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BAB II 

PANDAN~AN TERHADAP FASILITAS KEISLAMAN 

2.1. Aspek-aspek Pada Fasilitas Keislaman 

Di Indonesia banyak sekali terdapat berbagai macam' fasilitas 

kei sl ami:\n ~ baik yang dikelola melalui organisasi formal maupun 

dikelola oleh organis8si non formal. I<es(?muannya fasili.tas 

tersebut di bangun semata-semata demi tanggungjawabnya sebagai 

orang muslim dan kejayaan Islam di muka bumi inl. Ter sed i ,,,,nya 

fasilitas Islam tersebut dapat ditinjau dari berbagai macam aspek 

2.1.1. Aspek Pcolitis 

F'asi 1 i tas keislaman bila dilihat dari aspek politis 

berpengaruh terhadap kewibawaan atau keberadi:\an agama Islam dan 

umat Islam sebagai agama terbesar penganutnya di Indonesia, ya,ng 

mencapai lebih dayi 90 % dari total penduduk Indonesia. 

Agama Islam di Indonesia tentunya mel~upakan potensi 

pembangunan dan sekaligus merupakan un sur kekuatan sosio polltik 

dan sosio moral yan<:;;1 sangat besar pengaYuhnya. Yogyakarta 

sendiri yang berpenduduk 3.682.480 jiwa dimana 3.376.210 jiwa 

. 1 ')
adalah pemel uk agc.un.':I IsI.':Im . dan ini mel~upak.E\n kf:kuatan 

1)Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. Dap. Agama RI 
tahun 1992. 
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pc,litis. 2 ) 

2.1.2. Aspek Budaya 

Kebudayaan Islam di Indonesia telah masuk ke Indonesia sejak 

masa penyebaran ajaran Islam di bumi pertiwi yang p~da waktu itu 

dibawa oleh para pel aut ¢edagang Persia yang mengunjungi bumi 

Ni..l~::.antara. Dleh karena itu pengaruh kehidupan masyarakat di 

Indonesia sangat di pengaruhi oleh kebudayaan Islam. 

Dari Sf?gi kebudayaan~ Unsur kebudayaan memegang persnan 

cukup penting~ dimana kehidupan kemasyarakatan tidak lepas dari 

proses kebudayaan yang berkembang dalam suatu lingkup masyarskat 

':1 ') 
tertentu. ~,. 

Fasilitas Keislaman merupakan wadah bagi masyarakat untuk 

lebih mengenal kebudayaan Islam yang berkembang di duni<":I dari 

masalalu dan masa yang akan datang. 

Berpijak atas dasar Al Quran dan Al Hadis, I,jtih,"Irl yattl..l 

daya hidup kebudayaan Islam yang merupakan sekularisasi Islam~ 

menyusun peraturan-peratl..lran (kai dah-k,ai diah hukum) untuk 

'mel aksanakan i si Al Quran dan Al Hadis di dalam kehidupan 

masyarakat, yang berupa enam un sur kebudayaan Islam. 

Dengan demikian kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang 

di.namis, yang tidak lagi statis terikat bleh aturan-aturan dan 

2)Mueljarto T.Prof~DR.MPA, Politik Pembangunan, Sebuah 
analisis konsep arah dan strategi, Tiara Wacana, 1986, hal 45. 

3)Kontjaraningrat.pr.prof, Manusia dan Kebudayaan di 
I ndones ia" . 
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dogma-dogma yang kaku yang mudah ketinggalan Zaman. Kalau pada 

suatu masa kebudayaan Islam kelihatan suramdan statis~ maka ini 

bel'"al'"ti bahwa ijtihad telah dikesampingakan dan bf?l'"al'"ti PLll i::\ 

l'"eduplah api Islam. 

Faktol'-faktol' dinamisatol'" di dalam Kebudayaan Islam adalah 

:4)ajal'"an Islam itu sendil'"i 

1. Menghal'"gai akal pikil'"an manusia 

2. Menganjul'"kan pemeluknya untuk menuntut ilmu. 

3. Melal'"ang pemeluknya bertaklid buta 

4. Mengajal'"kan pemeluknya untuk berinisiatif dan bel'"kl'"easi. 

5. Melal'"ang pemeluknya mengabaikan soal-soal keduniaan. 

6. Akul tUl'"a~:;i . 

Dengan .adanya di nami sat Ol'" didal am kebuclayaan lsI am it ubi SEl 

selalu mengikuti pel'"kembangan zaman (Up to di:"\te) sekaligus 

menunjukkan dan membuktikan keluhurannya sebagai aga~a samawi. 

