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BAB III 

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1. Deskripsi Wilayah 

Deskripsi wilayah merupakan suatu gambaran umum mengenai pembahasan 

lokasi penelitian. Dimana pada bab 3 ini akan dijelaskan mengenai lokasi 

penelitian, sejarah, dan keadaan serta perkembangan keagamaan yang ada, baik 

gambaran secara umum maupun secara spesifikasinya. 

3.2. Gambaran Umum Kota Tarakan 

Kota Tarakan merupakan salah satu wilayah perkotaan yang secara admnistrasi 

dan wilayah berada pada Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan merupakan kota 

terbesar di Kalimantan Utara, serta merupakan kota terkaya ke 17di Indonesia. Kota 

Tarakan wilayahnya mencapai 250,80 km² dan memiliki penduduk sekitar 239.787 

jiwa. Kota Tarakan juga dikenal dengan sebutan Bumi Paguntaka, wilayah yang 

berpisah dengan pulau Kalimantan Utara menjadikan kota tarakan memiliki 

wilayah pulau sendiri. Kota tarakan memiliki semboyan yakni Tarakan Kota 

"BAIS"(Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera). 

3.3. Sejarah Kota Tarakan 

Asal mula penamaan Tarakan berasal dari bahasa Tidung (suku/kaum 

nelayan), yaitu ‘tarak’ yang berarti bertemu dan ‘ngakan’ berarti makan. Jadi, 

Tarakan bermakna adalah tempat bertemunya para nelayan untuk beristirahat 

makan, maupun untuk keperluan lainnya. Kota ini pada awalnya adalah 

perkampungan kecil para nelayan, kemudian berkembang menjadi kota setelah 

diketemukan dan dieksploitasi sumber-sumber minyak buminya pada tahun 1896 
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oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda Bataafsche 

Pettroleum Maatschappij (BPM). 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas eksploitasi minyak bumi di Pulau 

Tarakan tersebut, maka mulailah berdatangan penduduk dari daerah sekitarnya dan 

dari luar daerah baik itu sebagai tenaga kerja yang dibawa oleh Belanda maupun 

mereka mengadu nasib karena terpikat untuk mencari rezeki. Tarakan dibentuk 

sesuai dengan Kepres RI. No.22 tahun 1963 sebagai wilayah Kecamatan, kemudian 

berubah menjadi Kota Administratif sesuai dengan PP.No.47 Tahun 1981 dan 

kemudian ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan UU RI.No.29 Tahun 1997 

yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus sebagai 

hari jadi Kota Tarakan.  

Pada zaman kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan 

Tarakan (Kalkan/Kalka) yaitu kerajaan yang memerintah Suku Tidung di 

Kalimantan Utara, yang bermarkas di Pulau Tarakan dan di Salimbatu. Sebelumnya 

terdapat dua kerajaan di kawasan ini, yaitu Kerajaan Tidung dan Kesultanan 

Bulungan yang bermarkas di Tanjung Palas. Berlandaskan silsilah (Genealogy) 

yang berada bahwa dipesisir timur Pulau Tarakan yaitu di kawasan Dusun 

Binalatung sudah berada Kerajaan Tidung Kuno (The Ancient Kingdom of 

Tidung), Sekita tahun 1076-1156, kemudian berpindah ke pesisir selatan Pulau 

Tarakan di kawasan Tanjung Batu pada tahun 1156-1216, kemudian bergeser 

pulang ke wilayah barat yaitu ke kawasan Sungai Bidang anggaran pada tahun 

1216-1394, setelah itu berpindah pulang, yang relatif jauh dari Pulau Tarakan ke 

daerah Pimping anggota barat dan kawasan Tanah Kuning, sekitar tahun 1394-

1557, dibawah pengaruh Kesultanan Sulu. 

http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Tidung_43284_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Pulau-Tarakan_88509_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Kesultanan-Bulungan_41797_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Kesultanan-Bulungan_41797_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Pulau-Tarakan_88509_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id3/446-329/Kesultanan-Sulu_33878_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
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Dari riwayat-riwayat yang terdapat dikalangan suku Tidung tentang kerajaan 

yang pernah ada, dapat dinyatakan yang paling tua di sela riwayat lainnya yaitu dari 

Menjelutung di Sungai Sesayap dengan rajanya yang terakhir bernama Benayuk. 

