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        Elok budaya karena agama,           Tegak Melayu karena budayanya,  

 elok adat karena kiblat.            tegak budaya karena agamanya.  

 Apa tanda budaya Melayu, Di mana tempat Melayu teguh,  

 kepada Islam ia mengacu. pada sunnah beserta syarah.  

 Apa tanda Melayu berbahasa, Di mana tempat Melayu diam,  

 kepada Islam ia berpunca. pada adat bertiangkan Islam 

                                                 (Tenas Efendi) 

 



Berbicara mengenai Melayu tentu saja akan terlihat di dalamnya Islam. 
Karena keduanya merupakan bagian yang tak dapat dilepaskan. Ibarat 
dua sisi mata uang, Melayu tidak akan memiliki makna berarti bahkan 
tidak bisa disebut Melayu sekiranya Islam jauh atau dijauhkan atau 
mungkin dihilangkan darinya.  

Begitu juga dengan Islam (terutama dalam wilayah kepulauan Melayu) 
tidak akan dapat eksis dan berkembang sekiranya tidak dapat 
melakukan ‘kompromi’ dengan Melayu. Karena dimasa awal 
kedatangan Islam di wilayah Nusantara ternyata terlebih dahulu 
memasuki wilayah Melayu di Pulau Sumatra, kemudian berkembang 
disepanjang pesisir di kepulauan Nusantara. 

 



  Tradisi Melayu 

•  kehidupan Melayu dalam kacamata budaya dan sejarah 
•  Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu  
•  Tradisi politik Melayu. 

 
• Identitas sebagai Melayu menjadi sangat penting dalam percaturan politik 

dan arah kebijakan pemerintah dalam membangun daerah. Kebijakan 
politik melalui Undang-undang otonomi daerah memberikan ruang kepada 
setiap daerah untung mengembangkan potensi daerah sesuai dengan 
karakter yang dimilikinya. Daerah-daerah kepulauan Melayu termasuk 
Palembang sangat penting memanfaatkan momen ini, walau sebetulnya 
kebijakan politik yang berorientasi pada pengembangan budaya Melayu 
sudah lama kita lakukan, peningkatan kuantitas dan kualitas 
pengembangan daerah tentu akan terus kita lakukan kedepan.  
 



Dalam dunia Melayu, yang sangat menyolok ialah perkembangan Kota 
Maritim yang tumbuh menjadi kota-kota raksasa, terutama yang terletak di 
tepi muara sungai besar 
 
Dengan sifatnya yang maritim based ini telah mengantarkan kerajaan-
kerajaan Melayu sebagai kota metropolis di masanya. 
 
Kehidupan masyarakat Melayu sangat erat kaitannya dengan pelayaran dan 
perdagangan, sehingga dari sini sangat dimungkinkan akan terjadinya difusi 
budaya sebagaimana dimaksud, walau kemudian pada akhirnya akan 
memberikan nuansa tersendiri bagi kita dalam mengkaji dan mencari akar 
budaya melayu itu sendiri, karena telah tercampur dan mengalami 
perkembangan budaya berdasarkan daerah yang pernah mereka datangi. Sisi 
lain menunjukkan bahwa pertualangan dan pelayaran masyarakat Melayu 
inilah yang pada akhirnya memperkaya budaya bangsa dan bahkan menjadi 
jati diri Bangsa Indonesia.  
 
 



Sejarah Melayu 

• Sejarah telah mencatat, bahwa bangsa Melayu merupakan bangsa 
‘penakluk’ dan orang yang berhasil mendirikan pemerintahan dan 
berhubungan dengan suku-suku lainnya di Nusantara. 

• Hal tersebut berlangsung melalui proses yang sangat panjang, yaitu 
peranan Bangsa Melayu dalam perdagangan internasional dan antar 
pulau, setidak-tidaknya mulai abad ke-5. 

