
BAB II 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta  

1. Sejarah Singkat 

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran 

Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten 

Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan 

Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I. Pada masa kolonial Belanda, 

pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 

1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini 

menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia 

Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman 

sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang 

dikenal dengan istilah zilfbesturende landschappen. (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , 

diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

 

Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 

Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 

Nomor 577. Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa 

atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono 
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IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan 

Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara 

RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. 

Hal tersebut dinyatakan dalam: 

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII 

tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI; 

2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 

September1945 (dibuat secara terpisah); 

3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 

Oktober1945 (dibuat dalam satu naskah). (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , diakses 

pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan 

kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta 

urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam 

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan 

meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten 

Pakualaman. (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , diakses pada tanggal 24 Desember 

2016 pukul 10.30 WIB) 
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Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan 

keistimewaan DIY tetap diakui. Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan 

Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 

Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada 

tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan 

tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, 

menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab 

Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang 

merupakan warisan budaya bangsa. (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , diakses pada 

tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, 

demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan 

pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, 

sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah 

provinsi. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, 

kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah 

Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah 

Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 

32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung 

arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah 
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pusat di daerah. (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , diakses pada tanggal 24 Desember 

2016 pukul 10.30 WIB) 

 

2. Kondisi Geografis 

a) Kondisi Fisik 

Kondisi fisik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditinjau dari kondisi 

geografi, iklim, geologi, gomorfologi, jenis tanah, dan hidrologi daerah. Kondisi geografi 

daerah menerangkan tentang posisi spasial daerah dalam kaitannya dengan daerah lain 

yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luas wilayah, batas-batas wilayah, maupun batas-

batas potensi sumberdaya alam kewilayahan. Penggambaran kondisi geografi daerah 

dilakukan baik dengan deskripsi tulisan maupun melalui presentasi peta wilayah. Kondisi 

iklim suatu potensi sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam 

potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. (Sumber : 

http://www.jogjaprov.go.id , diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

Deskripsi klimatologis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan berupa 

curah hujan dan suhu udara. Kedua parameter iklim ini sangat berpengaruh pada potensi 

pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun 

potensi alam berkesinambungan.Curah hujan sebagai input air ke permukaan bumi 

membawa akibat pada variasi potensi hidrologi daerah bersangkutan, sehingga uraian 

hidrologi daerah tidak boleh dipisahkan dengan kondisi klimatologisnya, terutama dengan 

curah hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalami proses-proses 

evaporasi (kembali ke atmosfer sebagai uap air), infiltrasi (menjadi air tanah), dan 
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genangan/limpasan (sebagai air permukaan). (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , 

diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

Potensi airtanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah 

lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan 

kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-

perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan 

potensi kebencanaan alam sehingga antara pengembangan sumberdaya alam daerah harus 

memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , 

diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari 

sumberdaya yang akan dikembangkan, yaitu apakah sumberdaya alam tersebut berupa 

cadangan (tak terbaharui, misalnya tambang mineral/batuan) atau sebagai sumberdaya 

alam yang terbaharui (terbaharui, misalnya biota). Dengan kata lain, pengembangan 

sumberdaya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian 

lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumberdaya alam selain berdampak pada degradasi 

sumberdaya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam 

yang berakibat sangat merugikan. (Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , diakses pada 

tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

b) Kondisi Geografis  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang 

dibatasi oleh Samudera Hindia dibagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian 
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lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi: ( Sumber : 

http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/petakppd.jpg, di akses pada 5 Januari 2017) 

1. Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara. 

2. Kabupaten Klaten di bagian timur laut. 

3. Kabupaten Magelang di bagian barat laut. 

4. Kabupaten Purworejo di bagian barat. 

Gambar 2.1 

Peta Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

Sumber : http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/petakppd.jpg, di akses pada 5 Januari 2017) 

 

3. Jumlah Penduduk 

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten atau Kota di Daeraha Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2014-2015 

 

No Kabupaten/Kota 2014 2015 

1 Kota Yogyakarta 407667 412704 

2 Bantul  959445 971511 

3 Kulon Progo 407709 412198 

4 Gunung Kidul 707794 715282 

5 Sleman 1154501 1167481 

         DIY 3637116 3679176 

Sumber : http://bpad.jogjaprov.go.id, diakses pada tanggal 24 Desember 2016 
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4. Lambang Daerah dan Artinya 

Gambar 2.2 

Lambang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

Sumber : http://www.jogjaprov.go.id , diakses pada tanggal 24 Desember 2016. 

Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta mengandung makna sebagai berikut: (Sumber 

: http://www.jogjaprov.go.id , diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 10.30 WIB) 

1. Landasan Idiil Pancasila, digambarkan dengan bintang emas bersegi lima 

(Ketuhanan Yang Maha Esa), tugu dan sayap mengembang (Kemanusiaan yang 

Adil dan Beradab), bulatan-bulatan berwarna merah dan putih (Pesatuan 

Indonesia), ompak, batu penyangga saka gutu/tugu (Kerakyatan yang Dipimpin 

oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan), dan padi-kapas 

(Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). 

2. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia digambarkan dengan 17 bunga 

kapas, 18 daun kapas dan 45 butir padi. 

3. Tata kehidupan gotong royong digambarkan dengan bulatan (golongan) dan tugu 

berbentuk silinder (gilig). 
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4. Nilai-nilai keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, digambarkan degan bintang 

emas bersegi lima dan sekuntum bunga melati di puncak tugu. Bunga melati dan 

tugu yang mencapai bintang menggambarkan rasa susila dengan pendidikan dan 

kebudayaan luhur serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bunga melati 

yang sering digunakan dalam upacara sacral mengandung nilai seni, buadaya dan 

religius. 

5. Semangat perjuangan dan kepahlawanan digambarkan dengan warna-warna merah 

putih yang dominan, serta tugu yang tegak. 

6. Semangat membangun digambarkan dengan tatahan mirong pada luasan soko gutu 

sebagai luasan spesifik Yogyakarta. 

7. Sejarah terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan sayap 

mengembang berbulu 9 helai di bagian luar dan 8 helai di bagian dalam, 

menggambarkan peranan Sri Sultan Kmengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku 

Alam VIII, yang pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanatnya untuk 

menggabungkan daerah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman 

menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

8. Keadaan alam Daerah Istimewa Yogyakarta dilukiskan dengan warna hijau tua dan 

hijau muda, karena ada bagian ngarai yang subur dan ada daerah perbukitan yang 

kering. 

9. Candrasengkala/Suryasengakala terbaca dengan huruf Jawa : Rasa Suka Ngesthi 

Praja, Yogyakarta Trus Mandhiri, yang artinya dengan berjuang penuh rasa 

optimism membangun Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tegak selama-lamanya : 



rasa (6), suka (7), trus (9), mandhiri (1), tahun Masehi 1945, yaitu tahun de facto 

berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

10. Bersatu, adil dan makmur, dilukiskan dnegan tugu tegak yang dilingkari dengan 

padi dan kapas. Nilai-nilai peradaban yang luhur digambarkan secara menyeluruh 

berwujud ukiran, sungging dan prada yang indah. 

 

5. Visi dan Misi   

 

a) Visi 

 

Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan 

Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru  

 

b) Misi 

 

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan.  

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, 

inovatif dan kreatif.  

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.  

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.  

 

 

 

 



B. Profil Grhatama Pustaka Yogyakarta 

1. Sejarah Singkat Grhatama Pustaka 

 

Pada  tanggal 21 Desember 2015 pemerintah Yogyakarta telah resmi memiliki 

gedung perpustakaan terbesar di Indonesia yang diberi nama Grahatama Pustaka yang 

terletak di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Peresmian Perpustakaan 

terbesar ini dilakukan oleh Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. Nama 

Grahatama Pustaka mengandung arti tempat menyimpan swaka. Karena di Perpustakaan 

ini terdapat berbagai koleksi buku yang masih baru hingga buku langka yang sudah 

dicetak lagi, baik dalam bentuk buku maupun digital. (Sumber : Wawancara dengan Ibu 

Anti pada 22 Desember 2016 pukul 09.00 WIB) 

 

