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BAB V 

YASMA dan Masjid Syuhada Menyambut Tantangan Zaman 

 

A. Budaya dan Kesyuhadaan Menjadi Bekal Utama bagi Generasi Penerus 

Bangsa 

     Masjid Syuhada kini telah berdiri dengan megah, lengkap dengan 

sebuah yayasan yang akan mengupayakan segala hal untuk memakmurkan masjid. 

Tahun demi tahun dimanfaatkan dengan baik oleh YASMA, sebuah yayasan yang 

dibentuk guna memakmurkan masjid Syuhada. Dapat kita ketahui bersama dalam 

beberapa penjelasan di atas, bahwa YASMA dan masjid Syuhada memiliki fokus 

untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi generasi penerus di Indonesia. 

Berbagai macam tingkat pendidikan didirikan, berbagai wadah pembelajaran 

agama Islam dibentuk dan diorganisir dengan baik. 

Pendidikan memang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia saat ini. 

Mengingat masa kini bukan lagi saatnya mempertahankan bangsa dari kepungan 

tentara atau rentetan tembakan senjata. Bangsa Indonesia kini membutuhkan para 

pemuda yang siap terjun ke gelanggang pertempuran intelektual. Kecerdasan, 

ketrampilan, kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya itu, dimanfaatkan guna 

menciptakan sesuatu hal yang mampu mendorong Indonesia dalam posisinya 

diantara negara-negara lainnya. Pendidikan merupakan upaya bangsa dalam 

mengentaskan kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.  

Meski pendidikan menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi penerus 

yang utama dan juga guna memajukan bangsa. Layaknya dalam sebuah 
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pertempuran, selain tombak kita juga memerlukan sebuah tameng sebagai alat 

pertahanan diri. Tameng itu adalah keimanan kita pada Tuhan, pencipta seluruh 

alam semesta, dan terfasilitasi dalam agama yang kita yakini. Meski bangsa kita 

telah melegalkan berbagai agama untuk bisa dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. 

Tetapi janganlah kita saling berkonflik antar agama, karena dalam Pancasila 

sebuah pedoman hidup lain bagi rakyat Indonesia telah terang menyatakan dalam 

pasalnya yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. 

YASMA turut mengamini yang menjadi jalan berproses bangsa Indonesia. 

Pendidikan yang menjadi keutamaan dalam mencetak generasi-generasi unggulan. 

Generasi-generasi tersebut turut pula dibekali dengan bekal agama yang mumpuni. 

Agama yang akan menjadi pengendali dalam setiap langkah yang hendak diambil. 

Agama bukanlah sebagai pembatas diri kita dalam kehidupan dunia yang membuat 

diri kita tidak bebas. Agama merupakan bekal, yang akan mengendalikan kita dari 

segala perilaku yang salah dan yang benar. 

Pendidikan dan dakwah merupakan langkah yang diambil YASMA guna 

menghasilkan generasi penerus yang cerdas dan sholeh/sholehah.1 Pendidikan 

formal maupun non-formal yang diselenggarakan oleh YASMA, ditujukan agar 

tetap berjalannya dakwah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam perlu diberikan 

pada anak sejak usia dini, yaitu sejak masa sekolah taman kanak-kanak, hingga 

anak menginjak usia dewasa. Meski sampai saat ini pendidikan formal yang 

                                                           
1  Wawancara dengan Muh. Hanif pada tanggal 16 September 2013, bertempat 

di kantor Masjid Syuhada.   
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dinaungi YASMA belum mampu membuka program untuk sekolah menengah 

atas.  

Dalam wawancara dengan beberapa tokoh YASMA, yang bertanggung 

jawab mengelola yayasan, didapati beberapa keinginan atau cita-cita yang ingin 

dicapai. Antara lain dari ketua YASMA, yaitu KRT. Jatiningrat atau yang akrab 

dikenal dengan panggilan Romo Tirun. Beliau memiliki gagasan ingin 

memberikan ciri khas tersendiri bagi lembaga-lembaga pendidikan YASMA, 

selain khas akan agama Islam yaitu mengenai budaya. Mengingat lokasi dari 

YASMA dan masjid Syuhada berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan pada UU nomor 13 tahun 2012, mengenai keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang salah satu ciri khasnya menjunjung tinggi kebudayaan. 

2 Budaya yang baik dapat mencetak generasi penerus yang akan memiliki karakter 

yang baik pula. Apalagi pendidikan Indonesia saat ini sedang ramai-ramainya 

membicarakan dan menerapkan pendidikan karakter bagi generasi muda bangsa. 

