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ABSTRAK 

Khalifah Fraja El Fikri. Aktivitas Jamaah Tabligh di Masjid al-Madinah 

Antapani Bandung Tahun 2003-2014 

Sejak tahun 2003 Jamaah Tabligh semakin berkembang sangat pesat 

khususnya di Bandung sejak berpindah markas di Antapani.  Pada awalnya 

gerakan ini masuk ke Bandung mengalami beberapa kali perpindahan markas 

diantaranya Masjid Al Furqon Kebon Pisang Kosambi tahun 80-an. Kemudian 

pindah ke Masjid al-Muhajirin Buah Batu, setelah itu kemudian ke Masjid Agung 

Bandung, Pindah lagi ke Baitul Muttaqin Antapani / Masjid Pancasila, lalu pindah 

ke al Madinah sampai sekarang. Berbagai kegiatan yang dilakukan terus menerus 

membuat gerakan ini terus berkembang baik itu dari segi jumlah anggota maupun 

dari jangkauan tempat yang mereka kunjungi untuk berdakwah. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: pertama, bagaimana sejarah kemunculan Jamaah Tabligh di Bandung? 

Kedua, bagaimana aktivitas Jamaah Tabligh di masjid al-Madinah Antapani 

Bandung tahun 2003-2014? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah kemunculan Jamaah 

Tabligh di Bandung dan aktivitas Jamaah Tabligh di masjid al-Madinah Antapani 

Bandung tahun 2003-2014. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau 

kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode 

penelitian ini dilakukan melalui empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi 

dan historiografi. 

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: pertama gerakan jamaah 

tabligh pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh Miaji Isa yang telah 

berkunjung ke Indonesia tepatnya Penang, Medan. Setelah Jamaah Tabligh masuk 

ke Indonesia, kelompok ini mulai menyebarkan pemahamannya ke seluruh 

nusantara. Salah satu pulau dengan mayoritas Islam di Indonesia adalah Jawa 

Barat maka tidak heran salah satu tujuan penyebaran mereka adalah di pulau ini 

khususnya di Bandung. Awal mula Jamaah ini masuk ke Bandung dimulai pada 

tahun 1955 namun perkembangannya mulai terlihat pada tahun 1980 dimana 

orang pertama yang masuk gerakan ini adalah Muzzakir. Di awal 

perkembangannya terus berubah tepat mereka berkumpul dan hingga saat ini 

sudah menetap di Antapani, Bandung. Kedua, aktivitas Jamaah Tabligh di masjid 

al-Madinah Antapani Bandung tahun 2003-2014 di antaranya adalah aktivitas 

yang pokok dilakukan oleh Jamaah Tabligh di masjid Al-Madinah Bandung di 

antaranya pertama aktivitas/amalan maqomi dan maqomi infiradi. Aktivitas 

maqomi melingkupi musyawarah harian, ta'lim masjid dan ta'lim rumah, jaulah I 

dan jaulah II, Silahturahmi dua setengah jam dan khuruj tiga hari perbulan.  
 