Setelah zaman Kerajaan Menjelutung karena ditimpa musibah berupa hujan ribut 

dan angin topan yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan perkampungan di 

sekitar runtuh dan tenggelam kedalam sungai dan warganya. Peristiwa tersebut 

dikalangan suku Tidung disebut Gasab yang kemudian memunculkan beragam 

mitos tentang Benayuk dari Menjelutung. Suku Tidung yang berada di Kalimantan 

Timur dan Utara sekarang terdapat 4 (empat) dialek bahasa Tidung, yaitu : 

1. Dialek bahas Tidung Malinau 

2. Dialek bahasa Tidung Sembakung. 

3. Dialek bahas Tidung Sesayap. 

4. Dialek bahas Tidung Tarakan yang biasa pula disebut Tidung Tengara yang 

biasanya bermukim di daerah cairan asin. 

Berikut yaitu raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Tidung : 

1. Benayuk dari sungai Sesayap, Menjelutung (Masa Pemerintahan ± 35 

Musim) 

2. Yamus (Si Amus) (Masa Pemerintahan ± 44 Musim) 

3. Ibugang (Aki Bugang) 

4. Itara (Lebih tidak cukup 29 Musim) 

5. Ikurung (Lebih tidak cukup 25 Musim) 

6. Ikarang (Lebih tidak cukup 35 Musim), di Tanjung Batu (Tarakan). 

7. Karangan (Lebih tidak cukup Musim) 

http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Tidung_43284_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Tidung_43284_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Tidung_43284_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
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8. Ibidang (Lebih tidak cukup Musim) 

9. Bengawan (Lebih tidak cukup 44 Musim) 

10. Itambu (Lebih tidak cukup 20 Musim) 

11. Aji Beruwing Sakti (Lebih tidak cukup 30 Musim) 

12. Aji Surya Sakti (Lebih tidak cukup 30 Musim) 

13. Aji Pengiran Kungun (Lebih tidak cukup 25 Musim) 

14. Pengiran Tempuad (Lebih tidak cukup 34 Musim) 

15. Aji Iram Sakti (Lebih tidak cukup 25 Musim) di Pimping, Bulungan 

16. Aji Baran Sakti (Lebih tidak cukup 20 Musim). 

17. Datoe Mancang (Lebih tidak cukup 49 Musim) 

18. Abang Lemanak (Lebih tidak cukup 20 Musim), di Baratan, Bulungan 

19. Ikenawai bergelar Ratu Ulam Sari (Lebih tidak cukup 15 Musim) 

Pada zaman penjahan belanda yaitu dimulai ketika perusahaan minyak milik 

belanda mengeksploitasi sumber-sumber minyak bumi kota Tarakan pada tahun 

1896 oleh perusahaan Bataafsche Pettroleum Maatschappij (BPM). Banyak tenaga 

kerja didatangkan terutama dari pulau jawa seiring dengan meningkatnya agenda 

pengeboran. Mengingat fungsi dan peningkatan wilayah kota Tarakan, pada tahun 

1923 Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk melantik seorang Asisten 

Residen di pulau ini dan membawahi 5 (lima) wilayah, yaitu: Tanjung Selor, 

Tarakan, Malinau, Apau Kayan dan Berau. Tetapi pada masa pasca kemerdekaan, 

Pemerintah RI merasa perlu untuk mengubah status kewedanan Tarakan sebagai 

Kecamatan Tarakan berlandaskan dengan Keppress RI No. 22 Tahun 1963. 

Setelah Zaman Penjajahan Belanda , masuklah Jepang di Kota Tarakan Pada 

saat pendaratan Sekutu, angkatan  Jepang di Tarakan berjumlah 2.200 orang yang 

http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Hindia-Belanda_16555_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
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didatangkan dari Tingkatan Darat Kekaisaran Jepang dan angkatan Laut Kekaisaran 

Jepang. Satuan terbesar yaitu Batalion Infantri Independen ke-455 yang berjumlah 

740 orang yang dikomandoi oleh Mayor Tadai Tokoi. 150 pasukan pendukung AD 

juga berada di Tarakan.  

