


ABSTRAK 

 

 Pada waktu Islam masuk ke Indonesia pertama kalinya yaitu pada abad pertama 
Hijriah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) hingga awal abad XVI mengalamai perkembangan 
yang sangat pesat, baik dari segi pemeluknya maupun dari segi peninggalan-peninggalannya 
seperti masjid dan hasil kebudayaan Islam lainnya. Pada Abad XVI bermunculan kerajaan-
kaerajaan Islam di Nusantara ini seperti : Demak, (1500-1550), Aceh (1514-1528), Mataram 
(1580), dll. Demikian juga di Kutai,  pada awal abad XVI sebenarnya agama Islam mulai di 
kenal di Kutai, walau agama Islam pada saat ini belum menunjukan adanya tanda-tanda 
perkembangan. Hal ini dimungkinkan karena kerajaan Kutai pada waktu itu masih dibawah 
kekasaan kerajaan Majapahit yang sedikit banyaknya sudah tentu menghalangi 
perkembangan Islam.  

 Proses Islamisasi di Kutai dan daerah sekitarnya di perkirakan terjadi pada tahun 
1575, pada masa pemerintahan raja Makota (1565-1605). Agama Islam ini dibawa oleh 2 
orang Muballigh yang bernama Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang di Parangan, ke 2 
Mubaligh ini datang ke Kutai setelah mengislamkan Makassar. Setelah raja Makota resmi 
memeluk Islam penyebaran Islam di Kutai langsung dipelori oleh kerjaan, perluasan lebih 
jauh ke daerah-daerah pedalaman terutama pada masa pemerintahan putranya yaitu Aji di 
langgar. 

 Pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menguraikan 
kejadian denga berbagai dimensi melalui pemberian jawaban terhadap pertanyaansekitar 
sejarah yang di bahas, maka pembahasan ini merupakan kajian sejarah dan menggunakan 
metode historis yang menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan 
peninggalan masa lampau. 

 Dari kajian ini dapat diambil kesimpulan bahwa : Kerajaan Kutai berubah menjadi 
kerajaan Islam pada akhir abad XVI, yang mana proses berkembangannya melalui 3 tahab, 
dan masuknya agama Islam di kutai ini berjalan dengan cukup damai dan penuh 
kebijaksanaan dengan menggunakan taktik dan stategi dakwah dengan melihat kultur social 
masyarakat yang ada. 
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