• Kerajaan Melayu kebanyakan pada awal perkembangannya berbasis 
pada budaya sungai dan pantai (maritime based) contoh: Kerajaan 
Funan dan Sriwijaya. 



• Penyebaran agama Islam melalui kesulatanan-kesultanan Melayu di 
Nusantara turut memaknai jati diri melayu yang akhirnya lekat 
dengan Islam. 

 

• Pencapaian kehiduapan Melayu, tidak hanya lekat dengan Islam saja, 
melainkan sebuah pencapaian yang sangat komplek, melalui 
perdagangan yang membentuk dan menyebarkan budaya, hingga 
menjadi bangsa penakluk daerah-daerah lain. Pencapaian ini tentu 
saja tidak hanya kita maknai sebagai sebuah peristiwa sejarah yang 
hanya   untuk dikenang dalam memoir atau seminar-seminar, 
melainkan kita posisikan sebagai sejarah bangsa yang dapat 
menginspirasi masyarakat sekarang untuk membangun masa depan 
bangsa sebagaimana ungkapan Hang Tuah yang terkenal. 

 



Ungkapan Hang Tuah 

 

 

• Tuah sangki hamba negeri, 

• Esa hilang dua terbilang, 

• Patah tumbuh hilang berganti, 

• Takkan Melayu hilang di bumi. 

 



Strategi Politik Kebudayaan Palembang 

 

Dalam gerakan pembangunan yang berlansung pada banyak negara, 
khususnya dalam negara-negara maju, maka kita akan menemukan 
suatu pemahaman dan kesepakatan yang mereka lakukan adalah 
menempatkan kebudayaan sebagai bingkai bagi pembangunan yang 
mereka laksanakan, sebagai contoh : Negara Jepang dengan semangat 
membangun kembali setelah era PD II dengan semangat kebangsaan 
yang berkebudayaan. 



Palembang dan Perkembangannya 

• Masyarakat Kota Palembang jika kita lihat dalam lintasan sejarah, 
sesungguhnya merupakan masyarakat yang kaya akan nilai-nilai 
budaya, sejak masa kemaharajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang 
Darussalam, hingga kini.  

• Dalam masa Sriwijaya kita telah menyaksikan daerah ini adalah salah 
satu pusat peradaban terpenting di Asia, catatan sejarah telah 
memperlihatkan bahwa Sriwijaya adalah kota pelabuhan dunia 
Melayu yang ramai dikunjungi oleh para pedagang, bahkan sebelum 
Islam menjadi agama resmi kerajaan, daerah ini sudah menjadi kota 
pelabuhan yang banyak dikunjungi oleh pedagang asing 



• Dalam Misi Pemkot Palembang 2014-2019 dalam poin ke 6 sudah 
jelas bahwa Pemerintah Kota bertekad Melanjutkan pembangunan 
Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf internasional, 
Ber-adat dan Sejahtera. Kita bertekad melanjutkan misi ini hingga 
Palembang benar-benar menjadi kota Melayu yang berperadaban 
tinggi dengan nilai-nilai kemelayuannya.  

 

• Peraturan Daerah (Perda) yang mengarah pada penggalian nilai-nilai 
budaya kita sudah ditetapkan sejak tahun 2009 yang lalu, yaitu 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat serta 
Pembentukan Lembaga Adat. Perda ini harus kita apresiasi dan kita 
laksanakan untuk terus menggali nilai-nilai budaya elayu yang 
terdapat di daerah Palembang. 

 



 

VISI PALEMBANG 

Langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan Palembang 
Emas 2019 tidak lain adalah dengan mengembalikan kejayaan Melayu 
yang memiliki moral dan semangat dalam menjalankan syariat Islam 
dalam kehidupan kita.  

Langkah kedua, adalah dengan mempersiapkan Sumber Daya 
Manusianya, dan yang kemudian adalah dengan melestarikan warisan 
nenek moyang kita dalam membangun bangsa Melayu. 

 


