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BAB IV 

PRIORITAS PENDIDIKAN MASJID SYUHADA  

DALAM MENGISI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Kenang-kenangan bagi Yogyakarta bukanlah cendera mata bertahtakan 

permata. Monumen bagi ibukota Revolusi Indonesia bukanlah berupa tugu yang 

besar lagi tinggi, tapi sebuah masjid megah dan modern yang menjadi sebuah 

penanda. Dua tahun waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah masjid 

bernama Syuhada, meski sang pemberi nama tidak memiliki waktu lebih untuk 

menyaksikan masjid itu berdiri dengan kokohnya. Masjid yang dijadikan penanda 

bagi perjuangan rakyat republik dalam upayanya mempertahankan kemerdekaan. 

Yogyakarta menjadi istimewa, karena di kota itulah Republik Indonesia 

mempertahankan diri dari gempuran-gempuran Belanda yang ingin berkuasa 

kembali. 

Masjid Syuhada kini mencoba melanjutkan cita-cita serta jiwa dari para 

syuhada yang telah gugur membela republik. Tugas tersebut diamanahkan kepada 

YASMA (Yayasan Masjid Syuhada)1 untuk mengelola sesuai dengan yang 

menjadi amanat dari para pendirinya. Wakil Presiden RI yang pertama, Moh. 

Hatta hadir dalam shalat jum’at pertama yang dilakukan di Masjid Syuhada, dan 

memberikan pesan yang sangat berharga. Pesannya antara lain adalah pentingnya 

                                                           
1  Sebelumnya, sejak lahirnya pada tanggal 25 Mei 1952 YASMA adalah 

singkatan dari Yayasan Asrama dan Masjid. YASMA merupakan suatu yayasan 

yang mendapat amanah untuk mengelola dan memanfaaatkan Masjid Syuhada 

sebaik-baiknya. Disampaikan pada saat peresmian Masjid Syuhada oleh ketua 

panitia, yaitu Mr. Asaat pada tanggal 20 September 1952. Namun semenjak 

keluarnya UU mengenai Yayasan yang baru pada tahun 2011, kepanjangan 

YASMA berubah menjadi Yayasan Masjid Syuhada. Karena pada waktu itu nama 

yang sebelumnya telah lebih dahulu dimiliki oleh Yayasan lain. Sumber: 

wawancara dengan Muh. Hanif pada tanggal 16 September 2013, bertempat di 

kantor Masjid Syuhada.   
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pendidikan dan pengajaran agama kepada para pemuda khususnya dan semua 

pada umumnya.2 Hal tersebut sangat penting, karena di masa kini dan masa yang 

akan datang, kemajuan zaman akan diiringi pula dengan hadirnya krisis moral 

dalam jiwa generasi-generasi  muda. Agama Islam akan menjadi pedoman bagi 

generasi muda guna membentengi diri dari tantangan zaman yang berupa krisis 

moral. 

Pesan Moh. Hatta sangat dimengerti oleh para pengurus YASMA hingga 

masa sekarang ini. YASMA dibawah kendali para pengurusnya, bekerja dengan 

tulus ikhlas, dengan niat bahwa segala sesuatunya adalah ibadah kepada Allah 

SWT. YASMA turut melaksanakan tujuan/cita-cita pendidikan nasional, seperti 

yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat. Pendidikan dan 

pengajaran agama Islam menjadi ujung tombak pergerakan dalam mencetak 

generasi penerus yang membanggakan. Mencetak generasi-generasi penerus 

layaknya M. Faridan Noto, Amat Jajuli, I Dewa Nyoman Oka, dan kawan-kawan 

seperjuangannya, semasa mereka dahulu merebut markas Kidobutai (Jepang) 

untuk dihadirkan kembali pada pangkuan Ibu Pertiwi. 

Semenjak peresmian, YASMA bergerak aktif dalam mengemban 

amanahnya. Berbagai kegiatan dirintis dan berkembang dengan pesat. Seiring 

waktu berjalan, lembaga-lembaga yang dinaungi YASMA semakin bertambah. 

Antusias dari masyarakat Kota Baru dan Yogyakarta secara umumnya sangatlah 

baik, semuanya saling bahu-membahu memakmurkan masjid Syuhada. 

                                                           
2  Suratmin, Mengenal Selintas Masjid Syuhada Yogyakarta. Yogyakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Balai Kajian dan Nilai Tradisional di 

Yogyakarta Tahun Anggaran 1996/1997, Tanpa Tahun, hlm. 74. 
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selanjutnya akan dijelaskan secara lebih, terkait YASMA dan lembaga-lembaga 

yang dinaunginya. 