2.1.3. A~p~k Go~i~l 

Kebudayaan terbentuk dal'"i hubungan antal'" manusia. Kebudayaan 

dinyatakan oleh kesatuan sosial. Kesatuan sosial tel'"bentuk dal'"i 

pel'"gaulan hidup. Pel'"gaulan hidup adalah hubungan antal'" umat 

manusia dan manusia.Hubungan antal'" manusia adalah lanjutan dal'"i 

hubungan antal'"a manusia dengan dil'"inya sendil'"i. Yang akhil'" ini 

lenjutan dal'"i hubungan manusia dan Tuhan. 

Kesemuanya i ni dipulangkan pada tiga sistem hubungan 

4 )Wiryoprawiro Mujiyono Zein. Ir. Masjid-masjid di Ja·wa 
Timur, Hal 6-7. ~~ 

~\..~l'I 'NDa,~.
of'.\.,,_...~ q •. ~~ 1/',';') /",r-.~W~::~,

Vf',/~~"~\~ ..~~, II 
'f.! IJ~\~~\t..~~r,;;1 
~~:-:",\'\)~~, '~'~ff\('i"- ~\\\'\\·'j.'/'1 

\'~il1E~ts;d 
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yaitu: 5 ) 

1. Hubungan manusia dengan tuhan, 

2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 

3. Hubungan manusia dengan manusia lain dan alamo 

Jadi di alam pembangunan Indonesia dimana pembangunan mental 

spiritual merupakan pembangunan yang mendapat prioritas, hadirnya 

Fasilitas Keislaman yang dapat mendukung semua aspek adalah 

tf.?pat. 

2.1.4. Aspek Ekonomi 

Fasilitas Keislaman pada umumnya bersifat sosial, karena 

tidak menarik keuntungan. Bila memang ada fasilitas Keislaman 

yang terpaksa mencari keuntungan, keuntungan tersebut biasanya 

untuk membiayai operasional dan pengembangan fasilitas-fasilitas 

keislaman yang lainnya. 

2.2. Perkembangan Islam di Indonesia 

F'enduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi 

Indonesia bukan negara Islam. Pembinaan keagamaan di I ndone!5i a 

mendapat psrhatian yang sarna oleh pemerintah dan dilindungi 

keberadaan oleh hukum dan undang-undang. 

Suksesnya kerukunan antar umat beragama di Indonesia tidak 

1epas daY'i pemeluk masing-masing agama itu belajar dan saling 

5)Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam. 
hal 78. 
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mengeY"ti. tentang suatu kebudayaan daY"i masi ng-m,:\si ng sr."' ama. 

Kebinekatunggalikaan umat beY"agama meY"upakan suatu potensi utama 

dalam mengangkat haY"kat dan maY"tabat bangsa ssbaqai bangsan yang 

beY"budaya. 

Per' kembangan Islam di Indonesia di penngaY"uhi oleh banyak 

faktoY" yang dapat di sederhakan menjadi 2 faktor utama yaitu ~ 

2.2.1. FaktoY" pendukung PeY"kembangan Isla(6 ) 

2.2.1.1. Jumlah pemeluk Ag~ma Islam 

~Tumlah pemeluk agama Islam di Indonesia adalah yang 

t E'~Y" besa Y" , 

mayoY"itas 

bangsa dan 

dan teYsebaY" di 

masyaY"akat Islam 

penyebaY"an Islam 

seluyuh 

meY"upakan 

eli bumi 

pelosok Nusantara. Sebagai 

potensi 

peY"tiwi. 

dalam pembangunan 

2i2.1.2. PemeY"intah 

PemeY"intah melindungi ""Dr"Im,':\ dan keg:i ,,,'\; ,ii\n keagi;\rnaan c:1 i 

I ndonf?si ,':\ dengan hukum dan undang-undang yang beY"laku dl 

I ndonesi Cl, elan pemeY"intah menelukung c:lan mE!lnpeY" hi::'\t i kan 

peY"kembangan agama eli segala sektoY". 

2.2.1.3. Pembinaan Keislaman 

6)Fuad Amsyari.Dr. Masa Depan Umat Islam Indonesia, 
Peluang dan tantangan. Al-Bayan,1993. 



12 
F'embinaan keislam di Indonesia telah berjalan dengan baik 

dimulai dari tingkatan yang pali~g rendah seperti Rumah tangga 

hingga tingkatan yang paling tinggi yaitu pemerintah. 

