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ABSTRAK 

Khairuman Abdullah : Peranan Ulama dalam GERBANG MARHAMAH (Gerakan 

Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah ) Kab. Cianjur 2001-2005 

Ulama sebagai warosah al-anbiya ( Pewaris Para Nabi ) mempunyai tugas 

berat dalam kehidupan yaitu menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh utusan 

Allah. Peranan ulama begitu sentral dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama 

karena meraka dianggap sebagai penafsir-penafsir legitimate dari sumber-sumber asli 

ajaran Islam, yakni al-qur'an dan Hadis. 

Atas dasar itulah, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana 

peranan ulama dalam upaya gerakan moral di kabupaten Cianjur yang lebih dikenal 

dengan GERBANG MARHAMAH (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul 

Karimah). 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

penelitian sejarah yang meliputi beberapa tahapan dengan langkah langkah penelitian 

meliputi heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi (penafsiran dan 

mensisntesiskan data-data sejarah) dan historiografi atau penulisan untuk mempelajari 

sebuah kisah-kisah sejarah yang sistematis dan logis. Dalam penelitian inipun 

digunakan teori yang membantu dari metode sejarah ini dengan teori gerakan social 

keagamaan yaitu yaitu suatu tindakan dan agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu 

kelompok masyarakat disertai program-program terencana dan ditujukan pada suatu 

perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan 

lembaga-lembaga masyarakat yang ada. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan ulama dalam upaya 

penyusunan konsep,mengetahui peran ulama dalam sosialisasi gerakan dan untuk 

mengetahui peranan ulama dalam upaya implementasi gerakan pembangunan 

masyarakat berakhlakul karimah. 

Cianjur yang merupakan kawasan agraris yang memiliki julukan tatar santri 

ini mengalami keadaan kebebasan dalam mengadakan wacana syariat Islam dengan 

format Gerbang Marhamah, yaitu akhlak karimah sebagai tema sentralnya. Karena 

pada saat itu kondisi keagamaan Cianjur dirasa kuat untuk melakukan gerakan ini 

yang di tandai dengan diadakannya deklarasi umat Islam pada 1 muharram 

1422H/2001 M. 

Selama dua tahun (1422 H-1423 H/2001M-2002 M) dilakukan oleh LPPI yang 

di dalamnya peranan ulama sangat besar karena sebagian besar adalah para ulama 

yang menghasilkan format dasar, rencana strategis gerbang marhamah, dan hasil 

kajian-kajian lain yang digunakan untuk sosialisasi pelaksanaan syariat Islam di 

kabupaten Cianjur. Memasuki tahun ke berikutnya 1425 H diadakannyapeningkatan 

sosialisasi melalui gerakan dakwah dan pendidikan serta merintis aspek muamalah 

dengan ditandai dengan berdirinya Yayasan Pemberdayaan Umat (Yaspumah). Dan 

pada tahun 1426 H/2005 M  telah di lengkapi dengan dasar hukum pengamalan syariat 

Islam di kabupaten Cianjur yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang 

pengamalan Akhlak  Karimah ( Gerbang Marhamah), dan dominasi gerakan dilakukan 

oleh para ulama Cianjur. 