A.  YASMA ( Yayasan Masjid Syuhada) 

YASMA merupakan sebuah yayasan yang resmi mendapat tanggung 

jawab untuk mengelola masjid Syuhada beserta lembaga-lembaga yang 

dinaunginya. Awal mula YASMA adalah singkatan dari yayasan asrama dan 

masjid. YASMA terbentuk dan diresmikan pada tanggal 25 Mei 1952. 

Sejatinya pada peresmian tersebut belumlah ada bangunan asrama yang tetap. 

Bangunan asrama sementara berada di sebuah rumah di jalan Prawirotaman 91. 

Para tokoh masa itu menginginkan selain masjid Syuhada, juga berdiri sebuah 

asrama guna memfasilitasi para pemuda yang berkeinginan belajar agama 

Islam. 

Asrama YASMA dapat terealisasi, dan diresmikan pada tanggal 20 

September 1953, bertepatan dengan peringatan satu tahun diresmikannya 

masjid Syuhada. Asrama YASMA yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa 

putera tersebut terletak di sebelah selatan masjid Syuhada, tepatnya di jalan 

Tidar. Sedangkan asrama YASMA bagi mahasiswa puteri selesai dibangun dan 

diresmikan pada bulan Juli 1962. Asrama YASMA puteri berlokasi di jalan 

Pringgokusuman 10, Yogyakarta.3 Akhirnya keinginan untuk memiliki 

bangunan asrama bagi mahasiswa-mahasiswa di Yogyakarta dapat terlaksana. 

Para mahasiswa yang tinggal di asrama YASMA berasal dari berbagai daerah 

                                                           
3 Jajasan Asrama dan Masjid (JASMA), Sekilas Data dan Fakta Masjid 

Syuhada, Tjatatan Ketjil dalam Rangka Ulang Tahun Ke-18. Yogyakarta: Jajasan 

Asrama dan Mahasiswa (JASMA), 1970, hlm. 10. 
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dan berbagai jurusan studi. Seperti yang disampaikan oleh Tukiran, bahwa 

asrama YASMA merupakan asrama umum, bahkan pernah ada mahasiswa 

yang tinggal di asarama YASMA berasal dari Thailand dan Brunei 

Darussalam.4 Mereka diharapkan mampu menjadi pemuda dan pemudi yang 

memegang teguh ajaran agama Islam, dan mengajarkannya pada lingkungan di 

sekitarnya. 

Berikut susunan kepengurusan YASMA untuk yang pertama kali. 

Ketua   : B.P.H Prabuningrat 

Wakil Ketua  : H. Anton Timur Djaelani 

Wakil Ketua  : Mr. Burhanuddin Harahap 

Penulis   : Ahmad Jatim 

Wakil Penulis  : Ismula 

Wakil Penulis  : H. Ahmad Basuni 

Bendahara I  : H.M.J. Prawirojuwono 

Bendahara II  : R. Sunarjo Mangunpuspito 

Anggota-anggota  : Dr. H. Abd. Madjid Purwohusodo 

      Prof. K.H.A. Kahar Muzakkir 

Badan Pengawas  : 

Ketua   : Sri Paku Alam VIII 

Anggota-anggota  : R. Wiwoho Purbohadidjojo 

       Mr. KRT S. Purwokusumo 

       K.R.T. Honggowongso 

       K.R.T. Diponingrat 

       R.K.H.M. Faried Ma’ruf 

       R.Rudjito 

Pelindung   : Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

      Mr. Asaat glr. Datuk Mudo5 

 

Pengurus YASMA tersebut yang bertanggung jawab memelihara dan 

memakmurkan masjid Syuhada dan asrama YASMA. Bertanggung jawab 

mendidik para mahasiswa dan pemuda agar menjadi tombak perjuangan 

                                                           
4  Wawancara dengan Tukiran pada tanggal 13 September 2013, bertempat 

di kampus STAIMS. 

 
5 Suratmin, op.cit., hlm. 66. 
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republik berbekal ajaran agama Islam. Selain itu, YASMA juga kerap 

mengadakan berbagai kegiatan agama Islam. Hal tersebut ditujukan untuk 

merangkul umat di sekitar wilayah Kota Baru dan Yogyakarta. 

Sumber keuangan YASMA berasal diperoleh dari usaha pengurus 

secara mandiri. Berbagai cara dilaksanakan untuk mendapatkan dana untuk 

menjaga kelangsungan YASMA, berdasar ajaran agama Islam bahwa 

pendapatan dana tersebut berasal dari sumber yang halal. Antara lain cara yang 

ditempuh adalah dengan penarikan uang dari beberapa donatur, kotak infak 

yang diedarkan setiap pelaksanaan ibadah shalat Jum’at, dan penempatan kotak 

infak tetap di beberapa sudut masjid. Terkadang jikalau hadir tokoh pemimpin 

negara atau pejabat yang datang berkunjung dan beribadah di masjid Syuhada, 

kerap memberikan bantuan dana yang jumlahnya cukup besar dan sangat 

bermanfaat bagi YASMA.6 Secara garis besar dapat kita perhatikan, bahwa 

YASMA merupakan sebuah yayasan yang bergerak secara mandiri, dengan 

tujuannya untuk mendidik dan mengajarkan ajaran agama Islam kepada umat 

Islam secara luas.  