Pembinaan keislaman dilakukan 5ecara formal dan informal. 

a. Pembinaan Formal 

Pembinaan formal dilakukan dengan mendirikan yayasan-yayasan yang 

bergerak dalam pembinaan keislaman khususnya pendidikan keislaman 

seperti penyediaan pendidikan dari dari tingkat anak-anak hingga 

tingkat dewasa sepsrti : STK, SD, SMP, SMA dan Universitas. 

Banyak Institusi keislaman yang 'terjun dengan aktif dalam bidang 

ini dan terus maju dengan tujuan mencitakan masyarakat muslim 

yang berilmu dan bsrahlak tinggi. 

b. Pembinaan Non Formal 

Pembinaan ,Non formal banyak dilakukan masy~rakat secara 

perorangan maupun berkelompok dengan maksud pembinaan wawasan dan 

ketrampilan keislaman, spertipengajian-pengajian rutin di 

masyarakat, Kursus dakwak y kursus mengaji dan masih banyak lagi. 

2.2.1.4. Fasilitas Keislaman 

Fasilitas keisalaman dapat digolongkan dalam dua bagian 

yaitu fa~:.;i 1 i tas Fi s:i. k kei 51 aman d ..:ln fasi 1 :i, tas Non Fisik 

~:::ei 51 aman. 
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a. Fasilitas Fisik Keislaman. 

Di Indonesia banyak terdapat fasilitas fisik kE'si 1 alTian Sepel" t i 

peribadatan dan pendidikan. Program pemerintah dalam peningkatan 

mutu fisik bangunan keagamaan telah dianggarkan di dal am F::APBN 

yang ditentukan tiap tahunnya~ dan di~elola oleh Departemen Agama 

F.:epubl i k Indonesia. Selain itu banyak institusi lain yang juga 

membantu dalam pengadaan fasilitas fisik bangunan keagamaan 

seperti Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang salah satu 

programnya membangunan fasiltas masjid di seluruh Indonesia. 

8el':lin Instit.:usi yang besar dengan dukungan dana yang 

tinggi, masyarakat juga membangun fasilitas peribadatan dengan 

swadaya penuh dengan bergotong royong membangun surau/langgar dan 

masjid 

b. Fasilitas Non Fisik Keislaman. 

Banyaknya lulusan yang berstudi dalam bidang dakwah keislaman 

merupakan faktor pengembangan Islam di Indonesia menjadi semakin 

ter8rah dan maju. Selain itu banyak ahli-ahli muslim yangikut 

pedul i terhadap agamanya dan terjun langsung dalam pembinaan 

keagamaan melalui disiplin ilmunya masing-masing. 

Banyak organisasl ilmuan yang pedull terhadap perkembangan 

Islam dimasa yang akan datang seperti Ikatan Cendekiawan Muslim 

I ndc'nesi a (ICMI) yang sementara ini dipimpin seorang pakar i I mu 

pengetahuan yaitu Prof. DR.ing.H. Habibie, dam juga sebagai 

Mentri dalam kabinet pembangunan V. 
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2.2.1.5. Pendanaan. 

Perkembangan terhadap suatu fasilitas tanpa dukungan dana 

akan sangat sulit direalisasikan. Tetunya dukungan dana tersebut 

ha;us dihimpun dari masyarakat khusunya muslim untuk pengadaan 

fasilitas-fasilitas kesilaman tersebut. Banyak masyarakat yang 

memberikan dukungan dana secara spontan terhadap pengadaan suatu 
~ 

fa~si.l i tas keagamelan 9 tf2tapi juga "Ida masyaY' i::\kat yi:'l.nq 

menyerahkannya atas dasar tanggung jawabnya sebagai muslim 

melalui. pembayaran zakat. 

Adanya badan Amil Zakat yang mengelola zakat masYi:\r akat 

untuk di serahkan kemasyarakat yang membutuhkan sangat membantu 

dalam pengembangan dakwah Islamiah di masyarakat • 

•-, .-" '"":1 - • _ I I • _"7 )
~.~.k. Faktur Fenghambat Ferkembangan Islam 

Adanya hal-hal yang mendukung perkembangan keislaman di 

Indonesia tentunya ada pula hal-hal yang menghambat pengembangan 

Islam tersebut di Indonesia. 

Faktor-faktor penghambat perkembangan Islam di.Indonesia seperti 

2.2.2.1. Dari dalam tubuh masyarakat Islam Indonesia 

C\. faktor manusia 

Banyak pemeluk agama islam yang ternyata menyatakan memeluk agama 

7)Said Ramadhan.DR. Kemunduran Islam Tanggung JawabSiapa, 
1993.hal 63. 