Gagasan yang baik ketika kita kembali pada pengertian awal bangunan 

masjid yang merupakan pusat kegiatan umat muslim. Bukan hanya untuk 

beribadah tetapi juga untuk berkegiatan, bersosialisasi antar satu dengan yang lain. 

Budaya dapat menjadi salah satu jalan memberikan bekal bagi generasi penerus 

dalam perjalanannya membangun bangsa. Terlebih masjid Syuhada yang dibangun 

sebagai monumen perjuangan para pejuang yang merebut dan mempertahankan 

                                                           
2  Wawancara dengan KRT. Jatiningrat pada tanggal 17 September 2013, 

bertempat di rumahnya.  
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kemerdekaan Indonesia. Hal ini jangan dianggap hanya teruntuk kepentingan 

Daerah istimewa Yogyakarta semata, namun juga dapat menjadi inspirasi bagi 

daerah-daerah lain untuk tetap melestarikan budaya daerahnya. Sehingga pada 

akhirnya kita akan bertemu pada sebuah titik utama, tujuan utama dari upaya kita 

tersebut, yaitu untuk kepentingan nasional. Melanjutkan khasanah kebudayaan 

daerah merupakan salah satu upaya memperkuat jati diri bangsa Indonesia. 

Narasumber lain menuturkan gagasannya bahwa dalam pendidikan di 

lembaga-lembaga pendidikan YASMA, diharapkan terdapat mata pelajaran 

tentang kesyuhadaan.3 Beliau memiliki pandangan agar para peserta didik 

mengetahui mengenai sejarah dari pendirian masjid Syuhada. Masjid Syuhada 

yang menjadi monumen dari perjuangan rakyat dalam merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para peserta didik diharapkan dari 

adanya materi tersebut, selain dapat memahami sejarah pendirian, juga diharapkan 

dapat tergugah kembali semangat cinta tanah airnya. Zaman yang kini telah 

sampai pada masa yang serba bebas, dikhawatirkan akan mengikis semangat cinta 

tanah air dari para generasi muda bangsa. Maka dari itu, semoga juga dapat 

menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga lainnya agar turut mengembangkan 

materi pelajaran mengenai semangat cinta tanah air. 

 

 

                                                           
3  Wawancara dengan Masyhuri pada tanggal 12 September, bertempat di 

rumahnya. Beliau menambahkan bahwa gagasan tersebut, beliau sampaikan pada saat 

Musyawarah Besar YASMA pada tanggal 8 September 2013. 
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B. Masjid Syuhada, Teladan dalam Menghargai Perbedaan 

“Bhinneka Tunggal Ika” dapat kita baca dengan jelas, di antara dua kaki 

dari burung garuda, dalam sebuah simbol yang kita kenal dengan sebutan Garuda 

Pancasila. “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua”, pengertian seperti itulah yang 

sejak kita masih duduk di bangku taman kanak-kanak ditanamkan. Meski sampai 

waktu akhir-akhir ini, banyak yang kembali memperdebatkan pengertian yang 

sebenarnya dari semboyan tersebut. Pada akhirnya, meski tidak sebagian besar 

mengalami, keraguan akan sang Garuda Pancasila muncul dalam benak 

masyarakat. Sang Garuda kini tak lagi menjadi burng yang sakti, karena 

keberadaan dan kebenarannya kini dipertanyakan oleh generasi penerus yang 

semakin pandai. Kala kepandaian telah dimiliki, pada saat itulah kepandaian itu 

yang mengendalikan diri kita, tanpa memperdulikan akibat yang akan terjadi di 

kemudian hari. 

Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang dimunculkan oleh para pendiri 

bangsa masa itu, adalah sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari 

berbagai macam suku, agama, tradisi budaya, dan lain sebagainya. Semangat 

kesatuan yang menjadi poin utama dalam upaya kita sebagai sesama rakyat bangsa 

Indonesia, memajukan negara Republik Indonesia. Kembali kita mengingat pada 

tahun 1928, lebih tepatnya yang terjadi pada tanggal 28 Oktober, para pemuda 

bangsa mengikrarkan sebuah sebuah sumpah yang kita kenal hingga saat ini, yaitu 

ikrar sumpah pemuda. Semangat perjuangan yang satu, bukan lagi untuk 
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memerdekakan daerahnya masing-masing dari kekuasaan bangsa penjajah, 

melainkan memerdekaan bangsa Indonesia. 