Berkaitan dengan penarikan dana dari beberapa donatur, seorang 

petugas yang sampai saat ini masih setia melaksanakan pekerjaan tersebut 

adalah Tugimin, yang sejak tahun 1960 bekerja sebagai pegawai di masjid 

Syuhada. Tugas beliau selain mencari khatib, mengantar surat adalah 

berkeliling menyambangi rumah-rumah para donatur tetap untuk kemudian 

                                                           
6 Wawancara dengan Muh. Hanif pada tanggal 16 September 2013, 

bertempat di kantor Masjid Syuhada.   
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diserahkan kepada bagian keuangan. Beliau menuturkan bahwa nominal dana 

yang diberikan oleh para donatur berbeda-beda, ada yang Rp. 100.000,00, Rp. 

5.000,00, Rp. 2.500,00, dan lain sebagainya. Tempo penarikannya pun juga 

berbeda-beda, ada yang setiap satu bulan sekali dan ada yang enam bulan 

sekali.7 Beliau bekerja secara ikhlas tanpa mengharapkan upah atau bayaran 

yang besar. Sama seperti pengurus YASMA, yang bekerja secara ikhlas 

menegakkan agama Islam dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT. 

B. Kajian Al Qur’an dalam Wadah PPY, LPQMS dan CDMS 

Awal mula berdirinya PPY adalah pada tahun 1943, ibu-ibu di wilayah 

Kota Baru memiliki inisiatif untuk membentuk komunitas pengajian puteri. 

Inisiatif tersebut kemudian terealisasi dengan terbentuknya “Perhimpunan 

Pengajian Puteri Kota Baru”. Meski awalnya anggotanya hanya meliputi ibu-

ibu yang berkediaman di wilayah Kota Baru, tetapi dalam perkembangannya 

menarik minat dari ibu-ibu di luar Kota Baru. Jumlahnya bertambah banyak, 

hingga berjumlah kurang lebih 400 orang. Pada tanggal 17 Agustus 1952 

dibentuklah “Pengajian Puteri Yogyakarta”,8 kali ini dengan nama yang lebih 

luas lingkupnya, yaitu Yogyakarta mengingat para peserta berasal dari berbagai 

penjuru Yogyakarta. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh PPY tidak hanya kegiatan 

pengajian, melainkan juga berbagai kegiatan amal lainnya. Terdapat sembilan 

macam kegiatan yang diselenggarakan oleh PPY, yaitu pengajian anak-anak 

                                                           
7  Wawancara dengan Tugimin Surohardjo pada tanggal 13 September 

2013, bertempat di Masjid Syuhada. 

 
8 Suratmin, op.cit., hlm. 130. 
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dan pemudi, kematian, tabungan perpustakaan, kesejahteraan, sosial, 

perbendaharaan, keuangan dan usaha balai. Namun karena krisis yang terjadi 

pada tahun 1965, membuat beberapa kegiatan mengalami penurunan 

aktivitas,bahkan ada yang tidak terlaksana, seperti upaya pembuatan balai. 

Pada intinya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PPY adalah sebagai 

wujud pengamalan dari kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan. PPY pun 

menginspirasi masyarakat di lain wilayah, yang kemudian mendirikan 

pengajian-pengajian yang serupa dengan PPY. Pasca berdirinya masjid 

Syuhada, PPY pun mendapatkan tempat di salah satu bagian masjid untuk 

melaksanakan kegiatan pengajiannya. Dan hingga kini PPY tetap ada 

menjalankan ibadah dengan mengaji dan mengamalkannya kepada sesama 

makhluk ciptaan ALLAH SWT. 

KQMS atau Kursus Qiraatul Qur’an Masjid Syuhada merupakan nama 

awal dari lembaga yang bergerak dalam bidang pengajaran Al Qur’an. 

Lembaga KQMS sudah ada sejak tahun 1952, tidak lama setelah masjid 

Syuhada diresmikan. Didirikannya lembaga KQMS merupakan kelanjutan dari 

adanya forum pengajian malam setiap malam Jum’at setelah sholat Isya’. 

Tokoh-tokoh yang merintis LQMS antara lain Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, 

Prof. Muhtar Yahya, Prof. Syafi’i Abdul karim dan K.H. Anwar Musaddad.9 

Forum pengajian Al Qur’an yang berinisiatif untuk memakmurkan masjid 

Syuhada, akhirnya difasilitasi dengan dibentuknya wadah bernama KQMS. 

