SUMBER-SUMBER INFORMASI
ELEKTRONIK ISLAMI

Oleh : Zulfitri

Abstract
The development of information and technology science can help librarians and users
in informa-tion tracking. Internet services can facilitate a variety of information, both
in the form of ebooks and ejournal. While electronic information is a new source of
information can be read or used when already connected or using electronic media such
as computers, lektop and notebook. The sources of electronic information, especially in
the field of Islaman there is a program that must be installed into a laptop or computer
such as Maktabah Syamilah program and there is a collection of ebook or ejournal that
can be downloaded using internet facilities, such as a collection of software books Ara-bic
as well as an online source of information online such as Maktabah Waqfeyah and Lisan
Arabiy.
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Abstrak
Berkembangnya ilmu informasi dan teknologi dapat membantu pustakawan dan
pemustaka dalam penelusuran informasi. Layanan internet bisa memfasilitasi berbagai
informasi, baik berupa ebook maupun ejurnal. Sementara informasi elektronik
merupakan sumber informasi yang baru bisa dibaca atau dimanfaatkan ketika sudah
terhubung atau menggunakan media elektronik seperti komputer, lektop dan
notebook. Adapun sumber-sumber informasi elektronik tersebut terutama di bidang
ke-Islaman ada yang berupa program yang harus diinstalkan ke laptop atau komputer
seperti program Maktabah Syamilah dan ada yang berupa kumpulan ebook atau ejurnal
yang bisa didownload menggunakan fasilitas internet, seperti kumpulan sofware kitabkitab berbahasa Arab serta sumber informasi yang lansung online di internet seperti
Maktabah Waqfeyah dan Lisan ‘Arabiy.
Kata Kunci : internet, informasi islami, software
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A. Pendahuluan

pertama tahun 1995. Ternyata hasilnya bagus
untuk perpustakaan, sekarang mereka semua
sudah menjadi dosen ilmu perpustakaan dan
kepala perpustakaan di PTAI. Di samping mereka sudah ada modal Ilmu Bahasa, mereka juga
sudah banyak mengenal buku-buku atau kitab-kitab berbahasa Arab, setidaknya buku-buku wajib
yang mereka gunakan selama kuliah di PTAInya.
Makanya setelah tamat mereka tidak canggung
ditempatkan di Perpustakaan Perguruan Tinggi
Agama Islam.

Manusia adalah makhluk yang unik. Manusia
memiliki akal budi, rasa, karsa, dan daya cipta
yang digunakan untuk memahami eksistensinya,
dari mana sesungguhnya ia berasal, dimana berada dan akan kemana perginya. Berdasarkan rasa,
karsa dan daya cipta yang dimilikinya manusia
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) termasuk didalamnya adalah teknologi informasi. Di abad 20 ini, era revolusi teknologi
yang berpuncak pada proses konvergensi, dimana teknologi menyatu dengan jaringan computer
global bernama internet sebagai infrastruktur informasi baru. Teknologi sistem informasi dapat
memberikan kemudahan akses penyebaran dan
pengambilan informasi kepada khalayak umum.

Berdasarkan kekhawatiran penulis tersebut,
di sini disarankan agar Jurusan Ilmu Perpustakaan memprioritaskan menerima alumni pesantren atau alumni yang nilai Bahasa Arabnya
tinggi. Kalau tidak, alumni Ilmu Perpustakaan
PTAI akan kalah bersaing dengan alumni Ilmu
Perpustakaan Perguruan Tinggi Umum (PTU),
setidaknya tidak ada keunggulan alumni Ilmu
Perpustakaan PTAI dari pada alumni Ilmu Perpustakaan PTU. Perpustakaan PTAI dan perpustakaan pesantren masih banyak yang belum ada
pustakawannya.

Tulisan ini dimulai dari kekhawatiran penulis
terhadap alumni jurusan Ilmu Perpustakaan dari
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), karena
sebelumnya sebahagian mereka tidak berasal
dari pesantren atau bermodal ilmu Bahasa Arab.
Ilmu Bahasa Arab yang mereka peroleh selama
kuliah belum mencukupi untuk mereka “paham”
dengan buku-buku ber-Bahasa Arab. Maksudnya, alumni Ilmu Perpustakaan belum mampu
ditempatkan pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam atau perpustakaan pesantren. Mereka
baru bisa ditempatkan pada perpustakaan-perpustakaan umum atau sekolah-sekolah umum
seperti SD, SMP atau SMU/SMK dan Perguruan
Tinggi Umum.

