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BAB IV
 

PERPUSTAKAAN ISLAM DI
 

Y06.YAKARTA
 

4.1. Pendidikan di Indonesia 

4.1.1. Pengembangan Minat Baea 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia r pemE~r i n t ah 

telah menempuh berbagai mseam caya yang kesemuanya dimaksudkan 

untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnyan Berbagai fasilitas 

pendidikan didirikan oleh pemerintah dimulai dar i penyelj i an 

fasilitas pendidikan formal maupun non formal berikut fasilitas

fasilitas penunjangnya. Salah satu fasilitas pemunjang pendidikan 

untuk menciptakan manusia lndoneis seutuhnya adalah fas:,ilitas 

perpustakaan. 

Kedudukan perpustakaan sebagai fasilitas penunjang 

pendidikan menduduki peranan ya~g sangat penting~ karens selain 

gudang ilmu pengetahuan perpustakaan merupakan sebagai r.)ust 

informasi dan komunikasi. 

Salah S',atu program pemel"intah yang sedang digiatkan dan 

memdapat perhatian yang luas adalah pengembangan minat baca 

dikalangan masyarakat. Dalam hal ini pengembangan minat baea di 

masyarat tidak dibatasi oleh kalangan tert~ntuy tetap:i. ()l eh 

segala lapisan masyarakat dan usia. 

Pada umunya perpustakaan umum dan yayasan di I nd.::mesi a, 

penyedian fasilitas perpustakaan untuk anak pada usia 13 tahun 
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keb<:\'Wah mendapatkan porsi yang sangat keeil bahkan tidak ada. 

Begitu pula bagi kalangan tertentu seperti untuk kalangan lain 

s(=pet- t i masyar akctt LlillUfTI y penyedian buku untuk mer eka. sangat 

t e-I~bat as. Penyedian fasilitas perpustakaan lebih diutakan untuk 

pelajar dan mahasis'W8 yang ditujukan untuk penyediaan 

keilmuan. 

lite'ratut-

Hal in i dikarenakan pemahaman perpustakaan yayasan oleh 

mssysrakat dan pengelolanya sendiri kurang dipahami seeara 

dan tegas. 1 ) 

jelas 

Penyediaan perpustakaan yang dapat merangkum segala lapisan 

masyarakat dan didukung dengan fasilitas-fasilitas yang lain akan 

dapat merangsang minat baea dikalangan masyarakat . 
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4.1.2. Perkembangan Perpustakaan Yayasan di Yogyaksrta. 

Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar dan mahasis'Wa 

serta kota budaya y dan saat ini ada empat perguruan tinggi negt- i 

dan 48 perguruan tinggi s'Wasta berstatus2 ) fasilitas perpustakaan 

banyak terlihat y seperti fasilitas perpustakaan Perguruan tiMggi 

yang banyak jumlahnya, perpusta<..'\an umum dan perpustakaan yan9 

didirikan ol~h Yayasan dengan tujuan tertentu. 

Tentunya pengembangan bagi perpustakaan perguruan tinggi 

tidak banyak menghadapi permasalahan y dikarenakan anggar an clan 

Fauzie,Ridjall)Wawancara dengan bapak 
perpustakaan Hatta di Yogyakarta 

2)Informasi kopertis tentang Perguruan 
beroperasi d.i Kopertis Wilayah V Yogyakarta. 

Tinggi 

kepala 

Yang 
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persyaratan untuk suatu fasilitas perpustakaan demikian ketat, 

sebab pengadaan fasilitas perpustakaan merupakan salah satu 

faktor guna peningkatan status bagai perguruan tinggi tersebut. 

Yang banyak mengalami permasalahan adalah perpustakaan yang 

didirikan oleh yayasan dengan tu,juan tf2'!'" tent u y seperti 

Perpustakaan Hatta 9 Perpustakaan Islam, Perpustakaan Pesantren 

dan perpustakaan yayasan laiannya yang lainya. 