Semangat itulah yang ingin dilanjutkan oleh para pengurus YASMA yang 

juga mendapatkan amanah untuk memakmurkan masjid Syuhada. Kembali 

mengulangi bahwa masjid Syuhada sebagai monumen perjuangan bangsa. Meski 

bangunannya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi secara umum masjid 

tersebut merupakan monumen bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, 

kegunaannya pun juga diperuntukkan bagi kelangsungan kehidupan nasional. 

Muhammad Hanief yang kini mengemban amanah sebagai wakil ketua 

YASMA menuturkan bahwa sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai sebuah 

kegiatan yang dilakukan di Masjid Syuhada. Kegiatan tersebut diselenggarakan 

oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) Yogyakarta, yaitu sebuah 

kegiatan perayaan Imlek atau tahun baru Cina. Pasca berlangsungnya kegiatan 

tersebut, memberikan sebuah dampak ramainya tanggapan yang diterima oleh 

pihak YASMA. Pendapat tersebut ada yang pro dan ada yang kontra. Namun hal 

tersebut tidak berkepanjangan, karena maksud dari pihak YASMA adalah baik, 

bahwa masjid Syuhada adalah milik semua umat muslim di Indonesia, milik 

semua rakyat Indonesia.4 Indah sekali jika kita perhatikan adanya sikap saling 

menghargai sesama umat muslim, sesama rakyat Indonesia, yang menjadikan 

sebuah perbedaan sebagai sebuah kekuatan dalam kehidupan bangsa Indonesia. 

                                                           
4  Wawancara dengan Muh. Hanif pada tanggal 16 September 2013, bertempat 

di kantor Masjid Syuhada. 
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Perayaan Imlek yang diselenggarakan oleh PITI Yogyakarta merupakan 

contoh dari adanya akulturasi kebudayaan, yang juga memberikan nuansa integrasi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dituliskan oleh Abdillah: 

“Beberapa orang keturunan Tionghoa muslim memasuki masjid ini dengan 

khusyuk. Mereka mengadakan shalat sujud syukur. Selepas sujud syukur 

Muslim keturunan tersebut mengadakan syukuran ala kadarnya. Tidak ada 

pembakaran dupa dan persembahan. Sementara di luar masjid tampak 

beberapa orang berjaga-jaga dan beberapa kelompok keagamaan....”5  

 

Perayaan yang berlangsung secara sederhana tersebut, dalam artian lain 

memberikan sebuah modal yang besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa semacam 

itu, sudah seharusnya menjadi cermin bagi kita semua. Indonesia yang kaya akan 

suku, agama, dan lain sebagainya perlu adanya sikap saling menghormati dan 

menghargai. Wujud akulturasi yang dilakukan oleh PITI Yogyakarta, dapat 

menjadi salah satu cara menguatkan rasa kebersamaan kita sebagai sesama umat 

muslim Indonesia, sebagai sesama rakyat Indonesia. 

Masjid Syuhada telah menunjukkan betapa keberadaannya masih 

menjunjung tinggi semangat dari para pendirinya. Masjid Syuhada merupakan 

masjid nasional yang tidak mengenal adanya perbedaan dalam kehidupan kita 

sebagai umat muslim dan sebagai rakyat Indonesia. Semuanya berjalan bersama, 

                                                           
5  Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2003. 

U. Abdillah S, “Perayaan tahun Baru Imlek di Masjid: Konstetasi Identitas dan Ide 

Pembauran Etnis Tionghoa di Yogyakarta”, Proposal Tesis, tanpa tahun. Diperoleh 

pada tulisan Heddy Shri Ahimsa-Putra berjudul Imlek gaya Yogya: Perspektif  

Kultural-Struktural, dalam buku dengan editor Sri Margana & M. Nursam, Kota-

Kota di Jawa Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial. Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, hlm. 55.   
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saling menghormati memberikan kebebasan pada yang lain menyelenggarakan 

kegiatan sejauh tidak mengganggu semangat nasionalis kita. Semangat pluralisme 

perlu kita tegakkan, sebagai bagian dari sebuah bangsa yang majemuk. 

Monumen Masjid Peringatan Syuhada masih menjaga amanah dari para 

pendirinya. YASMA masih menjalankan tanggung jawabnya kepada Republik 

Indonesia dalam mengelola monumen dalam rupa sebuah bangunan masjid 

Syuhada. Masjid Syuhada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ibadah shalat 

berjamaah, melainkan berkembang sebagai tempat ibadah yang berkaitan dengan 

Habluminallah dan Habluminannas. YASMA menjalankan amanah yang 

diembannya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-

formal. Ajaran-ajaran agama Islam dan pengetahuan umum diberikan secara 

seimbang. Sebagai bekal bagi generasi penerus melanjutkan perjuangan para 

Syuhada dahulu, dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

 