                                                           
9 Tatang M. Amirin, dkk., Masjid Syuhada, Dulu, Kini dan Masa Datang. 

Yogyakarta: Masjid Syuhada Yogyakarta, 2002, hlm. 127.  
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KQMS sendiri diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1953. Kemudian 

dalam perjalannya kemudian hari pada tahun 1984 diubah namanya menjadi 

LPQMS yaitu Lembaga Pendidikan Al Qur’an Masjid Syuhada. Sebelum 

KQMS resmi didirikan, forum pengajian tersebut juga telah melakukan sebuah 

kegiatan musabaqoh tilawatil Qur’an tingkat Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada bulan ramadhan di tahun 1953 bertempat di masjid Syuhada. 

kegiatan tersebut yang nantinya memberikan ide bagi para panitia untuk 

membentuk sebuah lembaga yang resmi. 

Kegiatan pendidikan Al Qur’an masjid Syuhada sejak awal 

keberadaannya perkembangannya semakin baik. Kegiatan yang dilakukan tidak 

hanya mengajarkan baca Al Qur’an saja, melainkan juga diisi dengan kajian 

ayat-ayat Al Qur’an. Sejak tahun 1953 hingga tahun 1990 pendidikan 

berlangsung selama satu tahun lamanya. Semenjak tahun 1989 pendidikan 

dibagi menjadi tiga tingkat. Pada tahun 1991 pendidikan masih terbagi menjadi 

tiga tingkat, namun diberikan nama tingkat Ibtidaiyyah, tingkat Tsanawiyah 

dan tingkat Aliyyah. Masa pendidikan pada setiap angkatan adalah selama 6 

bulan.10 Perkembangan juga terdapat pada jumlah siswa yang menjadi peserta 

didik, hal tersebut juga berdampak pada penambahan kelas. Meski pada masa 

sekarang ini minat para pemuda untuk belajar memperdalam ajaran Al Qur’an 

semakin menurun. Hal tersebut bisa dikarenakan kesadaran akan pendidikan 

agama mulai menurun, kalah populer dengan pendidikan formal yang diajarkan 

di sekolah-sekolah. 

                                                           
10  Suratmin, op.cit., hlm. 116.  
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CDMS (Corps Dakwah Masjid Syuhada) merupakan lembaga yang 

yang diresmikan pada tanggal 10 Maret 1957, menggantikan KSMS atau 

Kuliah Subuh Masjid Syuhada yang merupakan cikal bakal kelahirannya. 

Ketua CDMS yang pertama adalah Ustadz Yusuf Abdul Aziz. Pembinaan dari 

CDMS adalah dengan tiga tahap, yaitu pengenalan terhadap ajaran agama 

Islam, pengenalan lapangan dan mengadakan praktek lapangan. Anggota 

CDMS yang telah lulus pembinaan, akan diterjunkan di tengah-tengah 

masyarakat.11 Anggota yang telah lulus bertanggung jawab untuk turut 

menyebarkan ajaran agama Islam kepada lingkungan sosial masyarakat sekitar. 

CDMS sangat tercukupi dalam hal sumber daya manusia. SDM yang 

ada pun juga bekerja sangat kompak, bergerak bersama sebagai sebuah tim 

yang solid. Namun sayang, sama seperti lembaga lainnya, sumber pendanaan 

masih minim. Sarana dan prasarana juga masih terbilang belum cukup.12 Meski 

begitu, semangat juang yang luar biasa dari para anggota membuat CDMS 

tetap luar biasa dan akan dinanti kedatangannya oleh daerah-daerah yang 

membutuhkan bantuan dari anggota-anggota CDMS. 

C. Mendidik Generasi Muda melalui PAMS dan PKMS  

Berlatar belakang banyaknya anak-anak yang berkunjung untuk 

menikmati keindahan dari masjid Syuhada. Meski anak-anak yang datang 

hanya ingin sekedar menyaksikan megahnya masjid Syuhada atau bermain di 

area sekitarnya. Hal tersebut membuat warga asrama putera YASMA memiliki 

                                                           
11 Ibid., hlm. 122-127. 

  
12 Ibid., hlm. 130.  
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inisiatif untuk mengajak anak-anak yang datang ke masjid Syuhada untuk 

belajar tentang agama Islam. Sembilan orang warga YASMA yang pada 

awalnya terlibat aktif dalam upaya realisasi atas inisiatif tersebut. 