Yang umum dan men,jadi kendala utama pada perpustakaan 

yayasan adalah penyediaan dana untuk pengembangan perpustakaan 

tersebut. Karena be:lnyak dar i Pf::~I"Pust akaar! y<'::"\yasan hanya 

menganda~ kan dClnatur dar i masyarakat )/'ang t i cJak past i dan itupun 

SC:lngat keeil, seperti yang dihadapi oleh Perpustakaan Islam di 

Yogyakarta. Pemasukan hanya mengandalkan wakaf dan hadiah yang 

diberikan oleh masyarakat Islam yang berkenan. 

8agi Perpustaan Hatta, pembiayaannya masih lebih baik karena 

Perpustakaan Hatta dibawah yayasan Hatta yang cukup besar di 

Jakarta. Pembiayaan ppngemhangan lebih pasti d~n rutinitasnya 

t er .,jami-n. Selain itu keuntungan lain bagi Perpustakaan Hatta 

letaknya sangat strategis dibandingkan dengan Perpust~k8an Islam 

yang sangat terkucil, sehingga banyak masyarakat Yogyakarta tidak 

\ menqenal adanya Perpustakaan Islam di Yogyakarta.
1\'-' 
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4.2. Rencana Pengembangan Perpustakaan Islam di 

':')
Yogyakarta ..... · ~ 

4.2.1. Latar Belakang 

Dalam ajaran Islam, setiap individu mempunyai kewajiban 

dak .... ah islamiah kepada masyarakat, dan tUjuan dakwah itu untuk 

meningkatkan syiar Islam di bumi ini. Dalam Al'Quran ([!s. 

AI._' Ashr, ayat 3) "Sampi:d kan I ah ....al au ~1anya satu ayB.t". 

Perpustakaan Islam yang sekarang ini tidak dapat menjadi 

....adah bagi masyarakat Yogyakarta akan khasanan keislaman baik 

yang berupa keagamaan dan ilmu pengetahuan. Dan untuk menciptakan 

....adah yang represntatif diperlukan pemikiran kearah pengembangan 

fasilitas perpust~kaan dimasa yang akan dat~ng. 

1'1i nimnya dana yang diperoleh hanya clengan mengelola 

perpustakaan dan tampa dukungan keuangan yang pasti ,maka perlu 

difikirkan usaha lain untuk mendukung hidupnya perpustakaan 

Islam. 

4.2.2. Proyeksi Pengembangan 

Dalam diskusi yang dilakukan oleh pengurus Perpustakaan 

Islam Yogyakarta untuk mengembangkan Perpustakaan Islam dengan 

menc\mbah fasilitas-fasilitas keislaman yang tsrpadu, sehingga 

dapat dijadikan suatu fasilitas keislaman yang lengkap. Fasilitas 

3)Wawancara Dengan Bapak Amin Masyur, Pakar Perpustakaan 
dan anggota badan wakaf Perpustakaan Islam di Yogyakarta. 
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yang diun~kapkan dalan diskusi tersebut 

Penyedian fasilitas Masjid 

Penyedian fasilitas kesenian 

Penyedian fasilitas Pendidikan (kursus-kursus) 

Penyedian fasilitas ilmu pengetahuan y 

(Perpustakaan, Ruang seminar, ruang Audio visual dll) 

Dal Clm pr c,yeksi pengembClngan, Perpustakaan adalClh pusa"t 

kE!gi atan dan merupaka fasilitas terpadu dalam pengadaan 

fasilitas ilmu pengetahuan. 

4.2.3. Pendanaan Pengembangan 

4.2.3.1. Pemeritah 

Bantuan yang diharapkan dari pemerintah adalah melalui 

departemen agama sebagai pembina utama keagamaan.Seperti yan~;1 

telah dilakukan pads perpustaan Islam, bantuan terhadap kehidl..lpan 

perpustakaan Islam diperoleh dari departemen agama F.:epubl i k 

Indoneis. Pustakawan yang mengelola perpustakawan Islam diangkat 

langsung ol~h departemen agama. 

4~2a3112_ Badan Sosial 

Bantuan dari badan-~adan sosial sedang dipersiapkan terutama 

dari badan-badan s05ial keagamaan yang ada seperti Muhammadiah, 

yayasan Yayasan Muslim Indonesia, Himpunan Haji I nc:!r:::onesi a dan 

sebagainya. 

