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Lampiran 6 

Daftar Koleksi Buku yang Akan Dibeli 

 
1. Shahih Muslim dan Shahih Bukhari  Rp 390.000 
2. Al Irsyad Ila Shohihil I`tiqod   Rp 105.000  
3. Taisir Karimirrahman   Rp 100.000 
4. Taisir Alam Syarah Umdatul Ahkam  Rp 149.000 
5. Jami`ul Ulum wal Hikam   Rp 90.000 
6. Syarah Masail Jahiliyah   Rp 110.000 
7. Sujuduttilawah    Rp  53.000 

 
Total      Rp 997.000 
 

PROPOSAL PENDIRIAN 

PERPUSTAKAAN MUSLIM YPIA 
 

 

‘Memurnikan Aqidah, Menyebarkan Sunnah’ 
 

 
 

 

Divisi Wisma Muslim  
Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari 

1431 H 
 

Alamat sekretariat: Wisma Misfallah Tholabul Ilmi, Pogung Kidul SIA XVI 

8C RT 01 RW 49 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta 55284. Telepon 

(0274) 6644862. Homepage: www.ypia.or.id  
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Pendahuluan 
 
Segala puji bagi Allah Rabb yang memelihara seluruh alam dan 
mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama 
yang benar.  Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi 
panutan yang telah menebarkan dakwah tauhid ke tengah 
manusia sehingga mengenalkan kepada mereka tentang hak-
hak Rabb yang telah menciptakan mereka. Semoga Allah 
menjadikan kita termasuk hamba-hamba pilihan-Nya yang rela 
untuk mempersembahkan jiwa, raga, dan harta kita di jalan-
Nya. Amma ba’du. 
 
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya yang 

merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah 

orang-orang yang berilmu.” (QS. Fathir: 28) 
  
Sesungguhnya mewujudkan sebuah masyarakat yang beriman, 
bertakwa, dan berhias dengan rasa takut kepada Allah 
merupakan cita-cita mulia setiap insan yang menghendaki masa 
depan dunia yang lebih membahagiakan. Kejayaan di dunia dan 
keselamatan di akherat tak mungkin digapai dengan jiwa yang 
kosong dari iman dan akal yang tak menyerap bimbingan-
bimbingan ar-Rahman.  
 
Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah 
mewanti-wanti kepada kita dengan sabdanya, “Barangsiapa 

yang dikehendaki baik oleh Allah maka akan dipahamkan dalam 

urusan agamanya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hal ini 
mengisyaratkan bahwa kebaikan suatu bangsa sangat 
tergantung dengan pengenalan mereka terhadap Rabbnya, 
agamanya, dan petunjuk Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
sebab ketiganya itulah inti ajaran agama.    
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Lampiran 5 

Agenda Pembentukan Perpustakaan Muslim YPIA 

 
 
Bulan Februari 2010  : Penggalangan dana dari para donatur, 

warga wisma, dan pustaka Muslim 
Bulan Maret 2010 : Pembelian alat tulis, meja, rak, papan 

tulis, papan pengumuman, dan 
pembayaran sewa ruangan 
perpustakaan 

Bulan April 2010 : peresmian perpustakaan Muslim 
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Lampiran 4 

Daftar Koleksi Perpustakaan Muslim YPIA 

 
Berikut ini adalah beberapa koleksi sementara yang 

dimiliki oleh perpustakaan YPIA : 
1. Kitab ulama ( bahasa Arab ) 

� Syarah Riyadussholihin  
� Tafsir Al Qur`anul Adzim  
� Mulakhos  
� Al Jadid syarah Kitab tauhid 
� dan lain sebagainya 

2. Buku – buku keislaman  
� Mukhtarot 
� Ikhlas 
� Bolehkah Puasa Sunnah Hari Sabtu ? 
� Membedah Bid`ah 
� Majalah Elfata 
� dan lain sebagainya 

3. CD kajian islami 
� Mutiara Nasihat untuk Umat 
� Umdatul Ahkam 
� Daurah Kitab Tauhid 
� Bingkisan untuk Muslimah 
� Sukses dalam Kehidupan 
� dan lain sebagainya 
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Berangkat dari situlah, Divisi Wisma Muslim yang merupakan 
salah satu divisi Yayasan Pendidikan Islam Al – Atsari ( YPIA ) 
bermaksud untuk mewujudkan terbentuknya suatu ruang 
perpustakaan yang menjadi pusat ilmu syar`i dengan koleksi 
kitab – kitab para ulama, majalah – majalah, dan buletin islami 
dengan lokasi di sekitar lingkungan Kampus UGM.  
 