Sumbangan AL kepada garnisun Tarakan tersusun atas 980 pelaut yang 

dikomandoi oleh Komandan Kaoru Kaharu. Angkatan laut utama yaitu Garnisun 

Laut ke-2 yang beranggotakan 600 orang. Satuan laut ini dilatih bertempur 

sebagai infantri dan mengoperasikan beberapa senapan pertahanan pesisir. 350 

pekerja minyak sipil Jepang juga ditugaskan bertempur pada saat datangnya 

serangan Sekutu. Tingkatan Jepang berjumlah sekitar 50 orang Indonesia yang 

berdinas di satuan pengawal pusat. Mayor Tokoi mengarahkan keseluruhan 

pertahanan Tarakan, meskipun hubungan sela AL dan AD buruk.  

Koloni Jepang dipusatkan di sekitar Lingkas, pelabuhan utama Tarakan yang 

merupakan satu-satunya pantai yang cocok untuk pendaratan pasukan. 

Mendapatkan ladang minyak Tarakan adalah tujuan awal Jepang. Jepang 

menyerang Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942 dan mengalahkan 

garnisun Belanda yang kecil dalam perang yang berlangsung selama 2 hari di mana 

sebagian pasukan Belanda gugur.  

Menyusul menyerahnya pasukan Belanda, 5.000 penduduk Tarakan amat 

menderita dampak kebijakan pendudukan Jepang. Banyaknya pasukan Jepang yang 

didudukkan di pulau ini mengakibatkan kurangnya bahan makanan dan sebagai 

dampaknya banyak orang Tarakan yang mengalami gizi buruk. Sementara itu, 

Jepang membawa sekitar 600 buruh ke Tarakan dari Jawa. Jepang juga memaksa 

http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Angkatan-Darat-Kekaisaran-Jepang_87057_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Angkatan-Laut-Kekaisaran-Jepang_40301_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Angkatan-Laut-Kekaisaran-Jepang_40301_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Infantri_23502_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/11-Januari_18474_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/1942_18917_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Belanda_12417_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id3/446-329/Pertempuran-Yang-Berlangsung-Selama-2-Hari_186897_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Kebijakan-Pendudukan-Jepang_29577_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Jawa_16174_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
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sekitar 300 wanita Jawa untuk bertugas sebagai "jugun ianfu" (wanita penghibur) 

di Tarakan setelah membujuk mereka dengan janji palsu mendapatkan kerja sebagai 

juru tulis maupun membuat pakaian.  

3.4.Letak Geografis dan iklim Kota Tarakan 

Secara geografis wilayah Kota Tarakan berada antara 117°34’-117°38’ Bujur 

Timur dan 3°19’-3°20’ Lintang Utara. Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai 

dengan Perda Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang 

sebelumnya terdiri dari 3 Kecamatan, dimekarkan menjadi 4 Kecamatan dan 20 

Kelurahan. 

Kota Tarakan memiliki luas wilayah 657,33 km2 dan 38,2% dari setiap wilayah 

yakni daratan kemudian lautan. Batas Kota Tarakan adalah : 

a) Bagian utara batas dengan pantai di Kecamatan Pulau Bunyu yang 

merupakan bagian Kabupaten Bulungan  

b) Bagian selatan batsanya dengan pantai di Kecamatan Tanjung Palas, 

Kabupaten Bulungan.  

c) Bagian timur batasnya dengan pulau Bunyu Kabupaten Bulungan serta laut 

Sulawesi. 

d) Untuk bagian barat batas dengan pantai Kecamatan Sesayap, Kabupaten 

Bulungan.  