Warga YASMA putera tersebut secara sederhana mengajak anak-anak 

belajar ajaran agama Islam, antara lain shalat takhiyatul masjid, berwudhu, 

membaca Al Qur’an dan lain-lain. Pada awalnya mereka hanya melakukan 

sesuatunya dengan cara yang sederhana, mengingat masa itu perlengkapan 

yang dibutuhkan belum mampu difasilitasi dengan baik. PAMS resmi berdiri 

pada tanggal 20 Oktober 1953, dibawah naungan YASMA. Seiring berjalannya 

waktu, pelaksanaan PAMS semakin baik dan terorganisir secara rapi. Hingga 

pada tahun 1983 pengakuan atas PAMS sebagai lembaga yang bergerak dalam 

bidang pendidikan agama Islam untuk anak-anak (Madrasah Diniyah) 

diberikan oleh Departemen Agama.13 Pendidikan kepada anak-anak dirasa 

penting untuk diperhatikan, karena masa anak-anak adalah masa yang efektif 

sebagai penanaman dasar ilmu agama.  

Kepengurusan PAMS setiap dua tahun sekali mengalami pergantian, 

tepatnya pada tiap bulan September. Berdasarkan data yang diperoleh, berikut 

merupakan nama-nama tokoh yang menjabat pimpinan dari PAMS. 

Periode tahun 1980-1981 : Muhammad Mas’udi 

Periode tahun 1981-1983 : Muhammad Aris Sukamto 

Periode tahun 1984-1985 : Muhammad Faqih Zuhdi syuhada 

Periode tahun 1986-1987 : Ahmat Triyanto 

Periode tahun 1988-1989 : Nurhadi 

Periode tahun 1990-1991 : Abdul Haris Nufika 

Periode tahun 1992-1993 : Abdul Haris Nufika 

                                                           
13  Tatang M. Amirin, dkk., op.cit., hlm. 128. 
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Periode tahun 1994-1995 : Abdul Haris Nufika14 

 

 

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh PAMS antara lain seperti pendidikan 

agama secara reguler, pesantren kilat, tutorial, ada pula pendidikan penunjang 

seperti pendidikan bagi yang memiliki cita-cita ingin menjadi ustadz atau 

ustadzah. Pendidikan mengenai keuangan, administrasi, penelitian dan 

pengembangan merupakan wujud kegiatan pendukungnya. PAMS dalam 

perkembangannya tidak hanya mendidik tentang ajaran agama Islam, anak-

anak juga turut mendapat pendidikan yang berkaitan dengan ketrampilan untuk 

bekal di masa depan kelak. 

Sebagai kelanjutan dari pendidikan setelah PAMS, bisa dikatakan 

PKMS lah yang menjadi tempatnya. PKMS adalah pendidikan kader masjid 

Syuhada. PKMS resmi terbentuk pada tanggal 2 Nopember 1954, mula-mula  

namanya adalah Kader Pendidikan Masjid Syuhada. Pembentukan PKMS 

dimaksudkan sebagai tempat pendidikan lanjutan untuk memperdalam ajaran 

agama Islam, memberikan pendidikan dasar agama Islam di Perguruan Tinggi, 

dapat mencetak mubaligh yang siap menyebarkan ajaran agama Islam di 

lingkungan masyarakat, dan sebagai wujud nyata PKMS dalam memenuhi 

hasrat mereka dalam kehidupan sosial budaya masjid Syuhada. Tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai tersebut nantinya akan direalisasikan dalam berbagai 

macam kegiatan yang ada di dalam PKMS.  

Berbagai macam kegiatan yang ada di dalam PKMS memang tidak 

berbeda dari yang ada di PAMS. Sama-sama mengutamakan kegiatan yang 

                                                           
14  Suratmin, op.cit., hlm. 106. 
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mendidik tentang ajaran agama Islam, tetapi juga diimbangi dengan kegiatan-

kegiatan yang dapat menjadi bekal para peserta (pemuda) dalam kehidupannya 

di masa depan. Beberapa kegiatan PKMS antara lain, pendidikan kader 

mubaligh, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, diklat pengembangan 

(Jurnalistik, Kajian keluarga Sakinah, Pendidikan Psikologi).15 PKMS 

merupakan tempat belajar bagi para pemuda yang memberikan keseimbangan 

pada isinya, yaitu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. 

Kepengurusan PKMS dipimpin oleh seorang Dewan Direktur, dan sejak 

periode pertama hingga tahun 1997, datanya adalah sebagai berikut. 