Ilmu Bahasa Arab di perpustakaan diperlukan
untuk : 1). Bisa membaca judul buku berbahasa
Arab dan tahu maknanya. 2). Bisa menterjemahkan buku-buku atau kitab-kitab berbahasa Arab
3). Bisa memahami isi kitab berbahasa Arab sehingga mereka mampu juga untuk mengklasifikasikan atau memberi nomor klas kitab tersebut.
4). Pemahaman terhadab kitab berbahasa Arab
dapat membantu pemustaka atau pencari informasi untuk menunjukkan dibuku mana letak informasi ke-islaman (umumnya buku-buku Islam)
yang mereka cari.

Kenapa penulis berpendapat begini? Hal ini
telah penulis saksikan di lapangan selama menjadi pustakawan, termasuk pengalaman penulis
sendiri merasa kesulitan dengan buku-buku atau
kitab-kitab berbahasa Arab.

B. Sumber-Sumber Informasi
Elektronik Islami

Hal ini pernah dibahas atau didiskusikan di
Grup WA APPTIS (Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam seluruh Indonesia). Rata-rata
Perguruan Tinggi Islam yang memiliki jurusan
Ilmu Perpustakaan di Pulau Jawa menjawab, bahwa mereka kebanyakan merekrut alumni pesantren, sementara mahasiswa yang masih lemah bahasa Arabnya bersedia kembali ke pondok untuk
menambah ilmu Bahasa Arabnya.

Kekhawatiran penulis di atas, sedikit terjawab
dengan telah berkembangnya ilmu informasi dan
teknologi. Informasi begitu terbuka dengan adanya layanan internet yang memfasilitasi berbagai
informasi, seperti mendownload buku-buku elektronik apa saja, mentranslit ke bahasa apa saja
dan sebagainya.

Makanya dulu bagus ide dari Departemen Agama yaitu (bersama Bapak Zulfikar Zen) meng-S1
pluskan dengan Bea Siswa alumni S1 PTAI yang
pintar bahasa Arab dan Bahasa Inggris, angkatan

Setidaknya pustakawan ataupun calon pustakawan, bisa membantu pemustaka dalam
melakukan penelusuran sumber-sumber Islami
dengan bantuan teknologi.
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Berikut dikemukakan beberapa sumber-sumber informasi Islami, baik berupa kumpulan
buku-buku digital atau buku-buku elektronik dengan istilah Ebook, maupun penelusuran melalui
program-program yang telah dibuat sedemikian
rupa oleh ahlinya.

Cara penelusurannya praktis, bisa berdasarkan kumpulan kitab-kitab berbahasa Arab dan
bisa juga melalui potongan kata Arabnya lalu dishare dipenelusurannya )(حبث. Program ini bermacam-macam pula kapasitasnya, ada yang terdiri dari sekitar 7 GB, ada yang 45 GB dan lain-lain
karena bisa diupdate secara otomatis ketika program dibuka sedang terhubung ke internet. Isi
kitab ada sekitar 70 Subjek, seperti Kitab Aqidah,
kitab Tafsir, kitab Hadis, ilmu Qur’an, ilmu Hadis
dll. Program perpustakaan ini dapat didownload
secara gratis di http://www.shamela.ws.

1. Berupa Program
Buku-buku digital atau book yang berupa program ini biasanya harus diinstal dulu ke komputer supaya bisa dimanfaatkan. Di antaranya:

Program ini baru bisa dibuka setelah diinstalkan ke komputer yang telah diaktifkan Bahasa
Arabnya dan dimungkinkan menjadi perpustakaan pribadi bagi penuntut ilmu karena lengkapnya bidang-bidang ke-Islaman di dalamnya.

a. Program Maktabah Syamilah (Perpustakaan
Lengkap)
1). Tampilan Model Lama

Bagi penelusur kitab-kitab melalui Program
Maktabah Syamilah ini, bila sudah ditemukan informasinya, bisa dikopi pastekan ke word, tulisan
Arabnya bisa diedit sesuai keinginan. Sumber rujukan dari bukunya juga telah tersedia.
b. Perpustakaan Islam Digital
2). Tampilan Model Baru, kapasitas 45 GB

3). Tampilan Model Baru, kapasitas 7 GB

Program ini berupa Hardisk Eksternal yang
berkapasitas 1000 GB (1 TB), sementara program Perpustakaan Islam Digital hanya terdiri
dari 600 GB, berisi 5.000 kitab kajian Islam dan
telah dipilah-pilah antara kitab klasik dan kitab
kontemporer.
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Hardisk ini bisa dibeli lansung lewat internet,
telusur melalui geraipkh.com (Pusat Kajian Hadis), asuhan Bapak Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah,
MA dosen Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Harga biasanya Rp. 1.500.000,- tambah ongkos
kirim.