3.5. Luas wilayah kota Tarakan Menurut Kecamatan 

 

Ketinggian Kota Tarakan didominasi kelas ketinggian >25-100 m dengan luas 

13.092 Ha (52,20%) yang terdapat di bagian tengah pulau. Luas ketinggian dengan 

luasan terkecil adalah adalah kelas ketinggian >100-110 m yang tersebar di bagian 

http://sejarah-indonesia.perpustakaan.web.id/id1/446-329/Jugun-Ianfu_41492_sejarah-indonesia-perpustakaan.html
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dorsal pulau berupa perbukitan di bagian tengah dan dan utara dengan luas 111 Ha 

(0,44%). Selain itu terdapat pula kelas ketinggian 0-7 m seluas 2.937 Ha (11,71%) 

yang berada pada daerah pengaruh rawa pasang surut, dan kelas ketinggian >7-25 

m seluas 8.980 Ha (35,65%) di daerah dataran pantai. Kedua kelas ketinggian ini 

tersebar mulai dari garis pantai hingga ke bagian tengah pulau. 

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Tarakan per kecamatan 

No Kecamatan Luas Wilayah (m2) 

 

Total 

Daratan Lautan 

1 Tarakan Utara 109,36 59,92 169,28 

2 Tarakan Tengah 55,54 28,46 84,00 

3 Tarakan Barat 27,89 18,46 46,35 

4 Tarakan Timur 58,01 299,66 357,70 

Jumlah 250,80 406,53 657,33 

Sumber : Kantor Pertahanan Kota Tarakan 

 

Gambar 1 Peta Kota Tarakan 

 

 

 

 

 

Sumber : http://peta-kota.blogspot.com/2017/02/peta-kota-tarakan.html 

 

 

 

 

 

 

http://peta-kota.blogspot.com/2017/02/peta-kota-tarakan.html
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3.6. Kelurahan Kota Tarakan 

Kota Tarakan terdiri dari 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan, untuk Kecamatan 

Tarakan Barat dan Tarakan Tengah masing-masing terdiri dari 5 Kelurahan, untuk 

Tarakan Timur terdiri dari 7 Kelurahan dan 3 Kelurahan untuk Tarakan Utara. 

Berikut adalah daftar Kelurahan di Kota Tarakan: 

1. Kelurahan Karang Anyar 

2. Kelurahan Karang Anyar Pantai 

3. Kelurahan Karang Balik 

4. Kelurahan Karang Rejo 

5. Kelurahan Karang Harapan 

6. Kelurahan Pamusian 

7. Kelurahan Kampung 1 Skip 

8. Kelurahan Selumit 

9. Kelurahan Selumit Pantai 

10. Kelurahan Sebengkok 

11. Kelurahan Lingkas Ujung 

12. Kelurahan Gunung Lingkas 

13. Kelurahan Kampung Empat 

14. Kelurahan Kampung Enam 

15. Kelurahan Mamburungan 

16. Kelurahan Mamburungan Timur 

17. Kelurahan Pantai Amal 

18. Kelurahan Juata Permai 

19. Kelurahan Juata Laut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Anyar,_Tarakan_Barat,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Anyar_Pantai,_Tarakan_Barat,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Balik,_Tarakan_Barat,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Rejo,_Tarakan_Barat,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Harapan,_Tarakan_Barat,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pamusian,_Tarakan_Tengah,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_1_Skip,_Tarakan_Tengah,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Selumit,_Tarakan_Tengah,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Selumit_Pantai,_Tarakan_Tengah,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sebengkok,_Tarakan_Tengah,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkas_Ujung,_Tarakan_Timur,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Lingkas,_Tarakan_Timur,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_IV,_Tarakan_Timur,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_VI,_Tarakan_Timur,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mamburungan,_Tarakan_Timur,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mamburungan_Timur,_Tarakan_Timur,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai_Amal,_Tarakan_Timur,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Juata_Permai,_Tarakan_Utara,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Juata_Laut,_Tarakan_Utara,_Tarakan
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20. Kelurahan Juata Kerikil 

 

3.7. Visi dan Misi Kota Tarakan 

 

VISI :Mewujudkan Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, perikanan 

dan pariwisata; didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal 

dan berwawasan lingkungan. 

MISI : 

1. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan, 

industry, perikanan dan pariwisata.  