Periode tahun 1954-1968 : Drs. H. Imam Aziz 

Periode tahun 1968-1982 : Drs. Syamlan Sulaiman 

Periode tahun 1982-1985 : Drs. Chabib Chirzin 

Periode tahun 1985-1986 : Drs. H. Chumaidi Syarief Romas, MA 

Periode tahun 1986-1988 : Abdullah Basrie, SE 

Periode tahun 1988-1990 : Nana Soeryana Rasikh, S.Ag 

Periode tahun 1990-1991 : Imam Nurhidayat 

Periode tahun 1991-1992 : Drs. H. Yunahar Ilyas, LC 

Periode tahun 1992-1993 : Imam Rosyidi Nur, S.Ag 

Periode tahun 1993-1995 : Zainul Arifin 

Periode tahun 1995-1997 : Sayun Herlambang16  

 

 

Sumber pendanaan dari PKMS juga sama dengan PAMS, yaitu mengandalkan 

dana yang diperoleh dari para peserta. Berdasar pada tujuan awal, yaitu sebagai 

wujud nyata aksi sosial dari warga YASMA yang prihatin dengan kondisi 

sosial masyarakat Indonesia, terkhusus pada perilaku anak-anak muda masa 

itu. Maka dari itu, PKMS dan PAMS bukanlah sebuah lembaga yang 

mengharap adanya keuntungan secara materiil. Para lulusan nantinya 

                                                           
15 Tatang M. Amirin, dkk., op.cit., hlm. 129. 

 
16 Suratmin, op.cit., hlm. 103. 
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diharapkan dapat menjadi individu-individu yang mampu bergaul dengan 

lingkungan masyarakat, peka terhadap isu-isu dan mampu menanggapinya 

secara bijak, serta turut aktif membagi ilmu tentang agama Islam pada umat 

muslim di sekitarnya. 

D. Dari Taman Kanak-Kanak Hingga Perguruan Tinggi 

1. Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada  

Pada tanggal 16 Agustus 1960 TKMS atau Taman Kanak-kanak 

Masjid Syuhada resmi didirikan. Pendirian sekolah TK tersebut 

merupakan cita-cita untuk menanamkan pendidikan agama Islam pada 

anak-anak sejak usia dini. Para pendirinya adalah Sudarpo, Badjoeri 

Ali, Hj. Siti Safiah, Bapak dan Ibu kadarisman, didukung penuh oleh 

pengurus YASMA.17 Taman kanak-kanak masjid Syuhada dalam 

pendidikannya pada anak, lebih memberikan penekanan pada dua aspek 

dasar, yaitu pendidikan tentang keagamaan dan nasionalisme. 

Berikut adalah data pengurus awal dari taman kanak-kanak 

Masjid Syuhada, Yogyakarta. 

Pelindung                  : YASMA 

Penasihat     : Ibu Hj. Siti Safiah (alm.) 

         Ibu Hj. Moeljatno, SH 

Ketua     : Drs. Tashadi 

Ketua I     : Drs. Didi Wahyu Sudirman,MM 

Ketua II     : H. Hadi Mustadi, Bchk 

Sekretaris                : Ny. Atiek Sugiartiningsih, BBA 

Anggota      

Sie. Pendidikan               : Drs. H. Hasan Basri 

Sie. Pemb. Fisik & non fisik : Drs. H. Tauchid Suroso 

                                                           
17  Ibid., hlm. 108. 
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Sie. Humas       : Ny. Hudoro Saebani18 

 

Selain pentingnya struktur kepengurusan, faktor yang lebih 

memeberikan cermin berhasil tidaknya TK tersebut adalah guru-

gurunya. Terbukti dengan rapinya pembagian tugas antar guru-guru di 

TK masjid Syuhada, berhasil memberikan hasil yang positif. Terbukti 

dari tahun ke tahun jumlah siswa dan jumlah kelas yang dibuka 

semakin bertambah. Hal tersebut yang juga kemudian diimbangi oleh 

pihak pengurus, untuk meningkatkan mutu dari para pengajar. 

Beberapa kegiatan dilakukan seperti mengadakan penataran 

dengan pematerinya adalah seorang pakar yang sudah mumpuni, studi 

banding, mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama, dan lain 

sebagainya. Taman kanak-kanak masjid Syuhada tumbuh dan 

berkembang menjadi perhatian dari masyarakat Yogyakarta. 

Pendidikannya yang berkualitas dengan menawarkan pendidikan dasar 

yang memang dibutuhkan, yaitu pendidikan agama Islam dan 

pendidikan tentang nasionalisme. 

2. Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada 

Tahun 1960’an PKI menjadi salah satu partai besar yang ada di 

Indonesia, disamping partai lainnya seperti Masyumi, NU dan PNI. PKI 

mulai mendapat perhatian baik dari Presiden Soekarno. Presiden pun 

kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan terkait ideologi republik 

                                                           
18  Ibid., hlm. 110. 
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yang kemudian ramai memicu pro dan kontra, yaitu Manipol-

USDEK.19 PKI mulai merasuk dari segala arah, termasuk dengan yang 

terjadi di Yogyakarta. PKI mendirikan sebuah perguruan tinggi yang 

diberi nama Universitas Rakyat (UNRA) Mataram pada sekitar tahun 

1961.20 Yogyakarta yang masa itu sudah dikenal sebagai kota 

pendidikan, yang didatangi oleh pemuda-pemudi dari seluruh wilayah 

Indonesia, hendak menuntut ilmu, menjadi lahan basah bagi PKI 

melancarkan aksinya. 