2. Kumpulan Kitab-Kitab Elektronik atau Koleksi
Digital (E-book).
Sofware-sofware Islami ini dapat didownload
gratis di internet, dengan berbagai bidang ke-Islaman, seperti:
a. Sofware-sofware Hadis dan Terjemahnya.
Contoh:

Kitab-kitab yang ada di dalamnya diformat dalam bentuk PDF dan Mega Zine. Masing-masing
kitab bisa didownload dan bisa disimpan pada
komputer masing-masing sesuai kebutuhan.
c. Program dengan satu buku atau topik tertentu.
Program seperti ini juga bisa didownload diinternet, atau dibeli CD interaktifnya seperti Selangkah Lagi Anda Masuk Surga, Potret Nabi dan
banyak lagi program lain yang sudah banyak
diperjual belikan.
Contoh :

b. Kitab-Kitab Bahasa Arab berupa PDF (E-Book)
Foldernya ada yang ditulis dengan Huruf Arab
dan ada yang Huruf Latin serta bisa disimpan di
komputer masing-masing. Contohnya:
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c. Lisan ‘Arabiy

Lisan ‘Arabiy (lisanarabi.net) berisi
ebook pendidikan dan pengajaran Bahasa Arab,
metode penelitian bahasa, linguistik, sosiolinguistik, fonologi, dan lain-lain.
3. Sumber Referensi Online
a. Al-Maktabah al-Waqfiyyah

Website ini merupakan web pribadi Dr. Nasaruddin, pakar Pendidikan dan Pengajaran Bahasa
Arab, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Faizzuddin, 2015 : 40).
d. Beberapa Repository Perguruan Tinggi Islam
di Indonesia
Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah
mengembangkan pengelolaan tesis dan disertasi
secara online dalam sebuah database sehingga
dapat diakses oleh masyarakat luas. Database
seperti ini dikenal dengan istilah repository. Berikut beberapa contoh repository tersebut (Faizzuddin, 2015 : h. 2).

Al-Maktabah al-Waqfiyyah (waqfeya.
net) memuat ribuan ebook (public domain) yang
dapat diakses secara fulltext dan gratis dalam
bidang ilmu-ilmu keagaamaan Islam (Faizzuddin,
2015: 38). Penelusuran bisa dilakukan melalui
Pengarang ()مؤلف, Identitas ()بطاقة, Daftar Isi
Kitab ,)(فهرسPembahasan Umum ,) (حبث اعمAlamat
,)(عنوانdan Pentahkiq ) (حمقق. Lalu download kitab
dengan mengklik الكتب.

1). Repository
UIN
Syarif
Hidayatullah
(repository.uinjkt.ac.id)
Pada repository ini bisa membaca skripsi,
thesis, disertasi dan karya akademik UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta lainnya secara
online (Amrullah, 2016).
2). UIN Sunan Ampel (digilib.uinsby.ac.id)
3). UIN Sunan Kalijaga (digilib.uin-suka.ac.id)
4). UIN Walisongo (eprints.walisongo.ac.id)
5). UIN Maulana Malik Ibrahim (etheses.uinmalang.ac.id)
6). UIN Sunan Gunung Jati (digilib.uinsgd.
ac.id)
7). UIN Sultan Syarif Kasim (repository.uinsuska.ac.id)
8). IAIN Tulungagung (repo.iain-tulungagung.ac.id)
9). UIN Imam Bonjol Padang (repository.
uinib.ac.id)
10). IAIN Batu Sangkar (repo.
iain
batusangkar.ac.id)
11). Dan lain-lain.

