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Segala pudi syukur hanya untuk Allah SWT, berkat
pertolonganNYA, Landasan Konseptual Perancangan
"Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia di Kampus
Terpadu" dapat terselesaikan.

Landasan Konsep ini merupakan tahap awal dari
rangkaian tugas akhir dan merupakan syarat untuk menempuh
ke tahapan studio. Dalam penulisan ini banyak sekali
kendala dan keterbatasan, yang penulis hadapi.

Untuk itu, dengan rasa kerendahan hati, penulis
menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua
yang telah membantu proses penyelesaian konsep ini,
khususnya kepada :

- Bapak Ir. Amir Adenan, selaku Pembimbing Utama,
yang telah banyak memberikan bimbingan dan
pengarahan kepada penulis dengan sabar dan
penuh kebijakan serta perhatian.

Bapak Ir. Chufran Pasaribu, selaku Pembimbing
Pembantu, yang selalu memberikan arahan
dan kritikan dalam penulisan.

- Ibu Ir. Etik Mufida, dosen yang selama ini telah
banyak membuka pikiran dan mata hati penulis.

- Bapak Ir. Handoyotomo, selaku ketua jurusan Teknik
Arsitektur FT-UII, yang telah memberikan
kemudah fasilitas yang dibutuhkan.

- Bapak Ir. Munichy B. Adres, M.Arch, yang selalu
memberikan dorongan semangat untuk berkarya.

- Ir. Muh. Iftironi, yang telah banyak membantu
memberikan data dan saran-saran.

- Dan segenap sivitas akademika Teknik Arsitektur,
FT-UII, yang tidak mungkin penulis sebutkan
satu persatu.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi
perkembangan pendidikan di lingkungan Teknik Arsitektur
FT-UII dan penulis sadar bahwa Landasan Konsep Perancangan
ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik
yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT
senantiasa memberkati kita semua. Amin

Penulis,

Hantoro Sulaksono
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Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia merupakan
ujung tombak dari ilmu dan teknologi.

Keberhasilan suatu pendidikan bukan hanya ditentuakn
oleh bidang keilmuannya saja, tetapi juga harus ditujang
oleh saran dan prasarana, demi kelancaran proses
pendidikan.

Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu
lembaga pendidikan yang hidup dalam negara yang terus
berkembang dan masyarakat yang dinamis, dituntut untuk
menyelaraskan dengan dinamika yang ada. Tidak hanya
kualitas keilmuan saja yang diperhatikan tetapi tidak
kalah pentingnya adalah menyediakan sarana fisik penunjang
yang lebih baik. Salah satu sarana penunjang yang sangat
vital adalah Perpustakaan.

Perpustakaan bagi suatu perguruan tinggi berfungsi
sebagai pelaksana teknis dibidang pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk
itulah keberadaan perpustakaan bagi Universitas Islam
Indonesia sangat dibutuhkan, sebagai salah satu faktor
penentu bagi keberhasilan proses belajar-mengajar.

Dengan direncanakannya pembuatan kampus terpadu di
Jl. Kaliurang Km. 14, diharapkan perpustakaan dapat
menunjang fungsi kehidupan kampus secara keseluruhan.

Ada pun Perpustakaan yang direncanakan, didisain
berdasarkan kegiatannya (ciri kehidupan kampus UII),
dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada
untuk mendapatkan optimasi fungsi perpustakaan itu
sendiri. Sedangkan penampilan bangunan mengacu pada
karakter bangunan yang telah terbentuk.


