
Sejarah berdirinya Perpustakaan Desa “ SENDANG KAMULYAN “ pada tanhun 2014 Lurah 

Desa Dlingo Bapak Bahrun Wardoyo mempunyai inisiasi untuk mebuka perpustakaan di Desa 

Dlingo. Awal inisiasi tersebut beliau mengumpulkan buku-buku yang mungkin sudah tidak 

digunakan lagi dan juga memintakan kepada Pamong Dlingo untuk menyumbangkan bukunya ke 

Perpus Desa. Dengan sudah terkumpulnya buku-buku sumbangan dari pamong Desa, Lurah 

Desa membuatkan ruangan di Ruang PKK sebagai ruang Perpustakaan. Dengan berjalannya 

waktu Lurah Desa mendaftarkan Perpustakaan Desa Dlingo ke BPAD (Badan Perpus dan Arsip 

Daerah). Setelah itu Perpustakaan Desa Dlingo sudah terdaftar di BPAD dan mendapat bantuan 

berupa 2 rak buku, 1 unit Computer dan buku sejumlah 600 eksemplar.  

Kemudian mendapat bantuan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul berupa buku sejumlah 

600 eksemplar serta mengajukan proposal di berbagai percetakan yogya. Pada tahun 2015 

Perpustakaan Desa Dlingo mengkuti lomba perpustakaan Desa tingkat Kabupaten tetapi dengan 

syarat sudah memiliki gedung yang layak untuk perpustakaan. Dengan syarat inilah ruang 

perpustakaan pindah di kantor pelayanan. Semua persyaratan supaya perpusdes bisa mengikuti 

lomba tingkat Kabupaten pengelola berusaha untuk melengkapinya. Usaha tak akan 

mengkhianati hasil, Sendang Kamulyan mendapat Juara 1. Dengan berjalannya waktu dengan 

keberadaannya perpustakaan Desa Dlingo diprioritaskan dan dikembangkan. Serta sudah 

dianggarkan di ABPDes untuk pengelolaan dan operasionalnya.  

Mendapat juara 1 di tingkat Kabupaten menjadi semangat untuk mengembangkan dan 

menambah kemajuan Perpustakaan Desa. Pada tahun 2016 sudah dianggarkan untuk 

pembangunan gedung perpustakaan. Sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan gedung 

perpustakaan sudah dibangun, dan masih berada dikomplek perkantoran Desa Dlingo. 

Pembangunan gedung disesuaikan dengan standar baku dan kelayakan untuk digunakan sebagai 

gedung perpustakaan yang nyaman. Setelah menempati gedung sendiri Perpustakaan Desa 

Dlingo sendang kamulyan mengikuti lomba di tingkat DIY dan mendapat juara 3. Dengan 

pengelolaan dan pengembangan yang melibatkan banyak unsur perpusdes Dlingo semakin maju. 

Dengan kemajuan yang luar biasa, pada tahun 2018 awal mengikuti Akreditasi. Banyak usaha 

dan perjuangan supaya mendapat nilai terbaik Perpusdes Sendang Kamulyan mendapatkan 

sertifikat Akreditasi A. sertifkat berlaku mulai tanggal 23 Juli 2018 – 23 Juli 2023.  

Semua langkah, perjuangan dan usaha untuk memajukan Perpusdes Dlingo banyak kendala 

tentunya namun usaha tak akan mengkhianati hasil. Berawal dari sumbangan dari berbagai 

unsur, kini perpusdes Dlingo sudah memiliki koleksi buku sejumlah 2.773 eksemplar, yang 

terdiri dari ilmu pengetahuan umum, sosial, bahasa, Agama dan teknologi. Dan juga ada koleksi 

novel, referensi, ensiklopedia, audio serta koleksi buku baru. Tak hanya koleksi buku yang 

semakin bertambah perpusdes Dlingo memiliki fasilitas gedung sendiri, free wifi, 3 unit 

computer dan ada alat musik edukasi. Semua fasilitas yang ada untuk pengunjung selama masih 

berada di lokasi Perpusdes dan tidak kenakan biaya apapun. 


