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KATA PENGANTAR 

Pertumbuhan penduduk yang pesat dikota tangerang menimbulkan munculnya 

beragam etnik dan agama yang ada. Islam merupakan Agama mayoritas yang dianut 

masyarakat tangerang.   

Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk, perkembangan informasi yang 

pesat mulai mengikis keimanan seseorang, dan secara tidak langsung juga akan 

merusak keadaan sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan perilaku masyarakat. Karena itu pembinaan kehidupan masyarakat 

beragama merupakan bagian kehidupan yang tidak dapat ditawar lagi, sehingga 

kehadiran suatu  wadah yang dapat memfasilitasi dan menjembatani permasalahan 

yang ada dalam masyarakat dalam batasan-batasan keagamaan ini masih sangat 

dibutuhkan, menelaah sedikit demi sedikit untuk mendapatkan suatu informasi yang 

benar dan menyeluruh tentang Islam.  

Islamic Center merupakan solusi yang tepat untuk masalah ini. Tidak hanya 

menyediakan tempat peribadatan dan pembelajaran tentang Islam, Islamic Center 

juga memberikan ruang komunal untuk berkumpulnya sesama muslim di kota 

tangerang. Dimana bangunan didesain berdasarkan kaidah-kaidah Islam dalam 

balutan arsitektur modern. Sehingga lebih menarik masyarakat khususnya remaja 

untuk berkunjung. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat 

dan hidayah-Nyalah, penulisan Skripsi Perancangan ini sebagai persyaratan untuk 

ujian sarjana pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mercu buana dapat 

diselesaikan. 

Penulisan ini merupakan Skripsi Perancangan Tugas Akhir Sarjana Arsitektur dengan 

judul : 

ISLAMIC CENTRE TANGGERANG 

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan kemampuan, waktu dan tenaga 

sehingga penulisan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Meskipun demikian 

diharapkan penulisan ini dapat memenuhi standar persyaratan yang ada dan 

bermanfaat bagi kita semua. 

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih penulis haturkan sebagai 

penghargaan atas segala bimbingan, bantuan dan dukungan, kepada : 

1. Bapak Edison dan Ibu Syurgani, Saudaraku Raunal Firdaus (Alm), saudariku 

Latifah Amirah, serta keluarga yang tidak henti-hentinya memberi dorongan, 

semangat, kasih sayang, harapan, dan doa yang tak pernah putus. 

2. Ibu Ir. Henny Gambiro, M.Si., selaku dosen pembimbing perancangan tugas 

akhir, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi motivasi 

kepada penulis sehingga terselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Ir. Joni Hardi, MT. selaku Ketua Jurusan Arsitektur Mercu buana. 

4. Ibu Christy Vidiyanti, ST., MT, selaku dosen Koordinator Perancangan Arsitektur 

Akhir, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama penyusunan 

Tugas Perancangan Arsitektur Akhir ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Arsitektur Universitas Mercu buana atas segala 

ilmu yang telah diberikan, serta segenap staf dan karyawan Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Mercu buana. 
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6. Teman-teman seperjuangan Studio Akhir Tahun 2017/2018 dan saudara-

saudariku mahasiswa Jurusan Arsitektur Angkatan 2012 yang telah memberikan 

semangat, dukungan, kenangan dan ke-bersamaan yang telah tercipta. 

7. Serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dalam penyusunan skripsi perancangan tugas akhir ini. 

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada hal yang tidak 

berkenan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah 

SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin. 

 

Penulis 

 

Ali yul kabir 
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