----------' 



Islam tetapi tidak menjalankan syareat agama Islam. Mereka dapat 

di kataka.n sebagai Islam abangan r Islam sebagai status di 

masya-r-akat. Oleh karena itu kesadaran akanmengembangkan Islam 

sangat keeil. Mereka eenderung Individualistis dan materialistis. 

Tentunya faktor manusia tersebut disebabkan oleh berbagai sebab 

sepel't i Rendahnya pendidikan dan pengetahuan agama. 

b. Pembinaan Keagamaan yang sempit. 

Pembinaan keagamaan yang sempit berakibat menghambat perkembangan 

islam dimasa-masa yang akan datang. Adanya pemahaman akan 

fi losofi . keagamacln, menyebabkan sebagian masyarakat sulit 

berinteraksi dengan masyarakat luas. 

Hal ini menyebapkan masyarakat tersebut eenderung ekstrim (kolot) 

dalam memilah suatu permasalahan perkembangan Islam. 

c. Fasilitas Keislaman 

Minimnya fasi}itas keislaman yang ada sekarang i ni ~ men yeb i;;\P l(ian 

sebagaian masyarakat muslim terpaksa memakai fasilitas yang 

d:i. sed i ak-an. 01 eh masyi:lX akat no::m mL.lsl :i. m. 

II r·· IIHadis Nabi mengatakan Tuntutlah Ilmu sampai ke negeri _.]. na . 

Dal'i Hadis Nabi tersebut telah dinyatakan bahwa penggunaan 

fasilitas masyarakat Non muslim memang diperbolehkan dalan hal 

mE!rlUnt ut ilmu, tetapi hal ini menyE!bap kan ke~Ji bawaan dan 

keberadaan Islam terpengaruhi. Contoh adanya fasilitas Keislaman 

yang kurang pengunjung seperti perpustakaan Islam Yogyakarta yang 

minim akan fasilitas Mahasiswa yang terpaksa kuliah di 

Universitas Kristen, karena tuntutan mutu dan status dalam 

~-------------

-----,
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masyarakat dan sebagainya. 

2.2.2.2. Dari Luar Tubuh masyarakat Islam 

Dalam era globalisasi di segala bidang, fakto'(" infc,rmasi 

sangat mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. 8 ) Informasi 

yang deras masuk ke Indonesia mempengaruhi sebagian masyarakat 

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Berubahnya pola hidup 

masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan luar adalah i nel:l kasi 

daY"i eY" (;. globalisasi t (,?r seb Ll t . MaSYdraki:\t cendel'unfl 

Individualistis dan materialistis. 

Dalam KehidLlpan Keagamaan pengarLlh tersebut dirBsakan daTi 

individu-individu yang menganggap Islam sebagai status sosial di 

masyarakat saja. Hilangnya kesadaran keislaman adalah puncak daTi 

pengaruh tersebut. 

Selain itu giatnya pengembangan fasilitas Non Islam yang 

dilakukan c'leh dilakl..lkiiln .;::.leh inmd;jtUfoi'i ne"ln Islam, dengan \oJujl.l't-

wujut nyata dan toY"pY"ogY"am dongan matang, 11l\~n jadi ken !!}(!be:lr,:1 i a.n 

masyarakat muslIm salah kaprah dalam bertindak. Hal i ni di:l.pat 

mE.'m!;lak i bat kan stabilitCl.s kea!;lamaan eli Indclnesi a mulai 

teq;Jc,ncang. '») 

B)Djafar H. Assegaff.Drs. Islam Dan Tantangan Abad 
Informasi, Media sejahtera, 1993. 

9)Ibrahim Kalil Ahmad.Dr, Siasat Misi Kristen dan 
Orientalis, Gema Insani Press. hal 23. 
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2.3. Diskripsi Pernyataan. 

Dari pembahasan diata5, bahwa penyediaan fasilitas keislaman 

untuk m(e.ndukung pengembangan keislaman di ki:\l angan masyar <':tkat: 

ba:i. k fi5ik dan non fisik perlu dilakukan secepatnya dan nyat,':t 

untuk mendukung pembangunan bangsa dalam bidang mental spi. r i tu.al 

masyarakat dan peningkatan dahwah Islamiah. 

Pembangunan fasiliti::\~:':; fisik di,;;\rahkan pada peny'ed i aE\n 

fasilitas keilmuan yang dapat mewujutkan masyarakat muslim yang 

berilmu dan berahlak tin99i. Salah satu fasilitas fisik keislaman 

dan keilmuan adalah Perpustakaan Islam sebagai gudang segalai 

ilmu pengetahuan. 