Gedung perpustakaan baru ini dirancang untuk mengakomodir fungsi perpustakaan 

sebagai institusi yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi bagi masyarakat luas. Gedung tersebut dibangun dengan empat 

menara menjulang yang mengandung makna empat kesempurnaan orang Jawa, yaitu 

Prakoso, Wulung, Wangi, dan Agung. Perpustakaan itu diharapkan mampu menjadi 

pintu gerbang bagi manusia dalam mencapai derajat tertinggi melalui pengetahuan yang 

terkandung dalam berbagai koleksi perpustakaan tersebut. (Sumber : wawancara dengan 

Ibu Anti pada 22 Desember 2016 pukul 09.00 WIB selaku kasubbid Pelayanan 

Grhatama Pustaka) 

Beberapa koleksi yang dimiliki perpustakaan Grhatama Pustaka berjumlah 161.185 

judul dan 251.748 eksemplar. Adapun bahan pustaka yang dimiliki, antara lain: 

 

Tabel 2.2 



Macam-Macam Koleksi Bahan Pustaka 

No Macam-Macam Koleksi 

Bahan Pustaka 

Keterangan 

1 Buku-buku Umum 1. Buku fiksi, novel, cerpen, puisi dan 

sejenisnya. 

2. Buku-buku Non-Fiksi, baik dalam 

bahasa Indonesia maupun bahasa Asing 

yang meliputi berbagai disiplin ilmu 

seperti karya umum, filsafat, agama, 

ilmu-ilmu sosial, bahasa, pengetahuan 

murni, teknologi, kesenian, olahraga, 

geografi dan sejarah. 

2. Buku Referensi Koleksi referensi adalah koleksi rujukan 

yang berisi informasi pengetahuan 

secara umum, singkat dan tepat. Koleksi 

referensi biasanya juga berupa koleksi 

yang harga pembeliannya mahal dan 

susah dicari. Jenis-jenis koleksi 

referensi meliputi : kamus, ensiklopedia, 

sumber biografi,buku tahunan, almanac, 

sumber geografis, direktori, sumber 

rujukan mutakhir, sumber statistik, buku 

panduan dan pedoman (manual) dan  

Bibliografi. 

3. Terbitan Berkala Terbitan berkala meliputi berbagai jenis 

majalah, tabloid, brosur, bulletin, dan 

surat kabar yang semunya hanya dapat 

dibaca di tempat. 

4. Koleksi Langka Koleksi langka yangtersimpan di 

Ghratama Pustaka bobot dan kualitas 

informasinya tidak perlu diragukan lagi. 

Koleksi terlama yaitu buku kamus 

Persia-Inggris yang terbit tahun 1810. 

Koleksi langka terdiri dari berbagai 

jenis pustaka terutama dalam bentuk 

tercetak yaitu buku dan majalah serta 

manuskrip. 

Koleksi langka antara lain Al-Quran 

dalam huruf Brille, Staatsblad, Bijblad, 

dan dan berbagai buku dalam berbagai 

bahasa. Jumlah koleksi kurang lebih ada 

10.000 eksemplar, tidak diperbolehkan 

dibawa pulang namun harus dibaca di 

tempat. 



5. Koleksi Yogyasiana Koleksi Yogyasiana merupakan 

kumpulan koleksi yang berisi tentang 

Yogyakarta, yang terdiri dai beberapa 

buku dan hanya dapat di baca di tempat. 

6. Koleksi Deposit Koleksi deposit merupakan koleksi yang 

dihimpun dari hasil undang –undang 

Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah 

simpan karya cetak dan karya rekam 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Peraturan Gubernur Nomor 45 

Tahun 2006 tentang petunjuk 

pelaksanaannya. Dalam peraturan 

tersebut mewajibkan setiap penerbit 

yang berlokasi di Yogyakarta untuk 

menyerahkan satu buah hasil rekaman 

dari setiap judul karya rekam yang 

dihasilkan kepada  Grhatama Pustaka. 

Penataan koleksi deposit 

tidak43berdasarkan call number 

melainkan berdasarkan nomer 

inventaris. Jumlah koleksi deposit saat 

ini yaitu : 

a. Buku : 21648 judul 25988 eksemplar 

b. Audio Visual  : 537 judul 563 

eksemplar 

c. Majalah  : 2657 judul 

7. Koleksi Surat Kabar / 

Majalah 

Koleksi surat kabaerupa majalah atau 

koran yang terbit dari tahun 1945 

sampai dengan sekarang. 

  Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017 

 

Grahatama Pustaka merupakan perpustakaan umum yang dibuka secara gratis, 

sehingga masyarakat umum bisa mengaksesnya. Perpustakaan yang menghabiskan 

anggaran sekitar Rp 70 miliar ini berdiri diatas lahan seluas 2,4 hektare yang bisa 

dinikmati  mulai dari anak-anak usia balita sampai orangtua. Diperkirakan perpustakaan 

tersebut akan mampu menampung sebanyak 2.000 pengunjung.  Perpustakaan 

Grhatama Pustaka memiliki berbagai fasilitas seperti ruang belajar, ruang audio visual, 

ruang digital, ruang  bermain, ruang  dongeng, 37ruang koleksi anak, ruang musik, 



bioskop 6 Dimensi, ruang teater, dan dilengkapi dengan akses free wifi yang cukup 

kencang bagi para pengunjungnya.(Sumber : Wawancara dengan Ibu Anti pada 22 

Desember 2016 pukul 09.00 WIB selaku Kepala Seksi Pelayanan Grhatama Pustaka) 

 

Perpustakaan Grahatama Pustaka  buka pada pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 

22.00 WIB. Bagi pelajar dan mahasiswa cukup dengan menunjukkan kartu anda pelajar 

atau kartu tanda mahasiswa, sedangkan masyarakat Yogyakarta cukup dengan 

menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendapatkan kartu perpustakaan. 

Pengunjung perpustakaan ini akan dilayani oleh sebanyak 30 tenaga kontrak.(Sumber : 

Wawancara dengan Ibu Anti pada 22 Desember 2016 pukul 09.00 WIB selaku Kepala 

Seksi Pelayanan Grhatama Pustaka) 

Gambar 2.3 

Grhatama Pustaka 

 

Sumber : Hasil Observasi, 2016 

 

2. Visi dan Misi 

 

Visi 

Mewujudkan Masyarakat pembelajar yang Berkarakter dan Berbudaya 



Misi  

Dalam upaya pencapaian terhadap visi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY , 

maka misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2012- 2017, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Perpustakaan dan Arsip secara 

Optimal. 

2. Mengembangkan Jaringan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis Teknologi 

Informasi. 

3. Mewujudkan Perpustakaan dan Arsip sebagai khasanah budaya daerah. (Sumber : 

Wawancara dengan  Ibu Anti pada 22 Desember 2016 pukul 09.00 WIB selaku 

Kepala Seksi Bappeda DIY) 

 

3. Tugas Pokok dan Kewenangan 

Berdasarkan  peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor  54  

tahun  2008,  Badan   Perpustakaan  dan  Arsip  Daerah  DIY bertugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut BPAD DIY mempunyai fungsi antara lain: 

 1. Menyelenggarakan Pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat. 

 2. Tercapainya efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. 

3. Tercapainya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan untuk menumbuhkan 

minat dan budaya baca.  



4. Tercapainya pengelolaan arsip yang optimal untuk meningkatkan fungsi arsip 

serta kualitas layanan kearsipan.  

5. Terwujudnya koleksi perpustakaan dan khasanah arsip sebagai citra budaya 

daerah.  

6. Tercapainya peningkatan peran perpustakaan menjadi rumah belajarbagi 

masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing.  

7. Terselenggaranya jaringan sampai dengan Kabupaten/Kota dalam rangka 

mendukung terwujudnya jaringan informasi perpustakaan dan kearsipan nasional.  

8. Terwujudnya peran serta masyarakat untuk memberdayakanperpustakaan dan 

kearsipan.  