I 
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4.2.3.3. Bank-Bank 

Pinjaman Bank untuk pengembangan perpustakaan I sl am dc"\pat 

dipakai bila Bank-bank tersebut memberikan kredit dengan bunga 

yang rendah dan untuk jangka waktu yang panjang dan dapat 

diperpanjang. 

4.2.3.4. Masyarakat. 

Adalah dukungan dana yang di.dapat dari masyar akclt seperti 

iuran keanggotaan tiket kegiatan yang dikelola oleh Perp~stakaan 

Islam seperti Pengadaan pentas kesenian , sewa ruang dan 

fasilitas dsb. 

Selain itu dibuka bagai masyarakat muslim untuk menyerahkan 

zakatnya yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan dan 

pengelolaan Perpustakaan Islam. 

Selain itu diadakan kerjasama antara perpustakaan Islam 

dengan lembaga yang lain baik dari dalam negeri maupun dari luar 

~egeri terutama negara-negara Islam. 

4.2.4. Pengelolaan 

\ 
F'enge1 cd aan diarahkan kepada pengelolaan mandiri oleh 

Yayasan yang diketuai oleh bedan tertinggi yaitu badan wakaf. 

Badan wakaf berfungsi menentukan arah dan kebijaksanaan hidupnya 

perpustakaan Islam. 

Nantinya pengelolaan secara operasional departemen agama 
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akan membantu dalam penyediaan tenaga-tenaga ahlinya seperti yang 

5elama ini telah berlangsung. 

4.2.5. Lingkup Kegiatan 

Mengi.ngat pentingnya pengkoordinasiaan masalah-masalah ke 

Islaman di Indonesia, maka Perpustakaan Islam ini merupakan 

lembaga ke Islaman dalam bidang ke ilmuan y pendataan, informasi y 

penelitian dan pengembangan. 

Ini untuk membedakan Perpustakaan Islam dengan Perpustakaan

perpustaka<an lainnya seperti Perpustakaan umum y perpustakaan 

perguruan tinggi dan lain-lain. 

4.2.6. Program Kegiatan 

Dengan memperhatikan latar belakang dan fungsi dari 

Perpustakaan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa e,r i ent asi 

kegiatannya adalah sebagai berikut 

\ F'engaji an , .::..:.'\b:at. 

4.2.6.1. Kegiatan Ubudiyah 

Kegi at.;;t.n i bF.lclah POkO:I~::, antara 1 ai Ii 

4.2.6.1. Kegiatan Mu'amalah 

Riset-riset agama antara lain 

Islam, pendidikan Islam dll. 

mengenai 

Eihol at 

keilmuan y 

wajib, 

da'wah 
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Seminar dan Diskusi 

Seminar dan diskusi i ni terbuka bagi bel' mac am-mac a.m 

kelompok, seperti Umum, remaja, mahas:i S',.,I<..=\, pr:::-ker ja dan 

sebagai nyc:\. 

Pendidikan dan training: 

""j"raining jc:'mgka pendek ~ kur sus-'kur sus? penataran untuk 

meningkatkan kemampuan da'wah dan lain-lain. 

Pusat Informasi Islam: 

Termasuk disini kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

Pame"ran, penghimpunan data-data mengenai agama, lukisan dan 

kaligrafi. juga publikasi-publikasi lain yang berhubungan dengan 

Al Qur'an. 

I 
! 

F'Llbl i kasi 

Ke9 i cit. c:\1 111 ya lIlel i put i cUT!:; ar i:.'\ I ai n 

berkala, siaran radio dan sebagainya. 

penerbitan buletin 

~ 4.2.7. Pelak.an.an Proqram. 

I, 4.2.7.1. Program Sehubungan Uengan Kegiatan Ubudiyah. 