Masjid Syuhada dengan pengurusnya yang terwadahi dalam 

YASMA, segera ambil sikap atas tindakan PKI tersebut. Perlawanan 

yang ditempuh oleh YASMA adalah dengan cara yang sama pula, yaitu 

mendirikan sebuah perguruan tinggi. Umat Islam masa itu memang 

sudah menganggap bahwa orang-orang PKI itu atheis, tidak ber-

Tuhan.21 Entah siapa yang memunculkan pernyataan/penilaian seperti 

itu. YASMA mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Dakwah Masjid 

Syuhada pada tanggal 10 Nopember 1961. Tokoh-tokoh pendirinya 

adalah Drs. Widjisaksono, Drs. Shalahudin Sanusi dan Drs. Rusdi 

                                                           
19  Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: 

Serambi, 2009, hlm. 553. 

 
20  Suratmin, op.cit., hlm. 90. 

 
21  Wawancara dengan Tugimin Surohardjo pada tanggal 13 September 

2013, bertempat di Masjid Syuhada. 
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Ahmad Syuhada.22 Mencoba membendung gerak dari PKI yang sedang 

gencar-gencarnya dan bersemangat dalam melancarkan aksinya.  

 Perguruan Tinggi yang juga dinaungi oleh YASMA tersebut 

berubah nama menjadi UNRA PTMS atau Universitas Rakyat 

Perguruan Tinggi Masjid Syuhada. Para mahasiswanya diperdalam 

ajaran agama Islam, untuk mempertebal keyakinannya, juga untuk 

menambah ilmu serta wawasan mereka. Masjid Syuhada masih 

melanjutkan perannya sebagai monumen perjuangan revolusi bangsa 

Indonesia. Masjid Syuhada tetap hidup, meski kini harus bertempur 

menghadapi saudaranya sendiri, sesama anak bangsa Indonesia.  

Perjalanannya kemudian perubahan nama terjadi beberapa kali. 

Disetujui oleh K.H. Moh. Dahlan, bahwa selain adanya UNRA PTMS 

yang rekruitmen mahasiswanya tergolong mudah, yaitu hanya mnegisi 

formulir, terbentuklah IDMS (Institut Dakwah masjid Syuhada) yang 

proses rekruitmen mahasiswanya melalui seleksi. Pada tahun 1988, 

IDMS diubah menjadi STIDMS atau Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah 

Masjid Syuhada. STIDMS pun kini kita kenal dengan nama STAIMS 

yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada.23 Kampus 

STAIMS berlokasi di jalan Pringgokusuman no 12, Yogyakarta.  

STAIMS pada awal pendiriannya memang dimaksudkan sebagai 

serangan balik atas upaya PKI yang membangun UNRA Mataram. 

                                                           
22  Suratmin, op.cit., hlm. 91-92. 

 
23  Tatang M. Amirin, dkk., loc.cit. 
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Meski begitu STAIMS, YASMA dan Masjid Syuhada secara tegas 

menyatakan bahwa mereka bersikap netral, tidak memihak salah satu 

ideologi atau paham tertentu.24 Meski dalam segi pendanaan STAIMS 

tergolong minim, namun sebisa mungkin segala kebutuhan dapat 

tercukupi dengan baik. STAIMS memiliki perang yang berarti, karena 

mencetak generasi-generasi yang cakap dalam berdakwah, memahami 

ajaran agama Islam dengan baik. 

3. Sekolah Dasar Masjid Syuhada 

Ide untuk mendirikan sebuah sekolah dasar di bawah naungan 

YASMA mucul dari para orang tua yang anaknya sekolah di TK masjid 

Syuhada. Pada tanggal 25 Juli 1995 turun surat izin operasional atas 

Sekolah Dasar Masjid Syuhada ditanda tangani oleh Gubernur Daerah 

istimewa Yogyakarta. tidak menunggu lama, SDMS segera membuka 

kelasnya yang pertama kali.25 Saat ini bisa kita saksikan bersama, 

gedung sekolah dasar masjid Syuhada berada di sebelah selatan masjid 

Syuhada, menempati bangunan bekas asrama YASMA.  

 Pembelajaran untuk SDMS juga memiliki kelebihan, yaitu 

menajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris sejak kelas satu. Meski 

pada awal berdiri, kegiatan belajar dan mengajar mendapatkan 

hambatan dari kurang mencukupinya bangunan sekolah. Maka dari itu 

                                                           
24  Wawancara dengan Muh. Hanif pada tanggal 16 September 2013, 

bertempat di kantor Masjid Syuhada.   