2. Meningkatkan dan mengembang kualitas sumberdaya manusia.  

3. Melaksanakan peningkatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur. 

4. Melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan hidup.  

3.8. Penduduk dan Agama 

Berdasarkan data yang ada pada hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk 

Kota Tarakan mencapai 193.069 jiwa, terdiri dari laki-laki = 101.464 jiwa dan 

perempuan = 91.605 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Tarakan Barat adalah 

67.780 jiwa, Jumlah penduduk di Kecamatan Tarakan Tengah adalah 60.397 

jiwa, Jumlah penduduk di Kecamatan Tarakan Timur adalah 42.909 jiwa, Jumlah 

penduduk di Kecamatan Tarakan Utara adalah 21.983 jiwa. 

Pemeluk agama terbesar di kota Tarakan adalah agama islam, disamping 

Kristen Protestan, Budha, Katolik dan Hindu. Berikut jumlah Penduduk Menurut 

Agama/Kepercayaan, berdasarkan sensus tahun 2013: 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Juata_Kerikil,_Tarakan_Utara,_Tarakan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensus_Penduduk&action=edit&redlink=1
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Tabel 2. Jumlah pemeluk Agama Kota Tarakan 

Agama Jumlah Pemeluk 

Islam 157.653 jiwa 

Kristen Protestan 19.886 jiwa 

Budha 9.600 jiwa 

Katolik 6.458 jiwa 

Hindu 1.100 Jiwa 

Konghuchu 3 Jiwa 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan- Utara 

3.9. Deskripsi Masjid Al-Aqso Kampung Satu 

Masjid Al- Aqso terletak di jalan Ppabri kampung satu Kecamatan Tarakan 

Tengah Kota Tarakan, di masjid ini pada awalnya sering diadakan kajian- kajian 

rutin mulai dari organisasi wahdah islamiyah, Nahdatul Ulama, hingga kajian 

Salafi, namun setelah pergantian pengurus masjid hanya organisasi dari Nahdatul 

Ulama saja yang boleh mengisi kajian disana, mengingat mayoritas warga di 

sekeitar masjid berlatar belakang NU berdasarkan wawancara yang dilakukan 

dengan pak Yudi selaku marbot masjid tersebut adalah sebagai berikut: 

“dulu di masjid ini sering diadakan kajian-kajian dari salafi mas, wahdah juga 

sempat masuk kesini, tapi pas habis pergantain takmir masjid dan sehabis ribut 

kemarin mereka sudah nda bisa ngisi kesini, alasannya mungkin karena orang 

sini kurang sepakat kalo masjidnya di isi sama orang luar, uiii dulu rame disini 

ni mulai dari kaporles, lurah, masyarakat setempat, gara-gara itulah mas, jadi 

disini sekarang kajiaanya cuman malam jumat aja yasianan, sama tahlilan, tapi 

setiap dua minggu sekali ada ustad dari NU datang ngisi” 

Penelitian banyak berfokus di sekitar masjid ini mulai observasi dan  

mewawancarai warga sekitar, ketua takmir, marbot, dan jamaah- jamaah yang 

sering beribadah di masjid Al-Aqso Kampung Satu ini. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen_Protestan
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Gambar 2 Tampak Depan Masjid Al- Aqso 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

4.0. Deskripsi Musholla Al- Kautsar THM 

Mushollah Al –Kautsar THM  beralamatkan di Jl. Kh. Dewantara, Karang Balik 

Tarakan Tengah Kota Tarakan, letaknya tepat berada di parkiran belakang pasar 

THM  di masjid ini merupakan markas dakwah dari kelompok Salafi, hampir setiap 

hari Mushollah tersebut diadakan kajian-kajian rutin. Mushollah ini dikelola oleh 

yayasan Imam Asy- Syafii, jika tidak bisa hadir langsung ke majlis taklim kajian 

disiarkan melalui sosial media youtube, instagram. Para pengajar ataupun ustad 

yang mengisi kajian di antaranya, Ustad Abu Wardah Samuri, Ustad Abu Abdillah, 

dan Ustad Abu Hayyan. Penelitian juga banyak dilakukan di mushollah ini mulai 

dari mewawancarai ustad, ketua takmir dan jamaah- jamaah kajian kelompok 

Salafi. 
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Gambar 3. Foto Mushollah Al- Kautsar THM 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

4.1. Deskripsi Masjid Al- Anshor 

Masjid Al Anshor terletak di Jl. Purna Bhakti RT. 06 Kampung I Skip Tarakan 

tengah masjid ini merupakan masjid yang berada kurang lebih 500 meter jaraknya 

dari masjid Al- Aqso, pada awalnya masjid ini hanya memiliki sedikit jamaah 

paling tidak hanya 7 sampai 8 orang, namun setelah kelompok salafi yang berada 

di masjid Al- Aqso tidak boleh mengisi disana lagi akhirnya mereka pindah ke 

masjid Al- Anshor. 

