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ABSTRAK 

• 
Modemisasi sebagai bagian dan perkembangan kebudayaan berpengaruh 

terhadap kehidupan manusia tidak terkecuali remaja Islam. Sebagai bagian dan 
masyarakat remaja Islam merupakan golongan yang sedang mencan identitas din, 
sehingga langkah yang tepat untuk menghindan kenakalan remaja adalah kembali 
pada konsep pendidikan Islam. Seinng dengan itu keberadaan pondok pesantren dan 
masjid temyata kurang menank simpati remaja karena pola kegiatan yang diterapkan 
dan keterbatasan fasilitas sehingga kurang optimal <:Ialam pengembangan potensi 
remaja Islam itu sendiri. Dengan demikian dibutuhkan suatu wadah yang dapat 
memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan potensi pribadinya dalam 
menghadapi era modemisasi. Youth Islamic Center tidak hanya mewadahi kegiatan 
agama semata namun juga kegiatan yang diperlukan untuk perkembangan remaja 
Islam sebagai upaya dalam menggali, membina dan mengembangkan potensinya 
serta menumbuhkan keakraban yang sesuai dengan norma-norma agama Islam. 

Pada pelaksanaannva Youth Islamic Ce' .. 
konsep pergaulan ukhuwah Islamiyah sehingga pola kegiatan yang berlangsung 
mampu mengarahkan terbentuknya hubungan interaksi sosial yang sesuai dengan I 
ajaran agama Islam. Metode ini ditampilkan dengan penerapan hakekat pergaulan 
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11 

sehingga memberikan keakraban yang terkendali, menghadirkan keterbukaan namun ii 
tertutup, seimbang tapi terjaga dan dinamis yang mampu menjaga tingkah laku yang :i 
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tertib sesuai dengan pergaulan ukhuwah Islamiyah itu sendin. I
'I

Dengan bertitik tolak dan konsep pergaulan ukhuwah Islamiyah, respon 

....) 

tersebut secara arsitektural dapat dikemukaan melalui study layout ruang dan pola 
gUbahan masa. Pemecahan yang paling esensial bertlubungan dengan respon 
tertladap adanya pergerakan yaitu sirkulasi ruang, hubungan ruang, organisasi ruang, 
pencapaian ruang dan bentuk ruang sebagai variabel dan pola gubahan ruang setta 
bentuk massa, komposisi masa dan pencapaian, bangunan sebagai variabel pols 
gubahan masa. 
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