PE~mbi naan Fasilitas Nonfisik diarahkan menciptakan pembina 

dakwah keislaman yang berwawasan luas. 

2.3.1. Misi Keislaman 

I"li 5i keislaman yaitu penyebaran aji::lran Islam di masyal~ake\'t 

Inck"'H?si a dengan pembinaan masyarakat muslim yang ber i 1 mLl dan 

1~1E~rahlc:"Ik tinggi. 

2n3~2" Sasaran Keislarnan 

SasaY~n terciptanya masyarakat mU1:;1 i m yanq berilmu dan 

bel~ahlak tinggi dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara dan 

siar Islam dimuka bumi. 
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2.3.::;. strategi. 

Strategi dalam mewujutkan cita-eita tersebut yaitu 

2.3.3.1. Strategi Umum 

1. Pembinaan keislaman di masyarakat deng-==,.n met odE'-met (::.de 

dakwah yang telah ada dengan maksud membina wawasan 

keislaman yang lebih luas. 

2. Pembangurian fasilitas peribatan dari tingkat yang paling 

bawah dalam pemerintahan hingga yang tertinggi. 

:3. F'emban9unan fasilitas pendidikan keislaman yang 

representatif, Nyata keberadaanya ditengah masyarakat dan 

dapat dijadikan pusat kegiatan keislaman. 

4.	 F'Emyusunan pr C,gl" am-pr c,gr am p(~ngembangan fasili.tas 

Keislaman yang teYpadu untuk mengantisipasi perkembangan 

fasilitas non Islam yang terjadi. 

2.3.3.2. Strategi Khusus 

Untuk mengembanf,;1 kan fasilitas Perpustakaan Islam di 

Yogyakarta dan keberadaannya di masysrakat diperlukan strategi 

yang mengsrah kepada hal-hal tsYsebut yaitu 

1.	 Pengadaan fasil~tas fisik Perpustakaan Islam yang modert 

dengan lingkup pelayanan yang luas, setida~nya untuk 

lingkup jawa tengah. 

2.	 Fasilitas fisik Perpustakaan Islam berada di tenqah
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tengah masyarakat dan masyarakat mudah mengenalnya. 

3.	 Program Perpustakaan Islam di Yogyakarta diarahkan pada 

program-program aktif, untuk menjadikan Per pust a k."an 

Islam di Yogyakarta sebagai pusat kegiatan keislaman. 

4.	 Perlunya diadakan program yang dapat memberikan masukan 

keuangan untuk membiayai oper asi ()al dan pengembangan 

lanjut perpustakaan Islam~ 

5.	 Bangunan Perpustakaan I~:>l am di Yogyakarta menampakan 

kesan kewibawaan dan keanggunan sebagai fasilitas khusus. 

6.	 Pengembangan Perpustakaan Islam di Yogyakarta selalu 

meng~kuti kE·In,':l.juan jaman baik dalam segi H2"lrdwar e dan 

soft war e. 

7.	 Sistim pengelolaan Perpustakaan Islam di Yogyakarta 

adalah Profesional. 

2.3.4. Perpustakaan Islam di Yogyakarta 

Gelar Yogyakarta sebagai budaya dan ilmu pengetahuan adalah 

sang at tepat dikarenakan Yogyakarta mempunyai karakteristik yang 

khusus yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain tii 

I ndon~?s i .:'1. 

Banyaknya fasilitas budaya yang menarik untuk dikunjungi dan 

ditelaah juga banyaknya fasilitas pendidikan yang beragam serta 

masyarakat Yoqyc\karta yang hc~~en dal~ i, segal a daerah dan 1 api san 

masyarakat menjadikan kota Yogyakarta bergerak dinamis. 

Banyaknya Institusi keislamandan didukung pemeluk agama 

Islam yang dominan, kehadiran perpustakaan Islam sebagai pusat 
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informasi dan ilmu pengetahuan diperlukan keberadaanya. 

Perpustakaan Islam Yang sekarang ada y sangat memprihatinkan 

kei:ldai:mya. Kekurang populeran Perpustakaan Islam di Yogyakarta" 

dan minimny~ fasilitas keberadaanya seperti telulr di u.jung 

tanduk. 

Penyediaan fasilitas Perpustakaan Islam baik dalam segi Hard 

Ware dan Soft Ware yang presentatif dapat mengangakat kewi bawiaan 

F'erpustakaan I s:;l a.1ll cI i masa yang akan datang y clan tetunya 

mengc.~ngkat harkat masyarakat Islam di m<?Isya·( i::\ kat Yogy<3.k <::\r t <'-1 

khusnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

i, 