b. Maktabah Narjis

Maktabah Narjis (narjes-library.com)
berisi ebook ilmu-ilmu keislaman. Sebagian berisi kajian Islam madzhab Syiah. Ada juga tema-tema pendidikan dan pengajaran Bahasa Arab, linguistik, dan lain-lain (Faizzuddinn, 2015: 39).
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e. Moraref

Berpijak pada kenyataan bahwa hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua, namun kenyataannya dalam hal digitalisasi masih
jauh tertinggal jika dibandingkan dengan AlQur’an. Untuk Al-Qur’an kita dapat dengan mudah memperoleh software terjemahan Al-Qur’an
dalam bahasa Indonesia bahkan lengkap dengan
audio (dalam bahasa arab) dari berbagai Syaikh
terkenal. Karena itulah Lidwa Pusaka memulai
langkahnya dengan usaha penerjemahan dan
digitalisasi Kitab Hadits dari 9 Imam Hadits termasyhur (Kutubut Tis’ah):

Moraref (moraref.or.id) ialah portal akademik
yang diinisiasi oleh Kementrian Agama untuk
mendorong dan membantu digitalisasi dan indeksasi jurnal ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi
Kementrian Keagamaan Islam Cakupan Moraref
ada 728 jurnal ilmiah (Faizzuddin, 2015 : h. 23).
Moraref merupakan singkatan dari Ministry of
Religious Affairs References.

• Shahih Bukhari
• Shahih Muslim
• Sunan Abu Daud

Penelusuran di Web Moraref ini dapat melalui
nama jurnal (journals) dan bisa melalui judul artikelnya (articles).

• Sunan Tirmidzi
• Sunan Nasa`i
• Sunan Ibnu Majah
• Musnad Ahmad

f. Lidwa Pusaka

• Muwatha` Malik
• Sunan Darimi.

Saat ini produk dan layanan Lidwa Pusaka
yang telah diluncurkan antara lain Ensiklopedi
Hadits Kitab 9 Imam versi desktop, Ensiklopedi
Hadits Kitab 9 Imam versi online, Layanan Hadits Pilihan Harian di Facebook dan Twitter, dan
Layanan Tanya Jawab Seputar Islam di Facebook
Lidwa.
Untuk kedepannya Lidwa akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan dan produknya serta terus menerus mengembangkan
layanan-layanan dan produk-produk baru yang
dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dakwah Islam serta dalam rangka untuk mencerdaskan umat dalam memahami ajaran Islam (lidwa.
com), November 2016).

Lidwa Pusaka merupakan singkatan dari
Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan, adalah sebuah
lembaga yang bergerak di bidang pengembangan dan publikasi ilmu dan dakwah Islam. Lidwa
didirikan oleh para alumnus dari Timur Tengah,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab
(LIPIA) Jakarta serta beberapa Perguruan Tinggi
lainnya.

4. Berupa Vidio dan Mp3
a. Contoh vidio: Vidio Bacaan Juz Amma,
Vidio Cara Menulis Kaligrafi Islam, Vidio
Sejarah Islam, Vidio Sejarah Makkah,
Vidio Sejarah Madinah, Vidio Dokter Cilik
Hafal 30 juz al-Quran umur 7 tahun (Husain
Thabathaba’i dari Iran dan banyak lagi
vidio lainnya.
b. Contoh Mp3: Murottal al-Quran 30 Juz
Disertai Terjemah Suara Bahasa Indonesia,
Mp3 Ceramah Islam dan lain-lain.

Lidwa memiliki beberapa bidang kegiatan antara lain:
• Kajian Ilmiyah
• Pendidikan
• Pengembangan Software Dakwah
• Layanan Konsultasi Agama
• Kitab dan Buku-buku Islam
• Bimbingan Haji & Umroh
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C. PENUTUP
Demikian banyak sumber-sumber Islami
elektronik yang dibuat dan dirancang oleh pakar-pakar Islam. Semua yang dipaparkan di atas
hanya sebahagian kecilnya saja, sebatas yang
diketahui oleh penulis.
Sebagai seorang Muslim, Pustakawan Muslim, alumni Ilmu Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, apalagi yang bekerja di Perpustakaan
Islam, disarankan sebaiknya memiliki koleksi-koleksi di atas dan diharapkan menguasai
teknik-teknik penelusurannya.
Semoga apa yang telah dikemukakan bermanfaat untuk kita bersama. Segala kekurangan
dan ktitikan untuk lebih baik, sangat diharapkan.
Wallahu a’lam !!
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