 
25  Wawancara dengan Muh. Hanif pada tanggal 16 September 2013, 

bertempat di kantor Masjid Syuhada.   
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berpindah-pindah kelas juga dapat dimaklumi, bagi sekolah baru yang 

sedang merintis jalan agar menjadi lebih baik. Orang tua murid juga 

turut membantu sekolah.26 BP3 berperan menjadi fasilitator bagi para 

orang tua murid yang akan membantu sekolah dalam segala hal. 

Kontribusi yang baik dari orang tua membuat komunikasi antara 

sekolah dan orang tua murid menjadi lebih terbuka dan hamonis.  

4. SMP IT Masjid Syuhada 

SMP IT masjid Syuhada berdiri pada tanggal 25 Maret 2004, 

ditandai dengan adanya SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran 

kota Yogyakarta No. 188/853 tahun 2004. SMP IT masjid Syuhada 

berada dibawah naungan dari YASMA. Kepala sekolah yang pertama 

adalah Dra. Hj. Kadarini (periode tahun 2004-2010), dan kepala 

sekolah yang sekarang menjabat sejak tahun 2010 adalah Dwi 

Purnomo, S.Pd. Si.27 Gedung SMP IT masjid Syuhada terleta di utara 

seberang jalan dari masjid Syuhada, Yogyakarta. 

 SMP IT masjid Syuhada pada awalnya memiliki kekurangan 

dalam hal bangunan gedung sekolah. Pada tahun 2004, kegiatan belajar 

dan mengajar masih menggunakan bangunan lama dari bangunan yang 

telah dibeli. Pada tahun 2007 kemudian pindah ke selatan, gedung 

sekolah dasar masjid Syuhada. Di tahun 2009 mendapat bantuan, yang 

                                                           
26  Suratmin, op.cit., hlm. 121. 

 
27  Data diperoleh dari arsip yang berjudul Laporan Perkembangan SMP 

IT Masjid Syuhada Yogyakarta 2010-2013. Oleh SMP IT Masjid Syuhada 

Yogyakarta. 
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kemudian dana tersebut guna memperbaiki bangunan di lantai satu. Di 

tahun 2012, barulah bangunan yang sekarang bisa kita saksikan, yaitu 

berdiri bangunan tiga lantai.28 Liku-liku pendirian sebuah sekolah, jika 

didasari dengan niat yang baik, pastilah Tuhan akan memberi bantuan 

pada kita, agar menjadi lebih baik. 

Pada tahun 2013 ini, jumlah guru di SMP IT masjid Syuhada 

ada 20 orang, terdiri dari 10 guru tetap yayasan, 8 guru tidak tetap, dan 

2 guru menambah jam. Mengenai kurikulum yang menjadi pedoman 

kegiatan belajar dan mengajar di SMP IT masjid Syuhada adalah 

kombinasi antara kurikulum nasional dan kurikulum tambahan 

(keagamaan Islam). Menurut data laporan perkembangan SMP IT 

masjid Syuhada, sejak tahun ajaran 2009/2010 hingga tahun ajar 

2013/2014, jumlah murid selalu mengalami peningkatan. Dalam 

perjalanannya SMP IT masjid Syuhada juga telah mendapatkan banyak 

pencapaian prestasi. 

Prestasi murid-murid SMP IT masjid Syuhada antara lain 

sebagai berikut. 

1. Juara 1 cabang ceramah keagamaan SMP Putri dalam MTQ 

Pelajar Sekolah umum Kota Yogyakarta tahun 2010. 

2.  Juara 1 pekik kebangsaan dalam kemah budaya tahun 2010 

3. Juara 2 kategori yunior kontes robot pintar nasional tahun 

2010, dan lain lainnya.29 

                                                           
28  Wawancara dengan Dwi Purnomo pada tanggal 19 September 2013, 

bertempat di SMP IT Masjid Syuhada. 

 
29  Data diperoleh dari arsip yang berjudul Laporan Perkembangan SMP 

IT Masjid Syuhada Yogyakarta 2008-2013. Oleh SMP IT Masjid Syuhada 

Yogyakarta. 
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Tidak hanya murid-murid yang mendapatkan prestasi, para guru dan 

karyawan pun juga turut menorehkan prestasi yang membanggakan, 

antara lain sebagai berikut. 

1. Meilani Noor Khasanah, S.Pd dan Mustaghfiroh, S.Pd 

mengikuti sayembara penulisan buku pengayaan dari 

PUSBUK Jakarta tahun 2011 dan 2012. 

2. Nur Astriani, S.Pd mengikuti lomba inovasi dan kreativitas 

guru tahun 2011, dan lain-lainnya.30 

 

Meskipun masih terhitung masih muda usianya, namun SMP IT masjid 

Syuhada mampu bersaing dalam kompetisi dari tingkat kabupaten/kota 

hingga tingkat nasional. 

 

 

                                                           
30 Ibid. 