Hal ini kami rasa penting untuk segera diwujudkan mengingat 
keadaan kaum muslimin yang jauh dari ilmu agama yang benar 
yang telah mencapai keadaan yang sangat-sangat 
memprihatinkan, dari sisi kerusakan aqidah dan akhlak yang 
dialami oleh sebagian besar kaum muslimin. Di dalam proposal 
ini kami akan menjelaskan tujuan dan gambaran kegiatan ini 
beserta sarana yang dibutuhkan untuknya.    
 

Nama Kegiatan 

Pendirian Perpustakaan Muslim Yayasan Pendidikan Islam Al 
Atsari ( YPIA ) 
 
Tema Kegiatan 

‘Memurnikan aqidah, menyebarkan sunnah’ 

 

Bentuk Kegiatan 

Kegiatan ini meliputi adalah penyewaan satu ruang 
Perpustakaan Muslim untuk Umum (ukuran 4 x 3 m ) 
Kegiatan ini akan dilakukan di Wisma Daruttauhid di Pogung 
Kidul SIA XVI RT 1 RW 49 No. 8C Sinduadi Mlati Sleman 
Yogyakarta (80 m utara Fakultas Teknik UGM) 
 

Landasan Kegiatan 

1. Firman Allah ta’ala (yang artinya), “Demi masa, 

sesungguhnya semua orang benar-benar dalam kerugian 

kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling 
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menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati 

untuk menetapi kesabaran.” (QS. al-‘Ashr: 1-3) 
2. Firman Allah ta’ala (yang artinya), “Allah akan 

mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di 

antara kalian dan diberikan ilmu beberapa derajat.” (QS. 
al-Mujadilah: 11) 

3. Firman Allah ta’ala (yang artinya), “Saling tolong 

menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa.” (QS. al-
Ma’idah: 3) 

4. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Barangsiapa 

yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan 

mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang 

melakukannya.” (HR. Muslim) 
5. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Barangsiapa di 

antara kalian yang melihat suatu kemungkaran maka 

hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya, kalau 

tidak mampu maka dengan lisannya, dan kalau tidak 

mampu juga maka cukup dengan hatinya dan itu adalah 

selemah-lemah iman.” (HR. Muslim) 
 

Latar Belakang 

Kegiatan ini penting untuk segera diwujudkan dengan beberapa 
pertimbangan: 

1. Banyaknya koleksi buku – buku dan majalah – majalah 
agama yang belum memiliki tempat khusus 
penyimpanan. Hal ini menyebabkan banyak buku 
berserakan di kantor YPIA yang kurang tertata rapi. 
Diharapkan dari kegiatan ini bahwa koleksi buku yang 
dimiliki YPIA bisa tertata dengan rapi dan dapat 
dimanfaatkan oleh banyak pihak. 

 
2. Kondisi sebagian kaum muslimin yang haus akan ilmu 

agama, namun tidak mengetahui lokasi yang tepat 
untuk mendapatkan ilmu syar`i tersebut. Banyak dari 
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Lampiran 3 

Anggaran Dana 
 

Pemasukan 

Subsidi YPIA    Rp 100.000 
Iuran warga wisma YPIA  Rp 70.000 
Subsidi Pustaka Muslim  Rp 200.000 
Donatur    Rp 4.860.000 
   
Total     Rp 5.230.000 

  
 
Pengeluaran 

Sewa 1 Ruang Perpustakaan 1,5 tahun Rp 3.600.000 
Pembelian buku   Rp 1.000.000 
Pembelian rak 1 buah   Rp 200.000 
Pembelian karpet 1 lembar  Rp 120.000 
Pembelian kipas angin 1 buah  Rp 100.000  
Pembelian meja 2 buah   Rp 70.000 
Inventaris alat tulis   Rp 60.000 
Pembelian papan tulis 1 buah  Rp 50.000 
Pembelian papan pengumuman Rp 30.000 
 
Total     Rp 5.230.000 
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Lampiran 2 

Susunan Pengurus Divisi Wisma Muslim YPIA 
 

Penasihat  : Al Ustadz Abu Sa`ad, M.A 
     Al Ustadz Aris Munandar, S.S 
Penanggungjawab : Amrullah Akadhinta,S.T ( Ketua YPIA ) 
Pengawas  : Ari Wahyudi, S.Si 
Ketua    : Rizki Mula Saputra 
Sie. Akademik  : Ndaru Triutomo  

     Adam As shidiq 
     Rizki Amipon Dasa 
     Hanif Nur Fauzi 

Sie. Fisik  : Adam As shidiq 
Sie. Sosial  : Gezag Akbar 
Pj Lapangan  : Ahmad Zarkasi 
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kaum muslimin di sekitar Kampus UGM yang haus ilmu 
agama tersebut, yang mencari literatur keislaman di 
tempat lain yang dirasa cukup jauh, seperti di Kampus 
UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dengan adanya 
perpustakaan ini diharapkan bahwa warga kaum 
muslimin yang tinggal di sekitar Kampus UGM, tidak 
perlu pergi jauh – jauh untuk mendapatkan ilmu agama. 
Selain itu pula bahwa perpustakaan ini bisa menjadi 
media komunikasi pengenalan diri YPIA sebagai yayasan 
yang bergerak di bidang pendidikan agama dan dakwah 
kepada masyarakat kaum muslimin sekitar. 