Tuju.:m dari kegiUittan ini ildii\l.ah untuk lebih mcndclr:atkan diri 

kepada Allah, yang melip~ti kegiatan 

a. Sholat Wajib : 

Adalah sholat 5 waktu yang diwajibkan atas tiap-tiap 
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orang dewasa dan berakal, yang dilakukan 5 kali dalam 

sehari semalam Shubuh, dhuhur, ashar, maghrib dan Isak. 

b.	 Sholat Sunat : 

Adalah sholat selain sholat wajib, misalnya shol at 

tarawih, sholat taqiyatul masjid dan sebagainya. 

c.	 Pengaji~n : 

Selain bertujuan untuk meng Agungkan aema Allah pengajian 

ini juga merupakan upaya untuk lebih mendekatkan diri 

pada Allah sebelum atau sesudah melakukan sholat. 

4.2.7.2. Program Sehubungan Dengan Kegiatan Mu'amalah 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih mengetahui cara

cara kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai 

dasar/akidah dalam agama Islam. 

a.	 Kegi.at<"'\11 ~<eilmui!'\n dan pengDmbangan 

'\
 

Merupakan kelompok kegiatan yang ~ertuJuan
 

Meneliti dan mengembangkan "kefahaman" umat Isl'8.m.
 

Indonesia umumnya dan Yogyakarta khususnya.
 

Mendap.?:It kan m<=!t c.da kt:?i lllluan 151 am yang sesuai deng.7:\n
 

tuntut •."m zaman.
 

f'1emb er i k clll :i. n f ,:.," melsi kepi::\dp siapa S,;\\j,;l, Yii:\ng 

mengiMginkan data tentang masalah Islam di dunia 

khusunya Indonesia. 

b.	 Kegiatan Sosial 

~<egiatan ini ditujukan semata-mata untuk memberikan 

pelayanan sosial bagi umat Islam. Dalam hal ini makii:\ 
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Perpustakaan islam juga berfungsi sebagai tempat kegiatan 

kursus-kursus, konsultasi, perkoperasian dan kegiatan 

sejenis lainnya. 

c.	 Kegiatan Pengelolaan 

Merupakan kelompok kegiatan yang menunjang dan melayani 

s('?mua kegiatan yang berlangsung di Perpustakaan Islam 

seperti 

- Kegiatan kepengurusan Perpustakaan Islam yang berfungsi 

sebagai Koordinator kegiatan Perpustakaan Islam 

- Kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan keamanan. 

4.2.8. Pola Kegiatan 

4.2.8.1. Kegiatan Ubudiyah 

a.	 Sholat Wajib : 

Sholat wajib dilakukan lima kali sehari semalam dengan 

ketentuan waktu yang telah ditetapkan. 

b.	 Sholat Sunat : 

Dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib setiap haria 

Sh,:,l at tarawih dilakukan setiap bLl1an puasa sE:?lama satu 

bt.\l an r waktu sQsudah sholat Isak sampai selesai (Kurang ~ 
lebih 2 jam) 

C.	 Pengajian 

Pengajian biasa dilakukn setelah shol at ash~~\r sampai 

dengan menjelang sholat maghrib atau setelah setelah 

sholat maghrib sampai menjelang sholat Isak. 

-' 
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4.2.8.2. Kegiatan Mu'amalah : 

B.	 Penelitian dan pengembangan 

~:::eg i at i.."In rut i n (h::mel itian r pel aY-.3.nan perpustakaC'ln:> , 

dilakukan tiap hari kecuali hari jum,at. 

Kegiatan lain yang masih termasuk kegiatan penelitian dan 

pengembangan dilakukan sesuai ketentuan. 

b.	 Kegiatan 80sial 

Kegiatan rutin (kursus-kursus, konsultasi jiwa, penjualan 

bUku, pameran) dilakukan tiap hari kecuali hari jum'at. 

Kegi atan lain dilakukan sesuai jadwc\l yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

c.	 Kegiatan Pengelolaan : 

Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh stafPerpustakaan 

Islam yang dibayar oleh Yayasan untuk bekerja 6 kali 

dalam seminggu , libur pada hari Jum'at. 

