasa jasa yang 

MENELUSURI KEKAYAAN 

BUDAYA ISLAM DI INDINESIA 

MELALUI TRADISI PERAYAAN 

MAUDU’ LOMPOA RI CIKOANG 
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Momen kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awwal diperingati 

oleh Muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia dengan perayaan Maulid. Di 

Sulawesi Selatan memiliki tradisi Maudu Lompoa untuk merayakan harikelahiran 

Nabi Muhammad SAW.  Maudu Lompoa berarti maulid besar atau lebih dikenal 

sebagai puncak peringatan maulid. Dalam perayaan ini, warga mengarak replika 

perahu Pinisi yang dihias beraneka ragam kain sarung dan dipamerkan di tepi 

sungai.  Setelah dipamerkan, replika perahu sepanjang lima meter tersebut diangkat 

dan diarak warga keliling desa.   

Salah satu daerah yang terkenal dalam perayaan ini ialah Desa Cikoang, 

Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sepanjang acara, tabuhan 

gendang atau seni musik Gandra Bulo khas masyarakat lokal terus terdengar. Di 

dalam perahu, disimpan makanan nasi ketan khas Makassar atau biasa disebut 

Songkolo dan dihias telur berwarna-warni. Sajian makanan ini melambangkan 

bahtera yang membawa berkah bagi masyarakat Cikoang. Setelah prosesi arak 

selesai, makanan ini dipersembahkan dalam puncak Maudu Lompoa di Baruga, 

yang dipimpin oleh pemimpin ritual yang biasa disebut Sayye.  Secara historis, 

perayaan Maudu Lompoa ini melambangkan sejarah masuknya agama Islam di 

wilayah selatan pulau Sulawesi yang dibawa oleh pedagang-pedagang 

Arab.  Peringatan Maudu Lompoa ini juga menjadikan Cikoang, yang berjarak 80 

kilometer dari Makassar menjadi tujuan wisata budaya yang menarik bagi 

wisatawan. 

Tradisi Maudu’ Lompoa mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian 
besar penduduk Indonesia, namun tidak untuk masyarakat di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Tradisi Maudu’ Lompoa atau Maulid Akbar merupakan puncak perayaan 
dari peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh 

masyarakat di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan setiap 

tanggal 29 Rabiul Awal. Tradisi ini menjadi istimewa karena memadukan unsur 

CIKOANG DI MATA DUNIA 


