PENGANTAR

“Manusia sebagai makhluk sosial dan beragama sudah sewajarnya selalu membutuhkan asupan
baik secara jasmani maupun rohani. Maka membutuhakan wadah keislaman yang cocok sebagai
pengembangan diri. Islamic Center merupakan suatu tempat pengkajian dan pengembangan yang
di dalamnya terdapat kelengkapan fungsi serta fasilitas total untuk mewadahi segala kegiatan baik
itu berupa fungsi peribadatan, fungsi pendidikan,fungsi dakwah, serta fungsi-fungsi yang lain seperti
service.
Islamic center sendiri di harapkan mampu untuk memfasilitasi segala kegiatan atau aktifitas yang
ada di dalam suatu kawasan,pemerintah mulai mengadakan satu program pembangunan mental
untuk meningkatkan kehidupan beragama kususnya untuk agama islam,program tersebut dapat
berupa peningkatan pembinaan dan pelaksanaan kehidupan muslim yang sesuai ajaran agama islam.
Realisasi dari program ini, pemerintah telah banyak membantu kegiatan-kegiatan islam, seperti
pondok pesantren,madrasah,dan masjid. Hal ini sesuai dengan SKB 3 MENTRI pada bulan maret
1975 maupun GBHN 1978 yang menyatakan untuk periode kepresidenan III hingga 1983 pemerintah
memberikan bantuan kelembaga-lembaga pendidikan keagamaan, terutama kegiatan- kegiatan yang
mengarah kepada mutu pendidikan yang lebih baik.
Secara umum, Rupmoroto (1981) menyatakan Islamic center sebagai pusat kegiatan keislaman,
semua kegiatan pembinaan dan pengembangan manusia atas dasar ajaran agama islam berlangsung
berdasarkan inti atau dasar ajaran yang meliputi; ibadah, muamalah,taqwa, dan dakwah. Sedangkan
Islamic center sebagai wadah fisik berperan sebagai wadah dengan berbagai kegiatan yang begitu
luas dalam suatu area.
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UCAPAN TERIMA KASIH
Selama penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini, saya tidak bekerja sendiri.
Ada beberapa pihak yang telah membantu dalam bentuk ilmu, dukungan dan hal apapun yang sangat
bermanfaat.
Pertama-tama segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulisan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini telah
terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terimakasih
kepada:
Kedua orang tua saya Sunani dan Bapak Alm. Akh subki, selaku kedua orang tua yang sangat



peneliti kasihi dan hormati dimana tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa sehingga penulis
tetap bersemangat dalam menyelesaikan studi.



Bapak Danto Sukmajati ST. M.sc.,Ph.D selaku pembimbing Perancangan Arsitektur Akhir
saya yang telah memberikan masukan dan suportdalam mendesain.



Ibu christy Vidiyanti, ST, MT. selaku kordinator Perancangan Tugas Akhir 76 yang telah
memberikan masukan dan suport.



Bapak Ir. Joni Hardi, MT. selaku ketua program study yang telah berperan dalam birokrasi
perijinan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan.



Seluruh dosen arsitektur UMB yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dalam setiap
mata kuliah.



Patner seperjuangan, PAA angkatan 78 yang turut melaksakan tugas akhir bersama –
sama. terima kasih atas dukungan, motivasi, saran, canda, tawa dan kebersamaannya.



Wira Pande Kawan Arsitek,Agus Sumaryanto Senior Arsitek,Yandi Hidayat Dan
Syarifudin Kawan Arsitek yang Telah Berkontribusi Membantu Tugas Akhir



Luki surya dewi selaku partner terbaiK,Yang Selalu Mendampingi Dalam Keadaan Apapun



.Kaka serta adik-adik abang ipar saya yang selalu mensuport berbagai kegiatan saya di dunia
perkuliahan

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat kekurang dan jauh dari kata sempurna.
Meskipun demikian penulis berusaha untuk menyajikan dan menyelesaikan laporan ini dengan sebaikbaiknya. Kritik maupun saran terkait dengan laporan ini akan menjadi pembelajaran yang baik dalam
menyempurnakan laporan ini.
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