4.2.9. Bentuk dan Sifat Kegiatan 

a.	 Kegiatan Ubudiyah, merupakan hubungan Vertikal r dimana 

para mukmin melakukan upaya untuk lebih mendekatkan diri

\ pada Allah, kegiatan ini mempunyai sifat suei. 

b.	 Kegiatan Mu'amalah, merupakan hubungan horizontal, yang 

merupakan jalam bagi man~sia/masyarakat untuk memasuki k~ 

dalam k2hidupan Ibadah, sifat dari kegiatan ini akr ab, 

keterbukaan dan familier. 



l 

54 
4.2.10. Pengelompokan Kegiatan 

a. Bidang Kegiatan Ibadah 
Sholat
 

- Pengajian.
 

b.	 Bidang Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 
Meneliti dan mengembangakan keilmuan dan kefahaman 
pelayanan Perpusakaan 
Penerbitan majalah/buletin Islam 
Siaran Radio 
Kursus-kurus keislaman 
Training I penat~ran 

Seminar 
Diskusi dan ceramah 
Pameran 
permusiuman sejarah keislaman 

- Peringan keislaman. 

c.	 Bidang Kegiatan 80sial
 
Kursus-kursus keterampilan (tidak tetap)
 
Perkoperasian anggota
 
Konsultasi Jiwa dan hukum
 
Penjalan buku
 
Penjualan makanan
 
Santunan-santunan sosia1
 

d.	 Bi d<:\n~J ~:::eg i atan pengelol.aan
 
PengurusanAktifitas Perpustakaan Islam
 
Pemeliharaan
 
Perlengkapan dan Keamanan.
 

4.3. Tuntutan Ungkapan Fisik 

4.3.1. Pengertian Perpustakaan Isl~m 

~ 
Perpustakaan Islam adalah suatu fasilitas keilmuan khusunya 

keislaman dan sebagai wadah kegiatan masyarakat muslim dalam 

hubungannya dengan Tuhan (ibadah) dan dengan 5e5ama manusia 

(Mu'amalah) yang mempunyai fungsi juga sebagai tempat p(:nelitian 

dan	 pembinaan umat serta pengengembangan (sy:i, ar") kegi ati::\n

kegiatan dakwah dan kebudayaan untuk masyarakat Islam. 
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4.3.2. Unsur Spesifik yang berpengaruh pada Ungkapan Fisik. 

Ada 3 unsur yang sangat dominan pengaruhnya dalam kaitannya 

dengan usaha untuk menyelaraskan ungkapan fisik bangunan dengan 

lingkungannya r tiga un sur tersebut adalah : 

S:i. st i m sosi a1 

Bentuk-bentuk Arsitektur Jawa
 

- Iklim
 

4.3.2.1. Sistem sosia1 

Ada1ah tindakan berpo1a yang berupa kegiatan manusia 

berinteraksi, bergau1 serta berhubungan satu dengan yang 1ainya. 

Po1a ini di1akukan secara berturut-turutmenurut p01a tertE:'~ntu 

berdasarkan adat ke1akuanmanusia. 4 ) 

4.3.2.2. Bentuk-bentuk Arsitektur Jawa 

Adalah ujud benda kebudayaan sebagai hasil budaya manusia, 

\ yang disebut kebudayaan fisiko 

Pada umumnya ujud kebendaan lebih mudah dikena1i dari pada sistim 

505ia1. 

4)Arya Ronald, Arsitektur Jawa Sebagai Pencerrninan Sosial 
Budaya, Ceramah Ilrniah du U<K< Sugiopranoto Sernarang. 
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4.3.2.3. Iklim 

Indonesia beriklim Tropis~ berbeda dengan sistim sosial dan 

bentuk arsitektur jawa yang selalumengalami proses perkembangan~ 

iklim boleh dikatakan tidak pernah mengalami perubahan dengan 

demikan iklim merupakan bagian dari lingkungan alam yang sangat 

mewakili~ karena didalamnya terkait masalah-masalah yang sangat 

kc.mplek r seperti : siner matahari y curah hujan r angin r ge,:'gr ,-3. f i 

dan lain-lain yang secara periodik mempunyai perilaku yang sama. 