9. Tercapainya kerjasama dengan lembaga masyarakat. (Sumber : Wawancara 

dengan Ibu Anti pada tanggal 22 Desember 2016 pukul 09.00 WIB selaku 

kasubbid Pelayanan Grhatama Pustaka) 

 

 

 

 

 

 



4. Struktur Organisasi  

Bagan 2.1 

  Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

   

 Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta, 2017 

 

C. Difabel 

1. Sejarah Singkat Difabel 

 

Secara historis, istilah yang digunakan untuk menyebut seorang yang memiliki 

kebutuhan khusus (difabel) mengalami perubahan beberapa kali sesuai dengan paradigma 

yang diyakini pada saat itu. Perubahan istilah tersebut mulai dari penyandang cacat, 

penyandang tuna, seseorang berkekurangan, anak luar biasa, atau orang berkelainan 

sampai menjadi istilah berkebutuhan khusus dan difabel. Kekeliruan seseorang dalam 

memahami penyandang difabel akan berdampak pada bagaimana seseorang melakukan 

pelayanan bagi mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas tentang pengertian 

difabel merupakan dasar yang penting untuk dapat menyelenggarakan layanan yang 

tepat. (Aziz, 2014: 37) 

 



Di Indonesia, penggunaan istilah difabel baru diundangkan secara khusus pada tahun 

1950 melalui Undang-Undang Nomor 4, kemudian disusul dengan Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1954 dengan istilah anak cacat atau anak tuna, atau anak berkekurangan. 

Istilah ini merupakan bagian dari anak luar biasa, karena hanya menggambarkan sesuatu 

yang hilang atau tidak dapat tumbuh dan berkembang sama sekali. Istilah tersebut hanya 

mencakup anak-anak yang mengalami ketunaan atau kecacatan, seperti anak cacat tubuh, 

tuna netra, tuna rungu. (Aziz, 2014: 38) 

 

Istilah anak luar biasa atau berkelainan atau dalam istilah lain exceptional child 

mencakup anak yang mengalami kelainan sehingga mereka membutuhkan pelayanan 

secara khusus baik secara fisik maupun non fisik agar dapat mengembangkan potensi dan 

kapasitasnya secara maksimal. Sementara Hallahan dan Kauffman dalam Aziz (2014:38) 

mengemukakan bahwa exceptional children adalah anak-anak yang memerlukan 

pendidikan khusus yang disebabkan karena mereka mempunyai perbedaan yang sangat 

mencolok dari anak-anak pada umumnya, seperti keterbelakangan mental, berbakat, 

cacat, atau mereka yang memiliki gangguan bicara atau bahasa, gangguan pendengaran, 

dan gangguan pengelihatan. Dalam hal ini, bukan hanya anak yang berkekurangan atau 

anak cacat yang memerlukan pelayanan, tetapi anak yang memiliki kelebihan atau anak 

yang berbakat. (Aziz, 2014:38) 

 

Selanjutnya, istilah difabel saat ini dikenal dengan children with special needs. 

Istilah ini muncul sebagai akibat adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap 

anak luar biasa. Pandangan baru tersebut membuat semua anak luar biasa mempunyai 

hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, semua anak luar biasa 



harus mendapatkan pelayanan berupa pendidikan, ketenagakerjaan, dan fasilitas tanpa 

diskriminasi. (Aziz, 2014: 39) 

 

 

Pada dasarnya istilah difabel sebagai kepanjangan dari differently abled peopleatau 

orang yang memiliki kemampuan berbeda sudah dikenal sejak tahun 1998 yang memiliki 

tujuan untuk menggantikan istilah penyandang cacat, karena istilah tersebut mengandung 

penilaian negatif sehingga para difabel tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang 

lain. (Aziz, 2014: 39-40) 

 

Untuk kondisi di Indonesia, difabel disebutkan dalam PP Nomor 72 tahun 1991 

adalah mereka yang memiliki jenis kelainan fisik atau mental dan atau kelainan perilaku. 

Kelainan fisik meliputi : tunanetra, tunarungu dan tunadaksa. Sementara kelainan mental 

meliputi : tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang, sedangkan kelainan perilaku 

meliputi tunalaras. (Aziz, 2014:40) 

 

2. Macam-macam Difabel 

 

2.1 Tunanetra 

Tuna netra adalah mereka yang tidak memiliki pengelihatan sama sekali (buta total) 

hingga mereka yang masih memiliki sisa pengelihatan, tetapi tidak mampu 

menggunakan pengelihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point 

dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca (kurang awas). (Aziz, 

2014: 41) 

 

2.2 Tunarungu 



Tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pada organ pandengaran 

sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkatan yang 

ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan kedalam kategori tuli dan 

kurang dengar. (Aziz, 2014:48) 