Di masjid al- Anshor yang juga di kelola oleh pihak salafi ini terdapat sebuah 

pondok belajar yang medidik anak- anak untuk menghapal quran, masjid ini juga 

membuka kelas bahas arab yang bebas terbuka untuk umum, akses menuju masjid 

terbilang cukup sulit dikarenakan ketika hujan jalan cukup berlumpur dan becek, 
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namun tidak melunturkan semangat masyarakat dan jamaah setempat untuk 

beribadah, terdapat banyak buku- buku agama yang ada di masjid Al- Anshor ini. 

Gambar 4. Foto Masjid Al- Anshor 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

4.2. Gambaran Umum masyarakat Islam di Kota Tarakan 

Dari wawancara ke beberapa responden dapat dilihat masyarakat Kota Tarakan 

di-isi oleh berbagai latar belakang Agama Islam yang berbeda, mulai dari Nahdatul 

Ulama, Muhammadiah, LDII, Wahdah Islamiyyah, Salafi dan ormas- ormas islam 

lainnya. Namun penelitian yang dilakukan di beberapa tempat seperti lingkungan 

Masyarakat Masjid Al- Aqso , di lingkungan PMII, dan HMI dan daerah dakwah 

salafi. Mayoritas ritual keagamaan masyarakat dipengharuhi oleh ormas Nahdatul 

ulama. Seperti pemaparan salah satu warga dimasjid Al- Aqso yaitu bapak Muis 

sebagai salah satu pengajar di SMA Negeri 2 Tarakan. 

“ Disini paling tidak kita dapat melihat bagaimana ritual- ritual keagamaan 

yang dilakukan masyarakat sebagian besar di pengaruhi oleh ormas 

Nahdatul Ulama yah, seperti yasian dan tahlilan, tapi saya sendiri tidak 

condong kepada satu pihak yang penting saya melakukan solat, puasa, zakat 

dan kewajiban- kewajiban lainnya yang di perintahkan” 
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Pada wawancara lain dengan marbot masjid Al- Aqso yaitu pak yudi adalah seperti 

berikut: 

“ kalau di masjid ini yah saya sebagai marbot melihat jamaah- jamaah rutin 

melakukan yasinan, tahlilan dan kajian setaip dua minggu sekali itu diisi 

oleh ustad dari Nahdatul Ulama”. 

Di tempat lain ketika berdialog dengan salah satu kader organisasi 

Mahasiswa yang bernama Yusuf Andika adalah sebagai berikut: 

“Kita bisa lihat yah pok, bagaimana pada umumnya masyarakat indonesia 

beragama, mereka tidak bisa lepas dariritul- ritual keagamaan yang  dibawa 

oleh sesepuh kita yaitu ritual- ritual budaya keagamaan seperti mauludan, 

yasianan, tahlilan yang kita tau ormas NU lah yang melakukan ritual- ritual 

tersebut, begitu juga di tarakan ini penyebaran dakwah NU bisa dibilang 

cukup pesat ya, kita sering kajian di pasir putih dimana disana juga diisi 

oleh ustad NU, apalagi PMII ini juga latar belakangnya NU”.  

Dari percakapan wawancara diatas dan pengamatan langsung di Kota Tarakan 

dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Kota Tarakan ini masih melakukan 

ritual- ritual keagamaan yang terpengaruh oleh ormas Nahdatul Ulama seperti 

acara Maulid Nabi, Yasinan, dan tahlilan. Tapi tidak bisa di kesampingkan juga di 

Kota Tarakan berkembang ormas-ormas islam lainnya seperti Muhammadiyah, 

LDII, Wahdah Islamiyyah, dan juga Salafi. 