4.3.3:	 8pesifikasi unsur-unsur Yang berpengaruh pada lingkungan 

keota Yogyakata : 

4.3.3.1. Sistim 805ial 

Spesi f i kasi 1 

Sl;.~baGlaj. mahluk hidup adalah bagisn dari struktur SEWH='bld 

alam maka dalam membuat lingkungannya ingin selalu 

selaras dengan alamo 

!\ 
Spesi 'fi kasi 2 :
 

Dalam melakukan tindakan r '~elalu di pengengi::tr uh i col eh
 

kepercayaan yang mementingakan upacara religi y sehingga
 

sering bersifat mistis-kosmis .
 
.S 

8pesifikasi 3 :
 

Dalam bergaul serta berhubungan satu dengan yang lain
 

-----_!'
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selalu disertai sifat-sifat luwes dan gotong royong yang 

tinggi . 

. 3.3.2. Bentuk-bentuk Arsitektuy Jawa. 

SpE>si fi kasi 1 :
 

Dalam Arsitektur Jaws, bentuk bangunan dinamakan sesuai
 

~) 

dengan nama-nama atap~' 

*	 Panggang Pe (pokok) 

B,,:,mgLlnan i ni mempLinyai atap berbentuk bidang datar 

miring satLi arah. 

*	 Kampung (pokok) 

B,,:,mgLlnan i n:i mempunyai atap berbentuk bidang datar 

miring dLia .:;..rah. 

*	 Limasan (pokok) 

BangLinan i ni mempLinyai atap berbentuk bidang datar 

miring empat arah. 

*	 Joglc. (pokok) 

BangLinan ini mempunyai atap berbentuk bidang datar yang 

miring keempat arah dengan SLidut kemiringan makin lebar 

makin keeil sudLit kemiringannya. 

*	 TajLlg 

Ciri bangunan ini pada atapya tidak memerlL1kan balok 

bubLingan/wuwLlng~ bentLik atap meruncLing mel amban~:;l kan 

sakral ataLi ke-TLIhan-an. 

5)DakungSugiarto, Arsitektur Tradisional Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Dept.P dan K, Jakarta 1983. 
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.~3.3.3. Iklim 

!:;pl-:?si fi kasi 1 : 

Karena letaknya pada garis katulistiwa maka pada umumnya 

t empat --t empat di Indonesia mempunyai rad:i. asi sina)" 

matahari yang tinggi dan melimpah. 

Spesi fi kasi ·2 

TE~r jadi perbedaan suhu yang cukup besar antara malam dan 

5i ang har i . 

Spesifikasi 3 

Curah hujan rata-rata pertahun cukup 

kelambaban rata-rata tinggi. 

Spesi fi ka5i 4 : 

tinggi sehingga 

Indonesia merupakan negara kepuIauan sehingga komposisi 

atmosfir terhadap kejenuhan uap air sering besar. 

- Spesifikasi 5 : 

Akibat perbedaan susu yang besar antara siang dan malam 

maka aliran angin akan bertiup kencang • 
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. 3.4. Konsekwensi bentuk 

Akibat dari adanya unsur-un5ur spesifikasi pada lingkungan 

ang d i kai t kan dengan usaha pen!;lung kapan fisik bangunan yang 

slaras dengan Iingkungannya maka periu adanya konsekwensi bentuk 

ang sEsuai sebagai berikut 

i 
i 
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.3.4.1. Konsekwensi bentuk dengan si5tim 505ial 

Konsekwensi 1 

Memasuki unsur bahan bangunan alami sebanyak mungkin serta 

memiliki warna-warni alami. 

r~lemasuki unsur ruang luar sebagai bagian dari tata ruang 

dalam. 

Kons..~kwE!nsi 2 : 

Sebagai bangunan yang mempunyai nilai agama~ nilai -nmilai 

kepercayaan tidak diterapkan dalam penataan ruang. 

~:::onsekWE!nsi 3 

Penyususnan ruang dalam yang luwes saling menclukun~1 

kegiatan yang 5atu dengan yang lain. 