 

Tujuan Kegiatan 
Kegiatan ini diadakan dengan tujuan: 

1. Mengenalkan buku – buku bacaan syar`i kepada 
masyarakat muslim 

2. Memfasilitasi dalam penyediaan buku – buku bacaan 
islami 

3. Mengenalkan ulama – ulama sunnah kepada 
masyarakat melalui tulisan – tulisan mereka 

 
Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan ini adalah: 
1. Warga wisma muslim YPIA 
2. Mahasiswa muslim di sekitar Kampus UGM 
3. Masyarakat muslim pada umumnya 

 
Sekilas tentang Perpustakaan Muslim 

1. Perpustakaan ini memiliki kumpulan kitab ulama 
berbahasa Arab untuk kalangan santri Ma`had Ilmi, 
Ma`had Umar bin Khattab, dan penuntut ilmu agama 
lainnya. 
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2. Perpustakaan ini juga memiliki kumpulan buku – buku 
terjemahan dan cd – cd kajian yang bermanfaat bagi 
orang muslim awam. 

3. Perpustakaan ini juga melayani peminjaman koleksi 
buku terjemahan, kitab, dan cd kajian dengan cara 
meninggalkan kartu identitas. 

4. Perpustakaan ini buka jam 09.00 – 21.00 WIB 
 

Foto Wisma 

Terlampir 
 
Susunan Pengurus Divisi Wisma Muslim YPIA 

Terlampir 
 
Anggaran Dana 

Terlampir 
 

Daftar Koleksi Perpustakaan Muslim YPIA 

Terlampir 
 

Agenda Pembentukan Perpustakaan Muslim YPIA 

Terlampir 
 
Daftar Koleksi Buku yang Ingin Dibeli 

Terlampir 
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Gb 4. Rencana ruangan perpustakaan Muslim (tampak dari barat) 
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Gb 3. Rencana ruangan perpustakaan Muslim (tampak dari timur) 

 
 

 
Gb 4. Rencana ruangan perpustakaan Muslim (tampak dari dalam) 
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Penutup 
 

Sehubungan dengan hal itu, kami mengajak saudara 
untuk ikut berpartisipasi untuk membantu terlaksananya 
program tersebut. Donasi dapat disalurkan ke :  
 
� Bank BNI Syariah Yogyakarta atas nama Syarif Mustaqim  

dengan nomor rekening 0105 3389 17 
� Bank BCA atas nama Satria Buana, nomor rekening 

2951825893  
� Bank Mandiri cabang UGM ( Yogyakarta ) atas nama Satria 

Buana, nomor rekening 137 00 0503568 4 
  

Untuk konfirmasi transfer uang dan  informasi lebih 
lanjut dapat menghubungi saudara Retno Syaputra, S.T  di 
nomor telepon 0856 6440 0941. 

 
Demikianlah proposal ini kami sampaikan. Besar 

harapan kami semoga Allah ta’ala memberikan kemudahan bagi 
kami untuk mewujudkan program dakwah dan tarbiyah ini. 
Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan pertolongan Allah 
ta’ala maka apa pun yang kami usahakan tidak akan bisa 
membuahkan hasil dan kemajuan. Semoga kaum muslimin pun 
bisa menyambut baik program ini dan ikut berpartisipasi dalam 
menyukseskannya sesuai kemampuan mereka masing-masing. 
Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang 

beriman, jika kalian membela –agama- Allah maka Allah pasti 

akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian.” 
(QS. Muhammad: 7). Segala puji hanya milik Allah, salawat dan 
salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah. 
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Disusun di Yogyakarta, 20 Februari 2010 
Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

 
 

 
 

Rizki Mula Saputra 
Mudir Divisi Wisma Muslim

Menyetujui, 

 

 

 

 

Amrullah Akadhinta, S.T 

Ketua YPIA 

Mengetahui, 

 

 

 

 

Al Ustadz Abu Sa`ad, M.A 

Penasehat YPIA 
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Lampiran 
 

Lampiran 1 

Foto – Foto Wisma 
 

 
Gb 1. Wisma Daruttauhid (tampak dari depan) 

 

 
Gb 2. Wisma Daruttauhid (tampak dari atas) 