 

2.3 Tunadaksa 

Tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, 

tulang dan persendian, karena kecelakaan, atau kerusakan otak yang dapat 

mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasarn, komunikasi persepsi, koordinasi, 

perilaku dan adaptasi sehingga mereka memerlukan layanan secara khusus. (Aziz, 

2014:50) 

2.4 Berkelainan Mental 

 

a. Tunagrahita 

Tunagrahita adalah mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan fungsi 

kecerdasan yang terletak dibawah rata-rata (IQ 70 atau kurang) dan tingkah laku 

adaptif (kemampuan komunikasi, merawat diri, menyesuaikan dalam kehidupan 

rumah, keterampilan sosial, pemanfaatan sarana umum, dll) minimal di dua area 

atau lebih. (Aziz, 2014:65) 

 

b. Tunalaras 

Tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan emsoi dan tingkah laku 

sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 



baik terhadap lingkungannya dalam hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. 

(Aziz, 2014:68) 

 

3. Organisasi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah 

yang bersifat independen, nirlaba dan nonpartisan. SIGAB didirikan di Yogyakarta pada 

tanggal 5 Mei 2003. Organisasi yang mempunyai motto “Bersama Menuju Masyarakat 

Inklusi” ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak 

difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.(Sumber 

: www.sigab.or.id , diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 16.00 WIB) 

 

SIGAB didirikan karena sampai saat ini kehidupan warga difabelmasih 

dimarginalkan, baik secara structural maupun kultural. Hal-hal warga difabel seperti hak 

pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap 

informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima 

secara layak. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel.(Sumber 

: www.sigab.or.id , diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 16.00 WIB) 

 

SIGAB berpandangan bahwa pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang 

diciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama 

dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena 

itu, tidak sepantasnya jika dalam kehidupan ini terdapat sekelompok orang yang 

tersisihkan dari lingkungan sosialnya hanya karena keadaan yang berbeda. Program 

SIGAB dengan jaringannya berusaha menciptakan kehidupan yang menempatkan semua 

http://www.sigab.or.id/
http://www.sigab.or.id/


manusia dalam kesejajaran.(Sumber : www.sigab.or.id , diakses pada tanggal 12 Maret 

2017 pukul 16.00 WIB) 

 

 

Sebagai organisasi yang konsisten melawan segala bentuk diskriminatif, SIGAB 

menolak penggunaan istilah penyandang cacat karena dalam kultur bangsa Indonesia 

sebutan itu sangat merendahkan derajat manusia dan anti kesetaraan. Oleh karena itu, 

SIGAB memilih untuk menggunakan kata difabel yang dirasa lebih adil dan mengangkat 

derajat manusia. (Sumber : www.sigab.or.id , diakses pada 12 Maret 2017 pukul 16.00 

WIB) 

Tabel 2.3 

Perwakilan Organisasi Difable Daerah Istimewa Yogyakarta 

NO Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

1 Sasana Intergrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) 

2 Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) Sleman 

3 Organisasi Difabel Mlati (ODM) Sleman 

4 Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS) 

5 Organisasi Sosial Penyandang Cacat (OSPC) 

6 Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI) 

7 Forum Peduli Difabel Bantul (FPDB) 

8 Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) 

9 Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Yogyakarta 

10 PERTUNI Yogyakarta 

11 Deaf Art Community (DAC)  

12 Persatuan Penyandang Cacat Kulon Progo (PPCKP) 

13 PERTUNI Kulon Progo 

Sumber: Putra, 2016:46 
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4. Jumlah Difabel Tahun 2014 

Tabel 2.4 

Jumlah Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 

No Kota / 

Kabupaten 

Tuna 

Netra 

Bisu / 

Tuli 

Cacat 

Tubu

h 

Mental Penyakit 

Kronis 

Ganda 

1 Kulon Progo 547 368 1210 1279 184 206 

2 Bantul 659 547 1856 1739 178 371 

3 Gunung 

Kidul 

1331 1131 3315 2138 505 514 

4 Sleman 592 671 1741 2060 309 261 

5 Kota 

Yogyakarta 

213 164 581 514 335 101 

D I Y 3342 2881 8703 7730 1511 1453 

 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016 

 