3.4.2. Konsekwen5i bentuk dengan bentuk Arsitektur Jawa 

~:::onsekwensi 1 : 

Pengembangan bentuk-bentuk yang sudah ada.
 

Bangunan kemasyarakatan berorientasi j:'Jada sat:u garis
 

horisontal .
 

. 3.4.3. Konsekwensi bentuk dengan iklim 

Kansekwensi 1 : 

Bangunan tritisan labar. 

Penggunaan warna-warni yang menyerap pantulan (doaf) 

Penempatan pohon-pahon perindang. 
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- Halaman berumput. 

Konsekl;Jensi 2 

Penggunaan strukutr yang mendukung adanya bukaan-bukaan 

rua.ng. 

Tinggi langit-langin cukup tinggi 

.-... It 
,;' nKonsekwensi 

- Dituntut adanya bentuk atap yang memungkinkan mudahnya 

pengaliran air hujan, dengan sudut kemiringan atap relatif 

besax. 

Peninggianpermukaan lantai. 

Konsekwensi 4
 

- Menghindari penggunaan bahan bangunan yang berkarat.
 

K.:.nsekwensi 5
 

Perletakan bangunan menyesuaikan aliran angina 

Pengaliran udara delam ruang diusahakan dengan s:istim 

ventilasi silang. 

Adanya pelubangan-pelubangan padadinding untuk mereduksi 

tekanan angin. 

3.5. Pengungkapan. 

Dc\r i konsekwensi-konsekwensi di atas dapatlah disimpulkan 

19ungkaan bentuk yang sesuai seb~gai berikut : 

Selaras dengan lingkungan alam di seselesaikan dengan 

memasukkan unsur ruang luar (tanaman) kedalam tata ruang 

dal~::\/Tl. 

Tanaman juga berfungsi seb.::\gai unsur' penyejuk dan 
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mereduksi gangguan seuara dari luar.
 

- Bangunan mempunyai tritisan.
 

- Warna-warna kelam / daaf.
 

- Langit-langit tinggi.
 

Atap yang memungkinkan air mengalir.
 

- Peninggian permukaan lantai.
 

- Struktur yang menunjang penampilan.
 

- Adanya bidang-bidang bukaan pada elemen dinding.
 

4. Tinjauan Kondisi Fisik Lingkungan (Eksisting) 

4.1. Lokasi Perpustakaan Islam 

Perpustakaan Islam yang berada di belakang kampus lAIN Sunan 

ijaga Yogyakata berada pada lokasi yang kurang menguntungkan 

n itu pulalah yang menyebapkan Perpustakaan Islam kurang 

kenaI oleh masyarakat Yogyakarta. 

pe:t'1-fOS 
f~~ 

J37~~ 
u~ 

Imbar 4.1. Lokasi Perpustakaan Islam Yogyakarta 



4.4.2. Tinjauan fisik bangunan 

4.4.2.1. Eksterior bangunan 

Gambar. 4.2. Eksterior Bangunan Perpustakaan Islam 

4.4.2.2. Interior Bangunan 

cpO{)ApJ"L.w 
n... ~\)"' ... 

11.. ~(..b,.'J.,Dt-\ 
, 

T'I..I~~ '\.~t\1A 

n..s~. 

I? 

- 1\ ~ 

~.~~. 

~ 1~.I"\ . * u1 
Gambar. 4.3. Interior Bangunan Perpustakaan Islam 

---------~ 
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4.4.3. Tinjauan Kondisi dan batasan Lokasi 

Batasan pada lokasi adalah berupa peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan/direncanakan untuk 

lokasi yang ter~ilih serta kemungkinan-kemungkinan rene ana 

pengembangan pada lokasi yang dikaitkan dengan rencana induk kota 

secara keseluruhan. Batasan tersebut antara lain adalah berupa : 

- Building Ooverage : 40 % 

Tinggi bangunan maksimal 4 lantai 

status tanah : Hak Milik. 

Tidak terdapat rencana perubahan pada lokasi dan 

sekitarnya yang berkaitan dengan rencana induk kota secarB 

keseluruhan. 

'


